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ABSTRAK
Iskandar, Bayu. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui
Problem Based Learning Berbantuan Video Pembelajaran di Kelas V SDN
Karangayu 02 Semarang. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan.
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Wahyuningsih, M.Pd.,
Pembimbing II Tri Murtini, S. Pd., M. Pd., 415 halaman.
Berdasarkan observasi awal di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang,
ditemukan masalahdalam pembelajaran Matematika. Pembelajaran kurang diawali
dengan masalah nyata dansiswa kurang diarahkan untuk memecahkan soal
melalui penyelidikan, karena kendali pembelajaranpada guru. Penggunaan media
yang kurang optimalmembuat pembelajaran kurang menarik. Kondisi tersebut
menyebabkan aktivitas siswa dalam pembelajaran kurang dan sebagai
hasilnyahasil belajar siswa menjadi rendah.Hal ini dibuktikan dari 30 siswa, 18
diantaranya (60%) mengalami ketidaktuntasan belajar dengan nilai di bawah
KKM yaitu 62. Dan hanya 12 siswa (40%) yang mengalami ketuntasan belajar
dengan nilai di atas KKM.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah
melalui penggunaan Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika pada siswa kelas VC SD
Negeri Karangayu 02?". Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL) berbantuan
video pembelajaran di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang.
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan
perencanaan,pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian dilaksanakan
dalam dua siklus, dan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan.Subjek penelitian
adalah guru dan siswa kelas V SDN Karangayu 02 Semarang. Teknik
pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dokumentasi dan catatan
lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami
peningkatan, yaitu pada akhir siklus 1 jumlah skor 43 dengan kategori tinggi dan
pada akhir siklus 2 jumlah skor 48 dengan kategori sangat tinggi.Aktivitas siswa
mengalami peningkatan yaitu pada akhir siklus 1 jumlah skor rata-rata yang
diperoleh 19,1 dengan kategori tinggi dan pada akhir siklus 2 skor rata-rata
meningkat mencapai 23,4 dengan kategori sangat tinggi.Ketuntasan belajar siswa
pada kondisi awal 40%. Setelah dilaksanakan tindakan mengalami peningkatan
pada akhir siklus 1 ketuntasan belajar 62,7% dan pada akhir siklus 2 ketuntasan
belajar 86,2% dengan KKM ≥ 62
Simpulan dari penelitian ini adalah melalui Problem Based Learning
berbantuan video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
matematika.Saran bagi guru adalah dalam mengembangkan pembelajaran
matematika sebaiknya guru memulai dengan memberikan permasalahan yang
berkaitan dengan kehidupan nyata dan pemecahan masalah juga akan lebih
menarik tatkala menggunakan media yang tidak monoton, media video
pembelajaran bisa dijadikan pilihan.
Kata Kunci: kualitas pembelajaran, PBL, video pembelajaran
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi
dewasa ini membuat keadaan selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Hal ini
mendorong manusia untuk berpikir maju, terbuka dan rasional. Untuk itu
diperlukan ilmu yang universal untuk menghadapi hal tersebut di atas.
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi
modern serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan
daya peserta didik. Matematika juga merupakan ilmu yang mengembangkan
kemampuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2006 tentang standar isi
menyatakan bahwa pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam
pembelajaran matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal,
masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara
penyelesaian. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya
dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual
problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap
dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Kemudian untuk meningkatkan
keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. Dengan kata
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lain dapat diartikan bahwa dalam pembelajaran matematika hendaknya dimulai
dari pemberian masalah yang mengarah kepada pemecahan masalah, dan untuk
meningkatkan keefektifan pembelajaran perlu digunakan media pembelajaran.
Tercapainya pendidikan yang bermutu membutuhkan upaya terus menerus
untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran (Hamdani, 2011: 295). Upaya
ini memerlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran karena tujuan dari
berbagai program pendidikan adalah terlaksananya program pembelajaran yang
berkualitas.Pencapaian pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari seberapa
jauh komponen-komponennya yaitu guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, iklim
pembelajaran, media belajar, fasilitas belajar dan materi pembelajaran mampu
menghasilkan proses, hasil belajar yang optimal sesuai dengan ketentuan tuntutan
kurikuler (Depdiknas, 2004: 6).
Menurut Santyasa (2008:3) belajar dimulai dari suatu permasalahan. Polya
(dalam Muhsetyo, 2008:1.20) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan
realisasi dari keinginan meningkatkan pembelajaran matematika sehingga peserta
didik mempunyai pandangan dan wawasan yang luas serta mendalam ketika
menghadapi suatu masalah. Lebih lanjut berdasarkan Permendiknas nomor 22
tahun 2006 tentang Standar Isi dikemukakan bahwa salah satu tujuan mata
pelajaran matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan untuk dapat
memahami dan memecahkan masalah dan lebih menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, yang dibuktikan dengan rasa ingin tahu, perhatian,
dan minat yang besar dalam mempelajari matematika, terutama dalam pemecahan
masalah. Dengan kata lain pembelajaran matematika akan lebih bermakna ketika
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guru membimbing siswa dan mengikutsertakan siswa agar terlibat dalam situasi
pemecahan masalah.
Menurut Herman (2007:42) kenyataannya yang terjadi saat ini hasil belajar
matematika siswa sangat rendah baik di jenjang pendidikan dasar maupun
pendidikan atas. Rendahnya hasil belajar matematika siswa menurut hasil survei
IMSTEP-JICA (Development of Science And Mathematics Teaching for Primary
and Second Education In Indonesia) (IMSTEP) - Japan International
Cooperation Agency (JICA) dikarenakan dalam proses pembelajaran matematika
guru umumnya berkonsentrasi pada latihan penyelesaian soal. Dalam kegiatan
pembelajaran, guru menjelaskan konsep secara informatif memberikan contoh
soal dan latihan-latihan soal. Guru merupakan pusat kegiatan sedangkan siswa
dalam pembelajaran cenderung pasif. Siswa hanya mendengarkan, mencatat
penjelasan dan mengerjakan soal latihan. Sehingga pengalaman belajar yang
mereka dapatkan tidak berkembang. Menurut Saragih (2007:33) matematika
sekolah merupakan konsep essensial sebagai dasar untuk memahami konsep yang
lebih tinggi, yang pada umumnya mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan di
masyarakat. Konsep-konsep tersebut dapat dipahami melalui pendekatan induktif
maupun

deduktif

disesuaikan

dengan

perkembangan

kognitif

siswa.

Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini keluhan dan
kekecewaan terhadap hasil belajar matematika siswa masih sering disuarakan baik
melalui media massa maupun lewat seminar-seminar. Pendapat dari siswa
mengenai pembelajaran matematika sendiri ternyata tidak jauh beda dari hal di
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atas. Siswa mengungkapkan bahwa matematika adalah pelajaran yang identik
dengan menghafal rumus, sulit, tidak bermanfaat, dan membosankan.
Hudojo (dalam Saragih, 2007:33) mengatakan bahwa sikap siswa
memandang pelajaran matematika membosankan, tidak bermanfaat dan sulit dapat
jadi karena mereka tidak mengetahui manfaat materi yang dipelajarinya atau
mereka tidak dapat melihat keterkaitan materi yang dipelajarinya dengan kondisi
nyata yang dihadapinya. Dari pandangan Hudojo ini bisa kita tarik kesimpulan
bahwa saat ini pembelajaran matematika masih menekankan pada perolehan hasil
dan mengesampingkan proses. Akibatnya siswa merasa tertekan, jarang
mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan yang pasti siswa
akan mudah lupa materi yang diberikan guru.
Berdasarkan temuan dokumen dan temuan lapangan Depdiknas mengenai
aspek pelaksanaan KBM mata pelajaran Matematika di SD/MI bahwa ada
beberapa masalah yang teridentifikasi dan perlu ditangani, diantaranya: (1)
Pembelajaran Matematika di kelas lebih banyak mengacu kepada buku pegangan
guru, jarang memperluas cakupan materi ke kehidupan nyata, sehingga pelajaran
monoton dan terpaku pada apa kata buku; (2) Pelaksanaan KBM masih
konvensional dengan metode kurang bervariasi, sehingga partisipasi siswa masih
minim; (3) sumber belajar masih terfokus pada buku pegangan dan belum
melibatkan penggunaan ICT dan lingkungan (Depdiknas, 2007:17-18).
Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran matematika di kelas
VC SDN Karangayu 02 Semarang berdasarkan pengamatan ketika Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL)

adalah sebagai berikut: Pembelajaran kurang
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diawali dengan masalah nyata dansiswa kurang diarahkan untuk memecahkan
soal melalui penyelidikan, pada saat penyampaian materi penggunaan media
sangat minim dan kurang menarik, sehingga siswa sama sekali tidak tertarik dan
sibuk sendiri dengan kegiatan lainnya. Pada kegiatan inti, belum digunakan kerja
secara berkelompok, sehingga siswa kebingungan saat membuat kelompok dan
membuat suasana menjadi gaduh, ini menunjukkan pengelolaan kelas masih
kurang. Saat mengerjakan tugas siswa hanya sebagian saja yang mengerjakan,
sedangkan yang lainnya bermain sendiri, karena siswa merasa bingung dengan
masalah yang dimunculkan dalam soal. Pada saat pembelajaran, pembahasan dan
menyimpulkan kendali ada pada guru, sehingga siswa minim partisipasi, selain itu
pemberian motivasi dari guru kepada siswa juga masih minim. Begitulah
gambaran pembelajaran Matematika di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang.
Jika pencapaian pembelajaran yang berkualitas dilihat dari seberapa jauh
komponen-komponennya yaitu guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, iklim
pembelajaran, media belajar, fasilitas belajar dan materi pembelajaran mampu
menghasilkan proses, hasil belajar yang optimal, kemudian kita kembalikan
kepada masalah yang ditemukan di kelas VC di atas maka kualitas pembelajaran
matematika pada siswa kelas VC SDN Karangayu 02 perlu untuk ditingkatkan.
Karena masih terdapat masalah pada aspek pendukung terciptanya pembelajaran
yang berkualitas, yaitu pada guru, siswa, materi pembelajaran, media yang belum
menarik, dan iklim pembelajaran yang monoton.
Sejalan dengan temuan di atas, menurut Depdiknas (2004:7) Permasalahan
di atas belum sesuai dengan harapan dari Depdiknas yang mengharapkan kualitas
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pembelajaran yang secara operasional dapat menjadi sebuah kesatuan yang saling
mendukung dan saling melengkapi antar guru, siswa, kurikulum, dan bahan
belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran sehingga menghasilkan proses
dan hasil belajar yang optimal. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kualitas
pembelajaran tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dari
sumber daya manusianya. Jadi bisa dikatakan bahwa kualitas pembelajaran harus
dikonsep dan betul-betul diperhatikan karena mampu memberikan gambaran
mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasarannya atau suatu tingkatan
terhadap tujuan – tujuan yang hendak dicapai.
Berdasar hal-hal yang tersebut di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa
masalah-masalah tersebut yang membuat hasil pembelajaran matematika kurang
di kelas VC. Hal ini dibuktikan dari 30 siswa, 18 diantaranya (60%) mengalami
ketidaktuntasan belajar dengan nilai di bawah KKM yaitu 62. Dan hanya 12 siswa
(40%) yang mengalami ketuntasan belajar dengan nilai di atas KKM. Nilai
terendah di kelas VC adalah 55 dan nilai tertinggi adalah 89 dengan rata-rata 63,8.
Dengan gambaran permasalahan yang ditemukan di kelas VC SDN
Karangayu 02 di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Guru terlalu bergantung
kepada buku pegangan, (2) pembagian kelompok tidak didasarkan pada
kemampuan kognitif dan jenis kelamin, (3) peran guru dalam pembelajaran masih
terlalu besar, (4) siswa masih kebingungan menerjemahkan masalah ke dalam
bahasa matematika, (5) siswa belum begitu aktif berkomunikasi satu dengan yang
lain dalam pembelajaran kelompok, (6) belum menggunakan media pembelajaran
yang menarik, (7) siswa yang belum tuntas KKM lebih banyak daripada yang
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telah tuntas. Berarti dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran Matematika
di kelas VC SDN Karangayu 02 masih belum sesuai harapan, sehingga diperlukan
perbaikan.
Hmelo-Silver dkk (dalam Eggen dkk, 2012:307) menyatakan bahwa
Problem Based Learning adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan
masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah,
materi, dan pengaturan diri. Norman dkk(dalam, Baden dkk, 2004:28)
mengatakan bahwa Problem Based Learningadalah sebuah cara untuk membuat
siswa mengambil alih tanggung jawab dalam pembelajaran mereka sendiri,
sehingga keuntungan yang mereka dapat lebih luas cakupannya dan mereka bisa
menyalurkan

serta

menambah

kemampuannya

seperti

kemampuan

berkomunikasi,kerja tim serta memecahkan masalah.
Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)memiliki keuntungan
seperti (Halonen,2010:3): (1) Menjanjikan ingatan tentang penguasaan materi
lebih besar, (2) Mengembangkan keterampilan belajar dalam memadukan antara
informasi, pengetahuan dan ruang belajar (penalaran), (3) Mengembangkan
keterampilan belajar seumur hidup meliputi cara mengatasi masalah dan
berkomunikasi dalam kelompok yang heterogen, (3) Menciptakan lingkungan
belajar yang aktif, kooperatif, berpusat pada siswa dengan efektivitas tinggi, (4)
Meningkatkaan motivasi dan kepuasan siswa, interaksi siswa-siswa, dan interaksi
siswa-guru. Dengan demikian diharapkan kekurangan yang terdapat pada masa
observasi tadi dapat ditangani dengan menggunakan Model Pembelajaran
Problem Based Learning (PBL).
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Dari pengertian dan keuntungan dari Problem Based Learning di atas
dapat disimpulkan bahwa Problem Based Learningdapat digunakan untuk
mengatasi kesulitan belajar pada pembelajaran Matematika di kelas VC SDN
Karangayu 02 karena merupakan model mengajar yang menggunakan masalah
sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi,
dan pengaturan diri dengan tanggung jawab dalam pembelajaran ada pada siswa
sendiri, sehingga keuntungan yang mereka dapat lebih luas cakupannya dan
mereka bisa menyalurkan serta menambah kemampuannya seperti kemampuan
berkomunikasi,kerja tim serta memecahkan masalah.
Media video pembelajaran adalah media atau alat bantuyang menyajikan
audio dan visual yang berisi pesan-pesanpembelajaran baik dengan menarik yang
bisa

berisi

konsep,

prinsip,prosedur,

teori

aplikasi

pengetahuan

untuk

membantupemahaman terhadap suatu materi pembelajaran (Riyana:2007).
Diharapkan video pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta
dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat
mendorong terjadinya proses belajar.
Penerapan Problem Based Learning dalam pembelajaran telah berhasil
dilaksanakan sebelumnya, yaitu berdasarkan hasil penelitian oleh Fachruazi
(2011:87) telah berhasil dibuktikan bahwa penggunaan Problem Based Learning
dapat meningkatkan kemampuan kritis dan komunikasi matematis siswa jika
dibandingkan dengan yang hanya menggunakan model konvensional. Sedangkan
untuk meningkatkan hasil tes akhir siswa Darmawan (2010:27) juga telah berhasil
membuktikan bahwa penggunaan Problem Based Learning dapat meningkatkan
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hasil tes akhir siswa. Penelitian yang menggunakan media video pembelajaran
juga telah berhasil dilakukan oleh Fechera dkk (2012:122) membuktikan bahwa
84% siswa menyatakan bahwa media video merupakan media pembelajaran yang
menarik, dan 78% menyatakan bahwa video pembelajaran dapat membantu siswa
dalam memahami materi dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan ulasan

latar belakang di atas maka masalah akan dikaji

melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul “Peningkatan Kualitas
Pembelajaran Matematika Melalui Problem Based Learning Berbantuan Video
Pembelajaran di Kelas V SDN Karangayu 02 Semarang”

1.2 Rumusan dan Pemecahan Masalah
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka
dirumuskanlah masalah sebagai berikut: Apakah melalui penggunaan Problem
Based Learningberbantuan video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran Matematika pada siswa kelas VC SD Negeri Karangayu 02?
Adapun rumusan masalah di atas dapat dirinci secara khusus sebagai
berikut:
1. Apakah

melalui

Problem

Based

Learning

(PBL)

berbantuan

video

pembelajaran dapat meningkatkan ketrampilanguru dalam menyajikan materi,
menggunakan media, serta menciptakan iklim pembelajaran yang optimal
dalam pembelajaran matematika di kelas VC SD Negeri Karangayu 02?
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2. Apakah

melalui

Problem

Based

Learning

(PBL)

berbantuan

video

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VC SD Negeri
Karangayu 02 dalam pembelajaran matematika?
3. Apakah

melalui

Problem

Based

Learning

(PBL)

berbantuan

video

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VC SD Negeri
Karangayu 02 dalam pembelajaran matematika?
1.2.2 Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merencanakan pemecahan
masalah melalui Problem Based Learning (PBL) berbantuan video pembelajaran
seperti pada tabel:
Tabel 1.1
Langkah-langkah PBL berbantuan Video Pembelajaran
Langkah-langkah PBL
gabungan antara Arends
(2011:57)dan Pierce &
Jones(Rusman 2012:242)
Memberikan orientasi tentang
permasalahan kepada siswa

Langkah pembelajaran
dengan Video
Pembelajaran (Sadiman
dkk 2007:192)

Mempersiapkan siswa untuk
berperan sebagai pemecah
masalah dengan bekerja
sama.
Tujuan pembelajaran yang
akan dicapai disampaikan
terlebih dahulu

Mengorganisasikan siswa
untuk meneliti (membuat
kelompok)

Langkah-langkah
PBL berbantuan video
pembelajaran
Memberikan orientasi
tentang permasalahan
kepada siswa (melalui
media video
pembelajaran)
Mempersiapkan siswa
untuk berperan sebagai
pemecah masalah
dengan bekerja sama.
Tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
disampaikan terlebih
dahulu
Mengorganisasikan
siswa untuk meneliti
dengan membagi
kelompok
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Peserta didik diatur dalam
kelompok-kelompok
belajar
Setiap kelompok diketuai
oleh pemimpin kelompok
dan disupervisi oleh guru

Membantu Inquiry dan
investigasi (mengeksplorasi
dan mendistribusikan
informasi)

Peserta didik diatur
dalam kelompokkelompok belajar
Setiap kelompok
diketuai oleh pemimpin
kelompok dan
disupervisi oleh guru
Membantu Inquiry dan
investigasi
(mengeksplorasi dan
mendistribusikan
informasi antar anggota
kelompok)

Siswa dapat belajar
dengan menggunakan
tayangan video yang
diputar kembali secara
berkelompok.

Siswa dapat belajar
dengan menggunakan
tayangan videoyang
diputar kembali secara
berkelompok.

Anggota kelompok
diharapkan dapat
berinteraksi baik dalam
diskusi maupun dalam
bekerja sama untuk
memecahkan masalah.
Performansi:
Mengembangkan dan
mempresentasikan artefak
dan exhibit

Anggota kelompok
diharapkan dapat
berinteraksi baik dalam
diskusi maupun dalam
bekerja sama untuk
memecahkan masalah.
Performansi:
Mengembangkan dan
mempresentasikan
artefak dan exhibit

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
Tanya jawab (debriefing) :
menguji keakuratan dari
solusi
Refleksi terhadap pemecahan
masalah

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
Tanya jawab
(debriefing) : menguji
keakuratan dari solusi
Refleksi terhadap
pemecahan masalah
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemecahan masalah yang direncanakan di atas, tujuan umum
yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL) berbantuan
video pembelajaran di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang.
Tujuan khusus yang hendak dicapai dari tujuan umum di atas dapat dirinci
sebagai berikut:
a. Untuk mendeskripsikan peningkatan ketrampilan guru menyajikan materi,
menggunakan media, serta menciptakan iklim pembelajaran yang optimal
dalam pembelajaran matematika di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang.
b. Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran
matematika melalui Problem Based Learning (PBL) berbantuan video
pembelajaran di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang.
c. Meningkatan hasil belajar siswa di kelas VC SDN Karangayu 02
Semarangdalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning
(PBL) berbantuan video pembelajaran

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat atau kegunaan hasil penelitian dapat diklasifikasikan menjadi
manfaat teoritis dan manfaat praktis.
a. Manfaat Teoretis
Manfaat secara teoritis yang dapat diambil dari hasil penelitian tindakan
kelas ini adalah dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam rangka
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peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning
(PBL) berbantuan video pembelajaran. Selain itu diharapkan pula penelitian ini
dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang
relevan.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi siswa
a. Dapat menambah pengalaman belajar siswa pada mata pelajaran matematika.
b. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika.
2. Bagi Guru
a. Menambah informasi bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran matematika.
b. Dapat menjadi referensi bagi guru untuk meningkatkan kreatifitas dalam
menggunakan model pembelajaran yang inovatif.
c. Memberikan wawasan pengetahuan tentang PAIKEM (Pembelajaran Aktif,
Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, khususnya melalui model
Problem Based Learning (PBL) berbantuan video pembelajaran.
3. Bagi sekolah
Penggunaan model Problem Based Learning (PBL) berbantuan video
pembelajarandapat

memberikan

kontribusi

positifbagi

sekolah

dalam

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
serta media yang inovatif dan menyenangkan

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori
2.1.1

Pengertian Belajar
Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan

perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Belajar tidak hanya meliputi mata
pelajaran, tetapi juga penguasaan, kebiasaan, kesenangan, minat, penyesuaian
sosial, bermacam-macam keterampilan dan cita-cita (Hamalik, 2009:45). Menurut
Hilgard dkk (Hamalik, 2009:45) mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam
perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan pengalaman
Driscoll (dalam Smalldino, 2012:11) mendefinisikan belajar sebagai
perubahan terus menerus dalam kemampuan yang berasal dari siswa dan interaksi
siswa dengan dunia. Smalldino sendiri mendefinisikan belajar sebagai
pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru ketika seseorang
berinteraksi dengan informasi dan lingkungan.
Hamalik (2011:27-28) merumuskan dua definisi tentang belajar, yaitu:
1) Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman
(learning is defined as the modification or strengthening of behavior through
experiencing).Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu
kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan untuk mengingat,
tetapi untuk mengalami, hasil belajar bukan nilai melainkan pengubahan
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kelakuan. Dari sini sudah terlihat perbedaan antara pengertian belajar saat ini
dengan pengertian belajar yang lama, yang menyatakan bahwa belajar adalah
memperoleh

pengetahuan,

bahwa

belajar

merupakan

latihan-latihan

pembentukan kebiasaan secara otomatis.
2) Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi
dengan lingkungan.
Dari dua pengertian tadi jelas terlihat bahwa tujuan belajar itu prinsipnya
sama, yakni perubahan tingkah laku, hanya berbeda cara penyampaiannya.
William Burton (dalam Hamalik, 2011:28) mengemukakan bahwa “a good
learning situation consist of a rich and varied series of learning experiences
unified around a vigorous purpose and carried on it interaction with a rich,
varied and propocative environment”. Situasi belajar yang baik terdiri dari kaya
dan bervariasinya pengalaman belajar dengan tujuan yang kuat dan yang pada
pelaksanaannya berlandaskan pada interaksi, variasi, dan lingkungan yang
menarik.
Beberapa pendapat di atas dapat saling melengkapi tentang definisi belajar.
Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar bukanlah sebuah tujuan, tetapi merupakan
suatu proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan, dimana disana pasti
terjadi interaksi antara individu dengan lingkungan atau melalui pengalaman yang
menghasilkan perubahan maupun perbaikan pada perilaku yang bersifat menetap
atau permanen.
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2.1.2

Kualitas Pembelajaran
Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Menurut

Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194) secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan
sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Sedangkan
Depdiknas (2004: 7-10) mengemukakan bahwa kualitas pembelajaran dipengaruhi
oleh masukan instrumental seperti pendidik, kurikulum/bahan ajar, iklim
pembelajaran, media, fasilitas, dan materi. Dari segi pendidik, kualitas dapat
dilihat dari seberapa optimal guru/dosen mampu memfasilitasi belajar. Sementara
dari segi kurikulum dapat dilihat dari seberapa luwes dan relevan kurikulum dan
bahan belajar mampu menyediakan stimulus dan fasilitas belajar yang sesuai
tingkat penggolongan. Dari aspek iklim dapat dilihat dari seberapa besar suasana
pembelajaran

mendukung

terciptanya

pembelajaran

yang

menarik

dan

menyenangkan. Dari sisi media dapat dilihat dari seberapa efektif media bisa
menambah intensitas belajar. Dari fasilitas dapat dilihat dari seberapa kontributif
fasilitas fisik terhadap terciptanya situasi belajar yang nyaman. Sedangkan dari
aspek materi, kualitas dapat dilihat dari kesesuaian tujuan dengan kompetensi
yang diinginkan (Depdiknas, 2004:19)
Untuk mengetahui ketercapaian kualitas pembelajaran, maka perlu adanya
indikator-indikator kualitas pembelajaran. Berikut ini akan dijabarkan beberapa
indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 8-10).
a. Perilaku Guru
Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerja guru antara lain
membangun persepsi dan sikap positif terhadap belajar, menguasai disiplin ilmu
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berkaitan dengan kelulusan dan kedalaman jangkauan substansi dan metodologi
dasar keilmuan, serta mampu memilih, menata, mengemas dan mempersentasikan
materi sesuai kebutuhan siswa agar dapat memberikan layanan pendidikan yang
berorientasi pada kebutuhan siswa, menguasai pengelolaan pembelajaran yang
mendidik yang berorientasi pada siswa tercermin dalam kegiatan merencanakan,
melaksanakan, serta mengevaluasi dan mamanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran
secara dinamis untuk membentuk kompetensi yang dikehendaki, serta
mengembangkan kepibadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan untuk
dapat mengetahui, mengukur, dan mengembangkan mutakhirkan kemampuannya
secara mandiri (Depdiknas, 2004: 8).
b. Perilaku dan dampak belajar peserta didik
Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensi siswa
antara lain memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, mau dan mampu
mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta
membangun sikapnya, mau dan mampu memperluas serta memperdalam
pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya, mau dan mampu
menerapakan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara bermakna, mau
dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja produktif,
mampu menguasai materi pelajaran (Depdiknas, 2004: 8-10).
c. Iklim pembelajaran
Iklim pembelajaran yang berkualitas terlihat dari suasana kelas yang
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik,
menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas
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kependidikan, perwujudan nilai dan semangat ketauladanan prakarsa, dan
kreatifitas pendidik (Depdiknas, 2004: 8-10).
d. Materi pembelajaran
Materi pembelajaran yang berkualitas terlihat dari kesesuaiannya dengan
tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, keseimbangan
antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, materi
pembelajaran sistematis dan konstektual, dapat megakomodasikan partisipasi aktif
siswa dalam belajar semaksimal mungkin, dapat menarik manfaat yang optimal
dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni, serta materi
pembelajaran memenuhi kriteria filosofi, profesional, psikopedagogis, dan praktis
(Depdiknas,2004: 8-10).
e. Media Pembelajaran
Media yang berkualitas adalah media yang dapat menciptakan pengalaman
belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi antara

siswa

dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan ahli bidang yang relevan.
Melalui media pembelajaran, diharapkan mampu mengubah suasana belajar dari
siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif
berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada
(Depdiknas, 2004: 8-10).
f. Sistem pembelajaran
Sistem pembelajaran yang berkualitas terlihat dari adanya penekanan dan
kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal
maupun eksternal, memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana
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strategis dan rencana operasional, serta ada semangat perubahan yang
dicanangkan dalam pembelajaran yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan
inovatif dari semua civitas akademika melalui berbagai aktivitas pengembangan.
Dari pernyataan Depdiknas di atas, maka indikator kualiatas pembelajaran
mencakup (1) pendidik atau guru; (2) perilaku dan dampak belajar; (3) iklim
belajar; (4) materi pembelajaran; (5) kualitas media pembelajaran; (6) sistem
pembelajaran. Dari uraian mengenai kualitas pembelajaran, dapat disimpulkan
bahwa kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan proses pembelajaran
yang tampak dari indikator-indikatornya, yaitu perilaku guru, perilaku dan
dampak belajar siswa, materi, media, iklim, dan sistem pembelajaran. Namun
dalam penelitian ini, indikator sistem pembelajaran tidak diikutsertakan karena
membutuhkan waktu yang lama untuk meneliti indikatornya, selain itu peneliti
tidak berhak untuk ikut meneliti hal-hal yang menyangkut sistem pembelajaran
utuh di sekolah, karena lingkup penelitian hanya penelitian tindakan kelas.

2.1.3

Keterampilan Guru
Keterampilan dasar mengajar (teaching skills) menurut Rusman (2011: 80)

merupakan suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan
pengetahuan

dan

keterampilan

yangdiwujudkan

dalam

suatu

tindakan.

Keterampilan tersebut berupa bentuk-bentuk perilaku yang bersifat mendasar
yang dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal dalam melaksanakan tugastugas pembelajarannya secara profesional.
Menurut Hasibuan dkk (2010:58) keterampilan mengajar guru yang harus
dimiliki meliputi keterampilan memberi penguatan, keterampilan bertanya,
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keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan
membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perorangan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil.
2.1.3.1 Keterampilan memberi penguatan
Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam
merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan
tingkah laku itu timbul kembali. Memberikan penguatan sejalan dengan
memberikan penghargaan. Penghargaan mempunyai pengaruh positif dalam
kehidupan manusia sehari-hari, yaitu mendorong seseorang memperbaiki tingkah
laku serta meningkatkan usahanya (Hasibuan dkk, 2010:58).
Masih menurut Hasibuan, Penggunaan komponen keterampilan dalam
kelas harus bersifat selektif, hati-hati, disesuaikan dengan usia siswa, tingkat
kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang, tujuan, dan sifat tugas. Ada 6
komponen komponen keterampilan memberi penguatan antara lain:
1. Penguatan verbal
Penguatan verbal yaitu penguatan yang berupa kata-kata atau kalimat yang
diucapkan guru seperti: bagus, pintar, baik, hebat, cerdas.
2. Penguatan gestural
Penguatan gestural yaitu penguatan berupa gerakan wajah atau anggota
badan yang dapat memberikan kesan terhadap siswa, bentuk mimik. Misalnya
mengangkat alis, tersenyum, tepuk tangan, anggukan tanda setuju, menaikkan
ibu jari yang berarti bagus.
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3. Penguatan dengan cara mendekati
Penguatan ini dikerjakan dengan cara mendekati siswa untuk menyatakan
perhatian guru terhadap pekerjaan, tingkah laku, atau penampilan siswa.
Misalnya guru duduk dalam kelompok diskusi, berdiri di samping siswa.
4. Penguatan dengan sentuhan
Guru dapat menyatakan penghargaan kepada siswa dengan menepuk
pundak siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa, untuk
anak yang masih kecil guru boleh mengusap rambut siswa.
5. Penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan
Penguatan ini dapat berupa meminta siswa membantu temannya bila dia
selesai mengerjakan pekerjaan terlebih dahulu dengan tepat, siswa diminta
memimpin kegiatan, dan lain-lain.
6. Penguatan berupa tanda atau benda
Penguatan ini dapat berupa komentar tertulis atas karya peserta didik atau
hadiah berupa buku tulis, pensil, makanan ringan, permen, dan sebagainya.
2.1.3.2 Keterampilan bertanya
Menurut John I Bolla (dalam Rusman, 2011: 82) dalam proses
pembelajaran setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang
menuntut kecil respons siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh
pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi bertanya merupakan
stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir.
Menurut Hasibuan (2010: 62) keterampilan bertanya terdiri dari
keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Komponen keterampilan dasar bertanya
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meliputi: pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan,
pemusatan ke arah jawaban yang diminta, pemindahan giliran jawaban,
penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan.
Komponen keterampilan lanjutan meliputi: pengubahan tuntunan tingkat kognitif
pertanyaan, urutan pertanyaan, melacak, keterampilan mendorong terjadinya
interaksi antarsiswa.
Hal-hal yang harus dihindari pada saat mengajukan pertanyaan kepada
siswa antara lain: menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa,
mengulang-ulang

pertanyaan

sendiri

dan

mengajukan

pertanyaan

yang

memberikan jawaban serentak (Hasibuan, 2010: 63).
2.1.3.3 Keterampilan menggunakan variasi
Menurut Hasibuan (2010: 84) menggunakan variasi diartikan sebagai
perbuatan guru dalam konteks proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi
kebosanan

siswa

sehingga

dalam

proses

belajarnya,

siswa

senantiasa

menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan serta secara aktif.
Komponen keterampilan variasi dalam gaya mengajar guru antara lain:
1. Variasi suara: keras-lemah, cepat-lambat, tinggi-rendah, besar-kecil suara.
2. Pemusatan perhatian: pemusatan perhatian dapat dikerjakan secara verbal,
isyarat, atau dengan menggunakan model.
3. Kesenyapan sejenak untuk meminta perhatian siswa.
4. Kontak pandang, untuk meningkatkan hubungan dengan siswa.
5. Gerakan badan dan mimik, perubahan ekspresi wajah, gerakan kepala dan
badan. Semua sangat penting dalam proses komunikasi.
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6. Perubahan posisi guru.
7. Media dan bahan bisa didengar dan dilihat secara jelas.
2.1.3.4 Keterampilan Menjelaskan
Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi
secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya
hubungan satu dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang terencana
dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan
menjelaskan (Rusman, 2011: 86). Menurut Hasibuan (2010:70) Komponen
keterampilan menjelaskan meliputi: (1) merencanakan pembelajaran; (2)
meyajikan kejelasan tujuan, bahasa, dan proses penjelasan; (3) penggunaan
contoh dan ilustrasi; (4) memberikan penekanan; (5) pengorganisasian antara teori
dan contoh; (6) Memberikan balikan.
2.1.3.5 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
Menurut Hasibuan (2010:73) Membuka pelajaran diartikan dengan
perbuatan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan
perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Menurut Rusman
(2011: 92) yang dimaksud dengan menutup pelajaran (closure) adalah kegiatan
yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran.
Maksudnya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah
dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan
guru dalam proses belajar-mengajar. Menurut Hasibuan (2010:74) komponen
keterampilan membuka dan menutup pelajaran antara lain:
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1. Membuka pelajaran dengan menarik perhatian siswa, cara yang digunakan
seperti penggunaan alat bantu mengajar, pola yang berinteraksi.
2. Menimbulkan motivasi dengan memberikan kehangatan, menimbulkan rasa
ingin tahu, mengemukakan ide-ide yang bertentangan, serta memperhatikan
minat siswa.
3. Memberikan acuan dengan menjelaskan tujuan dan batas-batas tugas,
menyarankan langkah yang akan dilakukan.
4. Membuat kaitan antara materi dengan kehidupan nyata.
5. Menutup pelajaran dengan merangkum dan membuat ringkasan.
6. Mengevaluasi dengan berbagai bentuk evaluasi.
2.1.3.6 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
Menurut Hasibuan (2010:77) Mengajar kelompok kecil dan perorangan
diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar-mengajar yang hanya
memilih 3-8 siswa untuk kelompok kecil, dan hanya seorang untuk perorangan.
Pada dasarnya bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas
dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Masih menurut Hasibuan ada empat
komponen yang perlu dikuasai guru untuk pengajaran kelompok kecil dan
perorangan, yakni:
1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi
Prinsip yang penting dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan
adalah terjadinya hubungan yang akrab antara guru dan siswa. Suasana ini
dapat diciptakan dengan cara: menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap
kebutuhan siswa, memberikan respons positif terhadap pemikiran siswa,
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membangun

hubungan

saling

mempercayai,

menunujukkan

kesiapan

membantu siswa tanpa mendominasi, mendengarkan pendapat siswa.
2. Keterampilan mengorganisasi
Yang diperlukan seorang guru dalam keterampilan ini seperti memberikan
orientasi
secara

umum tentang tujuan tugas dan masalah yang akan dipecahkan
jelas,

memvariasikan

ruang

kelas,

membentuk

kelompok,

mengkoordinasikan materi dengan kegiatan, membagi-bagi perhatian secara
merata, mengakhiri kegiatan dengan laporan hasil dan kesimpulan.
3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar
Keterampilan ini diperlukan siswa untuk membantu siswa maju tanpa
mengalami frustasi.
2.1.3.7 Keterampilan mengelola kelas
Menurut Usman (Rusman, 2011: 90) pengelolaan kelas adalah
keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang
optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran,
baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remidial. Menurut
Hasibuan (2010:83) keterampilan mengelola kelas dikelompokkan menjadi dua,
yaitu:
1. Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi
belajar yang optimal diantaranya: (1) menunjukkan sikap tanggap; (2)
membagi perhatian secara merata; (3) memusatkan perhatian kelompok; (4)
memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas; (5) menegur dengan teguran
lisan/verbal yang efektif; (6) memberi penguatan.

26

2. Keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang
optimal diantaranya: (1) memodifikasi tingkah laku; (2) pengelolaan
kelompok; (3) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan
masalah.
2.1.3.8 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan
melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal
dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau
memecahkan suatu masalah (Hasibuan, 2010:88). Komponen-komponennya
antara lain: (1) memusatkan perhatian siswa selama diskusi berlangsung; (2)
memperjelas permasalahan; (3) menganalisis ide siswa; (4) Meningkatkan
keterlibatan siswa; (5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (6) menutup
diskusi
Dalam penelitian ini, keterampilan guru di atas akan diamati menggunakan
lembar observasi yang selanjutnya akan dipadukan dengan langkah-langkah
Problem Based Learning dan media video pembelajaran.

2.1.4

Aktivitas Siswa
Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam

interaksi belajar-mengajar, sebab pada dasarnya belajar adalah berbuat.
Sehubungan dengan hal ini, Piaget (dalam Sardiman, 2012: 96-100) menerangkan
bahwa seorang anak itu berpikir sepanjang berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak
tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri maka harus diberi
kesempatan untuk berbuat sendiri.
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Slameto (2010: 36) menambahkan bahwa informasi yang diterima siswa
dalam proses belajar yang berasal dari aktivitas sendiri akan lebih bermakna.
Apabila siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, maka ia akan memiliki
pengetahuan

yang

lebih

baik.Dierich

(dalam

Sardiman,

2004:

101)

menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut.
1. Visual

activities,

yang

termasuk

di

dalamnya

misalnya,

membaca,

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,
musik, pidato.
4. Writing activities, seperti misalnya 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,
membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.
7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.
8. Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam belajar
merupakan kegiatan fisik dan mental siswa selama kegiatan belajar. Aktivitas
belajar yang dilakukan sendiri oleh siswa akan menjadikan pengetahuan yang
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diperoleh lebih bermakna, oleh karena itu guru diharapkan mampu meningkatkan
keaktifan siswa dalam pembelajaran. Indikator aktivitas siswa yang akan
digunakan untuk

melengkapi

data perilaku

siswa

dalam pembelajaran

matematikamelalui model Problem Based Learning (PBL) berbantuan video
pembelajaran meliputi:mental activities, motor activities, visual activities, oral
activities, dan writing activities
2.1.5

Hasil Belajar
Menurut Sudjana (2011:45) dalam proses belajar mengajar, hasil belajar

yang diharapkan dapat dicapai siswa penting diketahui guru, agar guru dapat
merancang/mendesain pengajaran secara tepat dan penuh arti. Setiap proses
belajar mengajar keberhasilannya diukur dari berapa hasil belajar yang dicapai
siswa. Bloom (dalam Rusmono, 2012:8) mengemukakan bahwa hasil belajar
dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif,
psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut:
1. Ranah Kognitif
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta.
2. Ranah Afektif
Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang
kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan
karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.
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3. Ranah Psikomotor
Meliputi

keterampilan

motorik,

manipulasi

benda-benda,

koordinasi

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).
Tidak jauh berbeda Sardiman (2012:29) mengatakan ada 3 hasil belajar
yang di dalam pengajaran merupakan tiga hal yang secara perencanaan dan
programatik terpisah, namun dalam kenyataannya pada diri siswa akan merupakan
satu kesatuan yang utuh dan bulat. Hasil belajar tersebut adalah:
1. Hal ikhwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif)
2. Hal ikhwal personal, personal, kepribadian atau sikap (afektif)
3. Hal ikhwal kelakuan, keterampilan atau penampilan (psikomotorik)
Hasil belajar tersebut digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau
kriteria dalam menilai, apakah tujuan pendidikan telah tercapai atau malah belum
tercapai. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan
diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi.
Jadi bisa dikatakan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau
diperoleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut
dinyatakan dalam bentuk penguasaan (afektif), pengetahuan (kognitif) dan
kecakapan dasar (psikomotor) yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan,
sehingga kesemuanya tadi dapat digunakan siswa dalam berbagai aspek, sehingga
nampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara kualitatif maupun
kuantitatif.
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Dalam penelitian ini yang digunakan untuk merumuskan tujuan
pembelajaran difokuskan pada kognitif. Menurut Bloom, ranah kognitif mencakup
enam kategori (Widodo, 2006:4-5) enam kategori tersebut adalah:
1. Menghafal (Remember), yaitu menarik kembali informasi yang tersimpan
dalammemori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif yang
palingrendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar “mengingat” bisa
menjadibagian

belajar

bermakna,

tugas

mengingat

hendaknya

selalu

dikaitkandengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu
yanglepas dan terisolasi. Kategori ini mencakup dua macam proses
kognitif:mengenali (recognizing) dan mengingat (recalling).
2. Memahami

(Understand),

pengertianberdasarkan

yaitu

pengetahuan

membangun
awal

yang

makna

atau

dimiliki,

atau

mengintegrasikanpengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam
pemikiransiswa. Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif:
menafsirkan(interpreting),

memberikan

contoh

(exemplifying),

mengklasifikasikan(classifying), meringkas (summarizing), menarik inferensi
(inferring),membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining).
3. Mengaplikasikan (Apply) yaitu mencakup penggunaan suatu prosedur
gunamenyelesaikan

masalah

atau

mengerjakan

tugas.

Oleh

karena

itumengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun
tidakberarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural
saja.Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: menjalankan
(executing)dan mengimplementasikan (implementing).
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4. Menganalisis (Analyze): menguraikan suatu permasalahan atau obyek keunsurunsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsurunsurtersebut.

Ada

tiga

macam

proses

kognitif

yang

tercakup

dalammenganalisis: menguraikan (differentiating), mengorganisir (organizing),
danmenemukan pesan tersirat (attributting).
5.

Mengevaluasi

(Evaluate):

membuat

suatu

pertimbangan

berdasarkan

kriteriadan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup
dalamkategori ini: memeriksa (checking) dan mengritik (critiquing).
6. Membuat

(create):

menggabungkan

beberapa

unsur

menjadi

suatu

bentukkesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam
kategori ini,yaitu: membuat (generating), merencanakan (planning), dan
memproduksi(producing).

2.1.6 Pembelajaran Matematika
2.1.6.1 Hakikat Matematika
Dalam Standar Isi disebutkan bahwa matematika merupakan ilmu
universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran
penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Russefendi
(dalam Heruman, 2012:1) mengemukakan bahwa matematika adalah bahasa
simbol, ilmu deduktif yang menolak pembuktian secara induktif, ilmu tentang
pola keteraturan dan struktur yang teroganisasi. Menurut Soedjadi (2000:11)
hakikat matematika yaitu memiliki objek tujuan yang abstrak, bertumpu pada
kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.
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Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, matematika memiliki karakteristik.
Menurut Soedjadi (2000:13), karakteristik tersebut antara lain memiliki objek
kajian yang abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki
simbol kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, konsisten dalam
sistemnya.
Soedjadi (dalam Muhsetyo, 2008:1.2) menyatakan bahwa keabstrakan
matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi dan
prinsip. Untuk itu Heruman (2012:2) menyatakan bahwa dalam matematika,
setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami siswa perlu diberi penguatan agar
bertahan lama di memori siswa, sehingga akan melekat dalm pola pikir dan pola
tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka diperlukan adanya pembelajaran
melalui perbuatan dan pengertian (contextual), tidak hanya sekedar hafalan atau
mengingat fakta saja.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat matematika
merupakan sebuah ilmu pengetahuan eksak yang teroganisir secara sistematik dan
memiliki tujuan yang abstrak, bertumpu pada kesepakatan serta pola pikir yang
deduktif.
2.1.6.2 Tujuan Pembelajaran Matematika di SD
Di dalam KTSP, pembelajaran matematika di sekolah juga mempunyai
tujuan, yaitu agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut (Depdiknas,
2006:417):
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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 manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika
3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi
yang diperoleh
4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah.
5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

2.1.6.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika di SD
Sesuai dengan paparan dalam Standar Isi bahwa pembelajaran matematika
di sekolah dasar diarahkan pada pencapaian standar kompetensi oleh siswa.
Kegiatan pembelajaran matematika tidak berorientasi pada penguasaan materi
matematika semata, tetapi materi diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk
mencapai kompetensi. Oleh karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika
yang dipelajari di sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai
siswa. Standar Kompetensi matematika merupakan seperangkat kompetensi
matematika yang dibakukan dan harus ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil
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belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci dalam
kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok untuk setiap aspeknya.
Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada aspek tersebut didasarkan
menurut kemahiran atau kecakapan yang hendak dicapai. Berdasar pada standar
kompetensi dan kompetensi dasar, maka ruang lingkup matematika adalah
bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data.
2.1.6.4 Pembelajaran Matematika di SD
Matematika sekolah

adalah unsur-unsur

atau bagian-bagian dari

matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi pada perkembangan
IPTEK. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika sekolah tidaklah
sepenuhnya sama dengan matematika sebagai ilmu. Dikatakan tidak sepenuhnya
sama karena memiliki perbedaan antara lain dalam hal (1) penyajiannya, (2) pola
pikirnya, (3) keterbatasan semestanya, (4) tingkat keabstrakannya (Soedjadi,
2000:37).
Berdasar uraian di atas dikatakan bahwa matematika yang mempunyai ciri
abstrak perlu disajikan menurut tingkat tumbuh kembang siswa agar penyampaian
mudah dan anak dalam menerima tidak kesulitan. Menurut Heruman (2012:1)
siswa SD umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun.
Menurut Piaget (dalam Trianto, 2007:14), setiap individu pada saat tumbuh mulai
dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami empat
tingkat perkembangan sebagai berikut:
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(a) Tahap Sensorimotor(0-2 tahun) yaitu terbentuknya konsep “kepermanenan
obyek” dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke prilaku yang
mengarah kepada tujuan.
(b) Tahap Praoperasional (2-7 tahun) yaitu perkemqbangan kemampuan
menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan obyek-obyek dunia.
(c) Tahap Operasional konkret (7-11 tahun) yaitu perbaikan dalam
kemampuan untuk berpikir secara logis.
(d) Tahap Operasi Formal (11 tahun-dewasa) yaitu Pemikiran abstrak dan
murni simbolis mungkin dilakukan.
Berarti menurut Piaget, siswa SD itu berada pada fase operasional konkret.
Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir
untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan
objek yang masih bersifat konkret. Dari usia perkembangan kognitif, siswa SD
masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap panca indra. Dalam
pembelajaran matematika yang abstrak, siswa perlu alat bantu atau media dan alat
peraga yang akan membantu memperjelas apa yang akan disampaikan guru.
Lebih lanjut Brunner (dalam Aisyah, 2007:1.6) menguraikan tahap
intelektual anak sebagai berikut:
1. Tahap Enaktif
Pada tahap ini penyajian dilakukan melalui tindakan anak yang secara langsung
dalam memanipulasi (mengotak-atik) objek. Pada tahap ini anak belajar suatu
pengetahuan dimana pengetahuan itu dipelajari secara aktif menggunakan
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benda-benda konkret maupun situasi nyata tanpa manggunakan imajinasi atau
kata-kata.
2. Tahap Ikonik
Dalam tahap ini kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran
internal dimana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar
atau grafik yang dilakukan anak, yang berhubungan dengan gambaran dari
objek yang dimanipulasi.
3. Tahap Simbolis
Dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik, anak memanipulasi simbolsimbol atau lambang-lambang objek tertentu. Saat tahap ini anak sudah mampu
menggunakan notasi tanpa harus menggunakan objek riil dan pembelajaran
disajikan dalam bentuk abstrak.
Menurut Brunner (dalam Heruman, 2008:4) bahwa dalam pembelajaran
matematika siswa harus menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang
diperlukannya. Sesuai dengan uraian di atas, berarti pembelajaran matematika
diharuskan untuk melihat berbagai contoh penggunaan matematika sebagai alat
untuk memecahkan masalah, dalam kehidupan kerja maupun kehidupan seharihari.
Sejalan dengan pemikiran di atas, pembelajaran matematika yang akan
dilakukan dengan model Problem Based Learningakan mengembangkan
keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, sehingga siswa akan
membangun pengetahuannya sendiri, menemukan sendiri dan diharapkan
pembelajaran lebih membekas dan bermakna bagi siswa.
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2.1.6.5 Masalah dan Strategi Pemecahan Masalah Matematika
Berdasarkan pendapat sebagian besar para ahli pendidikan matematika,
Shadiq (dalam Supinah, 2010:9) menyatakan bahwa masalah merupakan
pertanyaan yang harus dijawab. Namun tidak semua pertanyaan otomatis akan
menjadi masalah. Cooney, et.al (dalam, Supinah, 2010:9) menyatakan bahwa
suatu pertanyaan akan menjadi masalah bila pertanyaan itu menunjukkan suatu
tantangan yang tidak dapat dipecahkan dengan cara yang biasa atau cara yang
sudah diketahui oleh siswa.
Berkaitan dengan uraian di atas, Sumardiyono (2007:11) mengemukakan
secara umum, orang memahami masalah sebagai kesenjangan antara kenyataan
dan harapan. Holmes (dalam Wardhani, 2010:16) mengelompokkan kelompok
masalah dalam pembelajaran matematika menjadi 2, yaitu masalah rutin dan
masalah non rutin. Masalah rutin bisa kita artikan sebagai masalah yang bisa kita
pecahkan dengan metode yang sudah ada. Masalah non rutin adalah masalah yang
membutuhkan pemikiran lebih lanjut, sehingga butuh perencanaan dalam
pemecahan masalahnya.
Pemecahan masalah menurut Sumardiyono (2007:11) adalah proses
menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru
yang belum dikenal. Lebih lanjut Ismail (dalam Supinah, 2010:11) menyatakan
bahwa pemecahan masalah merupakan suatu model pembelajaran. Sebagai model
pembelajaran, pemecahan masalah adalah suatu rancangan tindakan yang
dilakukan guru agar siswanya termotivasi untuk memecahkan masalah pada
pertanyaan (soal) dan mengarahkan siswanya dalam proses pemecahannya.
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Dalam
meningkatkan

lampiran

Permendiknas

kemampuan

juga

memecahkan

dikemukakan

masalah,

perlu

bahwa

untuk

dikembangkan

keterampilan siswa dalam: (1) memahami masalah; (2) membuat model
matematika; (3) menyelesaikan masalah; dan (4) menafsirkan solusinya
(Permendiknas, 2006:416). Berkaitan dengan masalah ini, Polya (dalam
Muhsetyo, 2008:1.12) ada empat langkah penting dalam proses pemecahan
masalah, yaitu: (1) memahami masalahnya, dalam arti menentukan apa yang
diketahui dan apa yang ditanyakan; (2) merencanakan cara penyelesaiannya; (3)
melaksanakan rencana; (4) menafsirkan atau mengecek hasilnya.
Untuk memecahkan masalah matematika tersebut perlu adanya suatu
strategi pemecahan masalah. Reys (dalam Aisyah, 2008:5.11) menyatakan ada
sebelas strategi pemecahan, yaitu:
1. Beraksi (Act It Out)
Strategi ini menuntut kita melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat
hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian
aksi fisik atau manipulasi objek.
2. Membuat Gambar atau Diagram
Strategi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah dan memperjelas
hubungan yang ada.
3. Mencari Pola
Untuk memudahkan memahami permasalahan, siswa seringkali diminta untuk
membuat tabel dan kemudian menggunakannya untuk menemukan pola yang
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relevan dengan permasalahan yang ada. Tetapi tidak selamanya melalui
penggunaan tabel.
4. Membuat Tabel
Strategi ini membantu mempermudah siswa untuk melihat pola dan
memperjelas informasi yang hilang. Strategi ini berguna sekali dalam
mengklasifikasi dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar.
5. Menghitung Semua Kemungkinan secara Sistematis
Strategi ini sering digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan
membuat tabel, karena kadangkala tidak mungkin bagi kita untuk
mengidentifikasi seluruh kemungkinan himpunan penyelesaian.
6. Menebak dan Menguji
Strategi ini didasarkan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan
yang ada, ditambah pengetahuan dari pengalaman yang ada. Setelah itu tentu
saja hasil tebakan tadi diuji kebenarannya serta diikuti sejumlah alasan yang
logis.
7. Bekerja Mundur
Strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi
(hasil) dan menanyakan sesuatu yang terjadi sebelumnya.
8. Mengidentifikasi Informasi yang Diinginkan, Diberikan dan Diperlukan.
Strategi ini membantu kita menyortir informasi dan memberi mereka
pengalaman dalam merumuskan pertanyaan. Dalam hal ini kita perlu
menentukan permasalahan yang akan dijawab, menyortir informasi-informasi
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penting untuk menjawabnya, dan memilih langkah-langkah penyelesaian yang
sesuai dengan soal.
9. Menulis Kalimat Terbuka
Strategi ini membantu kita melihat hubungan antara informasi yang diberikan
dan yang dicari. Untuk menyederhanakan permasalahan, kita dapat
menggunakan variabel sebagai pengganti kalimat dalam soal.
10. Menyelesaikan Masalah yang Lebih Sederhana atau Serupa
Suatu masalah yang rumit dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan
masalah serupa tetapi lebih sederhana.
11. Mengubah Pandangan
Strategi ini bisa digunakan setelah beberapa strategi lain telah dicoba tanpa
hasil. Masalah yang dihadapi perlu didefinisikan dengan cara yang sama
sekali berbeda.
Dalam penelitian ini tidak semua pemecahan masalah di atas digunakan,
tetapi hanya digunakan beberapa saja antara lain: membuat gambar atau diagram,
mencari pola, membuat tabel, menghitung semua kemungkinan secara sistematis,
menebak dan menguji, menulis kalimat terbuka, serta mengidentifikasi informasi
yang diinginkan, diberikan dan diperlukan.
2.1.6.6 Perbandingan dan Skala
Penelitian tindakan kelas ini mengkaji mengenai materi bilangan pada
pembelajaran matematika kelas V semester 2 dengan standar kompetensi 5, yaitu
menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk Kompetensi
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dasarnya adalah 5.4, yaitu menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan
dan skala.
Menurut

Muhsetyo

(2008:4.20)

konsep

pecahan

dan

operasinya

merupakan konsep yang sangat penting untuk dikuasai. Sebagai sub materi dari
pecahan, penggunaan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala juga
memiliki peranan yang sangat penting, karena banyak sekali hal-hal di sekitar
siswa yang berhubungan dengan pecahan dan skala, seperti pada peta misalnya.
Oleh sebab itu pada penelitian ini lebih menekankan pada pemecahan masalah
sehari-hari berkaitan dengan masalah perbandingan dan skala.
2.1.6.6.1 Perbandingan
Perbandingan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya,Amir
adalahsiswa paling tinggi dikelasnya. Artinya, Amir adalah siswa paing tinggi
dibandingdengan teman-temanya di kelas. Harga beras saat ini 1 ½ kali harga
beras satu bulan yanglalu. Artinya, harga beras saat ini dibanding harga beras satu
bulan adalah 3 banding 2. Seperti itulah perbandingan yang ada di sekitar kita,
kita juga bisa membandingkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan
yang ada di kelas kita.
Sebagai ilustrasi,perhatikan dua buah gambar garis berikut ini:

Gambar 2.1 Ilustrasi 2 buah garis
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Panjang kedua garis pada gambar di atas, dapat dinyatakan dalam
perbandingansebagai berikut:
1. Panjang garis B adalah 1 cm lebih panjang dari garis A.
2. Panjang garis A adalah 1 cm lebih pendek dari garis B.
3. Panjang garis B banding panjang garis A adalah 3 banding 2.
4. Panjang garis A banding panjang garis B adalah 2 banding 3.
Selanjutnya, perhatikan gambar kancing-kancing berikut ini,

Gambar 2.2 Gambar kancing hitam putih
Kancing-kancing di atas dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan
sebagai berikut:
1. Perbandingan banyak kancing hitam dengan kancing putih adalah 2
banding 3.
2. Perbandingan banyak kancing putih dengan kancing hitam adalah 3
banding 2.
3. Perbandingan banyak kancing warna hitam dengan semua kancing
adalah 2banding 5.
4. Perbandingan banyak kancing putih dengan semua kancing adalah 3
banding 5.
Dari dua ilustrasi di atas bisa disimpulkan bahwa perbandingan adalah
membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan
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dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan a ke b dinyatakan dalam:
a:b atau
dinyatakan

, dengan catatan nilai “b” tidak boleh 0. Perbandingan juga bisa
dalam

pecahan.

Inti

dari

perbandingan

adalah

masalah

menyederhanakan pecahan. Jadi jika kita sudah mendapatkan pecahan dalam
bentuk paling sederhana berarti perbandingan sudah ditemukan.
Untuk menyederhanakan pecahandan untuk lebih memudahkan dalam
penghitungan perbandingan, kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan
FPB dari pembilang dan penyebut tersebut.Hal lain yang penting untuk
diperhatikan adalah satuan-satuan ukuran, jika kitabekerja dengan proporsi. Jika
satuan belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu, contohnya jika pada
contoh soal menggunakan cm, maka dalam pengerjaan juga menggunakan cm
agar bisa dihitung.
1. Mengubah Pecahan Biasa menjadi Perbandingan
Untuk menyatakan dalam bentuk perbandingan dapat ditulis seperti ini:
=3 5
Syarat: Angka-angka dalam perbandingan tidak boleh dalam operasi
matematika seperti pembagian, perkalian, penambahan ataupun pengurangan
pecahan. Misalnya saja untuk menyatakan :

kita bisa lakukan dengan cara

mengubahnya ke pecahan, lakukan sama seperti pembagian pecahan. Lalu
hasilnya nyatakan dalam perbandingan.
Pembagian adalah invers (kebalikan) dari perkalian, jadi kita bisa
meyelesaikan pembagian pecahan dengan mengalikan dengan kebalikan dari
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pembaginya. Jika seperti contoh dia atas : , maka dapat kita tulis
pembagi dari pembagian tersebut

adalah

, maka
, karena

dikatakan tadi bahwa kita menyelesaikan pembagian pecahan dengan mengalikan
dengan kebalikan dari pembaginya, maka operasinya dapat ditulis
Jadi secara sederhana : =

=

= .

=

2. Memecahkan Masalah Perbandingan
a. Perbandingan
Sering kita temui masalah seperti ini:
Perbandingan antara uang Rahmi dengan Uang Patton adalah 4 : 5. Jumlah
uang mereka adalah Rp72.000,00. Untuk mengetahui uang masing-masing,
Kita bisa menggunakan permisalan,
Kita misalkan uang Rahmi 4 x
Uang Patton 5 x
Jadi pertama-tama kita mencari nilai x terlebih dahulu, jika nilai x
ditemukan maka uang Rahmi dan Patton bisa kita hitung.
4 x + 5 x = 72.000
 9 x = 72.000
x =
 x = 8.000
Uang milik Rahmi = 4 x= 4 8.000 = 32.000
Uang milik Patton = 5 x = 5

8.000 = 40.000
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b. Perbandingan Senilai
Perbandingan dikatakan sebagai perbandingan senilai adalah jika dua
perbandingan tersebut memiliki harga yang sama. Seperti yang bisa kita lihat, jika
ada permasalahan seperti ini, maka kita bisa memecahkannya dengan cara:
Harga 3 batang pensil adalah Rp6.000,00. Kemudian bagaimana jika
ditanyakan harga 7 batang pensil, maka pemecahannya sebagai berikut:
Pensil
3
7

Harga
6000
x

=
x =

x =
x =
c. Perbandingan Berbalik Nilai
Perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua perbandingan
tersebut selalu tetap (konstan) walaupun perbandingannya dibalik.Seperti yang
bisa kita lihat, untuk memecahkan masalah seperti ini, kita bisa menggunakan
bantuan tabel untuk mengetahui apakah itu
perbandingan berbalik nilai,

perbandingan senilai ataupun
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Sebanyak 150 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan yang
ada dalam waktu 2 bulan. Jika tinggal 100 ekor sapi yang ada, maka persediaan
makanan akan habis dalam,
1 bulan =30 hari
Sapi
150
100

Waktu
2 bulan = 60 hari
x

=
x

=

x = 90
Jadi persediaan makanan akan habis 90 hari lagi.
Untuk perbandingan berbalik nilai sebenarnya kita bisa menebak
jawabannya. Seperti contoh di atas, jika pertama diketahui bahwa 150 ekor sapi
memerlukan waktu 60 hari untuk menghabiskan cadangan makanan, maka jika
banyak sapi berkurang dan tinggal menjadi 100 ekor, maka kita bisa
melogika/menebak bahwa waktu yang diperlukan pasti akan menjadi tambah
lama. Setelah itu baru kita mengujinya dengan menghitung seperti cara di atas.
2.1.6.6.2

Skala

Selain digunakan pada perbandingan, pecahan jugadigunakan dalam
skala.Skala merupakan bentuk perbandingan yang ditulis 1 : p, dengan p suatu
bilangan asli.Skala, perbandingan, dan pecahan mempunyai hubungan yang erat.
Hal ini karena ketiganya memiliki simbol (tanda) yang sama, yaitu tanda bagi ( : ).
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Saat kita mengamati peta yang tergantung di dinding, atau pada atlas, di setiap
sudut peta tersebut selalu tertulis kata skala yang disertai angka yang merupakan
perbandingan. Misalnya, skala 1 : 2.000.000, 1 : 2.500.000, 1 : 200, 1 : 100, dan
seterusnya.
Skala banyak digunakan dalam atlas maupun dalam menggambar sesuatu
yang bentuk aslinya berukuran besar seperti lapangan atau bangunan.Skala
biasanya ditetapkan dalam ukuran cm sehingga 1 cm pada peta dikalikan pada
skala yang telah ditetapkan. Umpamanya skala 1 : 2.500.000, sehingga 1 cm
menjadi 1 x 2.500.000 = 2.500.000 cm apabila dijadikan ukuran dalam km
menjadi 2.500.000 : 100.000 = 25 km. Jadi, setiap 1 cm pada peta berjarak 25 km
jarak yang sebenarnya.
Dapat disimpulkan bahwa skala adalah perbandingan antara ukuran pada
benda tiruan yang bisa berbentuk gambar, salinan, atau miniatur dengan ukuran
yang sebenarnya. Jika demikian, skala bisa ditulis:
Skala =
Dengan demikian kita bisa menurunkan untuk mencari ukuran pada benda
tiruan dan ukuran sebenarnya:
Menentukan ukuran sebenarnya =
Menentukan ukuran pada benda tiruan =
Salah satu cara menentukan skala yaitu dengan menyederhanakan
pecahan. Perhatikan,
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Tinggi gedung Taipei 101 pada gambar adalah 8 cm. Tinggi gedung
sebenarnya adalah 100 m. Untuk mencari skala gedung yaitu,
Menentukan Skala =

=

=

=

jadi skalanya 1: 1.250
2.1.7Problem Based Learning
2.1.7.1 Pengertian dan Karakteristik Problem Based Learning
Dalam penjelasan di atas telah diutarakan bahwa salah satu tujuan mata
pelajaran

matematika

adalah

agar peserta

didik memiliki

kemampuan

memecahkan masalah. Sesuai dengan tujuan tersebut, hendaknya pembelajaran
matematika dikembangkan atau diajarkan berdasarkan pada model pemecahan
masalah. Problem Based Learning adalah seperangkat model mengajar yang
menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan
pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri (Eggen & Kauchak, 2012:307).
Pandangan tentang Problem Based Learning juga dikemukakan oleh
Soucisse dkk (dalam baden dkk, 2004:28) mengatakan bahwa Problem Based
Learningadalah sebuah cara untuk membuat siswa mengambil alih tanggung
jawab dalam pembelajaran mereka sendiri, sehingga keuntungan yang mereka
dapat lebih luas cakupannya dan mereka bisa menyalurkan serta menambah
kemampuannya seperti kemampuan berkomunikasi,kerja tim sertamemecahkan
masalah.

Supinah

(2010:17)

mengemukakan

bahwa

Problem

Based

Learningsebagai pendekatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian
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masalah kepada siswa dimana masalah tersebut diawali dengan pemberian
masalah kepada siswa dimana masalah tersebut dialami atau merupakan
pengalaman sehari-hari siswa. Selanjutnya siswa menyelesaikan masalah tersebut
untuk menemukan pengetahuan baru.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat didefinisikan bahwa
Problem Based Learning adalah seperangkat model pembelajaran yang berpusat
pada siswa dan menggunakan masalah sehari-hari di sekitar siswa untuk
mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan memecahkan masalah,
menganalisis materi dan kemampuan berkomunikasi. Secara garis besar PBL
terdiri dari kegiatan menyajikan suatu situasi masalah yang nyata dan bermakna
kepada siswa serta memfasilitasi mereka untuk melakukan penyelidikan dan
inkuiri.
Problem Based Learning mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai
berikut:
1. Pelajaran berfokus pada pemecahan masalah
Kracjik & Blumenfeld (dalam Eggen dkk, 2012:307) mengatakan bahwa
kegiatan Problem Based Learningbermula dari satu masalah dan memecahkannya
adalah fokus pembelajarannya. Langkah awal dari pembelajaranberdasar masalah
adalah mengajukanmasalah, selanjutnya berdasarkan masalah ditemukan konsep,
prinsip serta aturan-aturan.Masalah yang diajukan secara autentik ditujukan
dengan memacu padakehidupan riil.
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2. Tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa
Menurut Eggen dkk (2012:307) Problem Based Learningdilaksanakan
dalam kelompok yang cukup kecil, sehingga semua siswa terlibat dalam proses
itu. Dengan membuat siswa terlibat dalam proses dan tanggung jawab dalam
pembelajaran mereka sendiri, keuntungan yang mereka dapat lebih luas
cakupannya dan mereka bisa menyalurkan serta menambah kemampuannya
seperti kemampuan berkomunikasi, kerja tim sertamemecahkan masalah.
3. Guru mendukung proses saat siswa mengerjakan masalah.
Eggen dkk (2012:307) mengemukakan bahwa peran guru dalam menuntun
siswa sangat penting. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan
memberikan dukungan pengajaran lain saat siswa berusaha memecahkan masalah.
Jika guru tidak memberikan cukup bimbingan dan dukungan, siswa akan gagal,
membuang waktu dan mungkin memunculkan pemikiran yang salah. Tetapi jika
berlebihan siswa tidak akan mendapat banyak pengalaman dalam pemecahan
masalah.
2.1.7.2

Keunggulan, Manfaat, dan HasilProblem Based Learning
Problem

Based

Learningdalam

keunggulan, diantaranya seperti

pembelajaran

yang dijelaskan oleh

memiliki

banyak

Halonen (dalam

Murti,2010:4) PBL memberikan aneka keuntungan sebagai berikut:
1. Kemampuan untuk mengingat siswa lebih besar.
2. Mengembangkan keterampilan interdisipliner, mengakses dan menggunakan
informasi,memadukan pengetahuan dengan lebih baik, memadukan belajar di
kelas dan lapangan.

51

3. Mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup dengan cara meneliti dan
cara mengatasi masalah serta cara berkomunikasi dalam kelompok
4. Menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kooperatif, menggunakan penilaian
diri dan kelompok, berpusat pada siswa, mempunyai efektivitas tinggi.
5. Menciptakan lingkungan belajar yang memberikan umpan balik segera,
memberikan kesempatan untuk mempelajari aneka sasaran belajar yang disukai
siswa, menciptakan lingkungan belajar yang dapat meningkatkan keterampilan
berpikir kritis dalam memecahkan masalah.
6. Meningkatkaan motivasi dan kepuasan siswa, interaksi siswa dengan siswa,
dan interaksi siswa dengan guru.
Menurut Smith dalam (Amir, 2010:27) manfaat Problem Based
Learningbagi siswa yaitu: meningkatkan kecakapan dalam pemecahan masalah,
membuat siswa menjadi lebih mudah mengingat, meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan, mendorong siswa untuk berpikir secara penuh, membangun
kemampuan kemimpinan dan kerjasama, kecakapan belajar, dan memotivasi
siswa untuk belajar.
Hasil Problem Based Learningmenurut Arends (2008:43)terutama
membantu siswa untuk:
1. Meningkatkan keterampilan anak untuk belajar secara mandiri
2. Meningkatkan keterampilan berpikir, terutama dalam penyelidikan dan
keterampilan mengatasi masalah.
3. Memperbaiki perilaku dan meningkatkan keterampilan sosial sesuai peran
orang dewasa.
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2.1.8 Teori yang Mendukung Penerapan Problem Based Learning
Sebagai sebuah hasil pemikiran, Problem Based Learningtelah banyak
diinspirasi oleh aliran-aliran pendidikan yang berkembang pada abad dua puluh,
terutama yang beraliran psikologi kognitif. Karena dari segi teoretis, Problem
Based Learningberlandaskan psikologi kognitif sebagai dukungan utamanya.
Menurut Arends (2008:46) ada tiga arus utama pemikiran abad kedua puluh yang
melandasi Problem Based Learning:
1. Dewey dan Kelas Berorientasi Masalah
Menurut Arends (2008:46) Dewey mendeskripsikan pandangan tentang
pendidikan dengan sekolah sebagai cermin masyarakat yang lebih besar dan kelas
akan menjadi laboratorium untuk penyelidikan dan pengatasan masalah kehidupan
nyata. Pendapat Dewey ini menjadi dasar filosofis dari Problem Based Learning.
2. Piaget, Vygotsky, dan Konstruktivisme
Menurut Arends (2008:47) Piaget menyatakan bahwa siswa dalam usia
berapapun

secara aktif terlibat dalam proses mendapatkan informasi dan

pengkonstruksian

pengetahuan

mereka

sendiri.

Selanjutnya

Vygotsky

berpandangan bahwa interaksi sosial dengan teman lain memacu terbentuknya
ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa.
3. Bruner dan Discovery Learning
Menurut Arends (2008:47) Bruner menyatakan bahwa Discovery
Learning/pembelajaran penemuan merupakan sebuah model pembelajaran yang
menekankan pada pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide dari
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suatu disiplin ilmu, kebutuhan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dan
keyakinan bahwa pembelajaran terjadi melalui penemuan pribadi.
2.1.9 Langkah-LangkahProblem Based Learning
Langkah-langkah pembelajaran dalam penelitian ini nantinya akan
menggabungkan langkah-langkah PBL menurut Arends dengan langkah-langkah
PBL menurut Pierce & Jones.
Tabel 2.1
Langkah-langkah Problem Based Learning
Langkah-langkah PBL
gabungan antara Arends
(2011:57)dan Pierce &
Jones(Rusman 2012:242)
Memberikan orientasi tentang
permasalahan kepada siswa

Langkah pembelajaran
dengan Video
Pembelajaran (Sadiman
dkk 2007:192)

Mempersiapkan siswa untuk
berperan sebagai pemecah
masalah dengan bekerja
sama.
Tujuan pembelajaran yang
akan dicapai disampaikan
terlebih dahulu

Mengorganisasikan siswa
untuk meneliti (membuat
kelompok)
Peserta didik diatur dalam
kelompok-kelompok
belajar
Setiap kelompok diketuai
oleh pemimpin kelompok
dan disupervisi oleh guru

Langkah-langkah
PBL berbantuan video
pembelajaran
Memberikan orientasi
tentang permasalahan
kepada siswa (melalui
media video
pembelajaran)
Mempersiapkan siswa
untuk berperan sebagai
pemecah masalah
dengan bekerja sama.
Tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
disampaikan terlebih
dahulu
Mengorganisasikan
siswa untuk meneliti
dengan membagi
kelompok
Peserta didik diatur
dalam kelompokkelompok belajar
Setiap kelompok
diketuai oleh pemimpin
kelompok dan
disupervisi oleh guru
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Membantu Inquiry dan
investigasi (mengeksplorasi
dan mendistribusikan
informasi)

Membantu Inquiry dan
investigasi
(mengeksplorasi dan
mendistribusikan
informasi antar anggota
kelompok)
Siswa dapat belajar
dengan menggunakan
tayangan video yang
diputar kembali secara
berkelompok.

Siswa dapat belajar
dengan menggunakan
tayangan videoyang
diputar kembali secara
berkelompok.

Anggota kelompok
diharapkan dapat
berinteraksi baik dalam
diskusi maupun dalam
bekerja sama untuk
memecahkan masalah.
Performansi:
Mengembangkan dan
mempresentasikan artefak
dan exhibit

Anggota kelompok
diharapkan dapat
berinteraksi baik dalam
diskusi maupun dalam
bekerja sama untuk
memecahkan masalah.
Performansi:
Mengembangkan dan
mempresentasikan
artefak dan exhibit

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
Tanya jawab (debriefing) :
menguji keakuratan dari
solusi
Refleksi terhadap pemecahan
masalah

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
Tanya jawab
(debriefing) : menguji
keakuratan dari solusi
Refleksi terhadap
pemecahan masalah

2.1.10 Media Video Pembelajaran
2.1.10.1 Pengertian Media
Smalldino dkk (2011:7) menyatakan bahwa media merupakan bentuk
jamak dari perantara (medium), merupakan sarana komunikasi, berasaldari bahasa
latin medium (antara), istilah ini merujuk pada apa saja yang membawa informasi
antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Enam kategori dasar media adalah
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teks, audio, visual, video, perkayasa/benda-benda (manipulative), dan orangorang.
Selanjutnya Gagne (dalam Sadiman dkk, 2007:6) menyatakan bahwa
media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat
merangsang siswa untuk belajar. Kemudian Briggs juga menambahkan bahwa
komponen yang dimaksudkan Gagne merupakan semua alat fisik seperti buku,
film/video, kaset, film bingkai. Kemudian Akhsin (dalam Kustiono, 2010:2)
menyatakan bahwa media disebut juga saluran atau

channel,

karena

menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada penerima. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat
digunakan dalam penyajian informasi untuk mengantar pesan dari sumber
informasi kepada penerima.
2.1.10.2 Pengertian Multimedia
Pengertian multimedia dapat berbeda dari sudut pandang orang yang
berbeda, tetapi secara umum multimedia berhubungan dengan penggunaan lebih
dari satu macam media untuk menyajikan informasi. Oblinger (Munir, 2012:2)
mendefinisikan multimedia merupakan penyatuan dua atau lebih media
komunikasi seperti teks, grafik, animasi, audio, dan video dengan ciri
interaktivitas komputer untuk menghasilkan satu presentasi menarik.
Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstetter (Munir, 2012:3)
adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara,
gambar, animasi dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna
dapat

berinteraksi,

melakukan

navigasi,

berkarya,

dan

berkomunikasi.
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Berdasarkan pengertian itu multimedia terdiri dari 4 faktor, yaitu: (1) ada
komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan apa yang didengar; (2)
ada link yang menghubungkan pengguna dengan informasi; (3) ada alat navigasi
yang membantu pengguna dalam menerima materi; (4) multimedia menyediakan
tempat

kepada

pengguna

untuk

mengumpulkan,

memproses,

dan

mengkomunikasikan informasi dengan ide secara interaktif.
Daryanto (2010:51) mengemukakan bahwa multimedia terbagi menjadi
dua kategori,yaitu multimedia linier, dan multimedia interaktif. Multimedia linier
adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun
(termasuk fitur atau menu control) yang dapat dioperasikan oleh pengguna,
contohnya: televise, film, video. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu
multimedia yang dilengkapi alat pengontrol (fitur atau menu) yang dapat
dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang akan
dilakukan selanjutnya, contohnya: pembelajaran interaktif, aplikasi game dan lainlain.
Penelitian ini dilaksanakan dengan penerapan Problem Based Learning
berbantuan video pembelajaran. Berdasarkan pendapat Daryanto di atas, video
pembelajaran termasuk kategori multimedia linier. Multimedia linear tidak
dilengkapi dengan pengontrol di dalamnya, tetapi ddalam pelaksanaanya
membutuhkan alat pemutar. Alat tersebut berupa LCD proyektor dan laptop
sehingga control pengguna ada pada laptop dan proyektor. Video pembelajaran
dalam penelitian ini ditampilkan sebagai media linier terkontrol.
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2.1.10.3 Media Audio
Menurut Kustiono (2010:68) Media pembelajaran audio merupakan
bentukan media baik software maupun hardware yang mengandung dan mampu
menyampaikan pesan-pesan yang terkandung secara auditif. Artinya pesan-pesan
yang dikandungnya disampaikan dengan melalui saluran indra pendengaran.
Menurut Gerlay dkk (dalam Kustiono, 2010:68) media audio termasuk jenis
media rekaman suara dengan bahasa verbal atau sound effect dan musik. Yang
termasuk dalam klasifikasi media audio ini adalah rekaman suara guru, radio,
rekaman piringan hitam, tape recorder, dan sebagainya.
2.1.10.4 Media Visual
Menurut Kustiono (2010:46) media visual adalah media dua dimensi yang
memiliki ukuran panjang dan lebar. Menurut Sudarmono (dalam Kustiono,
2010:46) media visual dasar bisa berupa media grafis, yang termasuk media visual
diantaranya:

foto,

diagram,

grafik,

poster,

sketsa,

bagan,

dan

lain

sebagainya.berkaitan dengan media visual, Sadiman dan Hamalik (dalam
Kustiono, 2010:46) sama-sama menekankan bahwa gambar maupun foto yang
digunakan harus autentik, sederhana, ukuran relatif besar, mengandung gerak, jika
bisa diutamakan dari hasil karya siswa sendiri dan artistik.
2.1.10.5 Media Audiovisual
Menurut Kustiono (2010:78) media pembelajaran audio visual merupakan
bentukan media baik software maupun hardware yang mengandung dan mampu
menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara auditif sekaligus visual. Dale
(dalam Kustiono, 2010:79) mengklasifikasikan media pembelajaran audio-visual
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menurut pengalaman belajar siswa (dalam kerusut pengalaman atau the cone of
experience miliknya), ke dalam klasifikasi media tingkatan ke-7 dan ke-8, yakni
media TV dan gambar hidup.
Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa media
audio visual pada dasarnya merupakan media yang memiliki dua aspek yaitu
aspek audio (suara) dan visual (tayangan) dan kedua aspek tersebut digabungkan
secara sedemikian rupa sehingga terjadi kepaduan dalam penyajiannya.
2.1.10.6 Video Pembelajaran
Munir (2012:290) mendefinisikan bahwa video adalah tekhnologi
penangkapan,

perekaman,

pengolahan,

penyimpanan,

pemindahan

dan

perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam
gerak secara elektronik.
Menurut Nugent (Smalldino, 20112:404), banyak guru menggunakan
video untuk memperkenalkan sebuah topic, menyajikan isi materi, menyediakan
perbaikan (termasuk evaluasi), dan meningkatkan pengayaan. Penggunaan video
bisa digunakan di seluruh lingkungan pengajaran di kelas, baik dalam kelompok
kecil, klasikal, maupun siswa orang-perorangan.
Menurut Degeng (Kustiono 2010:4) pembelajaran adalah upaya untuk
membelajarkan siswa. Dalam upaya membelajarkan siswa, peranan dan fungsi
media

pembelajaran

sangat

penting,

karena

dapat

digunakan

untuk

memperkenalkan sebuah topic, menyajikan isi materi, menyediakan perbaikan
(termasuk evaluasi), dan meningkatkan pengayaan.
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Video pembelajaran adalah media audio visual yang dapat digunakan
untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian,
dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang
disengaja, bertujuan dan terkendali. Kehadiran media video dapat digunakan
untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang merupakan bagian dari sistem
pembelajaran(Kristanto, 2011:15).
Ditambahkan, menurut Riyana (2007:5) Media Video pembelajaran adalah
media atau alat bantuyang menyajikan audio dan visual yang berisi pesanpesanpembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip,prosedur, teori aplikasi
pengetahuan untuk membantupemahaman terhadap suatu materi pembelajaran.
Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa video
pembelajaran adalah sebuah tekhnologi yang dapat digunakan untuk memproses,
mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak sedemikian rupa sehingga
dapat digunakan untuk memperkenalkan sebuah topic, menyajikan isi materi,
menyediakan perbaikan (termasuk evaluasi), dan meningkatkan pengayaan dalam
upaya membelajarkan siswa. Bisa dikatakan juga bahwa video pembelajaran
adalah sebuah multimedia yang berupa audio visual.
2.1.10.7 Karakteristik Video Pembelajaran
Riyana (2007:7) menyatakan bahwa media videopembelajaran mempunyai
karakteristik sebagai berikut:
1. Mampu memperbesar objek yang kecil terlalu kecil bahkan yang tidak dapat
dilihat secara kasat mata.
2. Dapat diperbanyak dan dapat di edit.
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3. Tampilannya dapat dimanipulasi.
4. Video dapat membuat objek/gambar yang ditampilkan dapat disampaikan
dalam durasi tertentu dalam keadaan diam.
5. Video mampu mempertahankan perhatian siswa/audien yang melihatvideo
tersebut. Hasil penelitian menunjukansiswa bisa bertahan lebih lama hingga 12 jam untukmenyimak video dengan baik dibandingkandengan mendengarkan
saja yang hanya mampu bertahan dalam waktu 25-30 menit saja.
6. Video mampu menampilkan objek gambar dan informasi yang paling baru,
hangat dan actual immediacy atau kekinian.
2.1.10.8 Kelebihan Video Pembelajaran
Menurut Smaldino dkk (2011:404) video dalam pembelajaran mempunyai
beberapa keuntungan, diantaranya:
1. Video tersedia untuk hampir seluruh jenis topik/mata pelajaran dan untuk
semua jenis tingkatan siswa, dalam semua jenis ranah pengajaran (kognitif,
afektif, psikomotor dan interpersonal)
2. Waktu dan biaya kunjungan lapangan bisa dihindari, jadi bisa membawa siswa
kemana saja tanpa membayar.
3. Memperluas minat siswa melampaui dinding kelas.
4. Benda-benda yang terlalu besar atau yang terlalu kecil dapat dibawa ke dalam
kelas dan bisa dilihat dengan mata telanjang.
5. Benda-benda yang terlalu berbahaya seperti gerhana matahari bisa dipelajari
dengan aman.
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2.1.10.9 Langkah Penggunaan Media Video Pembelajaran
Langkah-langkah penggunaan media video pembelajaran sebagai media
terkontrol (Sadiman dkk, 2007:192) adalah sebagai berikut:
1. Peserta didik diatur dalam kelompok-kelompok belajar
2. Setiap kelompok diketuai oleh pemimpin kelompok dan disupervisi oleh guru
3. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai disampaikan terlebih dahulu
4. Siswa

dapat

belajar

dengan

menggunakan

tayangan

video

secara

berkelompok/klasikal.
5. Anggota kelompok diharapkan dapat berinteraksi baik dalam diskusi maupun
dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah, memperdalam pemahaman
atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
2.1.10.10 Proses Pembuatan Video Pembelajaran
Video pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini
menggunakan bantuan Microsoft Power Pointdalam penyusunan materi serta
animasi. Kemudian peneliti merekam suara pengisi untuk video. Setelah itu materi
yang telah jadi dalam bentuk Power Pointtadi diputar dan direkam melalui menu
Capture Screen pada program AVS Video Editor 6.3. Hasil dari rekaman AVS
Video Editor 6.3kemudian diubah formatnya (converting) menjadi avi.
menggunakan program Format Factory.
Hasil dari rekaman AVS Video Editor 6.3 ukurannya masih sangat besar
bisa mencapai 500 MB – 1 GB untuk ukuran rekaman video durasi 5 – 9 menit,
saat diubah formatnya (converting) menjadi avi. menggunakan program Format
Factorysecara otomatis ukuran akan dikecilkan otomatis hingga hanya berukuran
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10 – 20 MB. Setelah itu tinggal menggabungkan antara video dengan rekaman
suara, animasi, serta menambahkan efek suara untuk background dengan
Windows Movie Maker. Dengan pengeditan tersebut video telah selesai dan
tinggal di publishuntuk proses terakhir.
2.1.10.11 Langkah-langkah PBL Berbantuan Video Pembelajaran
Tabel 2.2
Langkah-langkah PBL Berbantuan Video Pembelajaran
Langkah-langkah PBL
gabungan antara Arends
(2011:57)dan Pierce &
Jones(Rusman 2012:242)
Memberikan orientasi tentang
permasalahan kepada siswa

Langkah pembelajaran
dengan Video
Pembelajaran (Sadiman
dkk 2007:192)

Mempersiapkan siswa untuk
berperan sebagai pemecah
masalah dengan bekerja
sama.
Tujuan pembelajaran yang
akan dicapai disampaikan
terlebih dahulu

Mengorganisasikan siswa
untuk meneliti (membuat
kelompok)
Peserta didik diatur dalam
kelompok-kelompok
belajar
Setiap kelompok diketuai
oleh pemimpin kelompok
dan disupervisi oleh guru

Langkah-langkah
PBL berbantuan video
pembelajaran
Memberikan orientasi
tentang permasalahan
kepada siswa (melalui
media video
pembelajaran)
Mempersiapkan siswa
untuk berperan sebagai
pemecah masalah
dengan bekerja sama.
Tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
disampaikan terlebih
dahulu
Mengorganisasikan
siswa untuk meneliti
dengan membagi
kelompok
Peserta didik diatur
dalam kelompokkelompok belajar
Setiap kelompok
diketuai oleh pemimpin
kelompok dan
disupervisi oleh guru
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Membantu Inquiry dan
investigasi (mengeksplorasi
dan mendistribusikan
informasi)

Membantu Inquiry dan
investigasi
(mengeksplorasi dan
mendistribusikan
informasi antar anggota
kelompok)
Siswa dapat belajar
dengan menggunakan
tayangan video yang
diputar kembali secara
berkelompok.

Siswa dapat belajar
dengan menggunakan
tayangan videoyang
diputar kembali secara
berkelompok.

Anggota kelompok
diharapkan dapat
berinteraksi baik dalam
diskusi maupun dalam
bekerja sama untuk
memecahkan masalah.
Performansi:
Mengembangkan dan
mempresentasikan artefak
dan exhibit

Anggota kelompok
diharapkan dapat
berinteraksi baik dalam
diskusi maupun dalam
bekerja sama untuk
memecahkan masalah.
Performansi:
Mengembangkan dan
mempresentasikan
artefak dan exhibit

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
Tanya jawab (debriefing) :
menguji keakuratan dari
solusi
Refleksi terhadap pemecahan
masalah

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
Tanya jawab
(debriefing) : menguji
keakuratan dari solusi
Refleksi terhadap
pemecahan masalah

2.1.11 Pedoman Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Suatu rencana akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan.
Begitu juga dengan kegiatan pembelajaran. Setiap guru pada satuan pendidikan
berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP ini harus
dibuat secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
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berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas dan
kemandirian.
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali
pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan
yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.
Komponen-komponen yang terdapat dalam RPP berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:
1. Identitas mata pelajaran
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas, semester,
program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah
pertemuan.
2. Standar kompetensi
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik
yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang
diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata
pelajaran.
3. Kompetensi dasar
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta
didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator
kompetensi dalam suatu pelajaran.
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4. Indikator pencapaian kompetensi
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi
untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi
acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan
dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur,
yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
5. Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan
dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
6. Materi ajar
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan
ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian
kompetensi.
7. Alokasi waktu
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan
beban belajar.
8. Metode pembelajaran
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau
seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran
disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari
setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata
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pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik
kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.
9. Kegiatan pembelajaran
a. Pendahuluan
Pendahuluan
pembelajaran

merupakan

yang

ditujukan

kegiatan
un¬tuk

awal

dalam

suatu

membangkitkan

pertemuan

motivasi

dan

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses
pembelajaran.
b. Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD.
Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
c. Penutup
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas
pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan,
penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut.
10. Penilaian hasil belajar
Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan
dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.
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11. Sumber belajar
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator
pencapaian kompetensi.

2.2 Kajian Empiris
Penelitian dari Marlia Laily Artati(2011:76)

yang berjudul Penerapan

Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)untuk Meningkatkan
Kemampuan Menghitung Luas Bangun Datar pada Siswa Kelas III SDN I
Sendangijo Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2010/2011
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran PBL
(Problem Based Learning) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN I
Sendangijo Kecamatan Selogiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa sebelum digunakannya Model Pembelajaran PBL (Problem
Based Learning) diperoleh rata-rata nilai belajar siswa sebesar 70. Setelah
menggunakan PBL (Problem Based Learning) nilai rata-rata matematika siswa
meningkat menjadi 74 pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 88 pada siklus II.
Penelitian

dari

Darmawan

(2010:27)

yang

berjudul

Penggunaan

Pembelajaran Berbasis Masalah dalam MeningkatkanKemampuan Berpikir Kritis
Siswa pada Pembelajaran IPS di MIDarrusaadah Pandeglanghasil penelitiannya
juga menunjukkan ada peningkatan pada keterampilanberpikir kritis siswa dan
hasil belajar siswa padakonsep peristiwa alam dengan menggunakanpendekatan
berbasis masalah (PBM). Hal ini berdasar dari databahwa nilai tes akhir siswa
dalam pembelajarankonsep sumber daya alam dengan menggunakanpendekatan

68

berbasis masalah (PBM) mengalamipeningkatan yang berarti jika dibandingkan
sebelumdilakukan tindakan sebesar 5,9, setelah diberitindakan pada siklus
pertama diperoleh nilai 6,4;pada siklus kedua meningkat sebesar 7,2; dan
padasiklus tindakan ketiga meningkat lagi sebesar 7.8.
Penelitian dari Boy Fechera, dkk (2012:122) yang berjudul Desain dan
Implementasi Media Video Prinsip-Prinsip Alat Ukur Listrik dan Elektronika
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebanyak 84% siswa menyatakan bahwa
media video merupakan media pembelajaran yang menarik, dan 78% menyatakan
bahwa video pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi dalam
proses pembelajaran.
Penelitian di atas menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan
penelitian dengan menggunakan Problem Based Learning Berbantuan Video
Pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Kelas V
SDN Karangayu 02 Semarang.

2.3 Kerangka Berpikir
Menurut

pernyataan

Depdiknas

(2004:8-10)indikator

kualiatas

pembelajaran mencakup: (1) pendidik atau guru; (2) perilaku dan dampak belajar;
(3) iklim belajar; (4) materi pembelajaran; (5) kualitas media pembelajaran; (6)
sistem pembelajaran. Menurut Depdiknas (2007:17-18), berdasarkan temuan
dokumen dan temuan lapangan mengenai aspek pelaksanaan KBM mata pelajaran
matematika di SD/MI ditemukan masalah yang menunjukkan bahwa kualitas
pembelajaran masih rendah, hal tersebut ditandai dengan: (1) pembelajaran
matematika di kelas lebih banyak mengacu kepada buku pegangan guru, jarang
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memperluas cakupan materi ke kehidupan nyata, sehingga pelajaran monoton dan
terpaku pada apa kata buku; (2) pelaksanaan KBM masih konvensional dengan
metode kurang bervariasi, sehingga partisipasi siswa masih minim; (3) sumber
belajar masih terfokus pada buku pegangan dan belum melibatkan penggunaan
ICT dan lingkungan.
Berdasarkan hasil observasi di kelas VC SDN Karangayu 02, kualitas
pembelajaran juga tergolong masih rendah, hal itu ditandai dengan pembelajaran
kurang diawali dengan masalah nyata dan siswa kurang diarahkan untuk
memecahkan soal melalui penyelidikan. Kondisi belajar yang kurang optimal dan
pada saat penyampaian materi penggunaan media sangat minim dan kurang
menarik, sehingga siswa sama sekali tidak tertarik dan sibuk sendiri dengan
kegiatan lainnya. Pada kegiatan inti, belum digunakan kerja secara berkelompok.
Pada saat pembelajaran, pembahasan dan menyimpulkan kendali ada pada guru,
sehingga siswa minim partisipasi, selain itu pemberian motivasi dari guru kepada
siswa juga masih minim. Hal-hal di atas menyebabkan hasil belajar yang
diperoleh siswa masih dibawah KKM (62) yang membuktikan bahwa kualitas
pembelajaran matematika di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang masih
rendah, karena komponen-komponen pembelajarannya tidak mendukung secara
maksimal.
Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran matematika dengan menggunakan Problem Based Learning
berbantuan video pembelajaran. Penggunaan Problem Based Learning dalam
pembelajaran matematika akan menggunakan masalah sebagai fokus untuk
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mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri,
selain itu juga akan membuat siswa mengambil alih tanggung jawab dalam
pembelajaran mereka sendiri, sehingga keuntungan yang mereka dapat lebih luas
cakupannya dan mereka bisa menyalurkan serta menambah kemampuannya
seperti kemampuan berkomunikasi,kerja tim serta memecahkan masalah,
sehingga siswa dapat memahami konsep atau materi yang dipelajari. Serta
penggunaan media video pembelajaran dalam pembelajaran bertujuan untuk
menarik perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran matematika sehingga
hasil belajar siswa nantinya akan meningkat. Langkah-langkah pembelajaran
matematika dengan menggunakan Problem Based Learning berbantuan video
pembelajaran adalah: (1) Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada
siswa (melalui media video pembelajaran) (2) Mempersiapkan siswa untuk
berperan sebagai pemecah masalah dengan bekerja sama. (3) Mengorganisasikan
siswa untuk meneliti dengan membagi kelompok, setiap kelompok diketuai oleh
pemimpin kelompok dan disupervisi oleh guru dengan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai disampaikan terlebih dahulu. (4) Membantu Inquiry dan investigasi
(mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi antar anggota kelompok) (5)
Performansi: Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit (6)
Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah (7) Tanya jawab
(debriefing) : menguji keakuratan dari solusi (8) Refleksi terhadap pemecahan
masalah.
MelaluiProblem Based Learning berbantuan video pembelajaran, siswa
diajak terlibat langsung dalam memecahkan masalah-masalah yang diberikan guru
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baik secara individu maupun kelompok. Setelah siswa memperoleh jawaban dari
hasil pemikirannya sendiri, siswa memaparkannya di kelompok untuk dibagikan
kepada teman sekelompoknya. Setelah itu kelompok memilih pemecahan masalah
yang akan digunakan dan menyusunnya pada laporan yang akan ditempel di
depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain. Setelah itu setiap kelompok
membacakan temuan masalah di kelompok lain yang nantinya kesalahan tersebut
akan dikonfirmasi dan bisa diluruskan bersama-sama dengan guru.
Dalam pembelajaran matematika MelaluiProblem Based Learning
berbantuan video pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan mediator
yang membantu siswa dalam memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu,
guru juga memberikan arahan dan bimbingan dalam terlaksananya kegiatan
diskusi serta penggunaan video pembelajaran. Siswa diberikan kesempatan untuk
bertanya apabila mengalami kesulitan. Dengan demikian, siswa dapat dengan
lebih mudah memahami konsep matematika yang diajarkan sehingga hasil belajar
siswa dapat meningkat. Dalam hal ini yang diteliti adalah keterampilan dasar guru
dalam menyajikan materi, menggunakan media serta menciptakan iklim
pembelajaran yang optimal. Selain itu juga ada aktivitas siswa dan hasil belajar
siswa dalam pembelajaran matematika melaluiProblem Based Learning
berbantuan video pembelajaran.
Setelah melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan
Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran ini diharapkan
keterampilan guru menyajikan materi, menggunakan media dan mencipkatan
iklim pembelajaran yang optimal dapat meningkat. Begitu juga dengan aktivitas
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dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dapat meningkat sehingga
berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran matematika.Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini:
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Kualitas pembelajaran rendah ditandai dengan:

Guru:
1. Pembelajaran kurang diawali dengan masalah nyata dan

Kondisi awal

siswa kurang diarahkan untuk memecahkan soal melalui
penyelidikan.
2. Penggunaan media kurang optimal.
3. Peran guru dalam pembelajaran masih terlalu besar,
iklim pembelajaran belum mengaktifkan siswa
Siswa:
4. Siswa belum begitu aktif berkomunikasi satu dengan
yang lain dalam pembelajaran kelompok
5. Aktivitas siswa rendah, dilihat dari tidak antusias dan
kurang minat dalam pembelajaran matematika.
6. Hasil belajar siswa masih di bawah KKM

Penerapan model Problem Based Learning Berbantuan Video
Pembelajaran:
1. Memberikan orientasi permasalahan kepada siswa
2. Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah
masalah dengan bekerja sama.
3. Membagi kelompok heterogen
4. Membantu Inquiry dan investigasi dengan mencermati
tayangan tayangan video
5. Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit
6. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah
7. Tanya jawab (debriefing) : menguji keakuratan dari solusi
8. Refleksi terhadap pemecahan masalah

Kondisi
akhir

Pelaksa
naan
tindakan

1. Pembelajaran diawali dengan masalah yang
berhubungan dengan keseharian siswa dan dipecahkan
dengan penyelidikan
2. Penggunaan media optimal
3. Kegiatan siswa lebih menonjol dan dapat menciptakan
Iklim pembelajaran yang mengaktifkan siswa.
4. Siswa aktif berkomunikasi satu dengan yang lain dalam
pembelajaran kelompok maupun saat pembacaan
laporan per kelompok
5. Aktivitas siswa tinggi dilihat dari antusias dan minat
siswa dalam pembelajaran matematika.
6. Hasil belajar telah memenuhi KKM

1. Perilaku pembelajaran guru meningkat
2. Aktivitas siswa meningkat
Kualitas
Pembelajaran
3. Hasil belajar siswa meningkat
meningkat
Gambar 2.3 Bagan kerangka berpikir
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2.4 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan uraian pada kajian pustaka atau kajian teori dan kerangka
berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan bahwa pembelajaran
matematika dengan menggunakan Problem Based Learningberbantuan video
pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas VC
SDN Karangayu 02 Semarang.Kualitas pembelajaran yang dimaksud dalam
penelitian ini meliputi keterampilan guru dalam memilih dan menyajikan materi,
memilih dan menggunakan media, menciptakan iklim belajar yang kondusif,
aktivitas siswa, serta hasil belajar.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN Karangayu 02
Semarang yang terletak di jalan Kenconowungu IV Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang.

3.2 Subyek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VC SDN
Karangayu 02 Semarang yang berjumlah 30 orang. Pembelajaran tetap
dilaksanakan dan diberikan kepada seluruh siswa, namun berdasarkan diskusi
dengan guru kelas, untuk memudahkan dalam melakukan pengamatan, maka
pengamatan akan difokuskan kepada siswa yang melakukan kesalahan paling
banyak dalam tes penjajakan. Sukajati (2008:57) mengatakan bahwa alasan
penunjukkan siswabukan berdasar pada banyaknya kesalahan yang dilakukan
siswa pada, tetapi juga untuk memudahkan siswa dalam berkomunikasi dengan
peneliti saat mengikuti pembelajaran. Dalam pemilihannya, diambil siswa yang
melakukan kesalahan dengan jumlah yang banyak pada tes penjajakan materi
Perbandingan dan skala. Pemilihan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa jika
perilaku dan hasil belajar siswa yang berkemampuan kurang bisa meningkat,
maka siswa yang berkemampuan sedang dan tinggi maka kemampuannya juga
akan meningkat.
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Berdasarkan hasil observasi awal yaitu hasil pengamatan proses
pembelajaran matematika, wawancara dan kesepakatan dengan guru kelas, maka
pengamatan aktivitas siswa akan difokuskan pada 14 siswa yang melakukan
kesalahan terbanyak pada hasil nilai tes sebelumnya. Selain itu juga
mempertimbangkan kemudahan peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa
dalam pembelajaran.
3.2.1 Variabel Penelitian
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:
1. Keterampilan pembelajaran guru dalam pembelajaran matematika melalui
Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran.
2. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem
Based Learning berbantuan video pembelajaran.
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based
Learning berbantuan video pembelajaran.
3.2.2 Prosedur Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Menurut Kemmis dan
Taggart (Hopkins, 2008:51) prosedur penelitian tindakan kelas merupakan suatu
siklus spiral dari penyusunan perencanaan,pelaksanaan tindakan, pengamatan
(observasi), dan refleksi yang selanjutnyamungkin diikuti dengan siklus spiral
berikutnya.
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Gambar 3.1 Alur Spiral Tindakan Kelas (adaptasi dari Hopkins dalam Aqib,
2006: 31)
3.2.2.1 Refleksi Awal
Refleksi

awal

dimaksudkan

sebagai

kegiatan

penjajakan

yang

dimanfaatkanuntuk mengumpulkan informasi tentang situasi-situasi yang relevan
dengantema penelitian, atau biasa kita sebut dengan identifikasi masalah. Peneliti
bersama timnya melakukan pengamatanpendahuluan untuk mengenali dan
mengetahui situasi yang sebenarnya.Berdasarkan hasil refleksi awal dapat
dilakukan pemfokusan masalah yangselanjutnya dirumuskan menjadi masalah
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penelitian. Berdasar rumusanmasalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan
penelitian. Sewaktumelaksanakan refleksi awal, paling tidak calon peneliti sudah
menelaahteori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
Olehsebab itu setelah rumusan masalah selesai dilakukan, selanjutnya
perludirumuskan kerangka konseptual dari penelitian.
3.2.2.2 Penyusunan Perencanaan
Secara rinci perencanaan mencakup tindakan yang akan dilakukan
untukmemperbaiki,
yangdiinginkan

meningkatkan

sebagai

solusi

atau
dari

merubah

perilaku

dan

sikap

permasalahan-permasalahan.

Perlu

disadaribahwa perencanaan ini bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah
sesuaidengan kondisi nyata yang ada.
3.2.2.3 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan
sebagaiupaya

tindakan

perbaikan,

menyangkut
peningkatan

apa

yang
atau

dilakukan

peneliti

perubahan

yang

dilaksanakanberpedoman pada rencana tindakan. Jenis tindakan yang dilakukan
dalamPTK hendaknya selalu didasarkan pada pertimbangan teoritik dan
empirikagar hasil yang diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil
programyang optimal.
3.2.2.4 Observasi
Kegiatan

observasi

dalam

PTK

dapat

disejajarkan

dengan

kegiatanpengumpulan data dalam penelitian formal. Dalam kegiatan ini peneliti
mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan ataudikenakan
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terhadap siswa. Istilah observasi digunakan karena data yangdikumpulkan melalui
teknik observasi.
3.2.2.5 Refleksi
Pada

dasarnya

sintesis,interpretasi
kegiatantindakan.

kegiatan

terhadap
Dalam

danmempertimbangkan

refleksi

semua
kegiatan

hasil-hasil

merupakan

informasi
ini

atau

peneliti
dampak

kegiatan

yang

diperoleh

mengkaji,
dari

analisis,

tindakan.

saat

melihat,
Setiap

informasiyang terkumpul perlu dipelajari kaitan yang satu dengan lainnya
dankaitannya dengan teori atau hasil penelitian yang telah ada dan relevan.Melalui
refleksi yang mendalam dapat ditarik kesimpulan yang mantap dantajam. Refleksi
merupakan bagian yang sangat penting dari PTK yaitu untukmemahami terhadap
proses dan hasil yang terjadi, yaitu berupa perubahansebagai akibat dari tindakan
yang dilakukan.

3.3 Siklus Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dirancang dengan tahapan penelitian tindakan
kelas. Adapun langkah tersebut adalah sebagai berikut:

3.3.1 Siklus 1
3.2.1.1 Perencanaan
1. Menyusun RPP dengan langkah-langkah Problem Based Learningdengan
KD5.4 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala
2. Menyiapkan lembar kerja dan media video pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran
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3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis
4. Menyiapkan catatan lapangan serta lembar observasi berupa instrumen
pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan keterampilan guru
dan instrumen pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran.
3.3.1.2 Pelaksanaan Tindakan
3.3.1.2.1 Pertemuan 1
Kegiatan Awal
1. Guru menyampaikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa:
a. Berapa banyak siswa di kelasmu?
b. Berapa banyak siswa laki-laki di kelasmu?
c. Berapa banyak siswa perempuan di kelasmu?
d. Bandingkan banyak siswa laki-laki dengan banyaksiswa perempuan. Berapa
perbandingannya?
e. Bandingkan banyak siswa laki-laki dengan banyak seluruh siswa di
kelasmu. Berapaperbandingannya?
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita akan mempelajari
tentang perbandingan, bapak harap kalian dapat menemukan nilai dari suatu
perbandingan, baik perbandingan dua hal maupun tiga hal, kemudian kalian
dapat menerapkannya dalam memecahkan masalah sehari-hari”
3. Guru mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan
memberikan motivasi kepada siswa berupa permasalahan yang menarik
perhatian siswa.
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Kegiatan Inti
1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil antara 4-5 orang.
2. Siswa ditayangkan materi perbandingan dengan media video pembelajaran.
3. Siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi perbandingan
yang akan diselidiki.
4. Siswa

diminta

untuk

melakukan

penyelidikan

untuk

mencari

dan

mengumpulkan fakta berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, kemudian
menyusun jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan guru.
5. Jika kurang jelas siswa bisa meminta guru untuk memutarkan kembali
tayangan tentang materi maupun permasalahan yang diberikan.
6. Siswa bersama kelompok mendiskusikan informasi yang berkaitan dengan
permasalahan seputar perbandingan yang telah diberikan dan menetapkan
solusi dari permasalahan yang telah diselidiki.
7. Siswa menyempurnakan perumusan masalah.
8. Siswa memeriksa kembali penyelesaian masalah yang mereka lakukan.
9. Guru membantu siswa dalam menyusun laporan (exhibit).
10. Siswa bertukar pandangan dengan memajang laporan mereka di depan kelas
dengan mencatat jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan (artefak).
11. Siswa diberi waktu untuk mendiskusikan temuan yang mereka dapat dari
kelompok lain.
12. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan
format tanya jawab kepada kelompok yang sedang menyajikan, tugas guru
disini meluruskan dan memberi bantuan jika siswa mengalami kesulitan.
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13. Guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap materi
perbandingan yang telah didiskusikan siswa.
Kegiatan akhir
1. Guru dan siswa mengadakan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan
pembelajaran yang telah dilaksanakan.
2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi perbandingan yang
telah dipelajari.
3. Guru menutup pembelajaran.
3.3.1.2.2 Pertemuan 2
Kegiatan Awal
1. Guru menyampaikan apersepsi: “Anak-anak, siapa yang pernah melihat peta?
Ada tulisan “skala” kan? Siapa yang tahu artinya?
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita akan mempelajari
tentang skala, bapak harap kalian dapat menemukan jarak sebenarnya, skala,
dan jarak pada peta, kemudian kalian dapat menerapkannya dalam
memecahkan masalah sehari-hari”
3. Guru mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan
memberikan motivasi kepada siswa berupa permasalahan yang menarik
perhatian siswa.
Kegiatan Inti
1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil antara 4-5 orang.
2. Siswa ditayangkan materi skala dengan media video pembelajaran.
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3. Siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi skala yang akan
diselidiki.
4. Siswa

diminta

untuk

melakukan

penyelidikan

untuk

mencari

dan

mengumpulkan fakta berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, kemudian
menyusun jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan guru.
5. Jika kurang jelas siswa bisa meminta guru untuk memutarkan kembali
tayangan tentang materi maupun permasalahan yang diberikan.
6. Siswa bersama kelompok mendiskusikan informasi yang berkaitan dengan
permasalahan dan menetapkan solusi dari permasalahan yang telah diselidiki.
7. Siswa menyempurnakan perumusan masalah.
8. Siswa memeriksa kembali penyelesaian masalah yang mereka lakukan.
9. Guru membantu siswa dalam menyusun laporan (exhibit).
10. Siswa bertukar pandangan dengan memajang laporan mereka di depan kelas
dengan mencatat jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan (artefak).
11. Siswa diberi waktu untuk mendiskusikan temuan yang mereka dapat dari
kelompok lain.
12. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan
format tanya jawab kepada kelompok yang sedang menyajikan, tugas guru
disini meluruskan dan memberi bantuan jika siswa mengalami kesulitan.
13. Guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap materi yang telah
didiskusikan siswa.
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Kegiatan akhir
1. Guru dan siswa mengadakan refleksi

atau evaluasi terhadap kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan.
2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi skala yang telah
dipelajari.
3. Guru menutup pembelajaran.
3.3.1.3. Observasi
1. Melakukan pengamatan terhadap perilaku pembelajaran guru/keterampilan
guru dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem Based Learning
berbantuan video pembelajaran.
2. Melakukan pengamatan terhadap perilaku pembelajaran siswa/aktivitas siswa
dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem Based Learning
berbantuan video pembelajaran.
3.2.1.4. Refleksi
1. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus 1.
2. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 1.
3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1.
4. Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk siklus 2.
3.3.2. Siklus 2
3.2.2.1 Perencanaan
1. Menyusun RPP dengan langkah-langkah Problem Based Learningdengan KD
5.6 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala
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2. Menyiapkan lembar kerja dan media video pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran
3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis
4. Menyiapkan catatan lapangan serta lembar observasi berupa instrumen
pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan keterampilan guru
dan instrumen pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran.
3.3.2.2 Pelaksanaan tindakan
3.3.2.2.1 Pertemuan 1
Kegiatan Awal
1. Guru menyampaikan apersepsi:
a. Ada yang masih ingat apa itu perbandingan?
b. Seumpama pak guru mempunyai 5 permen dan 3 pensil berapa
perbandingannya?
c. coba berikan contoh perbandingan yang ada di sekitar kalian!
d. coba siapa yang masih ingat berapa hasil dari
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita akan mempelajari
tentang perbandingan lagi, bapak harap kalian dapat menentukan hasil dari
permasalahan perbandingan dalam bentuk pecahan dua hal maupun tiga hal
dengan tepat, kemudian kalian dapat menerapkannya dalam memecahkan
masalah sehari-hari”
3. Guru mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan
memberikan motivasi kepada siswa berupa permasalahan yang menarik
perhatian siswa.
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Kegiatan Inti
1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil antara 4-5 orang.
2. Siswa ditayangkan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan
media video pembelajaran.
3. Siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi perbandingan
senilai dan berbalik nilai yang akan diselidiki.
4. Siswa

diminta

untuk

melakukan

penyelidikan

untuk

mencari

dan

mengumpulkan fakta berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, kemudian
menyusun jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan guru.
5. Jika kurang jelas siswa bisa meminta guru untuk memutarkan kembali
tayangan tentang materi maupun permasalahan yang diberikan.
6. Siswa bersama kelompok mendiskusikan informasi yang berkaitan dengan
permasalahan dan menetapkan solusi dari permasalahan yang telah diselidiki.
7. Siswa menyempurnakan perumusan masalah.
8. Siswa memeriksa kembali penyelesaian masalah yang mereka lakukan.
9. Guru membantu siswa dalam menyusun laporan (exhibit).
10. Siswa bertukar pandangan dengan memajang laporan mereka di depan kelas
dengan mencatat jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan (artefak).
11. Siswa diberi waktu untuk mendiskusikan temuan yang mereka dapat dari
kelompok lain.
12. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan
format tanya jawab kepada kelompok yang sedang menyajikan, tugas guru
disini meluruskan dan memberi bantuan jika siswa mengalami kesulitan.
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13. Guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap materi
perbandingan senilai dan berbalik nilai yang telah didiskusikan siswa.
Kegiatan akhir
1. Guru dan siswa mengadakan refleksi

atau evaluasi terhadap kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan.
2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi perbandingan senilai
dan berbalik nilai yang telah dipelajari.
3. Guru menutup pelajaran.
3.3.2.2.2 Pertemuan 2
Kegiatan Awal
1. Guru menyampaikan apersepsi:
“Anak-anak, siapa yang masih ingat apa itu skala? Bagaimana cara
mencariskala, siapa yang masih ingat?”
“di kelas kalian apa ada peta yang tertulis skala?”
Siapa yang bisa langsung angkat tangan,
1.000.000 cm sama dengan berapa km?”
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita akan mempelajari
tentang perbandingan lagi, bapak harap kalian dapat menentukan skala, jarak
sebenarnya, dan jarak pada peta jika diketahui dua dari tiga unsur tersebut
dalam persoalan sehari-hari

dengan tepat, kemudian

menerapkannya dalam memecahkan masalah sehari-hari”

kalian dapat
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3. Guru mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan
memberikan motivasi kepada siswa berupa permasalahan yang menarik
perhatian siswa.

Kegiatan Inti
1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil antara 4-5 orang.
2. Siswa ditayangkan materi pemecahan masalah seputar skala dengan media
video pembelajaran.
3. Siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi pemecahan
masalah seputar skala yang akan diselidiki.
4. Siswa

diminta

untuk

melakukan

penyelidikan

untuk

mencari

dan

mengumpulkan fakta berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, kemudian
menyusun jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan guru.
5. Jika kurang jelas siswa bisa meminta guru untuk memutarkan kembali
tayangan tentang materi maupun permasalahan yang diberikan.
6. Siswa bersama kelompok mendiskusikan informasi yang berkaitan dengan
permasalahan dan menetapkan solusi dari permasalahan yang telah diselidiki.
7. Siswa menyempurnakan perumusan masalah.
8. Siswa memeriksa kembali penyelesaian masalah yang mereka lakukan.
9. Guru membantu siswa dalam menyusun laporan (exhibit).
10. Siswa bertukar pandangan dengan memajang laporan mereka di depan kelas
dengan mencatat jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan (artefak).
11. Siswa diberi waktu untuk mendiskusikan temuan yang mereka dapat dari
kelompok lain.

89

12. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan
format tanya jawab kepada kelompok yang sedang menyajikan, tugas guru
disini meluruskan dan memberi bantuan jika siswa mengalami kesulitan.
13. Guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap materi yang telah
didiskusikan siswa.
Kegiatan akhir
1. Guru dan siswa mengadakan refleksi

atau evaluasi terhadap kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan.
2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi yang telah dipelajari.
3. Guru menutup pembelajaran.
3.3.2.3. Observasi
1. Melakukan pengamatan terhadap perilaku pembelajaran guru/keterampilan
guru dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem Based Learning
dan video pembelajaran.
2. Melakukan pengamatan terhadap perilaku pembelajaran siswa/aktivitas siswa
dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem Based Learning dan
video pembelajaran.
3.3.2.4. Refleksi
1. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus II.
2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. Apabila hasil dari siklus
II sudah memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian
dihentikan dan jika belum memenuhi indikator penelitian maka penelitian
dilanjutkan ke siklus berikutnya.
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3.4 Data dan Cara Pengumpulan Data
3.4.1 Sumber data
1. Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi perilaku pembelajaran guru.
2. Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara
sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, dan hasil
evaluasi.
3. Data dokumen
Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan, dan
catatan lapangan selama proses pembelajaran
3.4.2. Jenis data
1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yang diambil dari setiap akhir siklus
dalam pembelajaran matematika.
2. Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap keterampilan guru dan
aktivitas siswa, serta catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran
matematika menggunakan Problem Based Learning berbantuan video
pembelajaran.
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
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1. Metode Tes
Teknik tes berupa tes tertulis yang diberikan di setiap akhir siklus. Tes
adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang
harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan
penguasaannya terhadap cakupan materi dan sesuai dengan tujuan pengajaran
tertentu (Poerwanti, 2008:1.5). tes dalam penelitian ini digunakan untuk
mengukur

kemampuan

siswa

dalam

pembelajaran

matematika

dengan

menggunakan Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran.
2. Metode Observasi
Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat
(Arikunto,2009:19). Agar lebih efektif, pengamat hendaknya membuat aspekaspek yang akan diamati, dan untuk memudahkan dalam pengisian dibuat
pedoman terlebih dahulu. Dalam penelitian ini pedoman observasi yang akan
digunakan adalah lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa selama
proses pembelajaran matematika menggunakan langkah Problem Based Learning
berbantuan video pembelajaran.
3. Metode Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan
sebagainya (Arikunto, 2010:274). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan
untuk mengumpulkan data siswa serta untuk memperoleh bukti aktivitas siswa
dan guru yang berupa foto maupun video.
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4. Catatan Lapangan
Menurut Tatang Suherman, catatan lapangan merupakan tulisan yang
berisi kejadian-kejadian penting dalam kelas ketika berlangsung kegiatan
pembelajaran. Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran
berlangsung. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat dan melengkapi data
yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan
refleksi.

3.5. Teknik Analisis Data
3.5.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar matematika yang
diperoleh melalui tes tertulis yang dilaksanakan setiap akhir pertemuan pada
tindakan siklus 1 dan 2. Selanjutnya data kuantitatif dianalisis menggunakan
teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Penilaian
Acuan Patokan (PAP) dengan membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik
terhadap kriteria atau patokan yang telah ditetapkan oleh guru. Metode PAP yang
digunakan peneliti menggunakan sistem penilaian dengan skala -100. Menurut
Poerwanti (2008:6-15) skala 100 berangkat dari persentase yang mengartikan skor
prestasi sebagai proporsipenguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes
dengan batas minimal angka 0sampai 100 persen (%).Adapun langkah-langkah
PAP sebagai berikut:
1. Menentukan skor berdasarkan proporsi
Skor =

100 (Poerwanti, 2008:6-15)
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Keterangan:
B : banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)atau
jumlah skor jawaban benar pada setiap butir/item soal (pada tesbentuk
menguraikan)
St: Skor teoritis
2. Menentukan batas minimal ketuntasan
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dankualifikasi
penguasaan peserta didik terhadap kompotensi yang telah dikontrakkan dalam
pembelajaran. Djamarah (2010: 108) mengemukakan bahwa apabila 75% dari
jumlah siswa mencapai taraf keberhasilan yang telah ditentukan, maka tidak perlu
mengulang suatu pokok bahasan. Sedangkan menurut Daryanto (2011:192) bahwa
kriteria kelas dinyatakan tuntas belajarnya jika kelas tersebut mencapai kriteria
ketuntasan klasikal 85%. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil jalan
tengah yaitu mengambil batas ketuntasan minimal diantara 75% dan 85%, yaitu
80%.
Dalam penelitian ini batas ketuntasan dikelompokkan menjadi dua
kategori, yaitu tuntas dan tidak tuntas berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) mata pelajaran matematika kelas V SDN Karangayu 02.
Tabel 3.1
Kriteria Ketuntasan
Kriteria Ketuntasan
Individu

Klasikal

Kualifikasi

62

≥ 80 %

Tuntas

< 62

< 80 %

Tidak Tuntas
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3. Menentukan ketuntasan klasikal
Ketuntasan klasikal disajikan dalam bentuk presentase dengan rumus:
x=

∑
∑

(Aqib, 2010:41)
4. Rata-rata hasil belajar
̅=

∑
∑

(Aqib, 2010:40)
Keterangan:
̅ = Nilai rata-rata
∑

= Jumlah semua nilai siswa

∑

= Jumlah siswa

3.5.2. Data Kualitatif
Data kualitatif berupa hasil observasi terhadap keterampilan guru dan
aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem Based
Learning berbantuan video pembelajaran.
Menurut Poerwanti (2008:6-9) dalam mengolah data skor langkah yang
dilakukan yaitu dengan menentukan rentang skor, menentukan skor terendah, skor
tertinggi, mencari median kemudian membagi rentang nilai. Penentuan skor
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam penelitian ini menggunakan interval
lima kelas.Untuk rentang nilai, akan digunakan skala Likert. Menurut Suliyanto
(2011:52) skala Likert menggunakan lima kategori yaitu1 = sangat tidak setuju, 2
= tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5= sangat setuju.Sedangkan cara scoring
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bahwa sangat setuju 5,setuju 4, netral 3, tidak setuju 2 dan sangat tidak setuju 1
hanya merupakan kodesaja untuk mengetahui mana yang lebih tinggi dan mana
yang lebih rendah. Untuk penelitian ini lima kategori tadi akan diubah sesuai
kebutuhan yaitu 1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = cukup, 4 = tinggi, 5= sangat
tinggi.
Karena rentang skor yang digunakan adalah 1-5 kemudian disesuaikan
dengan rancangan instrumen maka untuk penilaian kriteria yang muncul sebagai
berikut:
a. Skor 1 jika tidak ada deskriptor yang tampak
b. Skor 2 jika 1 deskriptor yang tampak
c. Skor 3 jika 2 deskriptor tampak
d. Skor 4 jika 3 deskriptor tampak
e. Skor 5 jika 4 deskriptor tampak
Selanjutnya untuk menghitung data skor dilakukan dengan cara sebagai
berikut (Sukestiyarno, 2010:13-14)

R

D2

D4

D6

D8

T

Gambar 3.2 garis letak desil ke-...
Untuk mengolah data skor dapat dilakukan langkah sebagai berikut :
a. menentukan skor terendah (R) dan tertinggi (T);
b. menentukan desil yaitu D2, D4,D6,D8;
Rumus yang digunakan dalam menentukan desil yaitu (Sukestiyarno,
2010:13-14):
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=

kedudukan desil ke i =>

=

+ t(

-

), untuk i =

1,...,9
Keterangan :
T

= skor maksimal

R

= skor minimal
= nilai ke i dari desil.
= pembulatan ke bawah dari

m+1

= penambahan m dengan 1

Maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Skala Penilaian

Kategori

D8 ≤ skor ≤ T

Sangat tinggi

D6 ≤ skor < D8

Tinggi

D4 ≤ skor < D6

Cukup

D2 ≤ skor < D4

Rendah

R ≤ skor < D2

Sangat rendah

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan
nilai untuk menentukan kategori nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa.
a. Pedoman penilaian keterampilan guru
Jumlah indikator keterampilan guru adalah 10 dengan setiap indikator
terdiri atas 4 deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 10 dan nilai tertinggi
(T) adalah 50.
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Letak

Letak

Letak

Letak

=

Letak

=

=

=

= 8,4

= 25,2

=

+ t(

-

),

Letak

=

+ t(

-

),

= 17 + 0,4(18-17)

= 34 + 0,2(35-34)

= 17,4

= 34,2

=

=

Letak

=

=

=

= 16,8

= 33,6

+ t(

-

),

Letak

=

+ t(

-

),

= 25 + 0,8(26-25)

= 43 + 0,6(44-43)

= 25,8

= 43,6

Berdasarkan

perhitungan

tersebut,

maka

diperoleh

Klasifikasi

keterampilan guru dalam pembelajaran matematikamenggunakan Problem Based
Learning berbantuan video pembelajaran sebagai berikut.
Tabel 3.3
Klasifikasi Keterampilan Guru.
Skala Penilaian Keterampilan Guru
43,6 ≤ skor ≤ 50
34,2 ≤ skor <43,6
25,8 ≤ skor <34,2
17,4 ≤ skor <25,8
10 ≤ skor <17,4

Kategori
Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

b. Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 5 dengan setiap indikator terdiri atas 4
deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 5 dan nilai tertinggi (T) adalah
25.
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Letak

Letak

Letak

Letak

=

Letak

=

=

=

= 4,4

= 13,2

=

+ t(

-

),

Letak

=

+ t(

-

),

= 8 + 0,4(9-8)

= 17 + 0,2(18-17)

= 8,4

= 17,2

=

=

Letak

=

=

=

= 8,8

= 17,6

+ t(

-

),

Letak

=

+ t(

-

),

= 14 + 0,8(15-14)

= 21 + 0,6(22-21)

= 14,8

= 21,6

Tabel 3.4
Klasifikasi Aktivitas Siswa
Skala Penilaian Aktivitas Siswa

Kategori

21,6 ≤ skor ≤ 25

Sangat tinggi

17,2 ≤ skor <21,6

Tinggi

14,8 ≤ skor < 17,2

Cukup

8,4 ≤ skor <14,8

Rendah

5 ≤ skor <8,4

Sangat rendah

3.6 Indikator Keberhasilan
Pembelajaran menggunakan Problem Based Learning berbantuan video
pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika kelas V
SDN Karangayu 02 dengan indikator sebagai berikut:
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1. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem
Based Learning berbantuan video pembelajaran meningkat dengan kriteria
sekurang-kurangnya tinggi atau

34,2.

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem Based
Learning berbantuan video pembelajaran meningkat dengan kriteria sekurangkurangnya tinggi atau

17,2.

3. 80% siswa kelas V SDN Karangayu 02 mengalami ketuntasan belajar
individual sebesar

62 dalam pembelajaran matematika menggunakan

Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
matematika melalui Problem Based Learningberbantuan video pembelajaran di
kelas V SDN Karangayu 02 Semarang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap
siklus terdiri dari dua pertemuan. Dari setiap pertemuan diperoleh hasil observasi
terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung,
dan hasil observasi tersebut disajikan dalam data kualitatif deskriptif. Pada setiap
akhir pertemuan dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa
setelah mengikuti pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh disajikan dalam
bentuk data kuantitatif. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas
yang meliputi indikator keterampilan guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran
serta hasil belajar siswa setelah megikuti pembelajaran matematika melalui
Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran.
4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pelaksanaan tindakan di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang pada siklus
I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 24 dan 26 Juli 2013.
Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,
observasi, refleksi dan revisi.
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4.1.1.1. Perencanaan
Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan pelaksanaan tindakan siklus 1
pertemuan 1 adalah sebagai berikut:
1. Menyusun RPP dengan langkah-langkah Problem Based Learning.
2. Menyiapkan lembar kerja kelompok dan media video pembelajaran yang akan
digunakan dalam pembelajaran.
3. Menyiapkan evaluasi berupa tes tertulis.
4. Menyiapkan lembar observasi berupa instrumen pengamatan keterampilan
guru dan instrumen pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran serta
catatan lapangan yang digunakan untuk menuliskan hal-hal yang belum
tercantum dalam instrumen pengamatan.
4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan
1. Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada:
2. tanggal
pokok bahasan

: 24 dan 26 Juli 2013
: a. Menemukan nilai dari suatu perbandingan dari

perbandingan dua hal maupun tiga hal.
b. Menentukan skala ukuran sebenarnya maupun jarak
pada peta.
kelas/semester

: VC (lima C)/2 (dua)

waktu

: 5 x 35 menit (2 x pertemuan)
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3. Uraian Kegiatan
4.1.1.2.1

Pertemuan pertama

a. Pra Kegiatan
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru mempersiapkan perangkat
pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, media, serta lembar evaluasi.
Setelah perangkat pembelajaran siap, guru mengkondisikan siswa untuk tenang
dan menempati tempat duduk masing-masing. Setelah keadaan terkendali, guru
menanyakan “Anak-anak siapa yang hari ini tidak masuk?” ARF yang merupakan
ketua kelas menjawab “nihil pak” Guru bertanya lagi “Anak-anak sudah siap
belajar bukan?”, kemudian siswa DV menjawab “Siap Pak” karena anak-anak
telah siap selanjutnya guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.
b. Kegiatan Awal
Pada kegiatan awal yang berlangsung 5 menit, guru mengadakan apersepsi
dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar perbandingan seperti “Berapa
banyak siswa di kelasmu?Berapa banyak siswa laki-laki di kelasmu?Berapa
banyak siswa perempuan di kelasmu?” Siswa ARF menjawab, jumlah semuanya
30 pak, yang laki-laki 18, yang perempuan 12. Kemudian guru menunjuk DV
untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, “Berarti perbandingan banyak siswa
laki-laki dengan siswa perempuan berapa DV?” DV menjawab “18 dibanding 12
pak.” Kemudian guru memberitahukan bahwa hari itu siswa akan belajar
menggunakan video pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang hendak dicapai kepada siswa: “hari ini kita akan mempelajari
tentang perbandingan, bapak harap kalian dapat menemukan nilai dari suatu
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perbandingan, baik perbandingan dua hal maupun tiga hal, kemudian kalian
dapat menerapkannya dalam memecahkan masalah sehari-hari”

Gambar 4.1 Apersepsi
c. Kegiatan Inti
Sebelum memulai kegiatan ini guru memberikan penjelasan mengenai
kegiatan yang akan dilaksanakan, agar siswa tidak bingung mengenai apa yang
akan dilakukan nanti. Guru menjelaskan bahwa kegiatan akan dimulai dengan
memberikan orientasi tentang permasalahan yang akan dibahas dengan
memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas, mempersiapkan
siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan bekerja sama, membuat
kelompok. Kegiatan selanjutnya adalah membantu Inquiry dan investigasi
(mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi), Guru bisa membantu siswa
memecahkan masalah secara kolaboratif dengan memberikan pandangan cara
memecahkan masalah. Setelah itu siswamengembangkan dan mempresentasikan
artefak dan exhibit, Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah,
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serta menguji keakuratan dari solusi, dan terakhir bersama-sama melakukan
refleksi terhadap pemecahan masalah.
Setelah selesai menjelaskan langkah kegiatan yang akan dilakukan, guru
menayangkan video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang akan
diajarkan hari itu.
Memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas
Setelah siswa diberikan orientasi tentang materi melalui video
pembelajaran, Siswa ditayangkan permasalahan yang kemudian akan
dibahas secara berkelompok nanti.
“Ali mempunyai sebidang tanah. Suatu hari dia mendapat tagihan
untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tapi Ali mempunyai
masalah, karena dia tidak mengetahui luas tanahnya tersebut. Di
sertifikat tanah yang dia punya hanya tertulis bahwa keliling tanah
itu 54 m dan tanah tersebut berbentuk persegi panjang.
Perbandingan panjang dan lebarnya 10 : 8. Berapakah luas tanah
Ali yang seharusnya dilaporkan?”
Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca tayangan
permasalahan dan memikirkannya sejenak, diharapkan siswa sudah
mempunyai gambaran bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian
siswa NTSY terlihat menguap, kemudian guru menegurnya untuk
memperhatikan dan jika masih mengantuk guru meminta NTSY untuk
mencuci muka.
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Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah
Seluruh siswa diminta membaca berulang kali masalah tersebut,
dan diharapkan dapat menemukan apa yang ditanyakan dari permasalahan,
yaitu “berapa luas tanah yang dimaksud”. SNT kemudian bertanya
karena di gambar telah tertulis keterangan panjang dan lebar kenapa pada
soal ditanyakan kembali. Guru memberikan acungan jempol untuk SNT
atas pertanyaannya, kemudian guru menjelaskan bahwa yang tertulis pada
soal adalah perbandingan panjang dan lebarnya, bukan panjang dan lebar
dari persegi panjang yang sebenarnya.
Untuk menyelesaikan masalah itu siswa diharapkan dapat
menemukan masalah seperti (a) Berapakah perbandingan paling sederhana
dari 10:8? (b) Berapa panjang dan lebar dari tanah yang berbentuk persegi
panjang itu? (c) Apakah rumus dari luas daerah persegi panjang?
Membuat kelompok
Setelah siswa selesai membaca soal dan merencanakan apa yang
seharusnya dilakukan dengan soal tersebut, maka siswa dibagi menjadi
kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan masalah
yang diberikan guru. Karena pengaturan kelas telah diatur oleh guru kelas
antara yang laki-laki dan perempuan, maupun yang berkemampuan kurang
dan lebih, jadi saat pembagian kelompok, guru tinggal memanggil siswa
GBY, FRL, ED, LHR, agar tidak menjadi satu kelompok dan kemudian
membaginya ke dalam kelompok yang berbeda. Untuk siswa yang lainnya
guru meminta siswa untuk berhitung 1 sampai 5. Jadi nanti kelompok satu
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adalah mereka yang tadi saat berhitung mendapat nomor 1. Begitu juga
untuk kelompok 2 sampai kelompok 6. 6 kelompok yang terbentuk antara
lain:
Kelompok 1 GBY, FYZ, ANGL, LKMN, DWYN. Kelompok
2ATR, NV, CHY, SNT, INS. Kelompok 3NTSY, LN, MT, AR, LHR.
Kelompok 4 YL, ARF, NC, NKN, FRL. Kelompok 5ALD, ARFN, DE,
RGGA, SS. Kelompok 6SFR, FBR, NND, DV, ED.
Membantu Inquiry dan investigasi
Guru diharapkan membantu siswa memecahkan masalah secara
kolaboratif dengan memberikan pandangan cara memecahkan masalah.
Pertama-tama siswa diminta untuk menuliskan fakta yang tercantum di
permasalahan, meliputi:
Keliling tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 54m
K = 54 m
Perbandingan panjang dan lebar 10:8
p : l = 10 : 8

Gambar 4.2 Persegi panjang
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Siswa dibimbing menyusun dugaan sementara
GBY, FRL, ED, LHR, dibimbing guru menyusun jawaban
sementara terhadap fakta dari permasalahan yang telah ditemukan.
a. Menyederhanakan perbandingan yang ada dengan membagi dengan
FPB dari 10 dan 8, yaitu 2
10 : 2 = 5
8:2=4

Gambar 4.3 Persegi panjang p dan l
Jadi perbandingan yang didapat p l = 5:4
Untuk selanjutnya kita misalkan p = 5x
l= 4x
Rumus luas persegi panjang yaitu L = p

l

Berarti yang harus dicari yaitu panjang dan lebar dari perbandingan dan
keliling, karena panjang dan lebar belum diketahui.
Keliling persegi panjang, K = 2
54 = 2

(5x 4x)

54 : 2 = 9x
 27 = 9x


= x, x = 3

(p

l)
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Jadi kita bisa mengetahui nilai p dan l
p=5x=5

3 = 15

l=4x=4

3 = 12

Siswa secara berkelompok kemudian menghitung luas persegi panjang
L=p

l

L = 15
L = 180, Jadi ditemukan bahwa luas persegi panjang tersebut 180 m
Performansi: Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan
exhibit
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya menjadi sebuah
laporan sesuai petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok.
Penulisan laporan dipimpin oleh ketua kelompok, ketua kelompok bisa
menunjuk siapa yang menulis laporan, seperti kelompok yang diketuai
SNT yang mengharuskan semua anggota kelompok mempunyai andil
menulis pada laporan. Kelompok 1, kelompok yang diketuai GBY juga
aktif mengembangkan laporan, terlihat dari semua anggota kelompok yang
juga menulis, hal tersebut juga terlihat di kelompok NTSY, RGGA, dan
DV. Hanya kelompok 4 yang masih mencoba memecahkan masalah.
Laporan boleh ditambahkan hasil-hasil diskusi di luar petunjuk yang
tertulis pada lembar kerja kelompok. Setelah itu dipajang di depan kelas.
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Gambar 4.4 Performansi
Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah
Kemudian guru memberi waktu maju 5 menit untuk mengamati
hasil pekerjaan kelompok lain yang dipajang di depan kelas. Setelah itu
siswa diminta menuliskan sesuatu yang belum diketahui dari cara
mengerjakan kelompok lain, atau bahkan menemukan kesalahan kelompok
lain untuk kemudian dianalisis. Pada saat ini semua siswa maju ke depan
kelas untuk melihat hasil pekerjaan kelompok lain, ada juga sebagian yang
menggunakan video pembelajaran, yaitu DV. Siswa yang terlihat serius
mengamati diantaranya SNT, FYS, dan NTSY. Setelah itu siswa diminta
kembali ke kelompok masing-masing dan diberi waktu 5 menit untuk
menganalisis hasil temuannya.
Tanya jawab (debriefing) : menguji keakuratan dari solusi
Pada kegiatan ini setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan
tentang temuannya tersebut. Secara garis besar hasil pengerjaan kelompok
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hampir sama. Kesalahan ditemukan oleh TSY pada kelompok 1 dan 6.
Untuk kelompok 1 salah ada pada proses penghitungan yaitu pada saat
bagian 54 = 2

(5x 4x), kelompok 1 tidak memindahkan ruas, tetapi

langsung mengalikan (5x 4x) dengan 2. Sedangkan untuk kelompok 6
kesalahan ada pada penulisan, yaitu yang seharusnya p = 5xdanl= 4x,
tertulis terbalik, yaitu p = 4xdanl=5x.
. Kelompok 1 dan 6 yang diwakili ketua kelompok telah
mengkonfirmasi dan merevisi pekerjaan mereka yang salah. Setelah itu
guru memberikan reward kepada TSY berupa stiker dan pujian lisan
“pintar”, dan guru meminta tepuk tangan untuk semua.

Gambar 4.5Debriefing
Refleksi terhadap pemecahan masalah
Guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap hasil
kerja siswa dengan mengatakan bahwa “siswa VC semuanya pandai dan
berusaha mencoba memecahkan masalah, bagus”. Kemudian guru
memberikan konfirmasi mengenai soal yang telah diberikan.
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Menyederhanakan perbandingan yang ada dengan membagi
dengan FPB dari 10 dan 8, yaitu 2
10 : 2 = 5
8:2=4

Gambar 4.6 Persegi panjang p dan l
Jadi perbandingan yang didapatp:l = 5:4
Rumus luas persegi panjang yaitu L = p

l

Untuk selanjutnya kita misalkan p =5xdan l= 4x
Brarti yang harus dicari yaitu panjang dan lebar dari perbandingan
dan keliling, karena panjang dan lebar belum diketahui.
Keliling persegi panjang, K = 2
54 = 2

(p

(5x 4x)

 54 : 2 = 9x
 27 = 9x


=x

x=3
Jadi kita bisa mengetahui nilai p dan l
p=5x=5

3 = 15

l=4x=4

3 = 12

Siswa menghitung luas persegi panjang

l)
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L=p

l

L = 15
L = 180, Jadi luas persegi panjang tersebut 180 m
d. Kegiatan Penutup
Guru memulai kegiatan akhir dengan bertanya “apakah ada yang ingin
bertanya atau masih kurang jelas dengan materi tadi?” tetapi tidak ada satupun
yang bertanya. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan mengenai
permasalahan yang telah mereka selesaikan.
a. Perbandingan panjang dan lebar paling sederhana = 5:4
b. Rumus luas persegi panjang = p

l

Untuk selanjutnya kita misalkan p =5xdan l= 4x
c. Keliling persegi panjang, K = 2
 54 = 2

(5x

(p

l)

4x)

 54 : 2 = 9x
 27 = 9x


=x

x=3
d. Panjang (p) dan lebar (l) persegi panjang tersebut
Jadi kita bisa mengetahui nilai p dan l
p=5x=5

3 = 15

l=4x=4

3 = 12

e. Luas persegi panjang,
L=p

l
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L = 15
L = 180
Jadi luas persegi panjang tersebut 180 m
Setelah memberi simpulan terhadap permasalahan, guru membagikan soal
evaluasi kepada siswa. Soal evaluasi berupa tes tertulis yang dikerjakan secara
individu oleh setiap siswa. Guru mengawasi berkeliling dan membimbing siswa
yang kesulitan dalam mengerjakan soal. Ketika waktu habis, siswa diminta
mengumpulkan hasil pekerjaan dan guru memberikan tindak lanjut berupa pesan
untuk mengulangi pembelajaran hari itu dengan membaca kembali catatan mereka
dan meminta siswa untuk giat belajar. Saat mengumpulkan hasil evaluasi FRL
adalah siswa yang mengumpulkan hasil pekerjaannya paling akhir. Guru
kemudian menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
4.1.1.2.2 Pertemuan kedua
a. Pra Kegiatan
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru mempersiapkan perangkat
pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, media, serta lembar evaluasi.
Setelah perangkat pembelajaran siap, guru mengkondisikan siswa untuk tenang
dan menempati tempat duduk masing-masing, kemudian guru memanggil DV
karena masih berkeliaran kemudian meminta DV untuk kembali ke tempat
duduknya. Setelah keadaan terkendali, guru mengabsen siswa. Setelah anak-anak
telah terkondisikan selanjutnya guru membuka pelajaran dengan mengucapkan
salam.
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b. Kegiatan Awal
Pada kegiatan awal yang berlangsung kurang lebih 5 menit, guru
mengadakan apersepsi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan materi“Anak-anak, siapa yang pernah melihat peta? Ada tulisan “skala”
bukan? Siapa yang tahu artinya?” FYZ dan SNT menjawab “pernah pak, itu di
tembok belakang kan ada.” Kemudian guru memberikan pujian “betul, kalian
semua pintar” . Kemudian guru memberitahukan bahwa hari itu siswa akan
belajar menggunakan video pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang hendak dicapai kepada siswa: “hari ini kita akan mempelajari
tentang skala, bapak harap kalian dapat menemukan jarak sebenarnya, skala,
danjarak pada peta, kemudian kalian dapat menerapkannya dalam memecahkan
masalah sehari-hari”
c. Kegiatan Inti
Sebelum memulai kegiatan ini guru memberikan penjelasan mengenai
kegiatan yang akan dilaksanakan, agar siswa tidak bingung mengenai apa yang
akan dilakukan nanti. Guru menjelaskan bahwa kegiatan akan dimulai dengan
memberikan orientasi tentang permasalahan yang akan dibahas dengan
memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas, Mempersiapkan
siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan bekerja sama, membuat
kelompok. Kegiatan selanjutnya adalah membantu Inquiry dan investigasi
(mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi), Guru diharapkan membantu
siswa memecahkan masalah secara kolaboratif dengan memberikan pandangan
cara

memecahkan

masalah.

Setelah

itu

siswamengembangkan

dan
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mempresentasikan artefak dan exhibit, Menganalisis dan mengevaluasi proses
mengatasi masalah, serta menguji keakuratan dari solusi, dan terakhir bersamasama melakukan refleksi terhadap pemecahan masalah.
Setelah selesai menjelaskan langkah kegiatan yang akan dilakukan, guru
menayangkan video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang akan
diajarkan hari itu.
Memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas
Setelah siswa diberikan orientasi

tentang materi melalui

video

pembelajaran, siswa ditayangkan permasalahan yang kemudian akan
dibahas secara berkelompok nanti.
Sebuah peta berskala 1 : 1.750.000. Dua kota P dan Q pada peta
jaraknya 6 cm. Seorang pengendara sepeda berangkat dari kota P,
menuju kota Q dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Selama
perjalanannya, ia berhenti untuk istirahat sebanyak 2 kali, masingmasing 15 menit. Ia tiba di kota Q pukul 11.45.Pukul berapa
pengendara sepeda itu berangkat dari kota P?
Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca tayangan
permasalahan dan memikirkannya sejenak, diharapkan siswa sudah
mempunyai gambaran bagaimana pemecahan masalahnya. Karena siswa
ED tidak memperhatikan, guru kemudian meminta siswa ED untuk
membacakan masalah di atas.
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Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah
Siswa diminta membaca berulang kali masalah tersebut, dan
diharapkan dapat menemukan apa yang ditanyakan dari permasalahan,
yaitu “Pukul berapa pengendara sepeda itu berangkat dari kota P?”
Untuk menyelesaikan masalah itu siswa diharapkan dapat
menemukan masalah seperti (a) Berapakah KM ukuran sebenarnya dari
kota P dan Q? (b) Berapa lama waktu yang digunakan pengendara untuk
menempuh jarak tersebut? (c) Berapa lama waktu yang digunakan
pengendara untuk menempuh jarak tersebut setelah ditambah waktu
istirahat? (d) Pukul berapa sebenarnya pengendara berangkat?Ada
beberapa siswa yang telah mulai menuliskan masalah yang mereka
temukan, mereka adalah SNT, FYZ, TSY, dan RNGG.
Membuat kelompok
Setelah siswa selesai membaca soal dan merencanakan apa yang
seharusnya dilakukan dengan soal tersebut, maka siswa dibagi menjadi
kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan masalah
yang diberikan guru. Pada pengaturan kelompok kali ini guru memutar
giliran berhitung dari belakang, agar tidak terjadi kelompok yang sama
dengan kelompok sebelumnya. FYZ dan SNT protes kenapa pembagian
kelompoknya berbeda. Kemudian guru menjelaskan agar terjadi suasana
baru dalam belajar, dan akhirnya siswa siap untuk berhitung. Karena
pengaturan kelas telah diatur oleh guru kelas antara yang laki-laki dan
perempuan, maupun yang berkemampuan kurang dan lebih, jadi saat
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pembagian kelompok, guru tinggal meminta siswa untuk berhitung 1
sampai 5. Jadi nanti kelompok satu adalah mereka yang tadi saat berhitung
mendapat nomor 1. Begitu juga untuk kelompok 2 sampai kelompok 6.
Kelompok 1, SFR, NK, LKMN, DV, LHR. Kelompok 2RGGA,
NND, FBR, NV, RM. Kelompok 3, ALD, CHY, ED, INS, SNT.
Kelompok 4, FYZ, YL, ANGL, AR, FRL. Kelompok 5, ARF, LN, DE,
GBY, NTSY. Kelompok 6, ARFN, DWYN, MT, NKN, SS.

Gambar 4.7 Membuat kelompok
Membantu Inquiry dan investigasi
Guru diharapkan membantu siswa memecahkan masalah secara
kolaboratif dengan memberikan pandangan cara memecahkan masalah.
Pertama-tama siswa diminta untuk menuliskan fakta yang tercantum di
permasalahan, meliputi:
a. Skalanya adalah 1:1.750.000
b. Jarak pada peta adalah 6 cm
a. Kecepatan rata-rata pengendara adalah 25km/jam
b. Pengendara istirahat 2 kali masing-masing 15 menit
c. Waktu pengendara saat samapai di kota Q adalah pukul 11.45
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Guru berkeliling melihat pekerjaan kelompok siswa. Pada saat
melewati kelompok ED, LHR, NKN, dan FRL guru membimbing
menunjukkan masalah yang ditanyakan, karena kelompok belum
menuliskan masalah yang mereka temukan.
Siswa dibimbing menyusun dugaan sementara
Dikarenakan kelompok Siswa ED, LHR, FRL, dan NKNtelat
dalam menemukan masalah, kemudian guru membimbing untuk
menyusun jawaban sementara terhadap fakta dari permasalahan yang telah
ditemukan.
a. Rumus mencari ukuran sebenarnya adalah
=
=
Pembagian di atas bisa kita tuliskan
=

= :
Ingat bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian.
Jadi untuk memudahkan penghitungan kita bisa mengubah operasi
pembagian di atas menjadi perkalian, tetapi dengan syarat pembagi
harus diganti dengan kebalikannya. Karena pembaginya adalah
, maka kebalikannya adalah
Jadi operasinya menjadi seperti ini:

.
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= 10.500.000

=

= 10.500.000 cm = 105 km
Membutuhkan waktu yang cukup lama saat membimbing siswa FRL
yang memang sangat kurang dalam bidang akademis.
b. Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh pengendara dengan
kecepatan rata-rata 25 km/ jam dengan jarak tempuh 105 km dengan
cara, membagi jarak tempuh dengan kecepatan rata-rata.
= 105 : 25 = 4,2
Jadi pengendara itu berkendara dari kota P sampai kota Q selama 4,2
jam
c. Pengendara tersebut beristirahat 2 kali masing-masing 15 menit.
Jadi 2

15 = 30 menit/0,5 jam

Kemudian kita tambahkan ke lama jarak tempuh, karena istirahat tadi
berlangsung selama perjalanan pengendara dari kota P ke kota Q
= 4,2 + 0,5 = 4,7
= 4,7

60 = 282 = 4 jam 42 menit.

Jadi total, pengendara tadi memerlukan waktu ke kota Q selama 4 jam
42 menit.
d. Setelah itu langkah akhir yaitu mengurangkan waktu pengendara
sesampainya di kota Q dengan waktu tempuh.
= 11.45– 4.42 = 7.03
Jadi pengendara tersebut berangkat dari kota P pada pukul 07.03 pagi.
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Performansi: Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan
exhibit
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya menjadi sebuah
laporan sesuai petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok. Pada
saat kegiatan kelompok ini guru sedikit kewalahan karena banyaknya
siswa yang harus diberi perlakuan ditambah dengan banyaknya kelompok
yang selalu memanggil untuk menanyakan yang belum mereka mengerti.
Terutama dari kelompok 5, dan NTSY yang selalu memanggil untuk
meminta petunjuk. Kelompok 1,2, dan 3 juga tak kalah heboh untuk
memanggil guru, karena ingin bertanya. Hanya kelompok 4 yang terlihat
tenang mengerjakan. Berbeda dengan kelompok 6 yang tenang tapi belum
mengerjakan, karena mereka masih bingung untuk memulai penghitungan.
Setelah selesai, laporan boleh ditambahkan hasil-hasil diskusi di luar
petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok seperti siapa saja yang
aktif dan yang tidak dalam diskusi. Setelah itu laporan dipajang di depan
kelas. Pada kegiatan ini paling banyak menyita waktu dan yang membuat
waktu tidak seakurat yang ditetapkan, sehingga berdampak pada
terganggunya waktu untuk kegiatan selanjutnya.
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Gambar 4.8 Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit
Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah
Kemudian setiap kelompok diberi waktu maju 5 menit untuk
mengamati hasil pekerjaan kelompok lain yang dipajang di depan kelas.
Setelah itu siswa diminta menuliskan sesuatu yang belum diketahui dari
cara mengerjakan kelompok lain, atau bahkan menemukan kesalahan
kelompok lain untuk kemudian dianalisis. Paling banyak siswa melihat
pekerjaan kelompok 3 yang dianggap ada kesalahan. Tetapi ada juga siswa
yang duduk, yaitu ED. Kemudian guru menegurnya untuk ikut mengamati
hasil kelompok yang lain. Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok
masing-masing dan diberi waktu 5 menit untuk menganalisis hasil
temuannya.
Tanya jawab (debriefing) : menguji keakuratan dari solusi
Pada kegiatan ini setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang
temuannya tersebut. Pada saat presentasi ditemukan kesalahan pada
kelompok 1, 3, dan 6. Kesalahan kelompok 3 ditemukan oleh SNT,
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kesalahan ada pada salah konversi waktu yang seharusnya 4,7

60 = 282

= 4 jam 42 menit, tertulis 4 jam 22 menit
Setelah dikoreksi bersama ternyata kesalahan penulisan juga terjadi
pada kelompok 1 dan 6. Pada kelompok 1 hasil yang mereka temukan
adalah pengendara berangkat pukul 16.27, karena kelompok salah tidak
mengurangkan dengan jarak tempuh, tapi malah menambahkannya.
Sedangkan untuk kelompok 6 belum dikurangkan saat pengendara
istirahat. Setiap kelompok yang salah telah mengkonfirmasi dan merevisi.
Setelah itu guru memberikan reward kepada SNT berupa stiker dan pujian
lisan. Dan guru meminta siswa yang lain bertepuk tangan untuk aktivitas
mereka yang luar biasa hari itu.

Gambar 4.9 Tanya jawab
Refleksi terhadap pemecahan masalah
Guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap hasil
kerja siswa dengan mengatakan bahwa siswa semuanya telah bekerja keras
pagi itu dan semuanya telah berusaha memecahkan masalah. Kemudian
guru memberikan konfirmasi mengenai soal yang telah diberikan.
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Rumus mencari ukuran sebenarnya adalah
=
=
Pembagian di atas bisa kita tuliskan
=

= :
Guru mengingatkan bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian.
Jadi untuk memudahkan penghitungan kita bisa mengubah operasi
pembagian di atas menjadi perkalian, tetapi dengan syarat pembagi
harus diganti dengan kebalikannya. Karena pembaginya adalah
, maka kebalikannya adalah

.

Jadi operasinya menjadi seperti ini:
=

= 10.500.000 cm = 105 km
Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh pengendara dengan
kecepatan rata-rata 25 km/ jam dengan jarak tempuh 105 km dengan
cara, membagi jarak tempuh dengan kecepatan rata-rata.
= 105 : 25 = 4,2
Jadi pengendara itu berkendara dari kota P sampai kota Q selama 4,2
jam
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Pengendara tersebut beristirahat 2 kali masing-masing 15 menit.
Jadi 2

15 = 30 menit/0,5 jam

Kemudian kita tambahkan ke lama jarak tempuh, karena istirahat tadi
berlangsung selama perjalanan pengendara dari kota P ke kota Q
= 4,2 + 0,5 = 4,7
= 4,7

60 = 282 = 4 jam 42 menit

Jadi total, pengendara tadi memerlukan waktu ke kota Q selama 4 jam
42 menit.
Setelah itu langkah akhir yaitu mengurangkan waktu pengendara
sesampainya di kota Q dengan waktu tempuh.
= 11.45– 4.42 = 7.03
Jadi pengendara tersebut berangkat dari kota P pada pukul 07.03 pagi.
d. Kegiatan Penutup
Guru memulai kegiatan akhir dengan bertanya “apakah ada yang
mempunyai pertanyaan?” tetapi tidak ada satupun yang bertanya. Kemudian guru
bersama siswa menyimpulkan mengenai permasalahan yang telah mereka
selesaikan.
Ukuran sebenarnya dari kota P ke kota Q adalah,
Rumus mencari ukuran sebenarnya adalah =
=

Pembagian di atas bisa kita tuliskan=
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= :
=

= 10.500.000 cm = 105 km
Jadi ukuran sebenarnya/jarak sebenarnya adalah 105 km
Waktu yang digunakan pengendara untuk menempuh jarak tersebut
adalah, kita bagi jarak tempuh dengan kecepatan rata-rata.
= 105 : 25 = 4,2
Jadi waktu yang ditempuh pengendara untuk menempuh jarak 105 km
adalah 4,2 jam.
Lama waktu yang digunakan pengendara untuk menempuh jarak tersebut
setelah ditambah waktu istirahat adalah,
Pengendara tersebut beristirahat 2 kali masing-masing 15 menit.
Jadi 2

15 = 30 menit/0,5 jam

Kemudian kita tambahkan ke lama jarak tempuh, karena istirahat tadi
berlangsung selama perjalanan pengendara dari kota P ke kota Q
= 4,2 + 0,5 = 4,7
= 4,7

60 = 282 = 4 jam 42 menit

Jadi total, pengendara tadi memerlukan waktu ke kota Q selama 4 jam 42
menit.
Setelah itu kita bisa mengetahui kapan pengendara itu berangkat dari kota
P dengan cara mengurangkan waktu pengendara sesampainya di kota Q
dengan waktu tempuh.
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= 11.45– 4.42 = 7.03
Jadi pengendara tersebut berangkat dari kota P pada pukul 07.03 pagi.
DV kemudian bertanya, “bagaimana kalau seumpama macet pak?” yang
membuat siswa lainnya tertawa, kemudian guru menjelaskan bahwa di dalam soal
tidak ada keterangan macet, jika ada keterangan macet, maka waktu macet tadi
dikurangkan dengan waktu pengendara berangkat dari kota P.

Gambar 4.10 Soal evaluasi
Setelah membimbing simpulan terhadap permasalahan, guru bertanya
bagaimana mencari ukuran sebenarnya kepada RGGA, RGGA menjawab “ukuran
pada benda tiruan dibagi skala pak” “iya betul sekali” berarti kalian semua hebat.
Kemudian guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. Soal evaluasi berupa tes
tertulis yang dikerjakan secara individu oleh setiap siswa. Guru mengawasi
berkeliling. Ketika waktu habis, siswa diminta mengumpulkan hasil pekerjaan dan
guru memberikan tindak lanjut berupa pesan untuk mengulangi pembelajaran hari
itu dengan membaca kembali catatan mereka dan meminta siswa untuk giat
belajar. Guru kemudian menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
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4.1.1.3. Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus I
4.1.1.3.1. Keterampilan guru menyajikan materi, menggunakan media, serta
menciptakan iklim pembelajaran yang optimal
Hasil observasi keterampilan guru dalam dalam rangka peningkatan
kualitas pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL)
berbantuan video pembelajaran pada siklus pertama dapat dilihat pada tabel 4.1
berikut:
Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I
No

Indikator

1
2

Merencanakan pembelajaran
Membuka pelajaran
Mengajukan
pertanyaan/permasalahan serta
materi yang dikaitkan dengan
keseharian siswa/dunia nyata
melalui media video
pembelajaran
Membimbing siswa
menyelesaikan permasalahan
melalui langkah Problem Based
Learning dengan media video
pembelajaran dalam diskusi
kelompok
Mengelola kelas agar tetap
kondusif
Kualitas Materi Pembelajaran
matematika dengan model
PBLberbantuan video
pembelajaran
Kualitas media
Memberikan penguatan
Melaksanakan evaluasi
Menutup pelajaran
Jumlah Skor
Kriteria

3

4

5

6
7
8
9
10

Skor

Skor ratarata siklus I

Pert. 1
5
3

Pert. 2
5
4

4

5

4,5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4
40
Tinggi

5
4
4
4
43
Tinggi

4,5
4
4
4
41,5
Tinggi

5
3,5
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Kualifikasi pencapaian skor keterampilan guru dalam pembelajaran.
Skala Penilaian Keterampilan Guru
43,6 ≤ skor ≤ 50
34,2 ≤ skor <43,6
25,8 ≤ skor <34,2
17,4 ≤ skor <25,8
10 ≤ skor <17,4

Kategori
Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa observasi keterampilan guru
pada pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL)
berbantuan video pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 41,5
dengan kriteria tinggi. Data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Merencanakan Pembelajaran
Keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran pada pertemuan 1
diperoleh skor 5, karena semua deskriptor muncul. Deskriptor memilih materi
yang akan diajarkan, guru telah memilih materi yang dekat dengan kehidupan
siswa. Guru juga telah menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan
langkah-langkah model pembelajaran PBL, menyiapkan lembar kerja siswa, serta
telah menyiapkan video pembelajaran.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran
juga memperoleh skor 5, skor tertinggi tersebut dapat dipertahankan karena semua
deskriptor muncul. Pada deskriptor memilih materi yang akan diajarkan,guru telah
memilih materi yang dekat dengan kehidupan siswa. Guru juga telah konsisten
menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model
pembelajaran PBL, menyiapkan lembar kerja siswa, serta telah menyiapkan video
pembelajaran.
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2. Membuka pelajaran
Indikator keterampilan guru dalam membuka pelaran pada pertemuan 1
memperoleh skor 3. Hal ini terbukti dari hanya 2 deskriptor yang tampak, yaitu
pada saat membuka pelajaran guru telah memberikan apersepsi dengan
mengaitkan topik yang ada dengan topik baru, menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai. Sedangkan 2 deskriptor yang belum tampak
adalah memberikan motivasi belajar kepada siswa serta menginformasikan materi
yang akan disampaikan pada saat itu.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam membuka pelajaran diperoleh
skor 4, berarti ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Hal ini terbukti dari 3
deskriptor yang tampak, yaitu pada saat membuka pelajaran guru telah
memberikan apersepsi dengan mengaitkan topik yang ada dengan topik baru,
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta memberikan
motivasi belajar kepada siswa. Sedangkan deskriptor yang belum tampak adalah
menginformasikan materi yang akan disampaikan pada saat itu.
3. Mengajukan pertanyaan/permasalahan serta materi yang dikaitkan dengan
keseharian siswa/dunia nyata melalui media video pembelajaran.
Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan dari materi yang
dikaitkan dengan keseharian siswa/dunia nyata melalui media video pembelajaran
pada pertemuan 1 diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 deskriptor,
yaitu mengajukan pertanyaan yang mengacu pada kehidupan sehari-hari di sekitar
siswa, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat sebelum menjawab
pertanyaan, menayangkan pertanyaan melalui video pembelajaran kepada siswa.
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Akan tetapi untuk deskriptor memberikan waktu berpikir kepada siswa disertai
pemindahan giliran menjawab belum tampak.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan dari
materi yang dikaitkan dengan keseharian siswa/dunia nyata melalui media video
pembelajaran diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 deskriptor, yaitu
mengajukan pertanyaan yang mengacu pada kehidupan sehari-hari di sekitar
siswa, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat sebelum menjawab
pertanyaan, menayangkan pertanyaan melalui video pembelajaran kepada siswa
dan memberikan waktu berpikir kepada siswa disertai pemindahan giliran
menjawab.
4. Membimbing siswa menyelesaikan permasalahan melalui langkah Problem
Based Learning dengan media video pembelajaran dalam diskusi kelompok.
Keterampilan

guru

dalam

membimbing

siswa

menyelesaikan

permasalahan melalui langkah Problem Based Learning dengan media video
pembelajaran dalam diskusi kelompok pada pertemuan pertama mendapatkan skor
4. Hal ini terbukti dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu menyiapkan siswa
untuk meneliti dengan memberi batasan bahasan pada tujuan dari topik diskusi,
meningkatkan keterlibatan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan
menganalisis ide-ide yang dimiliki siswa (inquiry), dalam menggunakan video
pembelajaran guru memadukan dengan variasi seperti memberikan pertanyaan
spontan agar siswa tetap fokus pada materi. Akan tetapi guru belum menyebarkan
pertisipasi siswa dalam diskusi kelompok.
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Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam membimbing siswa
menyelesaikan permasalahan melalui langkah Problem Based Learning dengan
media video pembelajaran dalam diskusi kelompok juga mendapatkan skor 4. Hal
ini terbukti dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu menyiapkan siswa untuk
meneliti dengan memberi batasan bahasan pada tujuan dari topik diskusi,
meningkatkan keterlibatan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan
menganalisis ide-ide yang dimiliki siswa (inquiry), dalam menggunakan video
pembelajaran guru memadukan dengan variasi seperti memberikan pertanyaan
spontan agar siswa tetap fokus pada materi. Akan tetapi guru belum menyebarkan
pertisipasi siswa dalam diskusi kelompok.
5. Mengelola kelas agar tetap kondusif
Keterampilan guru dalam mengelola kelas agar tetap kondusif pada
pertemuan 1 diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator. 3
indikator tersebut adalah menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas siswa,
memberikan petunjuk yang jelas terhadap pembelajaran yang dilaksanakan, serta
memberikan teguran dan penguatan terhadap tingkah laku siswa. Akan tetapi guru
belum memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara verbal.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam mengelola kelas agar tetap
kondusif diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator. 3 indikator
tersebut adalah menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas siswa, memberikan
petunjuk yang jelas terhadap pembelajaran yang dilaksanakan, serta memberikan
teguran dan penguatan terhadap tingkah laku siswa. Akan tetapi guru belum
memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara verbal. Hal ini
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dikarenakan pada saat kegiatan ini berlangsung guru lebih sibuk berkeliling kelas
mengawasi pekerjaan tiap kelompok.
6. Kualitas Materi Pembelajaran matematika dengan model PBLberbantuan video
pembelajaran
Keterampilan guru dalam menyusun langkah pembelajaran dengan model
PBL pada pertemuan 1 diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3
indikator, yaitu materi sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan,
materi terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa,materi pembelajaran bersifat
sistematis sesuai model PBL. Akan tetapi untuk deskriptor materi ajar dapat
mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok. belum tampak
karena guru masih sering membantu siswa dalam penyelesaian soal kelompok.
Pada pertemuan 2 indikator menyusun langkah pembelajaran dengan
model PBL diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 deskriptor, yaitu
materi sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan, materi terkait
dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan materi ajar dapat mengakomodasi
partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok. Akan tetapi untuk deskriptor
materi pembelajaran bersifat sistematis sesuai model PBL belum tampak, karena
materi dimulai bukan dari pemberian masalah terlebih dahulu.
7. Kualitas media
Keterampilan guru dalammenggunakan media video pembelajaran pada
pertemuan 1 diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu
media video pembelajaran menarik, ditandai dengan perhatian siswa yang tertuju
pada video pembelajaran pada saat diputar, media video pembelajaran sesuai
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dengan materi, video pembelajaran dapat dilihat dan didengar dengan jelas serta
sesuai dengan RPP. Akan tetapi video belum dapat digunakan untuk membimbing
siswa untuk menyusun dan menyajikan laporan hasil diskusi (artefak dan exhibit)
karena soal diskusi ada yang hampir mirip dengan contoh soal pada media video
pembelajaran, ditakutkan siswa hanya mencontoh tanpa menyelesaikan masalah.
Pada pertemuan 2 guru mendapat skor tertinggi yaitu 5. Hal ini terbukti
dari tampaknya semua indikator, yaitu yaitu media video pembelajaran menarik,
ditandai dengan perhatian siswa yang tertuju pada video pembelajaran pada saat
diputar, media video pembelajaran sesuai dengan materi, video pembelajaran
dapat dilihat dan didengar dengan jelas serta sesuai dengan RPP serta video telah
dapat digunakan untuk membimbing siswa untuk menyusun dan menyajikan
laporan hasil diskusi (artefak dan exhibit)
8.Memberikan penguatan
Keterampilan guru dalammemberikan penguatan pada pertemuan 1
diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu memberikan
penguatan berupa kata-kata pujian seperti bagus, pintar, baik, hebat, cerdas dan
memberikan tepuk tangan, acungan jempol, anggukan atau senyuman, guru juga
memberikan penghargaan berupa benda seperti sticker, makanan ringan, atau
permen. Akan tetapi guru belum memberikan penguatan dengan segera setelah
siswa melakukan tindakan.
Pada pertemuan 2 indikator memberikan penguatan masih sama
memperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu
memberikan penguatan berupa kata-kata pujian seperti bagus, pintar, baik, hebat,
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cerdas dan memberikan tepuk tangan, acungan jempol, anggukan atau senyuman,
guru juga memberikan penghargaan berupa benda seperti sticker. Akan tetapi guru
belum memberikan penguatan dengan segera setelah siswa melakukan tindakan,
karena guru memberikan hampir di akhir pelajaran.
9. Melaksanakan evaluasi
Keterampilan guru dalammelaksanakan evaluasi pada pertemuan 1
memperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu ada alat
evaluasi berupa tes tertulis, mengawasi siswa dalam mengerjakan soal evaluasi,
serta soal evaluasi sesuai materi pembelajaran. Akan tetapi guru belum
menjelaskan langkah pelaksanaan evaluasi.
Pada pertemuan 2 dalam melaksanakan evaluasi juga diperoleh skor 4. Hal
ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu ada alat evaluasi berupa tes tertulis,
guru mengawasi siswa dalam mengerjakan soal evaluasi, serta soal evaluasi sesuai
materi pembelajaran. Akan tetapi guru belum menjelaskan langkah pelaksanaan
evaluasi karena waktu sudah hampir habis dan guru melewati penjelasan karena
untuk mengefektifkan waktu. Selain itu petunjuk pengerjaan juga telah tertulis
pada soal evaluasi.
10. Menutup pelajaran
Keterampilan guru dalammenutup pelajaran pada pertemuan 1 diperoleh
skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu merangkum atau
membuat simpulan persoalan yang telah dipelajari, memberi kesempatan bertanya
bagi siswa yang belum mengerti, memberikan refleksi terhadap pemecahan
masalah. Untuk deskriptor yang belum tampak adalah memberikan tindak lanjut
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berupa saran untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan materi
yang telah dipelajari.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalammenutup pelajaran masih
memperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu merangkum
atau membuat simpulan persoalan yang telah dipelajari, memberi kesempatan
bertanya bagi siswa yang belum mengerti, memberikan refleksi terhadap
pemecahan masalah. Untuk deskriptor yang belum tampak adalah memberikan
tindak lanjut berupa saran untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan
dengan materi yang telah dipelajari. Hal ini terjadi lagi-lagi karena terbatasnya
waktu. Saat itu bel istirahat telah berbunyi sehingga perhatian siswa telah
terpecah.
Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa dalam pengamatan
keterampilan guru pada siklus I memperoleh jumlah skor rata-rata 41,5 dengan
kriteria tinggi. Skor yang diperoleh pada pertemuan pertama adalah 40, sedangkan
pada pertemuan kedua diperoleh skor 43. Perolehan skor tiap indikator dapat
dinyatakan dalam diagram 4.11 sebagai berikut:
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Merencanakan pembelajaran
Membuka Pelajaran
Mengajukan pertanyaan/permasalahan serta materi yang dikaitkan dengan keseharian siswa/dunia
nyata melalui media video pembelajaran
Membimbing siswa menyelesaikan permasalahan melalui langkah Problem Based Learning
dengan media video pembelajaran dalam diskusi kelompok
Mengelola kelas agar tetap kondusif
Kualitas Materi Pembelajaran matematika dengan model PBL berbantuan video pembelajaran
Menggunakan media video pembelajaran dan memberikan variasi
Memberikan penguatan
Melaksanakan evaluasi

Gambar 4.11 Diagram HasilObservasi Keterampilan Guru Siklus I
4.1.1.3.2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yang
dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Dalam penelitian pengamatan aktivitas
siswa difokuskan pada 14 siswa dari 30 siswa, diperoleh data hasil observasi
aktivitas siswa pada tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama
siswa
ED
ARF
LHR
GBY
ATR
AR
LKMN
NKN
ARFN
ALD
FRL

1

2

P1 P2
2
3
4
4
2
3
2
3
3
3
3
3
4
4
2
3
4
4
4
4
2
3

P1 P2
3
4
3
4
3
4
2
4
4
4
4
5
2
3
3
4
4
4
4
4
3
4

Indikator
3
P1 P2
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3

4

5
P1 P2 P1 P2
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3 4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
5
4
5
4 4
3
4
3
3

Jumlah Skor
P1
15
18
14
16
17
17
17
15
19
20
14

P2
18
20
18
19
19
20
19
18
20
21
17
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12 CHY
3
13 DWYN 3
14 ANDR 4
Jumlah
42
Skor
Rata-rata
Skor Ratarata Siklus
I

3

4
4
4

4
4
4

4
4
4

2
3
4

3
4
4

3
4
4

4
4
4

3
4
4

3
4
5

15
18
20

18
20
21

49

47

56

48

51

50

56

48

56

235

268

3,5 3,3

4

3,4 3,6 3,5

4

3,4

4

16,8

19,1

Cukup

Tinggi

Kriteria

3,25

3,7

3,5

3,75

3,9
18,1/Tinggi

Keterangan:
P1 = Pertemuan 1
1. Mental activities

P2 = Pertemuan 2

2. Motor activities
3. Visual activities
4. Oral activities
5. Writing activities
Kualifikasi pencapaian skor aktivitas siswa dalam pembelajaran.
Skala Penilaian Aktivitas Siswa
21,6 ≤ skor ≤ 25
17,2 ≤ skor <21,6
14,8 ≤ skor < 17,2
8,4 ≤ skor <14,8
5 ≤ skor <8,4

Kategori
Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa jumlah skor rata-rata
siswa pada siklus I sebesar 18,1 dengan kriteria tinggi. Perolehan skor tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Mental activities
Pada indikator mental activities pertemuan 1diperoleh rata-rata skor 3.
Pada saat menanggapi pertanyaan yang diberikan guru, hanya GB dan ATR yang
tidak menanggapi pertanyaan dari guru, karena sibuk berbicara dengan sendiri.
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Pada deskriptor siswa mengingat permasalahan yang diberikan oleh guru, cukup
banyak siswa yang tidak bisa mengingat dan meminta ditayangkan lagi
permasalahan yang diberikan, diantaranya ED, LHR, GBY, ATR, AR, NKN,
ALD, FRL, CHY, ANDR. Setelah itu siswa menganalisis permasalahan yang
diberikan guru, pada deskriptor ini kebanyakan siswa juga tidak terlihat
aktivitasnya, dikarenakan mereka tidak mencatat permasalahan yang sebelumnya
diberikan, diantaranya ED, LHR, GBY, NKN, ARFN, FRL, DWYN. Untuk
deskriptor memecahkan permasalahan yang diberikan guru, ternyata masih
banyak siswa yang belum mengerti dengan apa yang harus dilakukan dengan
permasalahan tersebut, mereka adalah ED, ARF LHR, AR, NKN, ARFN, FRL,
CHY, DWYN.
Pada pertemuan 2 indikator mental activities terjadi peningkatan, karena
diperoleh rata-rata skor 3,5. Pada saat menanggapi pertanyaan yang diberikan
guru, semua siswa terlihat telah memberikan kontribusinya, hal ini terlihat setelah
semua siswa melakukan kegiatan seperti menulis, dan menanyakan ulang
pertanyaan dari guru. Pada deskriptor siswa mengingat permasalahan yang
diberikan oleh guru, cukup banyak siswa yang tidak bisa mengingat dan meminta
ditayangkan lagi permasalahan yang diberikan untuk mereka catat, diantaranya
GBY, ATR, AR, NKN, ALD, DWYN. Setelah itu siswa menganalisis
permasalahan yang diberikan guru, pada deskriptor ini kebanyakan siswa telah
terlihat aktivitasnya, dikarenakan mereka telah banyak

yang mencatat

permasalahan yang sebelumnya diberikan, diantaranya yang belum terlihat
aktivitasnya dikarenakan hanya melihat teman mereka menulis adalah ED, LHR,
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GBY, LKMN, FRL. Untuk deskriptor memecahkan permasalahan yang diberikan
guru, ternyata masih banyak siswa yang belum mengerti dengan apa yang harus
dilakukan dengan permasalahan tersebut, karena materi yang diberikan
merupakan pengembangan dari materi pertama, kebanyakan mereka masih banyak
bertanya tentang cara penyelesaiannya. Mereka adalah ED, ARF LHR, ATR,
NKN, ARFN, FRL, CHY, ANDR.
2. Motor activities
Pada indikator motor activities pertemuan 1diperoleh rata-rata skor 3,3.
Ada beberapa siswa yang tidak melakukan penyelidikan terhadap informasi yang
diperoleh, mereka adalah ED, LHR, GBY, LKMN, NKN, CHY, ANDR.
Sedangkan untuk deskriptor memanfaatkan media yang tersedia semua siswa
antusias mencoba menggunakan, tetapi ada 2 siswa yang bermain sendiri, mereka
adalah ARF dan GBY. Kemudian siswa mencatat hasil penyelidikan sebagai
persiapan diskusi, ada siswa yang benar-benar menyelidiki dengan mencoba
menghitung dulu, ada yang berdiskusi dengan teman sebangku tetapi ada juga
yang tidak melakukan apa-apa, mereka adalah ED, ARF AR, LKMN, NKN,
ARFN. Setelah itu siswa menguji solusi permasalahan, ada yang setelah ditegur
guru akhirnya ikut mencoba menguji tetapi kebanyakan siswa terhenti pada
deskriptor

sebelumnya,

karena

menganggap

bahwa

permasalahan

akan

diselesaikan di kerja kelompok jadi pengujiannya pada saat di kelompok saja.
Mereka yang beranggapan seperti itu antara lain LHR, GBY, ATR, LKMN, ALD,
FRL, CHY, DWYN.
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Pada pertemuan 2 pada indikator motor activities terjadi peningkatan skor,
karena diperoleh rata-rata skor 4. Ada 2 siswa yang tidak melakukan penyelidikan
terhadap informasi yang diperoleh dan hanya memainkan pensil mereka, mereka
adalah LKMN dan ANDR. Sedangkan untuk deskriptor memanfaatkan media
yang tersedia semua siswa antusias mencoba menggunakan, hanya ARF yang
malah sibuk bermain dan menggoda temannya saat menggunakan media.
Kemudian siswa mencatat hasil penyelidikan sebagai persiapan diskusi, ada siswa
yang benar-benar menyelidiki dengan mencoba menghitung dulu, ada yang
berdiskusi dengan teman sebangku tetapi ada juga yang tidak melakukan apa-apa,
mereka adalah ED, ARFN, dan CHY. Setelah itu siswa menguji solusi
permasalahan, ada yang setelah ditegur guru akhirnya ikut mencoba menguji
tetapi kebanyakan siswa terhenti pada deskriptor sebelumnya, karena menganggap
bahwa permasalahan akan diselesaikan di kerja kelompok jadi pengujiannya pada
saat di kelompok saja. Mereka antara lain LHR, GBY, ATR, LKMN, NKN, ALD,
FRL, dan DWYN.
3. Visual activities
Pada indikator visual activities pertemuan 1 diperoleh rata-rata skor 3,4.
Pada deskriptor siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tata cara
menggunakan video pembelajaran hampir semua siswa memperhatikan, kecuali
ALD dan DWYN yang mengobrol sendiri. Setelah itu siswa memperhatikan
materi pembelajaran melalui media video pembelajaran yang disiapkan guru, pada
deskriptor ini hampir semua siswa memperhatikan saat video ditayangkan hanya
saja ED dan CHY kurang memperhatikan dan terlihat mengantuk. Kemudian
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siswa melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan media video pembelajaran,
pada saat ini kebanyakan siswa tidak melakukannya, karena terbatasnya media
dan digunakan secara bergantian, jadi hanya perwakilan kelompok saja yang
melakukannya. Begitu juga saat mengguanakan media video pembelajaran saat
diskusi, masalah yang sama terulang, yaitu penggunaan video digunakan secara
bergantian.
Pada pertemuan 2 indikator visual activities juga terdapat peningkatan skor
tipis karena diperoleh rata-rata skor 3,6. Pada deskriptor siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang tata cara menggunakan video pembelajaran hampir semua
siswa memperhatikan, kecuali ALD. Setelah itu siswa memperhatikan materi
pembelajaran melalui media video pembelajaran yang disiapkan guru, pada
deskriptor ini hampir semua siswa memperhatikan saat video ditayangkan hanya
CHY yang kurang memperhatikan. Kemudian siswa melakukan penyelidikan
dengan memanfaatkan media video pembelajaran, pada saat ini kebanyakan siswa
tidak melakukannya, karena terbatasnya media dan digunakan secara bergantian,
walaupun sudah ditambahkan laptop tetapi kebanyakan ketua kelompok hanya
memerintahkan sebagian saja, karena jika semua menggunakan dan mengantri
ditakutkan pekerjaan kelompok tidak selesai, jadi hanya perwakilan kelompok
saja yang melakukannya. Begitu juga saat menggunakan media video
pembelajaran saat diskusi, masalah yang sama terulang, yaitu penggunaan video
digunakan secara bergantian.
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4. Oral activities
Pada indikator oral activities pertemuan 1 diperoleh rata-rata skor 3,5.
Semua terlihat melakukan kegiatan pada deskriptor bertanya pendapat orang lain
atau bertanya tentang sesuatu yang belum dipahami. Begitu juga dengan saat
menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan hampir semua
siswa mengutarakan pendapatnya, tetapi ada beberapa siswa yang tidak
melakukan, mereka adalah GBY, ALD, dan CHY. Kemudian saat saling
berdiskusi bertukar pikiran untuk menyatukan pendapat kelompok LHR, AR,
LKMN, ARFN, FRL, DWYN belum terlihat melakukan kegiatan, ada yang sibuk
menghitung, menulis tetapi ada juga yang bermain sendiri. Pada deskriptor
merumuskan solusi dari permasalahan yang telah diselidiki siswa GBY, ALD dan
DWYN merumuskan solusi yang mereka temukan, sedangkan yang lain tidak
melakukan karena pendapat saat diskusi digunakan sebagai alternatif pemecahan
masalah.
Pada pertemuan 2 pada indikator oral activitiesmengalami peningkatan
skor jika dibandingkan dengan pertemuan selanjutnya, karena pada pertemuan
inidiperoleh rata-rata skor 4. GBY belum terlihat melakukan kegiatan pada
deskriptor bertanya pendapat orang lain atau bertanya tentang sesuatu yang belum
dipahami dan perlu pancingan pertanyaan dari guru. Pada saat menyampaikan
pendapat yang berkaitan dengan permasalahan hampir semua siswa mengutarakan
pendapatnya, CHY tidak melakukan apa-apa dan hanya diam mendengarkan.
Kemudian saat saling berdiskusi bertukar pikiran untuk menyatukan pendapat
kelompok LKMN, ARFN, DWYN belum terlihat melakukan kegiatan, ada yang

143

sibuk menghitung, menulis tetapi ada juga yang bermain sendiri. Pada deskriptor
merumuskan solusi dari permasalahan yang telah diselidiki siswa GBY, LKMN,
ALD, CHY dan DWYN merumuskan solusi yang mereka temukan, sedangkan
yang lain tidak melakukan karena pendapat saat diskusi digunakan sebagai
alternatif pemecahan masalah.
5. Writing activities (Menyusun laporan hasil diskusi berupa artefak dan exhibit)
Pada indikator writing activitiespertemuan 1diperoleh rata-rata skor 3,4.
Pada deskriptor menyiapkan laporan yang akan disajikan semua siswa terlihat
menyiapkan kecuali ARF yang malah menggambar. Tetapi setelah ditegur ARF
akhirnya menulis laporan yang akan disampaikan, akan tetapi LKMN dan ARF
tidak melakukan karena pada saat tersebut mereka ke belakang. Saat membagi
tugas dalam menyampaikan laporan dalam kelompok ED, ARF, LHR, ATR, AR,
NKN, ALD, FRL, CHY, DWYN tidak ikut membagi, karena diwakili oleh ketua
kelompok. Kemudian saat menyampaikan hasil diskusi di depan kelas ED, LHR,
GBY, ATR, AR, NKN, FRL, CHY, ANDR tidak menyampaiakn karena diwakili
oleh anggota kelompok yang lain.
Pada pertemuan 2 indikator writing activities terjadi peningkatan skor, hal
ini dibuktikan dengan diperoleh rata-rata skor 4. Pada deskriptor menyiapkan
laporan yang akan disajikan semua siswa sudah menyiapkan, yaitu dari menyalin
dari hasil pekerjaan kelompok mereka masing-masing. Hanya saja catatan siswa
DWYN belum lengkap selengkap punya teman sekelompoknya. Saat membagi
tugas dalam menyampaikan laporan dalam kelompok ARF, LHR, ATR, AR,
NKN, ALD, FRL, CHY, tidak ikut membagi, karena diwakili oleh ketua
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kelompok. Kemudian saat menyampaikan hasil diskusi di depan kelas ED, GBY,
AR, LKMN, FRL, CHY tidak menyampaikan karena diwakili oleh anggota
kelompok yang lain.
Berdasarkan uraian tersebut, perolehan skor tiap indikator dapat
dinyatakan dalam diagram 4.12 berikut:
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

Indikator
skor rata-rata pert 1

skor rata-rata pert 2

skor rata-rata siklus I

Gambar 4.12 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa
4.1.1.3.3. Paparan hasil belajar kognitif siswa
Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I pertemuan pertama dan
kedua mengenai hasil belajar matematika melalui Problem Based Learning
(PBL) berbantuan video pembelajaran diperoleh data seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa yang Menjadi
Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1
Interval Nilai

Frekuensi

Persentase

Kategori

Kualifikasi

Frekuensi
82 ≤

1

7%

Sangat Tinggi

Tuntas

72 – 81

1

7%

Tinggi

Tuntas

62 – 71

2

14 %

Cukup

Tuntas

52 – 61

1

7%

Rendah

Tidak tuntas

145

≤ 51

9

65 %

Jumlah

14

100 %

Rata-rata

36

Nilai Terendah

0

Nilai Tertinggi

90

Persentase

Sangat Rendah

Tidak Tuntas

28,6 %

Ketuntasan

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa hanya 4 dari 14 siswa yang
menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Dua siswa memperoleh nilai pada interval 62-71 dengan
kategori cukup dan satu siswa memperoleh nilai pada interval 72-81 dengan
kategori tinggi. Nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 90 dan nilai terendah
adalah 0. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus
pengamatan aktivitas siswa adalah 36.
Selain hasil belajar 10 siswa tersebut, akan dipaparkan hasil belajar ranah
kognitif semua siswa. Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa
dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL)
berbantuan video pembelajaran.
Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I
Pertemuan1
Interval Nilai

Frekuensi

Persentase

Kategori

Kualifikasi

Frekuensi
82 ≤

8

27 %

Sangat Baik

Tuntas

72 – 81

3

10 %

Baik

Tuntas

62 – 71

7

23 %

Cukup

Tuntas

52 – 61

1

3%

Kurang

Tidak tuntas

≤ 51

11

37 %

Sangat Kurang

Tidak Tuntas

146

Jumlah

30

Rata-rata

57,7

Nilai Terendah

0

Nilai Tertinggi

100

Persentase

60 %

100 %

Ketuntasan

Tabel distribusi frekuensi ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif
siklus I pertemuan 1 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif
sis-wa adalah 57,7 dengan nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi 100.
Ketuntas-an klasikal yang dicapai adalah 60% (18 siswa dari 30 siswa) berhasil
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).
Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa yang Menjadi
Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2
Interval Nilai

Frekuensi

Persentase

Kategori

Kualifikasi

Frekuensi
82 ≤

3

22 %

Sangat Baik

Tuntas

72 – 81

1

7%

Baik

Tuntas

62 – 71

2

14 %

Cukup

Tuntas

52 – 61

1

7%

Kurang

Tidak tuntas

≤ 51

7

50 %

Sangat Kurang

Tidak Tuntas

Jumlah

14

100 %

Rata-rata

49,6

Nilai Terendah

0

Nilai Tertinggi

100

Persentase

43 %

Ketuntasan

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa 6 dari 14 siswa yang menjadi
fokus pengamatan aktivitas siswa yang berhasil mencapai kriteria ketun-tasan
minimal (KKM). Dua siswa memperoleh nilai pada interval 62-71 dengan
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kategori cukup dan satu siswa memperoleh nilai pada interval 72-81 dengan
kategori tinggi. Nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 90 dan nilai terendah
adalah 0. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus
pengamatan aktivitas siswa adalah 49,6.
Selain hasil belajar 10 siswa tersebut, akan dipaparkan hasil belajar ranah
kognitif semua siswa. Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa
dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL)
berbantuan video pembelajaran.
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I
Pertemuan2
Interval Nilai

Frekuensi

Persentase

Kategori

Kualifikasi

Frekuensi
82 ≤

10

33,3 %

Sangat Baik

Tuntas

72 – 81

3

10 %

Baik

Tuntas

62 – 71

6

20 %

Cukup

Tuntas

52 – 61

1

3,3 %

Kurang

Tidak tuntas

≤ 51

10

33,3 %

Sangat Kurang

Tidak Tuntas

Jumlah

30

100 %

Rata-rata

62,7

Nilai Terendah

0

Nilai Tertinggi

100

Persentase

68,9%

Ketuntasan

Tabel distribusi frekuensi ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif
siklus I pertemuan 2 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif
sis-wa adalah 62,7 dengan nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi 100.
Ketuntasan klasikal yang dicapai adalah 68,9% .
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Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan
tabel berikut.
Tabel 4.7
Hasil Analisis Tes Evaluasi Siklus I
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keterangan
Siklus I Pert 1
Siklus I Pert 2
Nilai Rata-rata Kelas
57,7
62,7
Nilai Tertinggi
100
100
Nilai Terendah
0
0
Siswa Tuntas Belajar
18
19
Siswa Tidak Tuntas Belajar
12
11
Persentase Ketuntasan Belajar
60 %
68,9%
Klasikal
Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pertemuan

pertama adalah 57,7 dengan nilai terendah 0, nilai tertinggi 100. Siswa yang
memperoleh nilai tuntas sebanyak 18 siswa, sedangkan siswa yang tidak tuntas
sebanyak 12 siswa, sehingga diperoleh ketuntasan belajar klasikal sebesar 60 %.
Setelah dilakukan tindakan pada siklus I pertemuan 2, nilai rata-rata pada
pertemuan kedua adalah 62,7 dengan nilai terendah 0, nilai tertinggi 100. Siswa
yang memperoleh nilai tuntas sebanyak 19 siswa, sedangkan yang tidak tuntas
sebanyak 11 siswa, sehingga diperoleh ketuntasan belajar klasikal sebesar 68,9%.
4.1.1.4. Refleksi dan Revisi
4.1.1.4.1. Refleksi
Refleksi bertujuan sebagai pedoman perbaikan bagi pelaksanaan tindakan
selanjutnya. Refleksi

pembelajaran matematika melalui

Problem

Based

Learningberbantuan video pembelajaran pada siklus 1 lebih difokuskan pada
permasalahan dan keberhasilan dalam pembelajaran. Adapun hasil refleksi
tersebut adalah sebagai berikut.
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1. Dalam membuka pelajaran, guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan
pengetahuan yang dimiliki siswa dengan topik yang akan dipelajari. Akan
tetapi apersepsi yang diberikan belum mengarah kepada pengetahuan yang
dimiliki siswa. Selain itu guru juga belum menginformasikan materi yang akan
dipelajari. Jadi siswa masih terlihat bingung.
2. Guru juga belum memberikan motivasi belajar kepada siswa, sehingga siswa
terlihat kurang bersemangat.
3. Ketika membimbing diskusi kelompok, guru memusatkan perhatian siswa pada
tujuan dan topik diskusi. Guru juga masih belum berhasil menyebarkan
partisipasi siswa, sehingga tidak semua anggota kelompok ikut menyelesaikan
permasalahan. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang harus ditangani,
walaupun guru telah meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan
bersama teman-temannya, tetapi tetap saja ada siswa yang belum mematuhi
perintah guru.
4. Siswa terlihat

kurang dalam mengingat

permasalahan, menganalisis,

memecahkan permasalahan, merumuskan serta menguji solusi karena banyak
dari mereka tidak mencatat permasalahan yang diberikan guru.
5. Dalam penyampaian diskusi siswa juga masih belum tertib, karena pada saat
waktu habis ada kelompok yang belum mengumpulkan pekerjaannya, dan saat
menyampaikan cukup memakan waktu karena dilakukan dengan bercanda.
6. Penggunaan media kurang optimal karena hanya ada satu dan digunakan secara
bergantian oleh siswa. Karena siswa takut jika semua diberikan kesempatan
dan mengantri menggunakan maka tugas kelompok tidak selesai, jadi tetap ada
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pembagian tugas, dan baru jika ada waktu sisa maka siswa boleh menggunakan
media.
7. Suasanan pembelajaran menjadi tidak tegang karena siswa aktif dalam
penyelidikan

bersama

teman-teman

sekelompoknya.

Apalagi

dengan

bertambahnya sarana pemutar video.
8. Guru telah memberikan penguatan dengan segera ketika siswa melaksanakan
suatu tindakan, dan memberikan tepuk tangan setelah siswa selesai melakukan
tugas ataupun menyajikan hasil kerja kelompok, akan tetapi guru belum
menyebutkan nama siswa dengan jelas.
9.

Pada saat menyajikan laporan hasil kerja kelompok siswa ada telah aktif
memberikan komentar dan bertanya kepada kelompok lain, tetapi masih ada
siswa yang kurang percaya diri untuk menyampaikan.

10. Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan Problem Based
Learningberbantuan video pembelajaran masuk dalam kategori tinggi.
11. Aktivitas siswa dalam pembelajaran masih sudah mengalami peningkatan,
dari yang sebelumnya dalam kategori cukup, pada pertemuan ini sudah
masuk dalam kategori tinggi.
12. Ketuntasan klasikal siswa mencapai angka 68,9%. Akan tetapi pencapaian
ketuntasan tersebut belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan
yaitu 80%.
4.1.1.4.2. Revisi
Berdasarkan hasil refleksi yang telah diuraikan di atas, perlu adanya
perbaikan untuk melaksanakan tindakan pada pertemuan berikutnya, antara lain:
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1. Guru bisa mengaitkan materi pecahan dalam perbandingan dan skala dengan
materi sebelumnya seperti perkalian dan pembagian pecahan, konversi satuan
panjang, serta waktu.
2. Guru bisa menuliskan materi yang akan dipelajari pada video pembelajaran
untuk menghindari lupa.
3. Guru memberitahukan kegunaan materi yang diajarkan dalam kehidupan
sehari-hari, diharapkan siswa lebih termotivasi saat pembelajaran berlangsung
setelah mengetahui manfaatnya.
4. Dalam pengelolaan waktu guru harus tegas, dan efisien. Agar semua berjalan
sesuai alokasi waktu, guru bisa memberitahukan kepada siswa jika waktu
untuk berdiskusi akan segera selesai.
5. Guru meminta siswa untuk mencatat semua, untuk mengecek guru bisa sambil
berjalan berkeliling.
6. Penggunaan media bisa digunakan secara bergantian secara kelompok.
7. Dalam memberikan penguatan bagi siswa masih perlu ditingkatkan dengan
menyebutkan nama siswa dengan jelas..
8.

Guru perlu memberikan bimbingan secara menyeluruh agar siswa lebih jelas
dalam melakukan penyelesaian masalah.

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus 2
Pelaksanaan tindakan di kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang pada
siklus 2 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 26 dan 29 Juli
2013. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, observasi, refleksi dan revisi.
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4.1.2.1. Perencanaan
Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan pelaksanaan tindakan siklus 2
pertemuan 1 adalah sebagai berikut:
1. Menyusun RPP dengan langkah-langkah Problem Based Learning.
2. Menyiapkan lembar kerja kelompok dan media video pembelajaran yang akan
digunakan dalam pembelajaran.
3. Menyiapkan evaluasi berupa tes tertulis.
4. Menyiapkan lembar observasi berupa instrumen pengamatan keterampilan
guru dan instrumen pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran serta
catatan lapangan yang digunakan untuk menuliskan hal-hal yang belum
tercantum dalam instrumen pengamatan.
4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan
1.

Pelaksanaan tindakan siklus 2 dilaksanakan pada:

2.

tanggal

: 29dan 30 Juli 2013

pokok bahasan

: a. Menentukan hasil dari permasalahan perbandingan
senilai maupun berbalik nilai
b. Menentukan skala, jarak pada peta, dan jarak
sebenarnya jika diketahui salah satu faktor tersebut
dalam permasalahan sehari-hari.

3.

kelas/semester

: VC (lima C)/2 (dua)

waktu

: 5 x 35 menit (2 x pertemuan)

uraian kegiatan
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4.1.2.2.1 Pertemuan pertama
a. Pra Kegiatan
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru mempersiapkan perangkat
pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, media, serta lembar evaluasi.
Setelah perangkat pembelajaran siap, guru mengkondisikan siswa untuk tenang
dan menempati tempat duduk masing-masing. Setelah keadaan terkendali, guru
mengabsen siswa. Kemudian guru bertanya kepada siswa “Anak-anak sudah siap
belajar?”. RGGA menjawab, “sudah pak” Setelah anak-anak telah terkondisikan
selanjutnya guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.
b. Kegiatan Awal
Pada kegiatan awal yang berlangsung 5 menit, guru mengadakan apersepsi
dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi“Anakanak, siapa yang masih ingat apa itu perbandingan? Yang masih ingat ayo angkat
tangan. Kemudian kelas terdiam sejenak, setelah itu FYZ mengangkat tangan dan
menjawab perbandingan itu seperti pembagian. Karena jawaban kurang lengkap
guru memberikan pujian kepada FYZ atas partisipasinya dan guru kemudian
melemparkan pertanyaan lagi kepada seluruh kelas, kemudian NTSY menjawab
“perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari sesuatu yang
sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana” Kemudian guru memberikan
pujian “betul” sambil mengacungkan jempol . Kemudian guru memberitahukan
bahwa hari itu siswa akan belajar materi perbandingan dua hal dan tiga hal
menggunakan video pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang hendak dicapai kepada siswa.
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Gambar 4.14 Kegiatan awal
c. Kegiatan Inti
Sebelum memulai kegiatan ini guru memberikan penjelasan mengenai
kegiatan yang akan dilaksanakan, agar siswa tidak bingung mengenai apa yang
akan dilakukan nanti. Guru menjelaskan bahwa kegiatan akan dimulai dengan
memberikan orientasi tentang permasalahan yang akan dibahas dengan
memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas, Mempersiapkan
siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan bekerja sama, membuat
kelompok. Kegiatan selanjutnya adalah membantu Inquiry dan investigasi
(mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi), Guru bisa membantu siswa
memecahkan masalah secara kolaboratif dengan memberikan pandangan cara
memecahkan masalah. Setelah itu siswamengembangkan dan mempresentasikan
artefak dan exhibit, Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah,
serta menguji keakuratan dari solusi, dan terakhir bersama-sama melakukan
refleksi terhadap pemecahan masalah.
ANGL bertanya “masih seperti kemarin kan pak?”. Guru kemudian
menjawab “betul, masih seperti kemarin, jadi kali ini kalian harus lebih
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bersemangat ya, karena pasti masih ingat prosesnya”. Setelah selesai menjelaskan
langkah kegiatan yang akan dilakukan, guru menayangkan video pembelajaran
yang berisi materi pembelajaran yang akan diajarkan hari itu.
Memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas
Setelah siswa diberikan orientasi tentang materi melalui video
pembelajaran, Siswa ditayangkan permasalahan yang kemudian akan
dibahas secara berkelompok nanti.
“Pak Anton adalah seorang sopir bus jurusan Solo-Semarang.
Jarak Solo-Semarang adalah 75 km. Jika dalam keadaan jalan
macet dengan kecepatan 60 km/jam Pak Anton memerlukan
waktu 6 jam untuk sampai tujuan. Hari ini jalanan lancar, Pak
Anton memacu busnya dengan kecepatan 90 km/jam. Kira-kira
berapa lama waktu yang diperlukan Pak Anton untuk sampai di
tujuan?”
Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca tayangan
permasalahan dan memikirkannya sejenak, diharapkan siswa sudah
mempunyai gambaran bagaimana pemecahan masalahnya. Siswa FRL
terlihat tidak memperhatikan karena bermain kertas, kemudian guru
menegur dan meminta siswa FRL untuk memperhatikan.
Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah
Siswa diminta membaca berulang kali masalah tersebut, dan
diharapkan dapat menemukan apa yang ditanyakan dari permasalahan,

156

yaitu“waktu yang diperlukan Pak Anton untuk sampai di tujuan dengan
kecepatan 90 km/jam”
Guru kemudian bertanya, “menurut kalian apa yang ditanyakan
pada soal ini?” guru memberikan kesempatan berpikir sejenak sebelum
memilih siswa yang ditunjuk untuk menjawab, “Ayo SST, apa yang
ditanyakan dari soal tersebut?”. SST menjawab “waktu yang dibutuhkan
Pak Anton untuk sampai di tujuan pak”, “iya, betul sekali, tetapi untuk
menjawab itu ada beberapa hal lagi yang harus kalian temukan, ayo segera
difikirkan bagaimana penyelesaiannya, biar nanti pas sampai kelompok
tinggal diskusi” jawab guru.
Untuk menyelesaikan masalah itu siswa diharapkan dapat
menemukan masalah seperti (a) Perbandingan pada soal adalah
perbandingan berbalik nilai ataukah perbandingan senilai? (b) Bagaimana
mengerjakan perbandingan berbalik nilai? (c) Berapa jam yang diperlukan
Pak Anton untuk sampai di tempat tujuan dengan kecepatan 90 km/jam?
Membuat kelompok
Setelah siswa selesai membaca soal dan merencanakan apa yang
seharusnya dilakukan dengan soal tersebut, maka siswa dibagi menjadi
kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan masalah
yang diberikan guru. Guru kemudian meminta pembagian kelompok
kemabli berhitung dari depan. Dimulai dari ED proses penghitungan
berjalan. Karena pengaturan kelas telah diatur oleh guru kelas antara yang
laki-laki dan perempuan, maupun yang berkemampuan kurang dan lebih,
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jadi saat pembagian kelompok, guru tinggal meminta siswa untuk
berhitung 1 sampai 5. Jadi nanti kelompok satu adalah mereka yang tadi
saat berhitung mendapat nomor 1. Begitu juga untuk kelompok 2 sampai
kelompok 6.
Kelompok 1, YL, LN, CHY, RM, FRL. Kelompok 2, ALD, FBR,
NV, DWYN, LHR. Kelompok 3, SFR, SNT, NK, NKN, GBY. Kelompok
4, FYZ, DV, LKMN, INS, MT. Kelompok 5, SS, ARF, ARFN, ED,
NTSY. Kelompok 6, ANGL, DE, NND, RGGA, AR.
Membantu Inquiry dan investigasi
Guru boleh membantu siswa memecahkan masalah secara
kolaboratif dengan memberikan pandangan cara memecahkan masalah.
Jadi pada saat itu siswa ALD bertanya “apa yang harus dikerjakan dahulu
pak?”. Kemudian guru menjawab pertama-tama siswa diminta untuk
menuliskan fakta yang tercantum di permasalahan, meliputi:
a. Jarak Solo-Semarang adalah 75 km.
b. Pak Anton memerlukan waktu 6 jam jika memacu kendaraannya
dengan kecepatan 60 km/jam.
c. Berapa waktu yang diperlukan jika ditempuh dengan kecepatan
90 km/jam?
Siswa FRL juga bertanya “jawabannya bagaimana pak?” kemudian
guru tidak menjawabnya tetapi menjelaskan langkah-langkah pengerjaan.
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Siswa dibimbing menyusun dugaan sementara
Siswa dibimbing guru menyusun jawaban sementara terhadap fakta
dari permasalahan yang telah ditemukan.
a. Pertama kita harus mencari tahu dahulu soal tersebut apakah masuk
yang senilai atau yang berbalik nilai. Caranya yaitu dengan melihat
pada soal. Pada soal diketahui semakin lambat bus berjalan, maka
semakin panjang waktu yang diperlukan, Pak Anton memerlukan waktu
6 jam jika memacu kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam,
kemudian ditanyakan kembali berapa waktu yang diperlukan jika
ditempuh dengan kecepatan 90 km/jam? Berarti dapat diduga sementara
bahwa semakin cepat kecepatan bus maka semakin pendek pula waktu
yang diperlukan. Melihat fakta-fakta di atas dapat diduga sementara
bahwa perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Guru
melontarkan pertanyaan kepada siswa SNT, “termasuk perbandingan
apa ini SNT? “perbandingan berbalik nilai pak”. Kemudian guru
mengatakan untuk membuktikan, berarti kita harus menyelidikinya.
b. Untuk memudahkan penghitungan, kita bisa menggunakan tabel seperti
ini.
Kecepatan

Waktu

60 km/jam

6 jam

90 km/jam

?

c. Kemudian TSY bertanya, “tanda tanya maksudnya apa pak?” Tanda
tanya adalah untuk waktu yang belum diketahui. Untuk memudahkan
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penghitungannya tanda tanya kita ganti menjadi x, sehingga waktu yang
belum diketahui adalah x.
d. Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka pemecahannya
adalah sebagai berikut.

=

x=
x =
x = 4
Jadi Pak Anton dengan kecepatan 90 km/jam memerlukan waktu 4
jam untuk sampai di tujuannya.
e. Berarti dapat dibuktikan bahwa perbandingan di atas adalah
perbandingan berbalik nilai, karena semakin lambat bus waktu
tempuhnya semakin lama, dan sebaliknya semakin cepat bus melaju
maka waktu tempuhnya semakin cepat.
Performansi: Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan
exhibit
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya menjadi sebuah
laporan sesuai petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok.
Laporan boleh ditambahkan hasil-hasil diskusi di luar petunjuk yang
tertulis pada lembar kerja kelompok. Seperti di kelompok 5 tertulis bahwa
ED hanya diam dan sedikit membantu kelompok. Kelompok 1 FRL
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berkeliling kelompok lain untuk bertanya pengerjaan. Sedangkan
kelompok 2,3,4, dan 6 sibuk berdiskusi dan kadang terdengar canda tawa
mereka dikarenakan menemui jalan buntu dalam diskusi, tetapi proses
mengembangkan artefak berjalan lancar. Setelah itu dipajang di depan
kelas. Diharapkan semua siswa ikut mempunyai andil dalam penyusunan
laporan. Setelah dipajang di depan kelas siswa saling berebut ke depan
untuk berlomba mencari kesalahan kelompok lain. SNT, FYZ dan NTSY
yang paling bersemangat.

Gambar 4.15 Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit
Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah
Kemudian kelompok diberi waktu maju 5 menit untuk mengamati
hasil pekerjaan kelompok lain yang dipajang di depan kelas. Seperti biasa
saat ini merupakan saat tergaduh, karena setiap siswa maju dan saling
bertanya. FRL infin menyelinap jajan keluar tetapi diketahui oleh ALD
yang akhirnya melapor ke guru. Setelah itu siswa diminta menuliskan
sesuatu yang belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok lain, atau
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bahkan menemukan kesalahan kelompok lain untuk kemudian dianalisis.
Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok masing-masing dan diberi
waktu 5 menit untuk menganalisis hasil temuannya.

Gambar 4.16 Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah
Tanya jawab (debriefing) : menguji keakuratan dari solusi
Pada kegiatan ini setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang
temuannya tersebut. Pada saat presentasi hampir tidak ditemukan
kesalahan pada semua kelompok. Karena semua kelompok telah
menjawab dengan betul. Hanya saja pada kelompok 4 yang diketuai oleh
FYZ

ada

kesalahan

penulisan

yang

seharusnya

“Perbandingan

Berbeda/berbalik nilai” tetapi tertulis “Perbandingan Berbalik Senilai”
yang ditemukan oleh ANGL dan kemudian menanyakan manakah yang
betul. Kemudian kelompok 4 menjawab bahwa ada kesalahan penulisan.
Guru kemudian memberikan reward berupa sticker kepada ANGL. Selain
itu guru juga memberikan masukan bahwa jangan lupa memberikan satuan
jam, karena hampir semua pekerjaan hanya menjawab x = 4. Selain itu
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juga pada pekerjaan mereka belum ada pembuktian terbalik yaitu, Jadi Pak
Anton dengan kecepatan 90 km/jam memerlukan waktu 4 jam untuk
sampai di tujuannya. Kemudian guru mengingatkan siswa untuk pekerjaan
yang akan datang untuk tidak lupa menuliskan hal tersebut.

Gambar 4.17 menguji keakuratan dari solusi
Refleksi terhadap pemecahan masalah
Guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap hasil
kerja siswa dengan mengatakan bahwa siswa semuanya pandai dan
berusaha memecahkan masalah. Kemudian guru guru memberikan
konfirmasi mengenai soal yang telah diberikan.
Pertama kita harus mencari tahu dahulu soal tersebut apakah masuk
yang senilai atau yang berbalik nilai. Caranya yaitu dengan melihat
pada soal. Pada soal diketahui semakin lambat bus berjalan, maka
semakin panjang waktu yang diperlukan, Pak Anton memerlukan waktu
6 jam jika memacu kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam,
kemudian ditanyakan kembali berapa waktu yang diperlukan jika
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ditempuh dengan kecepatan 90 km/jam? Berarti dapat diduga sementara
bahwa semakin cepat kecepatan bus maka semakin pendek pula waktu
yang diperlukan. Melihat fakta-fakta di atas dapat diduga sementara
bahwa perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai.
Untuk memudahkan penghitungan, kita bisa menggunakan tabel seperti
ini.
Kecepatan

Waktu

60 km/jam

6 jam

90 km/jam

?

Tanda tanya adalah untuk waktu yang belum diketahui. Untuk
memudahkan penghitungannya tanda tanya kita ganti menjadi x,
sehingga waktu yang belum diketahui adalah x.
Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka pemecahannya
adalah sebagai berikut.

=

x=
x =
x = 4
Jadi Pak Anton dengan kecepatan 90 km/jam memerlukan waktu 4
jam untuk sampai di tujuannya.
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Berarti dapat dibuktikan bahwa perbandingan di atas adalah perbandingan
berbalik nilai, karena semakin lambat bus waktu tempuhnya semakin lama, dan
sebaliknya semakin cepat bus melaju maka waktu tempuhnya semakin cepat. Jadi
jawaban SNT tadi betul, tepuk tangan semua. Kemudian siswa bertepuk tangan.
d. Kegiatan Penutup
Guru memulai kegiatan akhir dengan bertanya “adakah yang mempunyai
pertanyaan?” SFR bertanya seperti apa contoh perbandingan senilai agar mudah
dibedakan dengan perbandingan berbalik/berbeda nilai? Kemudian guru
memberikan pujian pertanyaan bagus. Guru mengulang contoh pada awal
pelajaran yaitu “Harga 3 batang pensil adalah Rp 6.000,00. Berapakah harga 7
batang pensil?” tadi diketahui hasil 1 batang pensil adalah Rp 2.000,00 jadi
berapapun jumlah pensil yang ditanyakan maka tinggal mengalikan dengan harga
1 buah pensil, karena harganya sama. Itu adalah perbandingan senilai. Jadi bisa
kita simpulkan bahwa perbandingan senilai merupakan dua perbandingan yang
memiliki harga yang sama.

Gambar 4.18 Siswa bertanya
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Untuk yang perbandingan berbeda nilai bisa kita lihat dari soal seperti tadi,
jika ada pertentangan nilai seperti semakin lambat kecepatan semakin lama waktu
yang diperlukan, atau semakin banyak orang semakin sedikit waktu yang
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka itu adalah perbandingan
berbeda/berbalik nilai. Kemudian guru bertanya kepada SFR apakah sudah
paham? SFR menjawab bahwa sudah paham. Kemudian guru bertanya lagi
apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ternyata tidak ada pertanyaan lagi.
Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan mengenai permasalahan yang telah
mereka selesaikan. Setelah menyimpulkan permasalahan, guru membagikan soal
evaluasi kepada siswa.

Gambar 4.19 Guru membagikan soal evaluasi
Soal evaluasi berupa tes tertulis yang dikerjakan secara individu oleh
setiap siswa. Guru mengawasi berkeliling dan membimbing siswa yang kesulitan
dalam mengerjakan soal. Ketika waktu habis, siswa diminta mengumpulkan hasil
pekerjaan dan guru memberikan tindak lanjut berupa pesan untuk mengulangi
pembelajaran hari itu dengan membaca kembali catatan mereka dan meminta
siswa untuk giat belajar. Guru kemudian menutup pelajaran dengan mengucapkan
salam.
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4.1.2.2.2 Pertemuan kedua
a. Pra Kegiatan
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru mempersiapkan perangkat
pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, media, serta lembar evaluasi.
Setelah perangkat pembelajaran siap, guru mengkondisikan siswa untuk tenang
dan menempati tempat duduk masing-masing. Setelah keadaan terkendali, guru
mengabsen siswa. Kemudian guru bertanya kepada siswa “Anak-anak sudah siap
belajar?”. AR menjawab, “sudah pak”. Setelah anak-anak telah terkondisikan
selanjutnya guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.
b.

Kegiatan Awal
Pada kegiatan awal yang berlangsung 5 menit, guru mengadakan apersepsi

dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi“Anakanak, siapa yang masih ingat apa itu skala?Yang masih ingat ayo angkat tangan.
Kemudian kelas riuh rendah dengan suara anak yang ingin menjawab, kemudian
untuk menghindari gaduh dan menjawab berebutan guru kemudian menunjuk DV
untuk menjawab, DV menjawab bahwa skala adalah perbandingan antara jarak
sebenarnya dengan jarak pada gambar. Guru memberikan penguatan bahwa
jawaban DV sudah tepat hanya saja kurang lengkap, kemudian guru
melengkapinya. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan
ukuran sebenarnya. Kemudian guru menyampaikan bahwa kita akan belajar skala
lagi. Guru selanjutnya menerangkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai
“anak-anak, kalian nanti setelah belajar diharapkan dapat menentukan skala,
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jarak sebenarnya, dan jarak pada peta jika diketahui dua dari tiga unsur tersebut
dalam persoalan sehari-hari dengan tepat.”

Gambar 4.20 Suasana kegiatan awal
c. Kegiatan Inti
Sebelum memulai kegiatan ini guru memberikan penjelasan mengenai
kegiatan yang akan dilaksanakan, agar siswa tidak bingung mengenai apa yang
akan dilakukan nanti. Guru menjelaskan bahwa kegiatan akan dimulai dengan
memberikan orientasi tentang permasalahan yang akan dibahas dengan
memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas, Mempersiapkan
siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan bekerja sama, membuat
kelompok. Kegiatan selanjutnya adalah membantu Inquiry dan investigasi
(mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi), Guru bisa membantu siswa
memecahkan masalah secara kolaboratif dengan memberikan pandangan cara
memecahkan masalah. Setelah itu siswamengembangkan dan mempresentasikan
artefak dan exhibit, Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah,
serta menguji keakuratan dari solusi, dan terakhir bersama-sama melakukan
refleksi terhadap pemecahan masalah.
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Kemudian siswa FRL bertanya, “nanti dapat stiker lagi pak”. Guru
menjawab, “pasti, tapi hanya untuk mereka yang belajar rajin, untuk itu ayo
semua berlomba untuk menjadi yang paling rajin. Karena pak guru bukan hanya
akan membagikan stiker saja hari ini”. Kemudian siswa bersemangat mengikuti
pembelajaran.
Setelah selesai menjelaskan langkah kegiatan yang akan dilakukan, guru
menayangkan video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang akan
diajarkan hari itu.
Memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas
Setelah siswa diberikan orientasi tentang materi melalui video
pembelajaran, Siswa ditayangkan permasalahan yang kemudian akan
dibahas secara berkelompok nanti.
“Pada peta Indonesia yang berskala 1 : 12.000.000, Selat Lombok
lebarnya 0,3 cm. Sebuah kapal Feri berangkat dari Pulau Lombok
pukul 08.30 menuju Bali. Di tengah perjalanan kapal membuang
sauh 30 menit karena ada masalah mesin. Pukul berapa kapal Feri
sampai di Bali, jika kecepatan rata-rata 24 Km per jam?”
Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca tayangan
permasalahan dan memikirkannya sejenak, diharapkan siswa sudah
mempunyai gambaran bagaimana pemecahan masalahnya. FRL bertanya
“sauh itu apa pak?”. Sauh itu seperti kalau motor parkir, kalian tahu
jangkar kapal kan? Nah, jadi kalau membuang sauh itu berarti kapalnya
berhenti dengan menurunkan jangkar.
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Gambar 4.21 Memberikan tayangan materi tentang masalah yang akan dibahas
Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah
Siswa diminta membaca berulang kali masalah tersebut, dan
diharapkan dapat menemukan apa yang ditanyakan dari permasalahan,
yaitu“Pukul berapa kapal itu sampai di bali?”
Kemudian guru bertanya, “siapa yang tahu apa yang ditanyakan
dari soal tersebut?” banyak siswa yang mengacungkan jari, kemudian guru
memilih DWYN. DWYN manjawab “yang ditanyakan kapalnya sampai di
Bali pada jam berapa pak.” Bagus sekali, tepuk tangan untuk DWYN. Tapi
ingat, selain itu ada beberapa hal yang harus kalian cari dahulu sebelum
mengetahui pukul berapa kapal itu sampai di Bali.
Untuk menyelesaikan masalah itu siswa diharapkan dapat
menemukan masalah seperti (a) Berapakah lebar sebenarnya dari selat
Lombok? (b) Berapa lama waktu yang ditempuh kapal untuk
menyeberangi selat Lombok? (c) Berapa lama waktu yang digunakan
waktu yang ditempuh kapal untuk menyeberangi selat Lombok tersebut
setelah ditambah waktu buang sauh? (d) Pukul berapa kapal sampai di
bali?
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Gambar 4.22 Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah
Membuat kelompok
Setelah siswa selesai membaca soal dan merencanakan apa yang
seharusnya dilakukan dengan soal tersebut, maka siswa dibagi menjadi
kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan masalah
yang diberikan guru.Pada pengaturan kelompok kali ini guru memutar
giliran berhitung dari belakang, agar tidak terjadi kelompok yang sama
dengan kelompok sebelumnya. Karena pengaturan kelas telah diatur oleh
guru kelas antara yang laki-laki dan perempuan, maupun yang
berkemampuan kurang dan lebih, jadi saat pembagian kelompok, guru
tinggal meminta siswa untuk berhitung 1 sampai 5. Jadi nanti kelompok
satu adalah mereka yang tadi saat berhitung mendapat nomor 1. Begitu
juga untuk kelompok 2 sampai kelompok 6.
Kelompok 1, FBRY, ED, DV, ATR, DWYN. Kelompok 2, YL,
SNT, FYZ, ALD, LHR. Kelompok 3, SS, MT, LKMN, FRL, GBY.
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Kelompok 4, RGGA, SFR, MLN, NND, INS. Kelompok 5, DE, NC,
ARFN, NKN, AR. Kelompok 6, TSY, ANGL, ARF, CHY.
Membantu Inquiry dan investigasi
Guru boleh membantu siswa memecahkan masalah secara
kolaboratif dengan memberikan pandangan cara memecahkan masalah.
Seperti yang ditanyakan SS, “ini bagaimana to pak?” kemudian guru
menjelaskan, pertama-tama siswa diminta untuk menuliskan fakta yang
tercantum di permasalahan, meliputi:
a. Skala peta adalah 1:12.000.000
b. Jarak selat lombok pada peta adalah 0,3 cm.
c. Kecepatan rata-rata kapal adalah 24 km/jam.
d. Waktu buang sauh kapal adalah 30 menit atau 0,5 jam
e. Waktu kapal berangkat dari pulau Lombok adalah pukul 08.30.
Siswa dibimbing menyusun dugaan sementara
Siswa ED, LHR, FRL, GBY, dan NKN dibimbing guru di
kelompoknya masing-masing dalam menyusun jawaban sementara
terhadap fakta dari permasalahan yang telah ditemukan.
a. Cara mencari jarak sebenarnya adalah =

Berarti =
Pembagian di atas dapat ditulis =

:
=

172

Ingat sifat-sifat perkalian pada pecahan!
Jadi hasilnya 0,3 × 12.000.000 = 3.600.000 cm
Ingat, satuan masih berupa cm, ubah dulu ke satuan jarak, yaitu Km.
3.600.000cm = 36 Km
Jadi jarak selat lombok sebenarnya adalah 36 Km.
b. Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh kapal dengan
kecepatan rata-rata 24 Km/ jam dengan jarak tempuh 36 Km dengan
cara membagi jarak tempuh dengan kecepatan rata-rata kapal,
36 : 24 = 1,5
Jadi kapal itu menyeberangi selat lombok hingga sampai ke bali selama
1,5 jam
c. Karena kapal tersebut membuang sauh selama 30 menit, maka total
lama perjalanan kapal itu adalah 1,5 + 0,5 = 2
Jadi total waktu yang diperlukan untuk menyeberangi selat lombok
adalah 2 jam
d. Setelah itu langkah akhir yaitu menambahkan waktu kapal berangkat
dengan total waktu yang diperlukan
08.30 + 2 = 10.30
Jadi kapal tersebut sampai di Bali pukul 10.30
Performansi: Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan
exhibit
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya menjadi sebuah
laporan sesuai petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok.
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Laporan boleh ditambahkan hasil-hasil diskusi di luar petunjuk yang
tertulis pada lembar kerja kelompok. Setelah itu dipajang di depan kelas.
Kelompok 6 yang diketuai NTSY walaupun hanya beranggotakan 4 orang,
(karena

satu

siswa

yang tidak

masuk)

menjadi

yang tercepat

menempelkan. Disusul kelompok 2, kemudian kelompok 4, 1, 5, dan
terakhir kelompok 3. Diharapkan semua siswa ikut mempunyai andil
dalam penyusunan laporan. Tetapi kenyataannya ada beberapa anak yang
tidak dan hanya bermain atau mengobrol, seperti DV, DWYN, ARF, ED,
dan LHR.

Gambar 4.23 Diskusi mengembangkan laporan
Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah
Kemudian kelompok diberi waktu maju 5 menit untuk mengamati
hasil pekerjaan kelompok lain yang dipajang di depan kelas. Situasi
menjadi terkendali setelah guru meminta anak-anak untuk tidak gaduh,
karena akan mengganggu kelas di sampingnya. SNT, FYZ terlihat serius
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mengamati dan beberapa kali menulis sesuatu di catatannya. FRL hanya
melihat dari tempat duduk dan sudah menggendong tas, kemudian guru
menegur FRL untuk meletakkan tasnya dan ikut maju melihat dan
mengamati hasil pekerjaan temannya.
Setelah itu siswa diminta menuliskan sesuatu yang belum diketahui
dari cara mengerjakan kelompok lain, atau bahkan menemukan kesalahan
kelompok lain untuk kemudian dianalisis. Setelah itu siswa diminta
kembali ke kelompok masing-masing dan diberi waktu 5 menit untuk
menganalisis hasil temuannya.
Tanya jawab (debriefing) : menguji keakuratan dari solusi
Pada kegiatan ini setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang
temuannya tersebut. Pada saat presentasi hampir tidak ditemukan kesalahan
pada semua kelompok. Karena semua kelompok telah menjawab dengan
betul. Hanya saja SNT menemukan pada pekerjaan kelompok 1 bahwa
belum adanya penyimpulan seperti, “jadi kapal tersebut sampai di Bali
pukul 10.30”. Kemudian guru mengingatkan lagi agar jangan lupa untuk
mencantumkan bagian ini pada setiap pekerjaan mereka nantinya.
Refleksi terhadap pemecahan masalah
Guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap hasil
kerja siswa dengan mengatakan bahwa siswa semuanya pandai dan
berusaha memecahkan masalah. Kemudian guru guru memberikan
konfirmasi mengenai soal yang telah diberikan.
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Cara mencari jarak sebenarnya adalah =
Berarti =
Pembagian di atas dapat ditulis =

:
=

Ingat sifat-sifat perkalian pada pecahan!
Jadi hasilnya 0,3 × 12.000.000 = 3.600.000 cm
Ingat, satuan masih berupa cm, ubah dulu ke satuan jarak, yaitu Km.
3.600.000cm = 36 Km
Jadi jarak selat lombok sebenarnya adalah 36 Km.
Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh kapal dengan
kecepatan rata-rata 24 Km/ jam dengan jarak tempuh 36 Km dengan
cara membagi jarak tempuh dengan kecepatan rata-rata kapal,
36 : 24 = 1,5
Jadi kapal itu menyeberangi selat lombok hingga sampai ke bali selama
1,5 jam
Karena kapal tersebut membuang sauh selama 30 menit, maka total
lama perjalanan kapal itu adalah 1,5 + 0,5 = 2
Jadi total waktu yang diperlukan untuk menyeberangi selat lombok
adalah 2 jam
Setelah itu langkah akhir yaitu menambahkan waktu kapal berangkat
dengan total waktu yang diperlukan
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08.30 + 2 = 10.30
Jadi kapal tersebut sampai di Bali pukul 10.30
d. Kegiatan Penutup
Guru memulai kegiatan akhir dengan bertanya “siapa yang mempunyai
pertanyaan?” ALD bertanya Lombok dan Bali itu ikut WIB atau WITA, karena
jika ada perbedaan wilayah maka harus ada penambahan waktu. Kemudian guru
memberikan pujian bahwa pertanyaan ALD sangat bagus. Guru menerangkan
bahwa Lombok dan Bali itu masih satu wilayah, yaitu WITA, jadi tidak ada
perbedaan waktu diantara kedua tempat tersebut. Kemudian guru bertanya kepada
ALD apakah sudah paham? ALD menjawab bahwa sudah paham. Kemudian guru
bertanya lagi apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ternyata tidak ada
pertanyaan lagi. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan mengenai
permasalahan yang telah mereka selesaikan.

Gambar 4.24 Guru menjelaskan cara pengerjaan
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1) Cara mencari jarak sebenarnya adalah =

Berarti =
Pembagian di atas dapat ditulis =

:
=

Ingat sifat-sifat perkalian pada pecahan!
Jadi hasilnya 0,3 × 12.000.000 = 3.600.000 cm
Ingat, satuan masih berupa cm, ubah dulu ke satuan jarak, yaitu Km.
3.600.000cm = 36 Km
Jadi jarak selat lombok sebenarnya adalah 36 Km.
2) Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh kapal dengan
kecepatan rata-rata 24 Km/ jam dengan jarak tempuh 36 Km dengan
cara membagi jarak tempuh dengan kecepatan rata-rata kapal,
36 : 24 = 1,5
Jadi kapal itu menyeberangi selat lombok hingga sampai ke bali selama
1,5 jam
3) Karena kapal tersebut membuang sauh selama 30 menit, maka total
lama perjalanan kapal itu adalah 1,5 + 0,5 = 2
Jadi total waktu yang diperlukan untuk menyeberangi selat lombok
adalah 2 jam
4) Setelah itu langkah akhir yaitu menambahkan waktu kapal berangkat
dengan total waktu yang diperlukan
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08.30 + 2 = 10.30
Jadi kapal tersebut sampai di Bali pukul 10.30
Setelah membimbing simpulan terhadap permasalahan, guru membagikan
soal evaluasi kepada siswa. Soal evaluasi berupa tes tertulis yang dikerjakan
secara individu oleh setiap siswa. Guru mengawasi berkeliling dan membimbing
siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal. Ketika waktu habis, siswa diminta
mengumpulkan hasil pekerjaan dan guru memberikan tindak lanjut berupa pesan
untuk mengulangi pembelajaran hari itu dengan membaca kembali catatan mereka
dan meminta siswa untuk giat belajar. Guru kemudian menutup pelajaran dengan
mengucapkan salam.
4.1.2.3. Hasil observasiProses Pembelajaran Siklus II
4.1.2.3.1

Keterampilan guru menyajikan materi, menggunakan media, serta
menciptakan iklim pembelajaran yang optimal
Hasil observasi keterampilan guru dalam dalam rangka peningkatan

kualitas pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL)
berbantuan video pembelajaran pada siklus kedua dapat dilihat pada tabel 4.4
berikut:
Tabel 4.8 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 2

Pert. 1

Pert. 2

Skor ratarata siklus
II

5
5

5
5

5
4,5

5

5

5

Skor
No
1
2

3

Indikator
Merencanakan pembelajaran
Membuka pelajaran
Mengajukan
pertanyaan/permasalahan serta
materi yang dikaitkan dengan
keseharian siswa/dunia nyata
melalui media video
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4

5

6

7
8
9
10

pembelajaran
Membimbing siswa
menyelesaikan permasalahan
melalui langkah Problem Based
Learning dengan media video
pembelajaran dalam diskusi
kelompok
Mengelola kelas agar tetap
kondusif
Kualitas Materi Pembelajaran
matematika dengan model
PBLberbantuan video
pembelajaran
Menggunakan media video
pembelajaran dan memberikan
variasi
Memberikan penguatan
Melaksanakan evaluasi
Menutup pelajaran
Jumlah Skor
Kriteria

5

5

4,5

4

5

4

4

4

4

5

5

5

5
5
4
47

5
4
5
48
Sangat
tinggi

4,5
4,5
4
45
Sangat
tinggi

Tinggi

Kualifikasi pencapaian skor keterampilan guru dalam pembelajaran.
Skala Penilaian Keterampilan Guru

Kategori

43,6 ≤ skor ≤ 50

Sangat tinggi

34,2 ≤ skor <43,6

Tinggi

25,8 ≤ skor <34,2

Cukup

17,4 ≤ skor <25,8

Rendah

10 ≤ skor <17,4

Sangat rendah

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa observasi keterampilan guru
pada pembelajaran matematika Problem Based Learning (PBL) berbantuan video
pembelajaran pada siklus II memperoleh skor rata-rata 45 dengan kriteria sangat
tinggi. Data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1. Merencanakan Pembelajaran
Keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran pada pertemuan 1
diperoleh skor 5, karena semua deskriptor muncul. Deskriptor memilih materi
yang akan diajarkan guru telah memilih materi yang dekat dengan kehidupan
siswa. Juga telah menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan
langkah-langkah model pembelajaran PBL, menyiapkan lembar kerja siswa, serta
telah menyiapkan video pembelajaran.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran
juga memperoleh skor 5, skor tertinggi tersebut dapat dipertahankan karena semua
deskriptor muncul. Deskriptor memilih materi yang akan diajarkan guru telah
memilih

materi yang dekat dengan kehidupan siswa. Juga telah menyusun

langkah-langkah

pembelajaran

sesuai

dengan

langkah-langkah

model

pembelajaran PBL, menyiapkan lembar kerja siswa, serta telah menyiapkan video
pembelajaran.
2. Membuka pelajaran
Indikator keterampilan guru dalam membuka pelajaran pada pertemuan 1
diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari 4 deskriptor yang tampak, yaitu pada saat
membuka pelajaran guru telah memberikan apersepsi dengan mengaitkan topik
yang ada dengan topik baru, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai, serta memberikan motivasi belajar kepada siswa. Serta deskriptor yang
pada pertemuan sebelumnya belum tampak yaitu menginformasikan materi yang
akan disampaikan pada saat itu pada pertemuan ini sudah nampak.
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Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam membuka pelajaran diperoleh
skor 5. Nilai tertinggi ini dapat dipertahankan karena terbukti dari 4 deskriptor
yang telah tampak, yaitu pada saat membuka pelajaran guru telah memberikan
apersepsi dengan mengaitkan topik yang ada dengan topik baru, menyampaikan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta memberikan motivasi belajar kepada
siswa. Serta deskriptor yang pada pertemuan sebelumnya belum tampak yaitu
menginformasikan materi yang akan disampaikan pada saat itu pada pertemuan
ini sudah nampak.
3. Mengajukan pertanyaan/permasalahan serta materi yang dikaitkan dengan
keseharian siswa/dunia nyata melalui media video pembelajaran.
Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan dari materi yang
dikaitkan dengan keseharian siswa/dunia nyata melalui media video pembelajaran
pada pertemuan 1 diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 deskriptor,
yaitu mengajukan pertanyaan yang mengacu pada kehidupan sehari-hari di sekitar
siswa, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat sebelum menjawab
pertanyaan, menayangkan pertanyaan melalui video pembelajaran kepada siswa
dan memberikan waktu berpikir kepada siswa disertai pemindahan giliran
menjawab.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan dari
materi yang dikaitkan dengan keseharian siswa/dunia nyata melalui media video
pembelajaran masih diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4
deskriptor, yaitu mengajukan pertanyaan yang mengacu pada kehidupan seharihari di sekitar siswa, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat sebelum
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menjawab pertanyaan, menayangkan pertanyaan melalui video pembelajaran
kepada siswa dan memberikan waktu berpikir kepada siswa disertai pemindahan
giliran menjawab.
4. Membimbing siswa menyelesaikan permasalahan melalui langkah Problem
Based Learning dengan media video pembelajaran dalam diskusi kelompok.
Keterampilan

guru

dalam

Membimbing

siswa

menyelesaikan

permasalahan melalui langkah Problem Based Learning dengan media video
pembelajaran dalam diskusi kelompok pada pertemuan pertama juga mendapatkan
skor 5. Hal ini terbukti dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu menyiapkan siswa
untuk meneliti dengan memberi batasan bahasan pada tujuan dari topik diskusi,
meningkatkan keterlibatan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan
menganalisis ide-ide yang dimiliki siswa (inquiry), dalam menggunakan video
pembelajaran guru memadukan dengan variasi seperti memberikan pertanyaan
spontan agar siswa tetap fokus pada materi.Guru juga telah

menyebarkan

pertisipasi siswa dalam diskusi kelompok.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam membimbing siswa
menyelesaikan permasalahan melalui langkah Problem Based Learning dengan
media video pembelajaran dalam diskusi kelompokmendapatkan skor 5. Hal ini
terbukti dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu menyiapkan siswa untuk meneliti
dengan memberi batasan bahasan pada tujuan dari topik diskusi, meningkatkan
keterlibatan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan menganalisis ideide yang dimiliki siswa (inquiry), Dalam menggunakan video pembelajaran guru
memadukan dengan variasi seperti memberikan pertanyaan spontan agar siswa
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tetap fokus pada materi.Guru juga telah menyebarkan pertisipasi siswa dalam
diskusi kelompok.
5. Mengelola kelas agar tetap kondusif
Keterampilan guru dalam mengelola kelas agar tetap kondusif pada
pertemuan 1 diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator. 3
indikator tersebut adalah memberikan petunjuk yang jelas terhadap pembelajaran
yang dilaksanakan, serta memberikan teguran dan penguatan terhadap tingkah
laku siswa, memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara
verbal. Akan tetapi guru belum menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas
siswa. Hal ini dikarenakan pada saat kegiatan ini berlangsung guru lebih sibuk
berkeliling kelas menyebarkan partisipasi kelompok.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalam mengelola kelas agar tetap
kondusif diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 indikator. 4 indikator
tersebut adalah memberikan petunjuk yang jelas terhadap pembelajaran yang
dilaksanakan, serta memberikan teguran dan penguatan terhadap tingkah laku
siswa, memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara verbal,
serta guru telah menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas siswa. Hal ini
dikarenakan pada saat kegiatan ini berlangsung guru telah lebih baik dalam
mengelola waktu.
6. Kualitas Materi Pembelajaran matematika dengan model PBLberbantuan video
pembelajaran
Keterampilan guru dalam menyusun langkah pembelajaran dengan model
PBL pada pertemuan 1 diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3
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indikator, yaitu materi sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan,
materi terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa, materi pembelajaran bersifat
sistematis sesuai model PBL. Akan tetapi untuk deskriptor materi ajar dapat
mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok belum tampak
karena guru masih sering membantu siswa dalam penyelesaian soal kelompok.
Pada pertemuan 2 indikator menyusun langkah pembelajaran dengan
model PBL diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 deskriptor, yaitu
materi sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan, materi terkait
dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan materi ajar dapat mengakomodasi
partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok. Akan tetapi untuk deskriptor
materi pembelajaran bersifat sistematis sesuai model PBL belum tampak, karena
materi dimulai bukan dari pemberian masalah terlebih dahulu.
7. Kualitas media
Keterampilan guru dalammenggunakan media video pembelajaran pada
pertemuan 1 diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya semua indikator,
yaitu media video pembelajaran menarik, ditandai dengan perhatian siswa yang
tertuju pada video pembelajaran pada saat diputar, media video pembelajaran
sesuai dengan materi, video dapat dilihat dan didengar dengan jelas serta sesuai
dengan RPP serta video pembelajaran dapat digunakan untuk membimbing siswa
untuk menyusun dan menyajikan laporan hasil diskusi (artefak dan exhibit).
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalammenggunakan media video
pembelajaran masih mendapat skor tertinggi yaitu 5. Hal ini terbukti dari
tampaknya semua indikator, yaitu media video pembelajaran menarik, ditandai
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dengan perhatian siswa yang tertuju pada video pembelajaran pada saat diputar,
media video pembelajaran sesuai dengan materi, video dapat dilihat dan didengar
dengan jelas serta sesuai dengan RPP serta video pembelajaran dapat digunakan
untuk membimbing siswa untuk menyusun dan menyajikan laporan hasil diskusi
(artefak dan exhibit).
8. Memberikan penguatan
Keterampilan guru dalammemberikan penguatan pada pertemuan 1
diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 indikator, yaitu memberikan
penguatan berupa kata-kata pujian seperti bagus, pintar, baik, hebat, cerdas dan
memberikan tepuk tangan, acungan jempol, anggukan atau senyuman, guru juga
memberikan penghargaan berupa benda seperti sticker.
Pada pertemuan 2 indikator memberikan penguatan masih sama diperoleh
skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 indikator, yaitu memberikan penguatan
berupa kata-kata pujian seperti bagus, pintar, baik, hebat, cerdas dan memberikan
tepuk tangan, acungan jempol, anggukan atau senyuman, guru juga memberikan
penghargaan berupa benda seperti sticker, makanan ringan, atau permen, selain itu
guru juga telah memberikan penguatan dengan segera setelah siswa melakukan
tindakan, sehingga suasana lebih cair, karena siswa merasa usahanya telah
dihargai.
9. Melaksanakan evaluasi
Keterampilan guru dalammelaksanakan evaluasi pada pertemuan 1
diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 indikator, yaitu ada alat
evaluasi berupa tes tertulis, guru mengawasi siswa dalam mengerjakan soal
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evaluasi, serta soal evaluasi sesuai materi pembelajaran. Guru juga telah
menjelaskan langkah pelaksanaan evaluasi, waktu pertemuan sebelumnya
deskriptor ini belum tampak karena waktu sudah hampir habis dan guru melewati
penjelasan karena untuk mengefektifkan waktu. Untuk mensiasati itu guru
memberikan penjelasan bersamaan saat membagikan soal evaluasi.
Pada pertemuan 2 dalam melaksanakan evaluasi menurun dan memperoleh
skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu ada alat evaluasi berupa
tes tertulis, menjelaskan langkah pelaksanaan evaluasi serta soal evaluasi sesuai
materi pembelajaran. Untuk deskriptor guru mengawasi siswa dalam mengerjakan
soal evaluasi belum terlihat karena guru sibuk menata dan membereskan hasil
pekerjaan kelompok.
10. Menutup pelajaran
Keterampilan guru dalammenutup pelajaran pada pertemuan 1 diperoleh
skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu merangkum atau
membuat simpulan persoalan yang telah dipelajari, memberi kesempatan bertanya
bagi siswa yang belum mengerti, memberikan refleksi terhadap pemecahan
masalah. Untuk deskriptor yang belum tampak adalah memberikan tindak lanjut
berupa saran untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan materi
yang telah dipelajari. Hal ini terjadi lagi-lagi karena terbatasnya waktu.
Pada pertemuan 2 keterampilan guru dalammenutup pelajaranmemperoleh
skor tertinggi yaitu skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 indikator, yaitu
merangkum atau membuat simpulan persoalan yang telah dipelajari, memberi
kesempatan bertanya bagi siswa yang belum mengerti, memberikan refleksi
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terhadap pemecahan masalah. Untuk deskriptor yang sebelumnya belum tampak
adalah memberikan tindak lanjut berupa saran untuk memperluas pengetahuan
yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini telah
tampak dengan pesan guru untuk lebih peka terhadap permasalahan skala dan
perbandingan di sekitas kehidupan siswa.
Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa dalam pengamatan
keterampilan guru pada siklus II memperoleh jumlah skor rata-rata 45 dengan
kriteria sangat tinggi. Skor yang diperoleh pada pertemuan pertama adalah 43,
sedangkan pada pertemuan kedua diperoleh skor 48
6

5

4,5

5

4,5

5
4

4

4,5

4,5

4

4
2
0

Merencanakan pembelajaran
Membuka Pelajaran
Mengajukan pertanyaan/permasalahan serta materi yang dikaitkan dengan keseharian
siswa/dunia nyata melalui media video pembelajaran
Membimbing siswa menyelesaikan permasalahan melalui langkah Problem Based Learning
dengan media video pembelajaran dalam diskusi kelompok
Mengelola kelas agar tetap kondusif
Kualitas Materi Pembelajaran matematika dengan model PBL berbantuan video pembelajaran
Menggunakan media video pembelajaran dan memberikan variasi
Memberikan penguatan
Melaksanakan evaluasi
Menutup pelajaran

Gambar 4.25 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II
4.1.2.3.2

Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II yang
dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Dalam penelitian pengamatan aktivitas
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siswa difokuskan pada 14 siswa dari 30 siswa, diperoleh data hasil observasi
aktivitas siswa pada tabel 4.5 sebagai berikut:
Tabel 4.9 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2

No

Nama
siswa

1 ED
2 ARF
3 LHR
4 GBY
5 ATR
6 AR
7 LKMN
8 NKN
9 ARFN
10 ALD
11 FRL
12 CHY
13 DWYN
14 ANDR
Jumlah
Skor
Rata-rata

1

2

P1
4
5
3
4
5
5
5
4
5
5
3
5
5
5

P2
4
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5

P1
4
5
4
4
5
4
5
4
5
5
4
4
5
5

P2
4
5
4
4
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4

63

66

63

63

Indikator
3
P1 P2
4
5
5
5
3
4
4
5
5
5
5
4
4
5
3
4
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
60

67

4
P1
3
5
4
4
4
5
3
5
5
5
4
4
5
4

P2
4
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5

5
P1
4
5
4
5
5
5
5
3
5
5
4
4
5
5

60

64

64

Jumlah Skor
P2
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
5

P1
19
25
18
21
24
24
22
19
25
25
19
21
24
24

P2
22
25
21
23
24
24
24
21
25
25
21
23
25
24

67

310

327

22,1
23,4
4,5 4,7 4,5 4,5 4,3 4,8 4,3 4,6 4,6 4,8 Sangat Sangat
Tinggi

Skor Ratarata Siklus
II

tinggi

Kriteria

4,6

4,5

4,55

4,45

4,7

Keterangan:
1. Mental activities

P1 = Pertemuan 1

2. Motor activities
3. Visual activities
4. Oral activities
5. Writing activities

P2 = Pertemuan 2

22,8/Sangat
tinggi
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Skala Penilaian Aktivitas Siswa

Kategori

21,6 ≤ skor ≤ 25

Sangat tinggi

17,2 ≤ skor <21,6

Tinggi

14,8 ≤ skor < 17,2

Cukup

8,4 ≤ skor <14,8

Rendah

5 ≤ skor <8,4

Sangat rendah

Kualifikasi pencapaian skor aktivitas siswa dalam pembelajaran.
Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa jumlah skor rata-rata
siswa pada siklus II sebesar 22,8 dengan kriteria sangat tinggi. Perolehan skor
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Mental activities
Pada indikator mental activities pertemuan 1diperoleh rata-rata skor 4,5.
Pada saat menanggapi pertanyaan yang diberikan guru, semua siswa terlihat telah
memberikan kontribusinya, hal ini terlihat setelah semua siswa melakukan
kegiatan seperti menulis, dan menanyakan ulang pertanyaan dari guru. Pada
deskriptor siswa mengingat permasalahan yang diberikan oleh guru, hanya NKN
yang terlihat belum mengerti, karena hampir tidak melakukan apa-apa. Setelah itu
siswa menganalisis permasalahan yang diberikan guru, pada deskriptor ini
kebanyakan siswa telah terlihat aktivitasnya, dikarenakan mereka telah banyak
yang mencatat permasalahan yang sebelumnya diberikan, diantaranya yang belum
terlihat aktivitasnya dikarenakan tidak mau menulis adalah LHR, GBY, FRL.
Untuk deskriptor memecahkan permasalahan yang diberikan guru, ternyata telah
banyak siswa yang telah mengerti dengan apa yang harus dilakukan dengan
permasalahan tersebut, karena materi yang diberikan merupakan pengembangan
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dari materi sebelumnya, kebanyakan mereka masih banyak bertanya tentang cara
penyelesaiannya. Mereka adalah ED, LHR dan FRL.
Pada pertemuan 2 indikator mental activities terjadi peningkatan, karena
diperoleh rata-rata skor 4,7. Pada saat menanggapi pertanyaan yang diberikan
guru, hampir semua siswa terlihat telah memberikan kontribusinya, hal ini terlihat
setelah semua siswa melakukan kegiatan seperti menulis, dan menanyakan ulang
pertanyaan dari guru, terlihat siswa ED bingung. Pada deskriptor siswa mengingat
permasalahan yang diberikan oleh guru, hanya NKN yang terlihat belum
mengerti, karena hampir tidak melakukan apa-apa. Setelah itu siswa menganalisis
permasalahan yang diberikan guru, pada deskriptor ini kebanyakan siswa telah
terlihat aktivitasnya, dikarenakan mereka telah banyak

yang mencatat

permasalahan yang sebelumnya diberikan, diantaranya yang belum terlihat
aktivitasnya dikarenakan tidak mau menulis adalah LHR. Untuk deskriptor
memecahkan permasalahan yang diberikan guru, ternyata telah banyak siswa yang
telah mengerti dengan apa yang harus dilakukan dengan permasalahan tersebut,
karena materi yang diberikan merupakan pengembangan dari materi sebelumnya,
hanya siswa FRL yang belum terlihat aktivitasnya.
2. Motor activities
Pada indikator motor activities pertemuan 1diperoleh rata-rata skor 4,5.
Ada 2 siswa yang tidak melakukan penyelidikan terhadap informasi yang
diperoleh dan berlarian melihat temannya mengerjakan, mereka adalah LHR dan
AR. Sedangkan untuk deskriptor memanfaatkan media yang tersedia semua siswa
antusias mencoba menggunakan. Kemudian siswa mencatat hasil penyelidikan
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sebagai persiapan diskusi, ada siswa yang benar-benar menyelidiki dengan
mencoba menghitung dulu, ada yang berdiskusi dengan teman sebangku tetapi
ada juga 2 siswa yang tidak melakukan apa-apa, mereka adalah GBY dan CHY.
Setelah itu siswa menguji solusi permasalahan, ada 3 siswa yang setelah ditegur
guru akhirnya ikut mencoba menguji Mereka antara lain ED, NKN, dan FRL.
Pada pertemuan 2 pada indikator motor activities tidak terjadi peningkatan
skor, karena diperoleh rata-rata skor 4,5 sama dengan pertemuan sebelumnya. Ada
seorang siswa yaitu ATR yang tidak melakukan penyelidikan terhadap informasi
yang diperoleh. Sedangkan untuk deskriptor memanfaatkan media yang tersedia
semua siswa antusias mencoba menggunakan hanya saja siswa GBY dan NKN
terlihat asyik mengobrol sendiri, tetapi setelah ditegur guru akhirnya mereka
kembali fokus ke pelajaran. Kemudian siswa mencatat hasil penyelidikan sebagai
persiapan diskusi, ada siswa yang benar-benar menyelidiki dengan mencoba
menghitung dulu, ada yang berdiskusi dengan teman sebangku. Setelah itu siswa
menguji solusi permasalahan, ada 4 siswa yang setelah ditegur guru akhirnya ikut
mencoba menguji mereka antara lain ED, LHR, FRL, dan ANDR.
3. Visual activities
Pada indikator visual activities pertemuan 1 diperoleh rata-rata skor 4,3.
Pada deskriptor siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tata cara
menggunakan video pembelajaran hampir semua siswa memperhatikan, kecuali
LKMN, CHY, dan DWYN yang akhirnya ditegur oleh guru untuk
memperhatikan. Setelah itu siswa memperhatikan materi pembelajaran melalui
media video pembelajaran yang disiapkan guru, pada deskriptor ini hampir semua
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siswa memperhatikan saat video ditayangkan hanya NKN dan FRL yang kurang
memperhatikan. Kemudian siswa melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan
media video pembelajaran, pada saat ini siswa telah banyak yang melakukan,
karena media sudah ditambah dan walaupun digunakan secara bergantian, siswa
yang tidak bisa menggunakan karena antri bisa menggunakan setelah semua
selesai dan masih ada waktu yang tersisa. Hanya ED dan LHR yang duduk
sebangku tidak terlihat aktivitasnya karena masih sibuk menulis.
Pada pertemuan 2 indikator visual activities juga terdapat peningkatan skor
karena diperoleh rata-rata skor 4,8. Pada deskriptor siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang tata cara menggunakan video pembelajaran hampir semua
siswa memperhatikan, kecuali AR yang akhirnya ditegur oleh guru untuk
memperhatikan. Setelah itu siswa memperhatikan materi pembelajaran melalui
media video pembelajaran yang disiapkan guru, pada deskriptor ini semua siswa
memperhatikan saat video ditayangkan. Kemudian siswa melakukan penyelidikan
dengan memanfaatkan media video pembelajaran, pada saat ini semua siswa telah
melakukan, karena media sudah ditambah dan walaupun digunakan secara
bergantian, siswa yang tidak bisa menggunakan karena antri bisa menggunakan
setelah semua selesai dan masih ada waktu yang tersisa. LHR dan NKN belum
menggunakan media video pembelajaran saat diskusi karena masih sibuk menulis.
4. Oral activities
Pada indikator oral activities pertemuan 1 diperoleh rata-rata skor 4,3. ED
belum menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan, di lain
pihak teman-temannya terlihat sibuk melakukan kegiatan pada deskriptor bertanya
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pendapat orang lain atau bertanya tentang sesuatu yang belum dipahami hal itu
terlihat dari aktivitas siswa yang bertanya satu sama lain bahkan kepada guru,
hanya ATR dan CHY yang kurang terlihat aktivitasnya, kemudian guru memberi
pertanyaan pancingan. Saat siswa saling berdiskusi bertukar pikiran untuk
menyatukan pendapat kelompok GBY, LKMN, dan ANDR belum terlihat
melakukan kegiatan, ada yang sibuk menghitung, menulis tetapi ada juga yang
bermain sendiri. Pada deskriptor merumuskan solusi dari permasalahan yang telah
diselidiki siswa ED, LHR, LKMN, dan FRL terlihat asyik bermain sendiri mereka
tidak merumuskan solusi yang mereka temukan, sedangkan yang lain melakukan
karena pendapat saat diskusi digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah.
Pada pertemuan 2 pada indikator oral activities mengalami peningkatan
skor jika dibandingkan dengan pertemuan selanjutnya, karena pada pertemuan
inidiperoleh rata-rata skor 4,6. LKMN belum menyampaikan pendapat yang
berkaitan dengan permasalahan, di lain pihak teman-temannya terlihat sibuk
melakukan kegiatan pada deskriptor bertanya pendapat orang lain atau bertanya
tentang sesuatu yang belum dipahami hal itu terlihat dari aktivitas siswa yang
bertanya satu sama lain bahkan kepada guru, hanya FRL yang kurang terlihat
aktivitasnya, kemudian guru memberi pertanyaan pancingan. Saat siswa saling
berdiskusi bertukar pikiran untuk menyatukan pendapat kelompok GBY belum
terlihat melakukan kegiatan karena bermain sendiri. Pada deskriptor merumuskan
solusi dari permasalahan yang telah diselidiki siswa ED, LHR, dan CHY terlihat
asyik bermain sendiri mereka tidak merumuskan solusi yang mereka temukan,
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sedangkan yang lain melakukan karena pendapat saat diskusi digunakan sebagai
alternatif pemecahan masalah.
5. Writing activities (Menyusun laporan hasil diskusi berupa artefak dan exhibit)
Pada indikator writing activitiespertemuan 1diperoleh rata-rata skor 4,6.
Pada deskriptor menyiapkan laporan yang akan disajikan semua siswa sudah
menyiapkan, yaitu dari menyalin dari hasil pekerjaan kelompok mereka masingmasing. Hanya saja catatan siswa NKN dan CHY belum lengkap selengkap punya
teman sekelompoknya. Semua siswa telah menulis laporan yang akan
disampaikan. Saat membagi tugas dalam menyampaikan laporan dalam kelompok
ED, LHR, dan FRL tidak ikut membagi, karena diwakili oleh ketua kelompok.
Kemudian saat menyampaikan hasil diskusi di depan kelasFRL tidak
menyampaikan karena diwakili oleh anggota kelompok yang lain.
Pada pertemuan 2 indikator writing activities terjadi peningkatan skor, hal
ini dibuktikan dengan diperoleh rata-rata skor 4,8. Pada deskriptor menyiapkan
laporan yang akan disajikan semua siswa sudah menyiapkan, yaitu dari menyalin
dari hasil pekerjaan kelompok mereka masing-masing. Semua siswa telah menulis
laporan yang akan disampaikan. Saat membagi tugas dalam menyampaikan
laporan dalam kelompok NKN, FRL, dan CHY tidak ikut membagi, karena
diwakili oleh anggota kelompok yang lain. Kemudian saat menyampaikan hasil
diskusi di depan kelassemua siswa telah menyampaikan karena pada pertemuan
terakhir tersebut guru meminta semua anggota kelompok untuk maju
menyampaikan hasil pekerjaan mereka.
Perolehan skor pada tiap indikatornya dapat dilihat pada diagram berikut.
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5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
1

2

3

4

5

Indikator
skor rata-rata pert 1

skor rata-rata pert 2

skor rata-rata siklus I

Gambar 4.26 Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II
4.1.2.3.3

Paparan hasil belajar kognitif siswa
Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus II pertemuan pertama dan

kedua mengenai hasil belajar matematika melalui Problem Based Learning
(PBL) berbantuan video pembelajaran diperoleh data seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa yang Menjadi
Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1
Interval Nilai

Frekuensi

82 ≤
72 – 81
62 – 71
52 – 61
≤ 51
Jumlah
Rata-rata
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Persentase
Ketuntasan

1
3
3
1
6
14
51,25
0
100

Persentase
Frekuensi
7%
21,5 %
21,5 %
7%
43 %
100 %

Kategori

Kualifikasi

Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak Tuntas

50 %

Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa 7 dari 14 siswa yang menjadi
fokus pengamatan aktivitas siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan
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minimal (KKM). Tiga siswa memperoleh nilai pada interval 62-71 dengan
kategori cukup dan tiga siswa memperoleh nilai pada interval 72-81 dengan
kategori tinggi. Nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 85 dan nilai terendah
adalah 10. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus
pengamatan aktivitas siswa adalah 51,25.
Selain hasil belajar 14 siswa tersebut, akan dipaparkan hasil belajar ranah
kognitif semua siswa. Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa
dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL)
berbantuan video pembelajaran.
Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus II
Pertemuan1
Interval Nilai

Frekuensi

82 ≤
72 – 81
62 – 71
52 – 61
≤ 51
Jumlah
Rata-rata
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Persentase
Ketuntasan

14
5
4
0
7
30
71,2
10
100
76,7 %

Persentase
Frekuensi
27 %
10 %
23 %
3%
37 %
100 %

Kategori

Kualifikasi

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak Tuntas

Tabel distribusi frekuensi ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif
siklus I pertemuan 1 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif
siswa adalah 71,2 dengan nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi 100.
Ketuntas-an klasikal yang dicapai adalah 76,7% (23 siswa dari 30 siswa) berhasil
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).
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Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa yang Menjadi
Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2
Interval Nilai

Frekuensi

82 ≤
72 – 81
62 – 71
52 – 61
≤ 51
Jumlah
Rata-rata
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Persentase
Ketuntasan

1
5
4
1
3
14
67,5
40
100
71,4 %

Persentase
Frekuensi
7%
36 %
29 %
7%
21 %
100 %

Kategori

Kualifikasi

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak Tuntas

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa 10 dari 14 siswa yang menjadi
fokus pengamatan aktivitas siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan
minimal (KKM). Empat siswa memperoleh nilai pada interval 62-71 dengan
kategori cukup dan lima siswa memperoleh nilai pada interval 72-81 dengan
kategori tinggi. Nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 90 dan nilai terendah
adalah 40. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus
pengamatan aktivitas siswa adalah 67,5.
Selain hasil belajar 14 siswa tersebut, akan dipaparkan hasil belajar ranah
kognitif semua siswa. Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa
dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning (PBL)
berbantuan video pembelajaran.
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Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus II
Pertemuan2
Interval Nilai

Frekuensi

Persentase

Kategori

Kualifikasi

Frekuensi
82 ≤

8

27,5 %

Sangat Baik

Tuntas

72 – 81

8

27,5 %

Baik

Tuntas

62 – 71

9

32 %

Cukup

Tuntas

52 – 61

1

3%

Kurang

Tidak tuntas

≤ 51

3

10 %

Sangat Kurang

Tidak Tuntas

Jumlah

29

100 %

Rata-rata

75,2

Nilai Terendah

40

Nilai Tertinggi

100

Persentase

86,2%

Ketuntasan

Tabel distribusi frekuensi ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif
siklus I pertemuan 2 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif
sis-wa adalah 62,7 dengan nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi 100.
Ketuntasan klasikal yang dicapai adalah 68,9% .
Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan
tabel berikut.
Tabel 4.14
Hasil Analisis Tes Evaluasi Siklus II
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keterangan
Nilai Rata-rata Kelas
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Siswa Tuntas Belajar
Siswa Tidak Tuntas Belajar
Persentase Ketuntasan Belajar
Klasikal

Siklus II Pert 1
71,2
100
10
23
7

Siklus II Pert 2
75,2
100
40
25
4

76,7 %

86,2 %
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Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pertemuan
pertama adalah 71,2 dengan nilai terendah 10, nilai tertinggi 100. Siswa yang
memperoleh nilai tuntas sebanyak 23 siswa, sedangkan siswa yang tidak tuntas
sebanyak 7 siswa, sehingga diperoleh ketuntasan belajar klasikal sebesar 76,7 %.
Setelah dilakukan tindakan pada siklus I pertemuan 2, nilai rata-rata pada
pertemuan kedua adalah 75,2 dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 100. Siswa
yang memperoleh nilai tuntas sebanyak 25 siswa, sedangkan yang tidak tuntas
sebanyak 4 siswa, dan 1 orang yang absen karena sakit. Sehingga diperoleh
ketuntasan belajar klasikal sebesar 86,2 %.
4.1.2.4 Refleksi dan revisi
4.1.2.4.1. Refleksi
Tahap refleksi bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data.
Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus II, dalam pembelajaran
ditemukan bahwa:
1. Pada saat membimbing siswa menyelesaikan masalah dan ada siswa yang
sibuk sendiri atau bermain sendiri guru memberikan teguran dan meminta
siswa untuk bergabung dengan kelompok.
2. Pada saat menutup pelajaran guru telah merangkum dan membuat simpulan
persoalan yang telah diselesaikan. Guru juga telah berpesan untuk lebih peka
terhadap permasalahan skala dan perbandingan di sekitas kehidupan siswa.
3. Siswa sudah tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan kegiatan diskusi untuk
menyelesaikan masalah karena sudah hafal dengan langkah pembelajaran yang
dilakukan.
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4. Siswa sudah tidak malu lagi dalam menyajikan laporan serta mengajukan
pertanyaan dan komentar terhadap penyajian kelompok lain.
5. Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan Problem Based
Learningberbantuan video pembelajaran masuk dalam kategori sangat tinggi.
6. Aktivitas siswa dalam pembelajaran pada pertemuan ini sudah masuk dalam
kategori sangat tinggi.
7. Ketuntasan klasikal siswa mencapai angka 86,2%. Pencapaian ketuntasan
tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80%.
Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II terhadap keterampilan guru
dalam menyajikan materi, menggunakan media dan menciptakan iklim belajar
yang optimal serta aktivitas siswa pada umumnya berjalan dengan baik. Skor
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar sudah mencapai indikator
keberhasilan, sehingga penelitian dihentikan pada siklus II.

4.2 PEMBAHASAN
4.2.1. Pemaknaan Hasil Temuan Penelitian
Pembahasan difokuskan pada hasil observasi keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Problem Based Learning
berbantuan video pembelajaran pada setiap siklusnya.
4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II
Peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran matematika dari
siklus I ke siklus II dapat dilihat pada tabel 4.15
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Tabel 4.15
Peningkatan Keterampilan Guru pada Siklus I dan Siklus II
No

Skor ratarata siklus I
5
3,5

Skor ratarata siklus II
5
4,5

4,5

5

4

4,5

4

4

4

4
5
4,5
4.5
4

Jumlah skor

4,5
4
4
4
41,5

Kategori

Tinggi

Indikator keterampilan guru

1
2

Merencanakan pembelajaran
Membuka pelajaran
Mengajukan pertanyaan/permasalahan serta materi
3 yang dikaitkan dengan keseharian siswa/dunia nyata
melalui media video pembelajaran
Membimbing siswa menyelesaikan permasalahan
4 melalui langkah Problem Based Learning dengan
media video pembelajaran dalam diskusi kelompok
5 Mengelola kelas agar tetap kondusif
Kualitas Materi Pembelajaran matematika dengan
6
model PBLberbantuan video pembelajaran
7 Kualitas media
8 Memberikan penguatan
9 Melaksanakan evaluasi
10 Menutup pelajaran

45
Sangat tinggi

Berdasarkan tabel 4.15 terlihat adanya peningkatan keterampilan guru. Hal
ini terbukti bahwa pada siklus I mendapat jumlah skor rata-rata 41,5 dengan
kriteria tinggi dan pada siklus II meningkat dengan jumlah skor rata-rata 45
dengan kriteria sangat tinggi. Peningkatan ini juga dapat dilihat pada diagram
berikut ini:
Skor rata-rata siklus I

Skor rata-rata siklus II

Skor

6
4
2
0
1

2

3

4
5
6
7
Indikator Keterampilan Guru

8

9

10

Gambar 4.27 Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I ke Siklus II
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Berdasarkan gambar 4.27 terlihat bahwa adanya peningkatan keterampilan
guru dari siklus I ke siklus II. Peningkatan keterampilan guru dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Merencanakan Pembelajaran
Pada siklus 1 keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran juga
memperoleh skor 5, skor tertinggi tersebut dapat dipertahankan karena semua
deskriptor muncul. Pada deskriptor memilih materi yang akan diajarkan, guru
telah memilih

materi yang dekat dengan kehidupan siswa. Guru juga telah

konsisten menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan langkahlangkah model pembelajaran PBL, menyiapkan lembar kerja siswa, serta telah
menyiapkan video pembelajaran.
Pada siklus 2 keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran juga
memperoleh skor 5, skor tertinggi tersebut dapat dipertahankan karena semua
deskriptor muncul. Deskriptor memilih materi yang akan diajarkan guru telah
memilih

materi yang dekat dengan kehidupan siswa. Juga telah menyusun

langkah-langkah

pembelajaran

sesuai

dengan

langkah-langkah

model

pembelajaran PBL, menyiapkan lembar kerja siswa, serta telah menyiapkan video
pembelajaran.
Proses

belajar

mengajar

perlu

direncanakan

agar

pembelajaran

berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Suryadi dan
Mulyana (dalam Hamdani, 2011:56-57).juga mengemukakan bahwa program
belajar mengajar adalah proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan
siswa selama pembelajaran berlangsung dan telah dituliskan secara terperinci apa
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tujuan yang hendak dicapai, apa yang harus dipelajari, bagaimana siswa
mempelajari dan bagaimana guru mengetahui bahwa siswa telah mencapai target.
2. Membuka pelajaran
Pada siklus 1 keterampilan guru dalam membuka pelajaran diperoleh skor
4, berarti ada peningkatan dari siklus sebelumnya. Hal ini terbukti dari 3
deskriptor yang tampak, yaitu pada saat membuka pelajaran guru telah
memberikan apersepsi dengan mengaitkan topik yang ada dengan topik baru,
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta memberikan
motivasi belajar kepada siswa. Sedangkan deskriptor yang belum tampak adalah
menginformasikan materi yang akan disampaikan pada saat itu.
Pada siklus 2 keterampilan guru dalam membuka pelajaran diperoleh skor
5. Nilai tertinggi ini dapat dipertahankan karena terbukti dari 4 deskriptor yang
telah tampak, yaitu pada saat membuka pelajaran guru telah memberikan
apersepsi dengan mengaitkan topik yang ada dengan topik baru, menyampaikan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta memberikan motivasi belajar kepada
siswa. Serta deskriptor yang pada siklus sebelumnya belum tampak yaitu
menginformasikan materi yang akan disampaikan pada saat itu pada siklus ini
sudah nampak.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan guru dalam membuka pelajaran yang dapat dilakukan dengan
mengaitkan topik yang sudah dimiliki dengan topik baru, mengemukakan materi
dan tujuan yang hendak dicapai serta menumbuhkan motivasi belajar siswa.
Selanjutnya menurut Hasibuan dan Moedjiono (2010:58) Membuka pelajaran

204

diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan
menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari.
3. Mengajukan pertanyaan/permasalahan serta materi yang dikaitkan dengan
keseharian siswa/dunia nyata melalui media video pembelajaran.
Pada siklus 1 keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan dari materi
yang dikaitkan dengan keseharian siswa/dunia nyata melalui media video
pembelajaran diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 deskriptor, yaitu
mengajukan pertanyaan yang mengacu pada kehidupan sehari-hari di sekitar
siswa, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat sebelum menjawab
pertanyaan, menayangkan pertanyaan melalui video pembelajaran kepada siswa
dan memberikan waktu berpikir kepada siswa disertai pemindahan giliran
menjawab.
Pada siklus 2 keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan dari materi
yang dikaitkan dengan keseharian siswa/dunia nyata melalui media video
pembelajaran masih diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4
deskriptor, yaitu mengajukan pertanyaan yang mengacu pada kehidupan seharihari di sekitar siswa, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat sebelum
menjawab pertanyaan, menayangkan pertanyaan melalui video pembelajaran
kepada siswa dan memberikan waktu berpikir kepada siswa disertai pemindahan
giliran menjawab.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan guru dalam bertanya yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas
dan singkat, pemberian acuan pertanyaan secara tepat, pemusatan ke arah jawaban
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yang diminta, pemindahan giliran menjawab, penyebaran pertanyaan, serta
pemberian waktu berpikir. (Hasibuan dan Moedjiono, 2010:58). Kemudian
menurut Djamarah (2010:350) adapun keterlibatan siswa dalam pembelajaran
dapat dilihat dari kriteria seperti siswa terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan
emosional dalam setiap proses pembelajaran, siswa belajar konsep dan prinsip
secara langsung yang diberikan melalui pengalaman nyata seperti meraba,
merasakan, mengoperasikan, dan melakukan sendiri, siswa ingin menciptakan
situasi dan kondisi belajar yang kondusif, siswa terlibat dalam mencari

dan

memanfaatkan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
4. Membimbing siswa menyelesaikan permasalahan melalui langkah Problem
Based Learning dengan media video pembelajaran dalam diskusi kelompok.
Pada siklus 1 keterampilan guru dalam membimbing siswa menyelesaikan
permasalahan melalui langkah Problem Based Learning dengan media video
pembelajaran dalam diskusi kelompok juga mendapatkan skor 4. Hal ini terbukti
dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu menyiapkan siswa untuk meneliti dengan
memberi batasan bahasan pada tujuan dari topik diskusi, meningkatkan
keterlibatan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan menganalisis ideide yang dimiliki siswa (inquiry), dalam menggunakan video pembelajaran guru
memadukan dengan variasi seperti memberikan pertanyaan spontan agar siswa
tetap fokus pada materi. Akan tetapi guru belum menyebarkan pertisipasi siswa
dalam diskusi kelompok.
Pada siklus 2 keterampilan guru dalam membimbing siswa menyelesaikan
permasalahan melalui langkah Problem Based Learning dengan media video
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pembelajaran dalam diskusi kelompok mendapatkan skor 5. Hal ini terbukti
dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu menyiapkan siswa untuk meneliti dengan
memberi batasan bahasan pada tujuan dari topik diskusi, meningkatkan
keterlibatan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan menganalisis ideide yang dimiliki siswa (inquiry), dalam menggunakan video pembelajaran guru
memadukan dengan variasi seperti memberikan pertanyaan spontan agar siswa
tetap fokus pada materi.Guru juga telah menyebarkan pertisipasi siswa dalam
diskusi kelompok.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan guru dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2010:58) ada beberapa komponen yang perlu
dikuasai guru untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan, diantaranya
keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, suasana ini dapat diciptakan
dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa,
memberikan respons positif terhadap pemikiran siswa, membangun hubungan
saling

mempercayai,

menunujukkan

kesiapan

membantu

siswa

tanpa

mendominasi, mendengarkan pendapat siswa.
Keterampilan mengorganisasi, yang diperlukan seorang guru dalam
keterampilan ini seperti memberikan orientasi umum tentang tujuan tugas dan
masalah yang akan dipecahkan secara jelas, memvariasikan ruang kelas,
membentuk kelompok, mengkoordinasikan materi dengan kegiatan, membagibagi perhatian secara merata, mengakhiri kegiatan dengan laporan hasil dan
kesimpulan.

207

5. Mengelola kelas agar tetap kondusif
Pada siklus 1 keterampilan guru dalam mengelola kelas agar tetap
kondusif diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator. 3 indikator
tersebut adalah menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas siswa, memberikan
petunjuk yang jelas terhadap pembelajaran yang dilaksanakan, serta memberikan
teguran dan penguatan terhadap tingkah laku siswa. Akan tetapi guru belum
memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara verbal. Hal ini
dikarenakan pada saat kegiatan ini berlangsung guru lebih sibuk berkeliling kelas
mengawasi pekerjaan tiap kelompok.
Pada siklus 2 keterampilan guru dalam mengelola kelas agar tetap
kondusif diperoleh skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 indikator. 4 indikator
tersebut adalah memberikan petunjuk yang jelas terhadap pembelajaran yang
dilaksanakan, serta memberikan teguran dan penguatan terhadap tingkah laku
siswa, memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara verbal,
serta guru telah menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas siswa. Hal ini
dikarenakan pada saat kegiatan ini berlangsung guru telah lebih baik dalam
mengelola waktu.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan guru dalam keterampilan mengelola kelas. Menurut Hasibuan dan
Moedjiono (2010:58) keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru
untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan
mengembalikannya ke kodisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan
cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remidial. Keterampilan yang
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berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal
antara lain menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian secara merata,
memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas,
menegur dengan teguran lisan/verbal yang efektif, serta memberi penguatan.
6. Kualitas Materi Pembelajaran matematika dengan model PBLberbantuan video
pembelajaran
Pada siklus 1 indikator menyusun langkah pembelajaran dengan model
PBL diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 deskriptor, yaitu materi
sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan, materi terkait dengan
kehidupan sehari-hari siswa, dan materi pembelajaran bersifat sistematis sesuai
model PBL. Akan tetapi untuk deskriptor materi ajar dapat mengakomodasi
partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok belum tampak, karena siswa belum
begitu aktif dalam diskusi kelompok.
Pada siklus 2 indikator menyusun langkah pembelajaran dengan model
PBL juga diperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu yaitu
materi sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan, materi terkait
dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan materi ajar dapat mengakomodasi
partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok. Akan tetapi untuk deskriptor
pembelajaran bersifat sistematis sesuai model PBL belum tampak, karena materi
dimulai bukan dari pemberian masalah terlebih dahulu.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
indikator kualitas pembelajaran, yaitu kualitas materi(perilaku guru dalam
menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan
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substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta memilih, menata, mengemas, dan
mempresentasikan materi)(Depdiknas, 2004:9).
7. Kualitas media
Pada siklus 1 guru mendapat skor tertinggi yaitu 5. Hal ini terbukti dari
tampaknya semua indikator, yaitu media video pembelajaran menarik, ditandai
dengan perhatian siswa yang tertuju pada video pembelajaran pada saat diputar,
media video pembelajaran sesuai dengan materi, video dapat dilihat dan didengar
dengan jelas serta sesuai dengan RPP serta video pembelajaran dapat digunakan
untuk membimbing siswa untuk menyusun dan menyajikan laporan hasil diskusi
(artefak dan exhibit).
Pada siklus 2 keterampilan guru dalam menggunakan media video
pembelajaran masih mendapat skor tertinggi yaitu 5. Hal ini terbukti dari
tampaknya semua indikator, yaitu media video pembelajaran menarik, ditandai
dengan perhatian siswa yang tertuju pada video pembelajaran pada saat diputar,
media video pembelajaran sesuai dengan materi, video dapat dilihat dan didengar
dengan jelas serta sesuai dengan RPP serta video pembelajaran dapat digunakan
untuk membimbing siswa untuk menyusun dan menyajikan laporan hasil diskusi
(artefak dan exhibit).
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
indikator kualitas pembelajaran, yaitu media menciptakan pengalaman belajar
yang bermakna, mampu memfasilitasi interaksi antara siswa dengan guru, siswa
dengan siswa, dan siswa dengan sumber lain, serta mampu mengubah
pembelajaran yang terpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada
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siswa dengan berdiskusi dan mencari informasi dari sumber lain (Depdiknas,
2008:9). Selain itu penggunaan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam
konteks proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa
sehingga dalam proses belajarnya, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan,
keantusiasan, serta berperan serta secara aktif dengan cara pemusatan perhatian
yang dapat dikerjakan secara verbal, isyarat, atau dengan menggunakan model,
media dan bahan bisa didengar dan dilihat secara jelas.
8. Memberikan penguatan
Pada siklus 1 indikator memberikan penguatan masih sama memperoleh
skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu memberikan penguatan
berupa kata-kata pujian seperti bagus, pintar, baik, hebat, cerdas dan memberikan
tepuk tangan, acungan jempol, anggukan atau senyuman, guru juga memberikan
penghargaan berupa benda seperti sticker, makanan ringan, atau permen. Akan
tetapi guru belum memberikan penguatan dengan segera setelah siswa melakukan
tindakan.
Pada siklus 2 indikator memberikan penguatan masih sama diperoleh skor
5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 indikator, yaitu memberikan penguatan
berupa kata-kata pujian seperti bagus, pintar, baik, hebat, cerdas dan memberikan
tepuk tangan, acungan jempol, anggukan atau senyuman, guru juga memberikan
penghargaan berupa benda seperti sticker, makanan ringan, atau permen, selain itu
guru juga telah memberikan penguatan dengan segera setelah siswa melakukan
tindakan, sehingga suasana lebih cair, karena siswa merasa usahanya telah
dihargai.
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Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan guru dalam keterampilan mengelola kelas. Menurut Hasibuan dan
Moedjiono (2010:58) Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru
dalam merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang
memungkinkan tingkah laku itu timbul kembali. Memberikan penguatan sejalan
dengan memberikan penghargaan. Penghargaan mempunyai pengaruh positif
dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu mendorong seseorang memperbaiki
tingkah laku serta meningkatkan usahanya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
menggunakan penguatan verbal, gestural, pemberian hadiah berupa benda dan
sebagianya.
9. Melaksanakan evaluasi
Pada siklus 1 dalam melaksanakan evaluasi juga diperoleh skor 4. Hal ini
terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu ada alat evaluasi berupa tes tertulis,
guru mengawasi siswa dalam mengerjakan soal evaluasi, serta soal evaluasi sesuai
materi pembelajaran. Akan tetapi guru belum menjelaskan langkah pelaksanaan
evaluasi karena waktu sudah hampir habis dan guru melewati penjelasan karena
untuk mengefektifkan waktu. Selain itu petunjuk pengerjaan juga telah tertulis
pada soal evaluasi.
Pada siklus 2 dalam melaksanakan evaluasi menurun dan memperoleh
skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu ada alat evaluasi berupa
tes tertulis, menjelaskan langkah pelaksanaan evaluasi serta soal evaluasi sesuai
materi pembelajaran. Untuk deskriptor guru mengawasi siswa dalam mengerjakan
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soal evaluasi belum terlihat karena guru sibuk menata dan membereskan hasil
pekerjaan kelompok.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan dalam
merencanakan dan melaksanakan KBM yang meliputi merumuskan tujuan dan
langkah evaluasi, mengkaji materi yang diberikan, serta menyusun alat penilaian.
(Sudjana, 2009:9)
10. Menutup pelajaran
Pada siklus 1 keterampilan guru dalam menutup pelajaran masih
memperoleh skor 4. Hal ini terbukti dari tampaknya 3 indikator, yaitu merangkum
atau membuat simpulan persoalan yang telah dipelajari, memberi kesempatan
bertanya bagi siswa yang belum mengerti, memberikan refleksi terhadap
pemecahan masalah. Untuk deskriptor yang belum tampak adalah memberikan
tindak lanjut berupa saran untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan
dengan materi yang telah dipelajari. Hal ini terjadi lagi-lagi karena terbatasnya
waktu. Saat itu bel istirahat telah berbunyi sehingga perhatian siswa telah
terpecah.
Pada siklus 2 keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh
skor tertinggi yaitu skor 5. Hal ini terbukti dari tampaknya 4 indikator, yaitu
merangkum atau membuat simpulan persoalan yang telah dipelajari, memberi
kesempatan bertanya bagi siswa yang belum mengerti, memberikan refleksi
terhadap pemecahan masalah. Untuk deskriptor yang sebelumnya belum tampak
adalah memberikan tindak lanjut berupa saran untuk memperluas pengetahuan
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yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari pada siklus ini telah
tampak dengan pesan guru untuk lebih peka terhadap permasalahan skala dan
perbandingan di sekitas kehidupan siswa.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
keterampilan guru dalam menutup pelajaran. Menurut Hasibuan dan Moedjiono
(2010:58) menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan inti
pelajaran. Maksudnya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa
yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat
keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar, membuat kaitan antara materi
dengan kehidupan nyata, menutup pelajaran dengan merangkum dan membuat
ringkasan.
4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II
Peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran matematika dari siklus I ke
siklus II dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini.

No

Tabel 4.16
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Indikator
Skor rata-rata siklus I Skor rata-rata siklus II

1

Mental activities

3,25

4,6

2

Motor activities

3,65

4,5

3

Visual activities

3,5

4,55

4

Oral activities

3,75

4,45

5

Writing activities

3,7

4,7

Jumlah rata-rata skor

17,85

22,8

Kategori

Tinggi

Sangat Tinggi
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Berdasarkan tabel 4.16 terlihat adanya peningkatan aktivitas siswa. Hal ini
terbukti bahwa pada siklus I mendapat jumlah skor rata-rata 17,85 dengan kriteria
tinggi dan pada siklus II meningkat dengan jumlah skor rata-rata 22,8 dengan
kriteria sangat tinggi. Peningkatan aktivitas siswa selengkapnya dapat dilihat pada
gambar 4.29 berikut:
Skor rata-rata siklus I

Skor rata-rata siklus II

5
Skor

4
3
2
1
0
1

2

3
Indikator Aktivitas Siswa

4

5

Gambar 4.28 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I ke Siklus II
Berdasarkan gambar 4.28 terlihat peningkatan aktivitas siswa dalam
pembelajaran matematika. Peningkatan aktivitas siswa dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Mental activities
Pada siklus 1 indikator mental activities terjadi peningkatan, karena
diperoleh rata-rata skor 3,5. Pada saat menanggapi pertanyaan yang diberikan
guru, semua siswa terlihat telah memberikan kontribusinya, hal ini terlihat setelah
semua siswa melakukan kegiatan seperti menulis, dan menanyakan ulang
pertanyaan dari guru. Pada deskriptor siswa mengingat permasalahan yang
diberikan oleh guru, cukup banyak siswa yang tidak bisa mengingat dan meminta
ditayangkan lagi permasalahan yang diberikan untuk mereka catat, diantaranya
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GBY, ATR, AR, NKN, ALD, DWYN. Setelah itu siswa menganalisis
permasalahan yang diberikan guru, pada deskriptor ini kebanyakan siswa telah
terlihat aktivitasnya, dikarenakan mereka telah banyak

yang mencatat

permasalahan yang sebelumnya diberikan, diantaranya yang belum terlihat
aktivitasnya dikarenakan hanya melihat teman mereka menulis adalah ED, LHR,
GBY, LKMN, FRL. Untuk deskriptor memecahkan permasalahan yang diberikan
guru, ternyata masih banyak siswa yang belum mengerti dengan apa yang harus
dilakukan dengan permasalahan tersebut, karena materi yang diberikan
merupakan pengembangan dari materi pertama, kebanyakan mereka masih banyak
bertanya tentang cara penyelesaiannya. Mereka adalah ED, ARF LHR, ATR,
NKN, ARFN, FRL, CHY, ANDR.
Pada siklus 2 indikator mental activities terjadi peningkatan, karena
diperoleh rata-rata skor 4,7. Pada saat menanggapi pertanyaan yang diberikan
guru, hampir semua siswa terlihat telah memberikan kontribusinya, hal ini terlihat
setelah semua siswa melakukan kegiatan seperti menulis, dan menanyakan ulang
pertanyaan dari guru, terlihat siswa ED bingung. Pada deskriptor siswa mengingat
permasalahan yang diberikan oleh guru, hanya NKN yang terlihat belum
mengerti, karena hampir tidak melakukan apa-apa. Setelah itu siswa menganalisis
permasalahan yang diberikan guru, pada deskriptor ini kebanyakan siswa telah
terlihat aktivitasnya, dikarenakan mereka telah banyak

yang mencatat

permasalahan yang sebelumnya diberikan, diantaranya yang belum terlihat
aktivitasnya dikarenakan tidak mau menulis adalah LHR. Untuk deskriptor
memecahkan permasalahan yang diberikan guru, ternyata telah banyak siswa yang
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telah mengerti dengan apa yang harus dilakukan dengan permasalahan tersebut,
karena materi yang diberikan merupakan pengembangan dari materi sebelumnya,
hanya siswa FRL yang belum terlihat aktivitasnya.
Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu
penggolongan aktivitas siswa oleh Paul B. Dierich (dalam Sardiman, 2004: 101)
diantaranya adalah

mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi,

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil
keputusan.
2. Motor activities
Pada siklus 1 pada indikator motor activities terjadi peningkatan skor,
karena diperoleh rata-rata skor 4. Ada 2 siswa yang tidak melakukan penyelidikan
terhadap informasi yang diperoleh dan hanya memainkan pensil mereka, mereka
adalah LKMN dan ANDR. Sedangkan untuk deskriptor memanfaatkan media
yang tersedia semua siswa antusias mencoba menggunakan, hanya ARF yang
malah sibuk bermain dan menggoda temannya saat menggunakan media.
Kemudian siswa mencatat hasil penyelidikan sebagai persiapan diskusi, ada siswa
yang benar-benar menyelidiki dengan mencoba menghitung dulu, ada yang
berdiskusi dengan teman sebangku tetapi ada juga yang tidak melakukan apa-apa,
mereka adalah ED, ARFN, dan CHY. Setelah itu siswa menguji solusi
permasalahan, ada yang setelah ditegur guru akhirnya ikut mencoba menguji
tetapi kebanyakan siswa terhenti pada deskriptor sebelumnya, karena menganggap
bahwa permasalahan akan diselesaikan di kerja kelompok jadi pengujiannya pada
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saat di kelompok saja. Mereka antara lain LHR, GBY, ATR, LKMN, NKN, ALD,
FRL, dan DWYN.
Pada siklus 2 pada indikator motor activities tidak terjadi peningkatan
skor, karena diperoleh rata-rata skor 4,5 sama dengan pertemuan sebelumnya. Ada
seorang siswa yaitu ATR yang tidak melakukan penyelidikan terhadap informasi
yang diperoleh. Sedangkan untuk deskriptor memanfaatkan media yang tersedia
semua siswa antusias mencoba menggunakan hanya saja siswa GBY dan NKN
terlihat asyik mengobrol sendiri, tetapi setelah ditegur guru akhirnya mereka
kembali fokus ke pelajaran. Kemudian siswa mencatat hasil penyelidikan sebagai
persiapan diskusi, ada siswa yang benar-benar menyelidiki dengan mencoba
menghitung dulu, ada yang berdiskusi dengan teman sebangku. Setelah itu siswa
menguji solusi permasalahan, ada 4 siswa yang setelah ditegur guru akhirnya ikut
mencoba menguji mereka antara lain ED, LHR, FRL, dan ANDR.
Kegiatan siswa pada penelitian sesuai dengan pendapat Whiple (dalam
Hamalik, 2007:173) yaitu mempelajari masalah misalnya mengorganisasi bahan
untuk persiapan diskusi, menjawab pertanyaan, membuat catatan sebagai
persiapan diskusi dan laporan. Kegiatan siswa ini juga sesuai pendapat Diedrich
(dalam Sardiman, 2004: 101) yaitu motor activities, yang termasuk di dalamnya
antara lain melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi.
3. Visual activities
Pada siklus 1 indikator visual activities juga terdapat peningkatan skor
tipis karena diperoleh rata-rata skor 3,6. Pada deskriptor siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang tata cara menggunakan video pembelajaran hampir semua
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siswa memperhatikan, kecuali ALD. Setelah itu siswa memperhatikan materi
pembelajaran melalui media video pembelajaran yang disiapkan guru, pada
deskriptor ini hampir semua siswa memperhatikan saat video ditayangkan hanya
CHY yang kurang memperhatikan. Kemudian siswa melakukan penyelidikan
dengan memanfaatkan media video pembelajaran, pada saat ini kebanyakan siswa
tidak melakukannya, karena terbatasnya media dan digunakan secara bergantian,
walaupun sudah ditambahkan laptop tetapi kebanyakan ketua kelompok hanya
memerintahkan sebagian saja, karena jika semua menggunakan dan mengantri
ditakutkan pekerjaan kelompok tidak selesai, jadi hanya perwakilan kelompok
saja yang melakukannya. Begitu juga saat menggunakan media video
pembelajaran saat diskusi, masalah yang sama terulang, yaitu penggunaan video
digunakan secara bergantian.
Pada siklus 2 indikator visual activities juga terdapat peningkatan skor
karena diperoleh rata-rata skor 4,8. Pada deskriptor siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang tata cara menggunakan video pembelajaran hampir semua
siswa memperhatikan, kecuali AR yang akhirnya ditegur oleh guru untuk
memperhatikan. Setelah itu siswa memperhatikan materi pembelajaran melalui
media video pembelajaran yang disiapkan guru, pada deskriptor ini semua siswa
memperhatikan saat video ditayangkan. Kemudian siswa melakukan penyelidikan
dengan memanfaatkan media video pembelajaran, pada saat ini semua siswa telah
melakukan, karena media sudah ditambah dan walaupun digunakan secara
bergantian, siswa yang tidak bisa menggunakan karena antri bisa menggunakan
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setelah semua selesai dan masih ada waktu yang tersisa. LHR dan NKN belum
menggunakan media video pembelajaran saat diskusi karena masih sibuk menulis.
Kegiatan siswa pada penilitian sesuai dengan aktivitas siswa dalam
pemecahan masalah menurut Polya (dalam Wardhani, 2010:35) yaitu memahami
masalah. Dalam memahami masalah, setiap masalah yang tertulis harus dibaca
berulang kali, informasi yang ada dalam masalah dipelajari dengan seksama,
siswa menyatakan dalam pemahamannya sendiri serta membayangkan situasi
masalah dalam pikiran. Kegiatan siswa ini juga sesuai pendapat Diedrich (dalam
Sardiman, 2004: 101) yaitu visual activities, yang termasuk di dalamnya
misalnya, membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan
orang lain.
4. Oral activities
Pada siklus 1 pada indikator oral activitiesmengalami peningkatan skor
jika dibandingkan dengan pertemuan selanjutnya, karena pada pertemuan
inidiperoleh rata-rata skor 4. GBY belum terlihat melakukan kegiatan pada
deskriptor bertanya pendapat orang lain atau bertanya tentang sesuatu yang belum
dipahami dan perlu pancingan pertanyaan dari guru. Pada saat menyampaikan
pendapat yang berkaitan dengan permasalahan hampir semua siswa mengutarakan
pendapatnya, CHY tidak melakukan apa-apa dan hanya diam mendengarkan.
Kemudian saat saling berdiskusi bertukar pikiran untuk menyatukan pendapat
kelompok LKMN, ARFN, DWYN belum terlihat melakukan kegiatan, ada yang
sibuk menghitung, menulis tetapi ada juga yang bermain sendiri. Pada deskriptor
merumuskan solusi dari permasalahan yang telah diselidiki siswa GBY, LKMN,
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ALD, CHY dan DWYN merumuskan solusi yang mereka temukan, sedangkan
yang lain tidak melakukan karena pendapat saat diskusi digunakan sebagai
alternatif pemecahan masalah.
Pada siklus 2 pada indikator oral activities mengalami peningkatan skor
jika dibandingkan dengan pertemuan selanjutnya, karena pada pertemuan
inidiperoleh rata-rata skor 4,6. LKMN belum menyampaikan pendapat yang
berkaitan dengan permasalahan, di lain pihak teman-temannya terlihat sibuk
melakukan kegiatan pada deskriptor bertanya pendapat orang lain atau bertanya
tentang sesuatu yang belum dipahami hal itu terlihat dari aktivitas siswa yang
bertanya satu sama lain bahkan kepada guru, hanya FRL yang kurang terlihat
aktivitasnya, kemudian guru memberi pertanyaan pancingan. Saat siswa saling
berdiskusi bertukar pikiran untuk menyatukan pendapat kelompok GBY belum
terlihat melakukan kegiatan karena bermain sendiri. Pada deskriptor merumuskan
solusi dari permasalahan yang telah diselidiki siswa ED, LHR, dan CHY terlihat
asyik bermain sendiri mereka tidak merumuskan solusi yang mereka temukan,
sedangkan yang lain melakukan karena pendapat saat diskusi digunakan sebagai
alternatif pemecahan masalah.
Dalam

kegiatan

ini

dipusatkan

pada

kemampuan

siswa

untuk

mengemukakan pendapat. Diharapkan siswa lebih berani dalam memberi saran,
mengeluarkan pendapat, maenyatakan, merumuskan, bertanya dan saling diskusi.
Kegiatan siswa ini juga sesuai pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2004: 101)
yaituoral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
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5. Writing activities (Menyusun laporan hasil diskusi berupa artefak dan exhibit)
Pada siklus 1 indikator writing activities terjadi peningkatan skor, hal ini
dibuktikan dengan diperoleh rata-rata skor 4. Pada deskriptor menyiapkan laporan
yang akan disajikan semua siswa sudah menyiapkan, yaitu dari menyalin dari
hasil pekerjaan kelompok mereka masing-masing. Hanya saja catatan siswa
DWYN belum lengkap selengkap punya teman sekelompoknya. Saat membagi
tugas dalam menyampaikan laporan dalam kelompok ARF, LHR, ATR, AR,
NKN, ALD, FRL, CHY, tidak ikut membagi, karena diwakili oleh ketua
kelompok. Kemudian saat menyampaikan hasil diskusi di depan kelas ED, GBY,
AR, LKMN, FRL, CHY tidak menyampaikan karena diwakili oleh anggota
kelompok yang lain.
Pada siklus 2 indikator writing activities terjadi peningkatan skor, hal ini
dibuktikan dengan diperoleh rata-rata skor 4,8. Pada deskriptor menyiapkan
laporan yang akan disajikan semua siswa sudah menyiapkan, yaitu dari menyalin
dari hasil pekerjaan kelompok mereka masing-masing. Semua siswa telah menulis
laporan yang akan disampaikan. Saat membagi tugas dalam menyampaikan
laporan dalam kelompok NKN, FRL, dan CHY tidak ikut membagi, karena
diwakili oleh anggota kelompok yang lain. Kemudian saat menyampaikan hasil
diskusi di depan kelas semua siswa telah menyampaikan karena pada pertemuan
terakhir tersebut guru meminta semua anggota kelompok untuk maju
menyampaikan hasil pekerjaan mereka.
Kegiatan siswa pada penelitian sesuai dengan pendapat Whiple (dalam
Hamalik, 2007:173) yaitu ilustrasi dan kontruksi yang meliputi membuat ilustrasi,
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menyusun rencana, serta membuat artikel untuk pameran. Aktivitas siswa ini juga
sesuai pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2004: 101) yaitu writing activities,
seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
Kegiatan yang dilakukan siswa juga sesuai dengan konsepsi siswa dalam
pembelajaran Problem Based Learning. MenurutSoucisse dkk (dalam baden &
wilkie 2004:28) yang mengatakan bahwa Problem Based Learning adalah sebuah
cara untuk membuat siswa mengambil alih tanggung jawab dalam pembelajaran
mereka sendiri, sehingga keuntungan yang mereka dapat lebih luas cakupannya
dan mereka bisa menyalurkan serta menambah kemampuannya seperti
kemampuan berkomunikasi, kerja tim serta memecahkan masalah. Hal itu
ditandai

dengan

siswa

menggunakan

masalah

sehari-hari

siswa

untuk

mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan memecahkan masalah,
menganalisis materi, dan kemampuan berkomunikasi. Kesemuanya terlihat dari
bagaimana siswa menyelesaikan masalah pada LKK dengan strategi pemecahan
masalah dan masalah yang digunakan merupakan masalah-masalah umum yang
terjadi di sekitar siswa, dengan menyelesaikan masalah mereka telah menganalisis
materi yang telah diberikan.Siswa saling berkoordinasi dengan anggota
kelompoknya atau saat bertanya dengan guru saat menemui hal yang belum
diketahui. Selain itu lingkungan belajar juga semakin hidup, tidak hanya sepi
seperti jika menggunakan metode ceramah, aktivitas siswa sangat efektif.Dengan
membuat kelompok siswa juga telah difasilitasi untuk melakukan penyelidikan
dan inkuiri.
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4.2.1.3. Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II
Tabel 4.17
Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata PelajaranMatematika melalui PBL
berbantuan video pembelajaran
No.

Siklus

Keterangan

Pert 1

I

Siklus I
Pert 2

Siklus II
Pert 1

Siklus II
Pert 2

1.

Nilai Rata-rata Kelas

57,7

62,7

71,2

75,2

2.

Nilai Tertinggi

100

100

100

100

3.

Nilai Terendah

0

0

10

40

4.

Siswa Tuntas Belajar

18

19

23

25

5.

Siswa Tidak Tuntas Belajar

12

11

7

4

60%

68,9%

76,7%

86,2%

6.

100

Persentase

Ketuntasan

Belajar Klasikal
100

100

80
60

100

100

71,2

75,2

62,7

57,7

40

40
20
0

10
0

0

Siklus I Pert 1

Siklus I Pert 2

Nilai Rata-rata Kelas

Siklus II Pert 1
Nilai Tertinggi

Siklus II Pert 2
Nilai Terendah

Gambar 4.29 Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui PBL berbantuan video
pembelajaran
Berdasarkan tabel 4.17 dan gambar 4.29 di atas menunjukkan bahwa
terdapat peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran matematika
melalui Problem Based Learning (PBL) berbantuan video pembelajaran. Hasil
belajar kognitif pada siklus I pertemuan pertama nilai rata-ratanya 57,7 dengan
nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 0. Pada siklus I pertemuan kedua nilai rataratanya 62,7 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 0.Terlihat adanya
peningkatan dari siklus I pertemuan pertama ke pertemuan kedua karena siswa
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dapat menguasai materi pada pertemuan kedua yaitu perbandingan dua hal
maupun tiga hal. Selain itu siswa juga sudah terlihat aktif berdiskusi dengan
teman satu kelompoknya untuk memecahkan masalah yang telah diberikan guru.
Setelah melaksanakan tindakan pada siklus I, guru melakukan refleksi dan revisi
untuk diterapkan pada siklus II. Salah satu revisi atau perbaikan yang dilakukan
yaitu guru bisa mengaitkan materi pecahan dalam perbandingan dan skala dengan
materi sebelumnya seperti perkalian dan pembagian pecahan, konversi satuan
panjang, serta waktu. Hal ini mengakibatkan pada siklus II pertemuan pertama,
terjadi peningkatan lagi . Pada siklus II pertemuan pertama nilai rata-ratanya 71,2
dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 10. Pada pertemuan pertama ini
siswa

diperkenalkan

perbandingan

senilai

dan

berbalik

nilai.

Setelah

melaksanakan tindakan pada siklus II pertemuan kedua, hasil belajar siswa
mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada nilai rata-ratanya yaitu 75,2 dengan
nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 40.
Persentase ketuntasan klasikal meningkat dari siklus I pertemuan 1
sebesar 60% ke pertemuan 2 sebesar 68,9%. Selanjutnya pada siklus II juga
mengalami peningkatan, pada pertemuan pertama sebesar 76,7% menjadi 86,2%.
Tetapi pada siklus II pertemuan II ada siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit,
yaitu Maulana Catur Herlambang. Untuk peningkatan ketuntasan belajar klasikal
dapat dilihat pada gambar 4.30 berikut ini:
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Siklus I Pert 1
40,00
%

60,00
%

Tuntas

Tidak Tuntas

Siklus II Pert 2
23,30
%

Siklus I Pert 2
31,10
%

Tuntas

68,90
%

Tidak Tuntas

Siklus II Pert 2
13,80%

76,70
%

Tuntas

Tidak Tuntas

86,20
%

Tuntas

Tidak Tuntas

Gambar 4.30 Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama penelitian,
meningkatnya hasil belajar dari siklus I ke siklus II disebabkan oleh faktor
keterampilan guru, aktivitas siswa, serta karena adanya perbaikan-perbaikan dari
siklus I dan melaksanakan perbaikan itu di siklus II. Pada siklus I, dalam
membuka pelajaran, guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan pengetahuan
yang dimiliki siswa dengan topik yang akan dipelajari. Akan tetapi apersepsi yang
diberikan belum mengarah kepada pengetahuan yang dimiliki siswa. Selain itu
guru juga belum menginformasikan materi yang akan dipelajari. Jadi siswa masih
terlihat bingung. Guru juga belum memberikan motivasi belajar kepada siswa,
sehingga siswa terlihat kurang bersemangat. Guru juga masih belum berhasil
menyebarkan partisipasi siswa, sehingga tidak semua anggota kelompok ikut
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menyelesaikan permasalahan. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang harus
ditangani. Siswa terlihat kurang dalam mengingat permasalahan, menganalisis,
memecahkan permasalahan, merumuskan serta menguji solusi karena banyak dari
mereka tidak mencatat permasalahan yang diberikan guru. Dalam penyampaian
diskusi siswa juga masih belum tertib, karena pada saat waktu habis ada
kelompok yang belum mengumpulkan pekerjaannya, dan saat menyampaikan
cukup memakan waktu karena dilakukan dengan bercanda. Penggunaan media
kurang optimal karena hanya ada satu dan digunakan secara bergantian oleh
siswa.
Pada saat menyajikan laporan hasil kerja kelompok siswa ada telah aktif
memberikan komentar dan bertanya kepada kelompok lain, tetapi masih ada siswa
yang kurang percaya diri untuk menyampaikan.Hal ini berdampak pada kondisi
kelas yang kurang kondusif sehingga hasil belajar siswa masih kurang dari kriteria
ketuntasan belajar klasikal yang telah ditentukan.Selain itu, soal evaluasi yang
dibuat oleh guru belum memberikan kesempatan terhadap siswa untuk berpikir
tingkat tinggi. Hal ini terjadi karena guru kurang teliti dan cermat dalam membuat
instrumen dalam soal evaluasi maupun penskoran sehingga berdampak juga pada
hasil belajar siswa pada ranah kognitif.
Setelah melaksanakan kegiatan pada siklus I, dilakukan refleksi dan
revisi berupa perbaikan kegiatan pembelajaran untuk dilaksanakan pada siklus II.
Pada siklus II guru telah mengkondisikan siswa dan kelas sebelum memulai
pembelajaran serta memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa lebih
senang dan bersemangat selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru juga
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mengajukan permasalahan media video pembelajaran telah digunakan secara
maksimal, dengan hampir semua siswa menggunakan walaupun beberapa
mendapat giliran setelah waktu habis. Dalam kegiatan diskusi, guru membimbing
siswa baik dalam pelaksanaan diskusi kelompok maupun dalam penyajian hasil
diskusi. Guru memperjelas pendapat siswa pada kegiatan diskusi ini. Suasana
belajar menjadi lebih kondusif dan bermakna.
Untuk menentukan batas minimal siswa dikatakan tuntas menguasai
kompetensi yang dikontrakkan misalnya 60% (Poerwanti, 2008: 6-16).
Penghitungan persentase dengan menggunakan rumus sesuai dengan kriteria
keberhasilan yang akan dicapai dalam pembelajaran matematika untuk kriteria
ketuntasan klasikal yaitu 85% (Daryanto, 2011: 192). Untuk penelitian ini peneliti
mengambil jalan tengah yaitu mengambil batas ketuntasan minimal diantara 60%
dan 85%, yaitu 80% . Berarti yang telah mencapai lebih dari atau sama dengan
KKM yang telah ditentukan yaitu 62. Hasil belajar siswa pada akhir siklus I
menunjukkan bahwa pada akhir siklus I persentase ketuntasan belajar klasikal
sebesar 68,9% dan belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar klasikal yang
telah ditentukan, maka penelitian dilanjukan ke siklus II. Setelah pelaksanaan
siklus II, menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar klasikal pada akhir
siklus II mencapai 86,2% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 25 siswa,
dengan 1 siswa yang tidak masuk, berarti ketuntasan klasikal berdasarkan jumlah
siswa saat itu, yaitu 29 orang, karena ada 4 orang yang belum tuntas. Karena pada
siklus II telah mencapai KKM, maka penelitian tidak dilanjutkan ke siklus
berikutnya.
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a. Keterampilan bertanya dasar dan lanjutan
Pada pelaksanaan siklus I pertemuan I guru telah melaksanakan
keterampilan bertanya dasar yaitu pada saat guru mengajukan pertanyaan terhadap
bagaimana mencari luas persegi panjang dan bagaimana cara mencari luas dan
keliling persegi pada soal perbandingan untuk mencari panjang dan lebar keliling
persegi. Guru telah mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat sehingga
siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Selanjutnya pada saat
siswa menyelesaikan masalah dan menyampaikannya didepan kelas, guru
mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana mencari rumus luas persegi dan
keliling persegi. Pada saat itu, guru mengajukan pertanyaan dengan memberikan
acuan dan pemusatan ke arah jawaban yang diminta, namun sebelumnya guru
juga melakukan penyebaran pertanyaan ke seluruh kelas dan memberikan waktu
berpikir yang cukup. Apabila siswa yang ditunjuk tidak dapat menjawab dengan
tepat, maka guru memindahkan giliran menjawab kepada siswa lainnya. Selain itu
pada saat pertemuan II guru juga memfokuskan pertanyaan pada siswa SNT dan
FYZ serta tidak memberikan pertanyaan yang dijawab serempak oleh siswa, hal
ini menunjukkan guru telah menghindari hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan.
Pada siklus II pertemuan I, guru terlihat dapat memberikan tuntunan bagi
siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan
dengan mengulangi penjelasan sebelumnya mengenai perbandingan senilai seperti
memberikan pertanyaan yang mengacu pada langkah penyelesaian soal seperti
“Bagaimana mengerjakan perbandingan berbalik nilai?”. Pada siklus II
pertemuan II pada pembahasan skala dalam penggunaannya sehari-hari guru telah
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memberikan kesempatan kepada seluruh siswa berdiskusi dengan teman sebangku
maupun teman satu kelompoknya untuk mendapatkan jawaban yang diminta. Hal
ini memperlihatkan guru memiliki keterampilan bertanya lanjutan. Walaupun
demikian, guru sesekalimelakukan kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan
secara klasikal, terlihat pada jawaban siswa yang masih serempak dan kurang
bervariasi. Guru perlu memperhatikan lagi hal-hal yang harus dihindari pada saat
mengajukan pertanyaan, salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan yang
memberikan jawaban serentak. Selain itu, hal yang perlu dihindari adalah
menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa dan mengulang-ulang
pertanyaan sendiri.
b. Temuan masalah dalam pembelajaran
Pada siklus I juga ditemukan siswa yang mengantuk pada saat
pembelajaran. Mengantuk adalah tanda tubuh mengalami penurunan aktivitas
fisik, hal itu bisa disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi dan energi, status
nutrisi, serta aktivitas harian, dan akan berpengaruh pada konsentrasi dan
produktivitas belajar siswa (Rosada dkk, 2012). Menurut Slameto (2002:54-55)
mengantuk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi belajar yang berasal dari
dalam, yaitu faktor kesehatan. Jadi agar seseorang dapat belajar dengan baik
haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjaga dengan makan teratur,
istirahat cukup, olahraga, rekreasi dan ibadah.
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c. Strategi pemecahan masalah yang digunakan
Pada strategi pemecahan masalah, guru telah memberikan beberapa
strategi pemecahan masalah sesuai teori Reys (dalam Aisyah, 2008:5.11) kepada
siswa seperti membuat gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, dan
menghitung semua kemungkinan secara sistematis, strategi pemecahan masalah
ini terlihat saat siswa diminta membuat tabel untuk mengetahui pola yang terlihat
dari soal perbandingan senilai maupun berbalik nilai.

Gambar 4.31 Potongan RPP yang menunjukkan siswa untuk menggunakan tabel
Kemudian strategi menebak dan menguji juga digunakan sesaat siswa
ditayangkan masalah perbandingan, dimana siswa diminta menebak dahulu jenis
perbandingan apa yang dimaksud pada soal sebelum kemudian siswa diminta
menguji hasil tebakan mereka.

Gambar 4.32 Potongan RPP yang menunjukkan siswa diminta untuk menebak
jenis perbandingan sebelum kemudian mengujinya
4.
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Pada strategi menulis kalimat terbuka telah terlihat ketika siswa diminta
memisalkan, karena disana siswa telah mengubah variabel sehingga memudahkan
siswa untuk memecahkan masalah.

Kita misalkan

Misal:
Umur Ali = 4 x
Umur Badri = 5 x
Jumlah Umur Ali dan Umur Badri adalah 27
kemudian kita hitung,
4 x + 5 x = 27
9 x = 27
x = 27: 9
x=3
Jadi umur Ali = 4 x = 4 x 3 = 12
Umur Badri = 5 x = 5 x 3 = 15

Gambar 4.33 Potongan media yang menunjukkan pengubahan variabel menjadi x
Dan strategi terakhir adalah mengidentifikasi informasi yang diinginkan,
diberikan dan diperlukan, yang terlihat pada setiap pertemuan, yaitu ketika siswa
diminta mengidentifikasi apa yang diketahui, yang ditanyakan dari setiap masalah
yang mereka dapatkan.
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Gambar 4.34 Potongan LKK

d. Karakteristik Problem Based Learning
Peningkatan hasil belajar ini tidak lepas dari pembelajaran melalui
Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran. Supinah (2010:17)
mengemukakan

bahwa

Problem

Based

Learning

sebagai

pendekatan

pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada siswa dimana
masalah tersebut diawali dengan pemberian masalah kepada siswa dimana
masalah tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-hari siswa.
Selanjutnya

siswa

menyelesaikan

masalah

tersebut

untuk

menemukan

pengetahuan baru.
Pada siklus I pertemuan I karakteristik model Problem Based Learning
yang pelajaran berfokus pada pemecahan masalah telah terlihat dari bagaimana
guru membuat materi dan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa tanpa siswa
kesulitan dalam membayangkannya, hanya saja tanggung jawab penyelesaian soal
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belum begitu terlihat karena masih besarnya peran guru dalam membantu siswa,
jadi siswa belum sepenuhnya bertanggung jawab pada pemecahan soal. Pada
siklus I pertemuan II guru tetap menggunakan masalah yang dekat dengan
kehidupan siswa dalam meyajikan materi skala serta pemberian contohnya.
Sedangkan pada siklus II pertemuan I karakteristik Problem Based
Learning lebih terlihat ketika guru telah melaksanakan tugasnya menjadi
fasilitator sedangkan siswa yang meneliti masalahperbandingan senilai dan
berbalik nilai. Pada siklus II pertemuan IIkarakteristik model Problem Based
Learning yang pelajaran berfokus pada pemecahan masalah, tanggung jawab
untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa, guru mendukung proses saat
siswa mengerjakan masalah ini yang dapat membangun pengetahuan siswa lebih
mendasar telah terlihat pada saat diskusi kelompok materi skala dalam kehidupan
sehari-hari. Karakteristik model Problem Based Learning yang pelajaran berfokus
pada pemecahan masalah, tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu
pada siswa, guru mendukung proses saat siswa mengerjakan masalah ini yang
dapat membangun pengetahuan siswa lebih mendasar sejalan dengan pemikiran
Eggen dkk (2012:307)
Selain

itu

hasil

Problem

Based

Learning

menurut

Arends

(2008:43)terutama membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan anak untuk
belajar secara mandiri, meningkatkan keterampilan berpikir, terutama dalam
penyelidikan dan keterampilan mengatasi masalah, memperbaiki perilaku dan
meningkatkan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Ini juga terlihat
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ketika pada setiap pertemuan saling berdiskusi aktif antar siswa maupun antara
siswa dengan guru.
e. Keunggulan Problem Based Learning
Seperti yang dijelaskan oleh Halonen (dalamMurti,2010:4) bahwa
keunggulan PBL antara lain: (1) Kemampuan untuk mengingat siswa lebih besar,
hal ini ditunjukkan dengan siswa masih mampu mengingat pembelajaran yang
dilaksanakan selang-seling antara perbandingan dan skala, perbandingan pada
siklus 1 pertemuan 1 dan siklus 2 pertemuan 1, sedangkan skala pada siklus 1
pertemuan 2 dan siklus 2 pertemuan 2. (2) Mengembangkan keterampilan
interdisipliner, mengakses dan menggunakan informasi, memadukan pengetahuan
dengan lebih baik, memadukan belajar di kelas dan lapangan, jelas ini terlihat
ketika siswa menyelesaikan masalah yang umum yang ada di sekitar mereka.(3.)
Mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup dengan cara meneliti dan
cara mengatasi masalah serta cara berkomunikasi dalam kelompok, keunggulan
ini telah tercermin dalam antusias siwa dalam berkelompok dan berdiskusi
memecahkan masalah, sehingga iklim belajar berbeda jauh dengan saat
pembelajaran dengan model konvensional.(4.) Menciptakan lingkungan belajar
yang aktif, kooperatif, menggunakan penilaian diri dan kelompok, berpusat pada
siswa, mempunyai efektivitas tinggi, seperti pembelajaran modern, pada
pembelajaran ini semua berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator.
(5.) Menciptakan lingkungan belajar yang memberikan umpan balik segera,
memberikan kesempatan untuk mempelajari aneka sasaran belajar yang disukai
siswa, menciptakan lingkungan belajar yang dapat meningkatkan keterampilan
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berpikir kritis dalam memecahkan masalah, dengan siswa menyelesaikan masalah
mereka, berarti keterampilan berpikir mereka telah diasah. (6.) Meningkatkaan
motivasi dan kepuasan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan interaksi siswa
dengan guru, hal ini terbukti dengan intensnya interaksi antara siswa dengan guru
maupun siswa dengan siswa, siswa terlihat lebih ceria dalam mengikuti
pembelajaran.
Selain itu penggunaan Problem Based Learningjuga dipadukan dengan
media video pembelajaran yang merupakan media audio visual yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses
belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali. Kehadiran media video dapat
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang merupakan bagian dari
sistem pembelajaran (Kristanto, 2011:15), hal ini terlihat ketika sangat tertarik dan
antusiasnya siswa ketika memperhatikan video pembelajaran saat video
ditayangkan, siswa kadang tertawa setelah melihat gambar animasi yang menurut
siswa lucu.
f. Hasil Problem Based Learning
pada siklus I pertemuan I dan II hasil pembelajaran ini tercermin dalam
meningkatnya keterampilan anak untuk belajar secara mandiri, hanya dengan
diberikan petunjuk pengerjaan siswa diminta menyelesaikan masalah yang
diberikan kepada mereka. Keterampilan berpikir, terutama dalam penyelidikan
dan mengatasi masalah juga terasah dalam kegiatan kelompok, dimana siswa
diminta menyelidiki masalah dan kemudian menyelesaikannya bersama-sama.
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Perilaku siswa dalam keterampilan sosial juga semakin dilatih, hal ini terutama
terlihat dari komunikasi siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru yang
semakin intens.
Pada siklus II pertemuan I dan II keadaan juga tidak terlalu jauh, dimana
kedekatan antara siswa dengan guru masih terjalin, siswa tak sungkan untuk
bertanya, mereka telah bekerja sama menyelesaikan masalah dengan teman satu
kelompoknya, hal ini telah melatih perilaku siswa dalam keterampilan sosial.
Selain itu keterampilan berpikir, terutama dalam penyelidikan dan mengatasi
masalah

juga terasah karena peran siswa dalam menyelesaikan masalah

merupakan proporsi terbesar, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator.
g. karakteristik dan kelebihan media video pembelajaran
Karakteristik dan kelebihan media video pembelajaran yang terlihat dalam
penelitian ini antara lain mampu mengecilkan objek yang terlalu besar agar bisa
dibawa ke kelas untuk dipelajari, seperti dimunculkannya gambar gedung dan
peta yang diperkecil sehingga lebih mudah diukur. Selain itu video juga bisa
diperbanyak dan diedit, tampilannya dapat dimanipulasi agar siswa lebih tertaik,
video dapat di hentikan pada waktu yang diinginkan bila pada tayangan tersebut
memerlukan pembahasan lagi. Video juga up to date maksudnya dapat
menampilkan gambar dan objek terbaru. Bahkan menurut Riyana (2007:7) Video
mampu mempertahankan perhatian siswa/audien yang melihat video tersebut.
Hasil penelitian menunjukan siswa bisa bertahan lebih lama hingga 1-2 jam untuk
menyimak video dengan baik dibandingkan dengan mendengarkan saja yang
hanya mampu bertahan dalam waktu 25-30 menit saja. Selain itu video
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pembelajaran juga memperluas minat siswa melampaui dinding kelas. Dengan
demikian media video pembelajaran sangat mendukung model Problem Based
Learningini, karena memang Problem Based Learningberbasiskan pemecahan
masalah yang ada di sekitar siswa. Selain itu video juga telah menampilkan
bagaimana cara mengukur tinggi gedung melalui skala, berarti kita tidak perlu
menggunakan benda asli untuk mengukurnya, kita bisa mewakilkan dengan
penggunaan gambar.
Dalam penelitian yang telah dilaksanakan terlihat adanya peningkatan
aktivitas siswa, hasil belajar siswa, keterampilan guru dalam menggunakan media,
menyajikan materi dan menciptakan iklim pembelajaran yang optimal dalam
pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan guru menerapkan pembelajaran
melalui Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran

pada

pembelajaran matematika kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang.
4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa keterampilan guru
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat terlihat dari
indikator keterampilan guru dalam menyajikan materi, menggunakan media dan
menciptakan iklim belajar yang bagus untuk pembelajaran mengalami
peningkatan. Selain itu aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui
Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran juga mengalami
peningkatan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan ini juga terlihat pada hasil
belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil tes yang
dilakukan terlihat bahwa terdapat adanya peningkatan pada perolehan nilai rata-
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rata dan ketuntasan belajar klasikal siswa dari siklus I ke siklus II. Selain itu,
media video pembelajaran

yang digunakan dalam proses pembelajaran

mendukung terciptanya suasana belajar yang dapat menarik dan menyenangkan
bagi siswa.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan keterampilan
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa melalui
Problem Based Learning berbantuan video pembelajaran dapat diterapkan dalam
pembelajaran matematika di kelas V Sekolah Dasar karena siswa dapat
mengambil alih tanggung jawab dalam pembelajaran mereka sendiri, sehingga
keuntungan yang mereka dapat lebih luas cakupannya dan mereka bisa
menyalurkan

serta

menambah

kemampuannya

berkomunikasi, kerja tim serta memecahkan masalah.

seperti

kemampuan

BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran
matematika melalui Problem Based Learningberbantuan video pembelajaran pada
siswa kelas VC SDN Karangayu 02, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketrampilan
mengajar matematika guru meningkat. Selain itu aktivitas belajar matematika
siswa kelas VC juga meningkat. Perolehan hasil belajar Matematika siswa kelas
VC telah meningkat secara signifikan. Hasil penelitian tersebut dijabarkan sebagai
berikut:
Keterampilan

guru

dalampembelajaran

melalui

Problem

Based

Learningberbantuan video pembelajaran juga mengalami peningkatan pada setiap
siklusnya. Pada siklus 1 pertemuan 1 jumlah skor yang diperoleh adalah 40
dengan kategori tinggi dan pada siklus 1 pertemuan 2 mengalami peningkatan
skor menjadi 43 tetapi masih dalam kategori tinggi. Pada siklus 2 pertemuan 1
diperoleh skor 47 dengan kategori sangat tinggi dan meningkat pada siklus 2
pertemuan 2 mencapai 48 dengan kategori sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari
keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran, membuka pelajaran,
mengajukan pertanyaan/permasalahan serta materi yang dikaitkan dengan
keseharian siswa/dunia nyata melalui media video pembelajaran, membimbing
siswa

menyelesaikan

permasalahan
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melalui

langkah

Problem

Based
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Learningdengan media video pembelajaran dalam diskusi kelompok, mengelola
kelas agar tetap kondusif, menyusun langkah pembelajaran dengan model PBL,
menggunakan media video pembelajaran dan memberikan variasi, memberikan
penguatan, melaksanakan evaluasi, serta menutup pelajaran sudah tampak dalam
kegiatan pembelajaran.
Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada
siklus 1 pertemuan 1 jumlah rata-rata skor aktivitas siswa adalah 16,8 dengan
kategori cukup. Pada siklus 1 pertemuan 2 skor rata-rata yang diperoleh
mengalami peningkatan, yaitu 19,1 dengan kategori tinggi. Pada siklus 2
pertemuan 1 skor rata-rata yang diperoleh meningkat lagi menjadi 22,1 dengan
kriteria sangat tinggi dan pada siklus 2 pertemuan 2 mengalami peningkatan
mencapai 23,4 dengan kategori sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas
siswa dalam mental activities, motor activities, visual activities, oral activities,
serta writing activitiesselama kegiatan pembelajaran sudah tampak.
Berdasarkan hasil tes yang dilakukan, menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Pada siklus 1 pertemuan 1
diperoleh nilai rata-rata 57,7 dengan ketuntasan belajar 60% dan pada siklus 1
pertemuan 2 yang merupakan akhir dari siklus 1 nilai rata-rata meningkat menjadi
62,7 dengan ketuntasan belajar 68,9%. Pada siklus 2 pertemuan 1 diperoleh nilai
rata-rata 71,2 dengan ketuntasan belajar 76,7% dan mengalami peningkatan pada
siklus 2 pertemuan 2 yang menjadi akhir dari siklus 2 mencapai 75,2 dengan
ketuntasan belajar 86,2%.
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Setelah melaksanakan PTK dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
matematika melalui Problem Based Learningberbantuan video pembelajaran
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menyajikan materi, menggunakan
media dan menciptakan iklim pembelajaran yang optimal, aktivitas siswa dan
hasil belajar siswa sehingga kualitas pembelajaran matematika menjadi
meningkat. Dengan demikian, hipotesis tindakan untuk penelitian ini yaitu
melalui pembelajaran matematika melalui Problem Based Learningberbantuan
video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada
siswa kelas VC SDN Karangayu 02 Semarang terbukti kebenarannya.

5.2 SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas VC SDN Karangayu 02,
peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Dalam mengembangkan pembelajaran matematika sebaiknya guru memulai
dengan memberikan permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan

tersebut

haruslah yang berkaitan dengan dunia nyata karena akan membantu
pemahaman siswa. Setelah itu guru harus membantu siswa memahami masalah
dengan menemukan apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui dari
permasalahn tersebut.
2. Dalam pembelajaran hendaknya guru mengarahkan siswa untuk aktif
menggunakan media video pembelajaran yang telah disediakan.
3. Dalam membimbing diskusi kelompok hendaknya guru menyebarkan
partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, meningkatkan urunan peserta didik
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dalam menyelesaikan masalah, serta membimbing siswa untuk menyusun dan
menyajikan laporan hasil diskusi (artefak dan exhibit)
4. Guru harus lebih aktif untuk memancing terjadinya diskusi antar siswa dengan
saling mengomentari hasil pekerjaan setiap kelompok.
5. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dapat melanjutkan penelitian ini
dengan menggunakan model model PBL yang berorientasi teori Van Hiele
dengan materi geometri, karena peneliti belum sempat menelitinya.
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Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Problem Based Learning
Berbantuan Video Pembelajaran di Kelas V SDN Karangayu 02 Semarang

No

Variabel

1

Perilaku
pembelajaran
guru/keterampilan
guru
dalam
pembelajaran
matematika
menggunakan
Problem
Based
Learning Berbantuan
Video Pembelajaran

2

Indikator

Alat/
instrumen
a. Guru
a. Lembar
b. Catatan
Observasi
Lapangan b. Catatan
lapangan
Sumber data

1. Merencanakan pembelajaran
2. Membuka pelajaran
3. Mengajukan
pertanyaan/permasalahan
serta materi yang dikaitkan
dengan
keseharian
siswa/dunia nyata melalui
media video pembelajaran
4. Membimbing
siswa
menyelesaikan permasalahan
melalui langkah Problem
Based Learning dengan
media video pembelajaran
dalam diskusi kelompok
5. Mengelola kelas agar tetap
kondusif
6. Kualitas materi pembelajaran
matematika dengan model
PBL
berbantuan
video
pembelajaran
7. Kualitas media
8. Memberikan penguatan
9. Melaksanakan evaluasi
10.
Menutup pelajaran
Perilaku
belajar 6. Mental activities
a. Siswa
c. Lembar
siswa/Aktivitas
7. Motor activities
b. Catatan
Observasi
siswa
dalam 8. Visual activities
Lapangan d. Catatan
pembelajaran
9. Oral activities
Lapangan
matematika
10.
Writing activities
menggunakan
Problem
Based
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Learning Berbantuan
Video Pembelajaran
3

Hasil belajar siswa 1. Siswa dapat menemukan
dalam pembelajaran
nilai dari perbandingan dua
matematika
hal dengan tepat.
menggunakan
2. Siswa dapat menemukan
Problem
Based
nilai dari perbandingan tiga
Learning Berbantuan
hal dengan tepat.
Video Pembelajaran
3. Siswa dapat menemukan
nilai
dari
perbandingan
senilai dengan tepat.
4. Siswa dapat menemukan
nilai
dari
perbandingan
berbalik/berbeda nilai dengan
tepat.
5. Siswa dapat menentukan
skala pada gambar dengan
diketahui ukuran sebenarnya
dan ukuran pada gambar
dengan tepat.
6. Siswa dapat menentukan
ukuran pada gambar dengan
diketahui skala dan ukuran
sebenarnya dengan tepat.
7. Siswa dapat menentukan
ukuran sebenarnya dengan
diketahui skala dan ukuran
pada gambar dengan tepat.

a. Siwa
b. Dokumentasi

a. Tes
tertulis
b. Data
dokument
asi
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LEMBAR PETUNJUK PENGGUNAAN
KETERAMPILAN GURU
Siklus __________ Pertemuan __________
Nama Guru

: ________________

Nama SD

: SDN Karangayu 02

Kelas

:V

Konsep

: ________________

Hari/Tanggal

: ________________

Petunjuk

:

1. Berilah tanda check (

pada kolom checkuntuk indikator yang

terlaksana!
2. Tulis skor yang diperoleh, dengan kriteria sebagai berikut:
a. Skor 1 jika tidak ada deskriptor yang tampak
b. Skor 2 jika 1 deskriptor yang tampak
c. Skor 3 jika 2 deskriptor tampak
d. Skor 4 jika 3 deskriptor tampak
e. Skor 5 jika 4 deskriptor tampak
No

Indikator

1

Merencanakan
pembelajaran

2

Membuka pelajaran

Deskriptor
a. Memilih materi yang akan
diajarkan dengan memberikan
materi yang dekat dengan
kehidupan siswa
b. Menyusun
langkah-langkah
pembelajaransesuai
dengan
langkah-langkah model PBL
c. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa
d. Menyiapkan
media
video
pembelajaran
a. Guru melakukan apersepsi
b. Menginformasikan materi yang
akan dipelajari
c. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
d. Memberikan motivasi belajar
kepada siswa

Check
( )

Skor
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3

Mengajukan pertanyaan
dari
materi
yang
dikaitkan
dengan
keseharian siswa/dunia
nyata melalui media
video pembelajaran

4

Membimbing
siswa
menyelesaikan
permasalahan melalui
langkah Problem Based
Learning dengan media
video
pembelajaran
dalam
diskusi
kelompok

5

Mengelola kelas agar
tetap kondusif

6

Kualitas
Materi
Pembelajaran
matematika
dengan
model PBLberbantuan
video pembelajaran

a. Mengajukan pertanyaan yang
mengacu pada kehidupan seharihari di sekitar siswa.
b. Pengungkapan pertanyaan secara
jelas dan singkat sebelum
menjawab pertanyaan
c. Menayangkan pertanyaan melalui
video pembelajaran kepada siswa
d. Memberikan
waktu
berpikir
kepada siswa disertai pemindahan
giliran menjawab
a. Menyiapkan siswa untuk meneliti
dengan memberi batasan bahasan
pada tujuan dari topik diskusi
b. Meningkatkan keterlibatan siswa
dalam
menyelesaikan
permasalahan
dengan
menganalisis
ide-ide
yang
dimiliki siswa (inquiry)
c. Menyebarkan pertisipasi siswa
dalam diskusi kelompok
d. Dalam
menggunakan
video
pembelajaran guru memadukan
dengan
variasi
seperti
memberikan pertanyaan spontan
agar siswa tetap fokus pada
materi.
a. Menunjukkan sikap tanggap
terhadap aktivitas siswa
b. Memberikan petunjuk yang jelas
terhadap pembelajaran yang
dilaksanakan
c. Memberikan
teguran
dan
penguatan terhadap tingkah laku
siswa
d. Memusatkan perhatian siswa
dengan memberikan komentar
secara verbal
a. Materi sesuai dengan tujuan dan
kompetensi yang diharapkan
b. Materi terkait dengan kehidupan
sehari-hari siswa
c. Materi pembelajaran bersifat
sistematis sesuai model PBL
d. Materi ajar dapat mengakomodasi
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7

Kualitas media

a.

b.
c.

d.

8

Memberikan penguatan

a.

b.

c.

d.

9

Melaksanakan evaluasi

a.
b.
c.
d.

10

Menutup pelajaran

a.

b.
c.
d.

partisipasi aktif siswa dalam
diskusi kelompok.
Media
video
pembelajaran
menarik,
ditandai
dengan
perhatian siswa yang tertuju pada
video pembelajaran pada saat
diputar.
Media video pembelajaran sesuai
dengan materi.
Video pembelajaran dapat dilihat
dan didengar dengan jelas serta
sesuai dengan RPP.
Video
pembelajaran
dapat
digunakan untuk membimbing
siswa untuk menyusun dan
menyajikan laporan hasil diskusi
(artefak dan exhibit)
Memberikan penguatan dengan
segera setelah siswa melakukan
tindakan
Memberikan penguatan berupa
kata-kata pujian seperti bagus,
pintar, baik, hebat, cerdas
Memberikan
tepuk
tangan,
acungan jempol, anggukan atau
senyuman
Memberikan penghargaan berupa
benda seperti sticker, makanan
ringan, atau permen
Ada alat evaluasi berupa tes
tertulis
Menjelaskan langkah pelaksanaan
evaluasi
Mengawasi
siswa
dalam
mengerjakansoal evaluasi
Soal evaluasi sesuai materi
pembelajaran
Merangkum
atau
membuat
simpulan persoalan yang telah
dipelajari
Memberi kesempatan bertanya
bagi siswa yang belum mengerti
Memberikan refleksi terhadap
pemecahan masalah
Memberikan tindak lanjut berupa
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saran
untuk
memperluas
pengetahuan yang berhubungan
dengan materi yang telah
dipelajari
Jumlah skor
Keterangan Penilaian
a. menentukan skor terendah (R) dan tertinggi (T);
b. menentukan desil yaitu D2, D4,D6,D8;
Rumus yang digunakan dalam menentukan desil yaitu (Sukestiyarno,
2010:13-14):
=

kedudukan desil ke i =>

=

+ t(

-

), untuk i =

1,...,9
Keterangan :
T

= skor maksimal

R

= skor minimal
= nilai ke i dari desil.
= pembulatan ke bawah dari

m+1 = penambahan m dengan 1
n = banyaknya skor = 41
Skor diurutkan dari terendah ke tinggi
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50.
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Letak

Letak

Letak

Letak

=

Letak

=

=

=

= 8,4

= 25,2

=

+ t(

-

),

Letak

=

+ t(

-

= 17 + 0,4(18-17)

= 34 + 0,2(35-34)

= 17,4

= 34,2

=

=

Letak

=

=

=

= 16,8

= 33,6

+ t(

-

),

Letak

=

+ t(

-

= 25 + 0,8(26-25)

= 43 + 0,6(44-43)

= 25,8

= 43,6

Skala Penilaian Keterampilan Guru

),

),

Kategori

43,6≤ skor ≤ 50

Sangat Tinggi

34,2≤ skor <43,6

Tinggi

25,8≤ skor <34,2

Cukup

17,4 ≤ skor <25,8

Rendah

10 ≤ skor <17,4

Sangat rendah

Semarang, ............... 2013

Observer

256

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus __________ Pertemuan __________
Nama SD

: SDN Karangayu 02

Kelas

:V

Konsep

: ________________

Hari/Tanggal

: ________________

Petunjuk

:

1. Berilah tanda check (

pada kolom checkuntuk indikator yang

terlaksana!
2. Tulis skor yang diperoleh, dengan kriteria sebagai berikut:
a. Skor 1 jika tidak ada deskriptor yang tampak
b. Skor 2 jika 1 deskriptor yang tampak
c. Skor 3 jika 2 deskriptor tampak
d. Skor 4 jika 3 deskriptor tampak
e. Skor 5 jika 4 deskriptor tampak

1

Indikator
Paul B. Dierich
(Sardiman, 2004:
101)
Mental activities

2

Motor activities

No

Deskriptor PBL dengan Video
Pembelajaran
a. Siswa menanggapi pertanyaan
yang diberikan guru
b. Siswa
mengingat
permasalahan yang diberikan
oleh guru
c. Siswa
menganalisis
permasalahan yang diberikan
guru
d. Siswa
memecahkan
permasalahan yang diberikan
guru
a. Siswa melakukan penyelidikan
terhadap
informasi
yang
diperoleh
b. Memanfaatkan media yang
tersedia
c. Siswa
mencatat
hasil
penyelidikan sebagai persiapan
diskusi

Check
( )

Skor
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3

Visual activities

4

Oral activities

5

Writing activities
Menyusun laporan
hasil

diskusi

(artefak & exhibit)

d. Siswa
menguji
solusi
permasalahan
a. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru tentang tata
cara
menggunakan
video
pembelajaran
b. Siswa memperhatikan materi
pembelajaran melalui media
video pembelajaran
yang
disiapkan guru
c. Siswa melakukan penyelidikan
dengan memanfaatkan media
video pembelajaran
d. Siswa menggunakan media
video
pembelajaran
saat
diskusi
a. Siswa
menyampaikan
pendapat
yang
berkaitan
dengan permasalahan
b. Siswa bertanya pendapat orang
lain atau bertanya tentang
sesuatu yang belum dipahami
c. Siswa
saling
berdiskusi
bertukar
pikiran
untuk
menyatukan
pendapat
kelompok
d. Siswa merumuskan solusi dari
permasalahan
yang
telah
diselidiki
a. Siswa menyiapkan laporan
yang akan disajikan
b. Siswa menulis laporan yang
akan disampaikan
c. Siswa membagi tugas dalam
menyampaikan laporan dalam
kelompok
d. Siswa menyampaikan hasil
diskusi di depan kelas
Jumlah skor
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Keterangan Penilaian
a.menentukan skor terendah (R) dan tertinggi (T);
b.menentukan desil yaitu D2, D4,D6,D8;
Rumus yang digunakan dalam menentukan desil yaitu (Sukestiyarno,
2010:13-14):
=

kedudukan desil ke i =>

=

+ t(

-

), untuk i =

1,...,9
Keterangan :
T

= skor maksimal

R

= skor minimal
= nilai ke i dari desil.
= pembulatan ke bawah dari

m+1 = penambahan m dengan 1
n = banyaknya skor = 21
Skor diurutkan dari terendah ke tinggi
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Letak

Letak

Letak

Letak

=

Letak

=

=

=

= 4,4

= 13,2

=

+ t(

-

),

Letak

=

+ t(

-

= 8 + 0,4(9-8)

= 17 + 0,2(18-17)

= 8,4

= 17,2

=

=

Letak

=

=

=

= 8,8

= 17,6

+ t(

-

),

Letak

),

=

+ t(

-

= 14 + 0,8(15-14)

= 21 + 0,6(22-21)

= 14,8

= 21,6

),
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Skala Penilaian Aktivitas Siswa

Kategori

21,6 ≤ skor ≤ 25

Sangat tinggi

17,2 ≤ skor <21,6

Tinggi

14,8 ≤ skor <17,2

Cukup

8,4 ≤ skor <14,8

Rendah

5 ≤ skor <8,4

Sangat rendah

Semarang, ............... 2013

Observer
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CATATAN LAPANGAN
Siklus ... Pertemuan ...

Nama SD

: SDN KARANGAYU 02 SEMARANG

Kelas

:V

Subyek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang tidak tercantum pada lembar pengamatan
guru dan aktivitas siswa dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Semarang,

Observer

2013
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LAMPIRAN II
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

262

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus 1 Pertemuan 1
Satuan Pendidikan : SDN Karangayu 02
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/Semester
: V/2
Alokasi Waktu
: 5 35 menit (2 pertemuan)
A. Standar Kompetensi
5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah
B. Kompetensi Dasar
5.4 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala
C. Indikator
5.4.1 Menemukan nilaisuatu perbandingan dari perbandingan dua hal
maupun tiga hal
5.4.2 Menentukan skala, ukuran sebenarnya maupun jarak pada peta
D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menemukan nilai dari
perbandingan dua hal dengan melakukan operasi perkalian
pecahandengan tepat.
2. Setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menemukan nilai dari
perbandingan tiga hal dengan melakukan operasi perkalian
pecahandengan tepat.
3. Dengan menerapkan konsep perkalian dan pembagian pecahan serta
konversi satuan panjang dan waktu siswa dapat menentukan skala pada
gambar dengan diketahui ukuran sebenarnya dan ukuran pada gambar
dengan tepat.
4. Dengan menerapkan konsep perkalian dan pembagian pecahan serta
konversi satuan panjang dan waktu, siswa dapat menentukan ukuran
pada gambar dengan diketahui skala dan ukuran sebenarnya dengan
tepat.
5. Dengan menerapkan konsep perkalian dan pembagian pecahan serta
konversi satuan panjang dan waktu, siswa dapat menentukan ukuran
sebenarnya dengan diketahui skala dan ukuran pada gambar dengan
tepat.
E. Materi Pokok
1. Perbandingan dan Skala
2. Pecahan sebagai perbandingan:
a. Perbandingan dari dua hal
b. Perbandingan dari tiga hal
3. Cara mencari Skala, Ukuran sebenarnya, dan, Jarak pada Peta.
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F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning
2. Metode yang digunakan meliputi:
- Ceramah
- Diskusi
- Tanya jawab
G. Langkah Pembelajaran
1. Pertemuan 1 (indikator 5.4.1)
Tahapan Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pra Kegiatan
5 menit
1. Salam
2. Guru membimbing doa
3. Guru melakukan presesensi
4. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar

Kegiatan Awal
1.

2.

3.

Kegiatan Inti
Memberikan orientasi
tentang permasalahan
yang akan dibahas
Memberikan tayangan
materi tentang masalah
yang akan dibahas

1.

5 menit
Guru memberikan apersepsi
guru mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan
dengan materi
a. Berapa banyak siswa di kelasmu?
b. Berapa banyak siswa laki-laki di kelasmu?
c. Berapa banyak siswa perempuan di kelasmu?
d. Bandingkan banyak siswa laki-laki dengan banyak
siswa perempuan. Berapa perbandingannya?
e. Bandingkan banyak siswa laki-laki dengan banyak
seluruh siswa di kelasmu. Berapa
perbandingannya?
Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yaitu
siswa mampu menjelaskan arti perbandingan dan
skala,menyatakan perbandingan dua hal dalam
bentuk yang paling sederhana, dan melakukan
operasi perkalian pecahan, siswa dapat menemukan
nilai dari suatu perbandingan dari perbandingan dua
hal maupun tiga hal dengan tepat.
Guru menyampaikan materi pokok yang akan
dipelajari,
yaitu
perbandingan
dan
skala
menggunakan video pembelajaran.
60 menit
Mari kita perhatikan gambar berikut.

Lingkaran hitam "ada 2 dari 5" ditulis Dapat juga
dikatakan " lingkaran hitam" berbanding"semua"
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adalah "2 berbanding 5", ditulis 2 :
5.Jadi,mempunyai nilai sama dengan 2 : 5. Semua
ada 5, terdiriatas "yang hitam" 2, "yang putih" 3.
Dapat dikatakan "yang hitam"berbanding "yang
putih" sebagai 2 : 3. Ditulis hitam : putih = 2 : 3.
2. Contoh perbandingan dua hal:
a. Jumlah umur Ali dan Badri 27 tahun. Umur Ali
umur Badri. Berapa tahun umur mereka
masing-masing?
Jawab :
Umur Ali : Umur Badri = 4 : 5
Jumlah umur Ali dan Badri 27 tahun
Kita misalkan:
Umur Ali = 4 x
Umur Badri = 5 x
Umur Ali + Umur Badri = 27
Jadi bisa kita kerjakan seperti ini:
4 x + 5 x = 27
9 x = 27
x=
x=
Sekarang kita ketahui bahwa nilai xadalah 3
Jadi bisa kita ketahui umur keduanya,
Umur Ali = 4 x = 4 3 = 12
Umur Badri= 5 x = 5 3 = 15
Contoh perbandingan tiga hal:
a. Uang A berbanding uang B adalah 3 : 2,
sedangkan uang B adalah uang C. Jumlah uang
A dan C adalah Rp 51.000,00. Berapa rupiah
uang mereka masing-masing?
Jawab:

Uang A : B : C = 9 : 6 : 8
Uang A + C = 51.000
kita misalkan:
uang A = 9 x
uang B = 6 x
uang C = 8 x
A + C = 51.000
Jadi, A + C = 9 x + 8 x = 51.000

265

17 x = 51.000
x = 51.000 : 17
x = 3.000

3.
Mempersiapkan siswa
untuk
berperan
sebagai
pemecah
masalah
dengan
bekerja sama
Siswa mendefinisikan
pandangan
mereka
mengenai masalah
4.

Membuat kelompok
Guru membagi siswa
menjadi kelompok yang
berisi
siswa
yang
heterogen
Membantu
Inquiry
dan
investigasi
(mengeksplorasi dan
mendistribusikan
informasi)
Guru bisa membantu
siswa
memecahkan
masalah
secara
kolaboratif
dengan
memberikan pandangan
cara
memecahkan
masalah.

5.

6.

Jadi
uang A = 9 x = 9 3.000 = 27.000
uang B = 6 x = 6 3.000 = 18.000
uang C = 8 x = 8 3.000 = 24.000
Siswa diperlihatkan/ditayangkan masalah
“Ali mempunyai sebidang tanah. Suatu hari dia
mendapat tagihan untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan. Tapi Ali mempunyai masalah, karena dia
tidak mengetahui luas tanahnya tersebut. Di
sertifikat tanah yang dia punya hanya tertulis bahwa
keliling tanah itu 54 m dan tanah tersebut berbentuk
persegi panjang. Perbandingan panjang dan
lebarnya 10 : 8. Berapakah luas tanah Ali yang
seharusnya dilaporkan?”
Siswa diminta membaca berulang kali masalah
tersebut, dan diharapkan dapat menemukan apa yang
ditanyakan dari permasalahan, yaitu “berapa luas
tanah yang dimaksud”(eksplorasi)
Untuk menyelesaikan masalah itu siswa diharapkan
dapat menemukan masalah seperti:
a. Berapakah perbandingan paling sederhana dari
10:8?
b. Berapa panjang dan lebar dari tanah yang
berbentuk persegi panjang itu?
c. Apakah rumus dari luas daerah persegi panjang?
Setelah siswa selesai membaca soal dan
merencanakan apa yang seharusnya dilakukan
dengan soal tersebut, maka siswa dibagi menjadi
kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang untuk
mendiskusikan masalah yang diberikan guru.
Guru meminta siswa untuk menulis fakta yang ada
dalam soal terlebih dahulu meliputi: (eksplorasi)
Diketahui:
a. Keliling tanah yang berbentuk persegi panjang
adalah 54m
K = 54 m
b. Perbandingan panjang dan lebar 10:8
p : l = 10 : 8
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7.

Siswa dibimbing guru menyusun jawaban sementara
terhadap permasalahan yang telah ditemukan.
(elaborasi)
c. Menyederhanakan perbandingan yang ada
dengan membagi dengan FPB dari 10 dan 8,
yaitu 2
10 : 2 = 5
8:2=4

Jadi perbandingan yang didapat p l = 5:4
Untuk selanjutnya kita misalkan p =5x
l= 4x
d. Rumus luas persegi panjang yaitu L = p l
Berarti yang harus dicari yaitu panjang dan lebar
dari perbandingan dan keliling, karena panjang
dan lebar belum diketahui.
e. Keliling persegi panjang, K = 2 (p l)
54 = 2 (5x 4x)
54 : 2 = 9x
27 = 9x

=x
x=3
Jadi kita bisa mengetahui nilai p dan l
p = 5 x = 5 3 = 15
l = 4 x = 4 3 = 12
f. Siswa menghitung luas persegi panjang
L=p l
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Performansi:
8.
Mengembangkan dan
mempresentasikan
artefak dan exhibit
Menganalisis
dan 9.
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
10.

11.

Tanya
jawab 12.
(debriefing) : menguji
keakuratan dari solusi
13.
Refleksi
terhadap 14.
pemecahan masalah
15.

L = 15
L = 180
Jadi luas persegi panjang tersebut 180 m
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya
menjadi sebuah laporan yang boleh dihias sesuka
kelompok untuk kemudian dipajang di depan kelas.
(elaborasi)
Kemudian perwakilan setiap kelompok diberi waktu
maju 5 menit untuk mengamati hasil pekerjaan
kelompok lain yang dipajang di depan kelas.
(elaborasi)
Setelah itu siswa diminta menuliskan sesuatu yang
belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok
lain, atau bahkan menemukan kesalahan kelompok
lain untuk kemudian dianalisis. (elaborasi)
Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok
masing-masing dan diberi waktu 5 menit untuk
menganalisis hasil temuannya. (elaborasi)
Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang
bersangkutan tentang temuannya. (elaborasi)
Kelompok yang bersangkutan menjawab pertanyaan
dari kelompok lain. (elaborasi)
Guru memberikan umpan balik berupa penguatan
terhadap hasil kerja siswa (konfirmasi)
Guru memberikan konfirmasi mengenai soal yang
telah diberikan
Menyederhanakan perbandingan yang ada dengan
membagi dengan FPB dari 10 dan 8, yaitu 2
10 : 2 = 5
8:2=4

Jadi perbandingan yang didapat p l = 5:4
Untuk selanjutnya kita misalkan p =5x
l= 4x
Rumus luas persegi panjang yaitu L = p l
Berarti yang harus dicari yaitu panjang dan lebar
dari perbandingan dan keliling, karena panjang
dan lebar belum diketahui.
Keliling persegi panjang, K = 2 (p l)
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54 = 2 (5x 4x)
54 : 2 = 9x
27 = 9x

=x
x=3
Jadi kita bisa mengetahui nilai p dan l
p = 5 x = 5 3 = 15
l = 4 x = 4 3 = 12
Siswa menghitung luas persegi panjang
L=p l
L = 15
L = 180
16. Siswa bersama guru melakukan refleksi terhadap
kegiatan yang telah berlangsung. (konfirmasi)
Kegiatan Penutup
30 menit
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang
ingin bertanya.
2. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang
telah dipelajari
3. Siswa mengerjakan evaluasi
4. Guru memberikan tindak lanjut
H. Media dan Sumber Belajar
1. Media
Video pembelajaran, LCD, Laptop
2. Sumber Belajar
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
b. Prabawanto, Sufyani. Tidak diterbitkan
c. BSE Matematika 5 oleh R.J. Soenarjo
d. BSE Gemar Matematika 5 oleh Y.D. Sumanto
I. Penilaian
1. Prosedur tes
a. Tes awal
b. Tes dalam proses
c. Tes akhir
2. Jenis tes
a. Tes awal
b. Tes perbuatan
c. Tes akhir
3. Bentuk tes

: ada
: ada
: ada
: tidak ada
: tidak ada
: tertulis
: uraian
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4. Teknik tes
a. Tes
b. Non tes

: tertulis
: pengamatan
Semarang,

Juli 2013
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Bahan Ajar
Siklus I Pertemuan 1
a.

Perbandingan
Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa
Perbandingan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya,Amir

adalahsiswa paling tinggi dikelasnya. Artinya, Amir adalah siswa paing tinggi
dibandingdengan teman-temanya di kelas. Harga beras saat ini 1 ½ kali harga
beras satu bulan yanglalu. Artinya, harga beras saat ini dibanding harga beras satu
bulan adalah 3 banding 2. Seperti itulah perbandingan yang ada di sekitar kita,
kita juga bisa membandingkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan
yang ada di kelas kita.
Sebagai ilustrasi,perhatikan dua buah gambar garis berikut ini:

Panjang kedua garis pada gambar di atas, dapat dinyatakan dalam
perbandingansebagai berikut:
1. Panjang garis B adalah 1 cm lebih panjang dari garis A.
2. Panjang garis A adalah 1 cm lebih pendek dari garis B.
3. Panjang garis B banding panjang garis A adalah 3 banding 2.
4. Panjang garis A banding panjang garis B adalah 2 banding 3.
Selanjutnya, perhatikan gambar kancing-kancing berikut ini,

Kancing-kancing di atas dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan
sebagai berikut:
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1. Perbandingan banyak kancing hitam dengan kancing putih adalah 2
banding 3.
2. Perbandingan banyak kancing putih dengan kancing hitam adalah 3
banding 2.
3. Perbandingan banyak kancing warna hitam dengan semua kancing
adalah 2banding 5.
4. Perbandingan banyak kancing putih dengan semua kancing adalah 3
banding 5.
Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah
dengan bekerja sama.
Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari
suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.
Perbandingan a ke b dinyatakan dalam: a:b atau
Perbandingan juga bisa dinyatakan dalam pecahan. Inti dari
perbandingan adalah masalah menyederhanakan pecahan. Jadi jika kita
sudah mendapatkan pecahan dalam bentuk paling sederhana berarti
perbandingan sudah ditemukan. Untuk memudahkan dalam penghitungan
perbandingan, bagilah pembilang dan penyebut dengan FPB dari
pembilang dan penyebut tersebut.
Syarat: Angka-angka dalam perbandingan tidak boleh dalam
operasi matematika seperti pembagian, perkalian, penambahan ataupun
pengurangan pecahan.
Contoh:
:
Untuk mengubahnya ke pecahan, lakukan sama seperti pembagian
pecahan. Lalu hasilnya nyatakan dalam perbandingan.
Pembagian adalah invers (kebalikan) dari perkalian, jadi kita bisa
meyelesaikan pembagian pecahan dengan mengalikan dengan kebalikan
dari pembaginya. Jika seperti contoh dia atas : , maka dapat kita tulis

,
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maka

pembagi

dari

pembagian

tersebut

adalah

, karena dikatakan tadi bahwa kita
menyelesaikan pembagian pecahan dengan mengalikan dengan kebalikan
dari pembaginya, maka operasinya dapat ditulis
secara sederhana : =

=

= . Jadi

=

Mengorganisasikan siswa untuk meneliti dengan membagi
kelompok
Setiap kelompok diketuai oleh pemimpin kelompok dan disupervisi
oleh guru
Membantu Inquiry dan investigasi
Contoh penggunaan pecahan dalam masalah perbandingan:
1. Perbandingan antara uang Rahmi dengan Uang Patton adalah 4 :
5. Jumlah uang mereka adalah Rp72.000,00. Berapakah uang
yang dimiliki masing-masing?
Kita misalkan uang Rahmi 4 x, dan uang Patton 5 x
Karena uang Rahmi ditambah uang Patton adalah Rp72.000,00
Maka,
4 x + 5 x = 72.000
9 x = 72.000
x=

, x = 8.000

Jadi Uang milik Rahmi = 4 x = 4
Uang milik Patton = x =

8.000 = 32.000
8.000 = 40.000

Setelah itu siswa mempersiapkan laporan.
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Rancangan Video Pembelajaran
No
Skenario
Audio
1 Soal (perbandingan 2 Instrumen +
hal)
narasi
Jumlah umur Ali dan
Badri
27
tahun.
Perbandingan Umur Ali
dan umur Badri adalah 4
: 5. Berapa tahun umur
mereka masingmasing?
2

Siswa diminta
menganalisis apa yang
diketahui dari soal

Instrumen +
narasi

3

*) umur Ali ditambah
umur Badri adalah 27
tahun
*) Perbandingan umur
Ali dan
umur Badri
adalah 4 : 5

Instrumen +
narasi

4

Pemecahan masalah

Instrumen +
narasi

5

Soal: (perbandingan 3
hal)
Uang A berbanding uang
B adalah 3 : 2,
sedangkan uang B uang
C. Jumlah uang A dan C
Rp 51.000,00. Berapa
rupiah uang mereka
masing-masing?

Instrumen +
narasi

Visual
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6

Diketahui ada 3 hal yang
dibandingkan, yaitu
uang A, uang B, dan
uang C.
*)Uang A berbanding
uang B adalah
3:2
*) Uang B uang C
atau bisa ditulis uang B
berbanding uang C
adalah 3 : 4
*)Jumlah uang A dan C
Rp 51.000,00
Jika ada soal seperti ini,
kita cari perbandingan
ketiganya terlebih
dahulu.

Instrumen +
narasi

8

Tetapi kita mempunyai
masalah disini, dimana B
mempunyai 2 nilai, yaitu
2 dan 3, oleh sebab itu
kita buat nilai B menjadi
sama dahulu
A:B=3:
B:C= :4

Instrumen +
narasi

9

Kita buat nilai B menjadi
sama yaitu dengan
mencari KPK dari 2 dan
3, KPK 2 dan 3 adalah 6,
berarti untuk menjadi 6,
kedua ruas harus
dikalikan,jadinya

Instrumen +
narasi

10

Dengan begini sekarang
B hanya mempunyai 1
nilai, yaitu 6. Berarti
sekarang
perbandingannya telah
ditemukan,
Jadi perbandingan Uang
A:B:C=9:6:8

Instrumen +
narasi

7

Instrumen +
narasi
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11

Pemecahan masalah

Instrumen +
narasi
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Tampilan Media Video Pembelajaran
Perbandingan Dua Hal
Jumlah umur Ali dan Badri 27 tahun.
Perbandingan Umur Ali dan umur Badri adalah
4 : 5. Berapa tahun umur mereka masingmasing?

Pertama-tama kita tulis dahulu apa
yang diketahui dari soal tadi
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Hal yang diketahui adalah

*) umur Ali ditambah umur Badri adalah 27 tahun
*) Perbandingan umur Ali dan
umur Badri adalah 4 : 5

Kita misalkan

Misal:
Umur Ali = 4 x
Umur Badri = 5 x
Jumlah Umur Ali dan Umur Badri adalah 27
kemudian kita hitung,
4 x + 5 x = 27
9 x = 27
x = 27: 9
x=3
Jadi umur Ali = 4 x = 4 x 3 = 12
Umur Badri = 5 x = 5 x 3 = 15
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Perbandingan Tiga Hal

Uang A berbanding uang B adalah 3 : 2,
sedangkan uang B uang C. Jumlah
uang A dan C Rp 51.000,00. Berapa
rupiah uang mereka masing-masing?
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Diketahui ada 3 hal yang dibandingkan,
yaitu uang A, uang B, dan uang C.
*)Uang A berbanding uang B adalah
3:2
*) Uang B uang C atau bisa ditulis
uang B berbanding uang C adalah 3 : 4
*)Jumlah uang A dan C Rp 51.000,00

Jika ada soal seperti ini, kita cari
perbandingan ketiganya terlebih
dahulu.
A:B=3:2
B:C=3:4

Tetapi kita mempunyai masalah disini, dimana
B mempunyai 2 nilai, yaitu 2 dan 3, oleh sebab
itu kita buat nilai B menjadi sama dahulu
A:B=3:
B:C= :4
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Caranya seperti ini

Kita buat nilai B menjadi sama yaitu dengan
mencari KPK dari 2 dan 3, KPK 2 dan 3 adalah 6,
berarti untuk menjadi 6, kedua ruas harus
dikalikan,jadinya
9: 6
6 :8

Dengan begini sekarang B hanya
mempunyai 1 nilai, yaitu 6.
Berarti sekarang
perbandingannya telah
ditemukan,
Jadi perbandingan Uang
A:B:C=9:6:8
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INGAT!!
Pada soal yang diketahui adalah Jumlah uang A
dan C adalah Rp 51.000,00.
Ingat tadi perbandingan A : B : C = 9 : 6 : 8

Untuk mencari uang masing-masing kita bisa
menghitungnya dengan permisalan
Misalnya, kita misalkan:
uang A = 9 x
uang B = 6 x
uang C = 8 x
A + C = 51.000 kemudian kita hitung
9 x + 8 x = 51.000
17 x = 51.000
x = 51.000 : 17
x = 3.000
Jadi
uang A = 9 x = 9 x 3.000 = 27.000
uang B = 6 x = 6 x 3.000 = 18.000
uang C = 8 x = 8 x 3.000 = 24.000

Soal Kelompok

• Ali mempunyai sebidang tanah. Suatu hari dia mendapat
tagihan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Tapi Ali mempunyai masalah, karena dia tidak
mengetahui luas tanahnya tersebut. Di sertifikat tanah
yang dia punya hanya tertulis bahwa keliling tanah itu 54
m dan tanah tersebut berbentuk persegi panjang.
• Perbandingan panjang dan lebarnya 10 : 8. Berapakah
luas tanah Ali yang seharusnya dilaporkan?”
• (ingat, bahwa yang diketahui baru perbandingan, bukan
panjang dan lebar)

•

L=?
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Kelompok :
Anggota : 1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

LEMBAR KERJA KELOMPOK
Siklus 1 Pertemuan 1

Petunjuk :
1. Bacalah permasalahan di bawah ini dengan cermat!
2. Diskusikan dan selesaikanlah permasalahan tersebut sesuai langkah kegiatan!
3. Tuliskan hasil pekerjaanmu dengan rapi dan pajanglah di depan kelas!
Kegiatan Pembelajaran
Bacalah permasalahan di bawah ini dengan seksama!
Ali mempunyai sebidang tanah. Suatu hari dia mendapat tagihan untuk membayar
Pajak Bumi dan Bangunan, tapi Ali mempunyai masalah, karena dia tidak
mengetahui luas tanahnya tersebut. Di sertifikat tanah yang dia punya hanya
tertulis bahwa keliling tanah itu 54 m, dan tanah tersebut berbentuk persegi
panjang.
Perbandingan panjang dan lebarnya adalah 10 : 8. Berapakah luas tanah Ali
yang seharusnya dilaporkan?
Diketahui:

Ditanya:

Ingat!
Kerjakan bersama kelompok
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a. Carilah perbandingan paling sederhana dari perbandingan yang diketahui,
kemudian buatlah permisalan untuk memudahkan penghitunganmu !

b. Tuliskan dahulu cara mencari luas persegi panjang!

c. Carilah keliling persegi panjang dari apa yang diketahui di atas!

d. Carilah luas tanah yangseharusnya dilaporkan saat membayar pajak!

Setelah selesai buatlah laporan kalian ini dan setelah itu pajang di depan
kelas !!
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
Diketahui:
Perbandingan panjang dan lebar tanah Ali yang berbentuk persegi panjang
adalah 10 : 8
Keliling 54 m
Ditanya:
Berapakah luas tanah Ali
Jawab:
a. Carilah perbandingan paling sederhana dari perbandingan yang diketahui,
kemudian buatlah permisalan untuk memudahkan penghitunganmu !
p:l
10 : 8
5 :4
Misal p = 5x
l = 4x
b. Tuliskan dahulu cara mencari luas persegi panjang!
p×l
c. Carilah keliling persegi panjang dari apa yang diketahui di atas!
K=2

(p

l)
54 = 2 (5x 4x)
54 : 2 = 9x
27 = 9x

=x
x=3
Jadi kita bisa mengetahui nilai p dan l
p = 5 x = 5 3 = 15
l = 4 x = 4 3 = 12
Jadi panjang persegi tersebut (p) = 15 m
Jadi lebar persegi tersebut
(l) = 12 m
d. Carilah luas tanah yangseharusnya dilaporkan saat membayar pajak!
p×l
= 15 × 12 = 180
Jadi luas tanah tersebut adalah 180 m²
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Siklus 1 Pertemuan 1

Standar Kompetensi

: Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

Kompetensi Dasar

:Menggunakan

pecahan

dalam

masalah

perbandingan dan skala
Indikator
1. Menyatakan
perbandingan dua
hal ke bentuk
yang
paling
sederhana
2. Menemukan nilai
dari
suatu
perbandingan dari
perbandingan tiga
hal

Teknik
penilaian
tes

tes

Bentuk
soal
essay

essay

Nomor
Soal
1. a

Tingkat
kognitif
C1

b

C2

c

C2

d

C3

2. a
b
c
d

skor

10

C4
C2
C2
C2

10
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Nama

:

No. Absen

:

Nilai

:

LEMBAR EVALUASI
Siklus 1 Pertemuan 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat sesuai langkah yang telah
kamu pelajari!
1. Jumlah kelereng Dedi dan Endi adalah 21. Perbandingan kelereng Dedi
dengan kelereng Endi adalah 10:4
a. Tulislah perbandingan paling sederhana dari kelereng Dedi dan Endi?
b. Berapakah kelereng Dedi?
c. Berapakah kelereng Endi?
d. Hitunglah jumlah kelereng mereka?
2. Perbandingan permen Ali terhadap permen Bayu adalah 3:4.Perbandingan
permen Bayu dengan permen Caren adalah 2:5. Jumlah permen mereka
bertiga 102 butir.
a. Temukanlah perbandingan paling sederhana dari permen Ali, Bayu, dan
Karen?
b. Berapakah permen Ali?
c. Berapakah permen Bayu?
d. Berapakah permen Karen?
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI
Siklus 1
Pertemuan 1
No

Jawaban

1.

Diketahui :Jumlah kelereng Dedi dan Endi adalah 21
Perbandingan kelereng Dedi dengan kelereng Endi adalah

Skor

1

10:4
Ditanyakan :
a. Bagaimanakah perbandingan paling sederhana dari
kelereng Dedi dan Endi?

1

b. Berapakah kelereng Dedi?
c. Berapakah kelereng Endi?
d. Berapakah jumlah kelereng mereka?
Jawab:
a. Perbandingan dari kelereng Dedi dan Endi adalah 10 :
1

4
Perbandingan paling sederhana yaitu 5 : 2
Kemudian kita misalkan
Kelereng Dedi= 5 x
Kelereng Endi = 2 x
Jumlah Kelereng Dedi dan Kelereng Endi adalah 21
= 5 x + 2 x = 21
Jadi
5 x + 2 x = 21
7 x = 21

2

2

x=
1

=3
b. Kelereng Dedi= 5 x = 5
c. Kelereng Endi = 2 x = 2

3 = 15
3= 6

1

1
d. Jumlah kelereng mereka, 15 + 6 = 21 butir.
Jumlah skor nomor 1

10
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2.

Diketahui : Perbandingan permen Ali terhadap permen Bayu
adalah . Perbandingan permen
permen Caren =

Bayu dengan

1

. Jumlah permen mereka

bertiga 102 butir.
Ditanyakan :
a. Bagaimana perbandingan paling sederhana dari

1

permen Ali, Bayu, dan Karen?
b. Berapakah permen Ali?
c. Berapakah permen Bayu?
d. Berapakah permen Karen?
Jawab :
a. A : B
B:C

3:4
2:5

Karena B ada 2 perbandingan, maka dibuat sama
dahulu agar nilai B menjadi 1
Kita buat menjadi 8, jadi ruas atas dikalikan 2, dan

2

ruas bawah dikalikan 4.
A:B
B:C

3:4
2:5

= 6:8
=

8 : 20

Bisa ditulis kemudian perbandingannya 6 : 8 : 20
Jika disederhanakan lagi maka menjadi 3 : 4 : 10
Kemudian kita misalkan
kita misalkan:
Permen A = 3 x
Permen B = 4 x
Permen C = 10 x
jadi permen A + permen B+ permen C = 3 x + 4 x + 10 x
= 102
17 x = 102
x = 102 : 17
x= 6
Jadi
b. Permen A = 3 x = 3 6 = 18
c. Permen B = 4 x = 4 6 = 24
d. Permen C = 10 x = 10 6 = 60
Jumlah skor nomor 2

3

1
1
1
10
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Jumlah skor

Nilai =
Keterangan:
B = Jumlah benar
St = Skor total
Nilai =

100 = 100

20

100
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus 1 Pertemuan 2
Satuan Pendidikan : SDN Karangayu 02
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/Semester
: V/2
Alokasi Waktu
: 5 35 menit (2 pertemuan)
A. Standar Kompetensi
5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah
B. Kompetensi Dasar
5.5 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala
C. Indikator
5.5.1 Menemukan nilai dari suatu perbandingan dari perbandingan dua hal
maupun tiga hal
5.5.2 Menentukan skala, ukuran sebenarnya maupun jarak pada peta
D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menemukan nilai dari
perbandingan

dua

hal

dengan

melakukan

operasi

perkalian

pecahandengan tepat.
2. Setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menemukan nilai dari
perbandingan

tiga

hal

dengan

melakukan

operasi

perkalian

pecahandengan tepat.
3. Dengan menerapkan konsep perkalian dan pembagian pecahan serta
konversi satuan panjang dan waktu siswa dapat menentukan skala pada
gambar dengan diketahui ukuran sebenarnya dan ukuran pada gambar
dengan tepat
4. Dengan melaksanakan langkah-langkah PBL, siswa dapat menentukan
ukuran pada gambar dengan diketahui skala dan ukuran sebenarnya
dengan tepat.
5. Dengan menerapkan konsep perkalian dan pembagian pecahan serta
konversi satuan panjang dan waktu, siswa dapat menentukan ukuran
sebenarnya dengan diketahui skala dan ukuran pada gambar dengan
tepat.
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E. Materi Pokok
1. Perbandingan dan Skala
2. Pecahan sebagai perbandingan:
c. Perbandingan dari dua hal
d. Perbandingan dari tiga hal
3. Cara mencari Skala, Ukuran sebenarnya, dan, Jarak pada Peta.
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning
2. Metode yang digunakan meliputi:
-

Ceramah

- Diskusi
- Tanya jawab
G. Langkah Pembelajaran
2. Pertemuan 2 (indikator 5.4.2)
Tahapan Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pra Kegiatan
5 menit
1. Salam
2. Guru membimbing doa
3. Guru melakukan presesensi
4. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar
Kegiatan Awal
5 menit
1. Guru memberikan apersepsi
guru mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan
dengan materi
“Anak-anak, siapa yang pernah melihat peta? Ada
tulisan “skala” kan? Siapa yang tahu artinya?”
2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan
dipelajari,
yaitu
perbandingan
dan
skala
menggunakan video pembelajaran.
3. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yaitu
siswa mampu menjelaskan arti perbandingan dan
skala,menyatakan perbandingan dua hal dalam
bentuk yang paling sederhana, dan melakukan
operasi perkalian pecahan, siswa dapat menemukan
jarak sebenarnya, skala, danjarak pada peta
Kegiatan Inti
40 menit
Memberikan orientasi 1. Apa yang akan kita lakukan jika kita ingin ke
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tentang permasalahan
yang akan dibahas
Memberikan tayangan
materi tentang masalah
yang akan dibahas

bepergian ke tempat jauh? Salah satunya pasti melihat
peta dahulu kan? Tapi disana kita tidak tahu berapa
jarak sebenarnya tempat itu dari tempat kita berada.
Bagaimana cara kita mengetahuinya dengan hanya ada
satu petunjuk, yaitu skala peta?
2. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada benda
tiruan yang bisa berbentuk gambar, salinan, atau
miniatur
dengan
ukuran
yang
sebenarnya.Membicarakan skala sama halnya dengan
perbandingan, hanya saja dibuat pembanding
pertamanya 1. Lebih jelasnya ini adalah cara mencari
skala:
a. Menentukan Skala =
b. Menentukan

ukuran

sebenarnya

=

c. Menentukan jarak pada peta/denah/gambar =
3. Untuk membangun pemahaman siswa tentang skala,
pertama-tama berikan mereka sebuah soal seperti pada
soal berikut:
Tinggi gedung Taipei 101 pada gambar adalah 8
cm. Tinggi gedung sebenarnya adalah 100 m.
Berapakah skala gedung itu?
Sebelum menghitung, siswa diminta menulis dahulu
apa yang diketahui dari soal tersebut.
Diketahui:
Tinggi gedung pada gambar adalah 8 cm.
Tinggi gedung sebenarnya adalah 100 m
Ditanyakan:
Berapa skala gedung tersebut?
Jawab:
Kita tuliskan dahulu cara menentukan skala:

Di sini siswa dituntut untuk mampu menyetarakan
100 m. Karena 100 m = 10.000 cm.
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Karena diketahui tinggi sebenarnya 100 m
Maka jika jadikan cm dikalikan dengan 100, karena
turun 2 tangga.
Jadi 100m = 10.000cm
Setelah itu tinggal kita hitung:

Jadi skalanya = 1 : 1.250
Contoh 2:
Jika jarak Jakarta ke Surabaya pada peta adalah
8 cm, kemudian pada peta tertulis skala
1:10.000.000. berapakahukuran sebenarnya?
Sebelum menghitung, siswa diminta menulis dahulu
apa yang diketahui dari soal tersebut.
Diketahui:

Jarak jakarta dan Surabaya pada peta adalah 8cm
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Skala= 1:10.000.000
Ditanyakan:
Berapakah ukuran sebenarnya?
Jawab:
Untuk mencari ukuran sebenarnya kita menggunakan
cara ini
=
Pembagian di atas bisa kita tuliskan
=

= :
Ingat bahwa pembagian adalah kebalikan dari
perkalian.
Jadi untuk memudahkan penghitungan kita bisa
mengubah operasi pembagian di atas menjadi
perkalian, tetapi dengan syarat pembagi harus diganti
dengan kebalikannya. Karena pembaginya adalah
, maka kebalikannya adalah

.

Jadi operasinya menjadi seperti ini:
=

= 80.000.000 cm = 800 km
Mempersiapkan siswa
untuk
berperan
sebagai
pemecah
masalah
dengan
bekerja sama
Siswa mendefinisikan
pandangan
mereka
mengenai masalah

4. Siswa diperlihatkan/ditayangkan masalah
“Sebuah peta berskala 1 : 1.750.000. Dua kota P
dan Q pada petajaraknya 6 cm. Seorang pengendara
sepeda berangkat dari kota P,menuju kota Q dengan
kecepatan
rata-rata
25
km
per
jam.
Selamaperjalanannya, ia berhenti untuk istirahat
sebanyak 2 kali, masing-masing15 menit. Ia tiba di
kota Q pukul 11.45.
Pukul berapa pengendara sepeda itu berangkat dari
kota P?”
Siswa diminta membaca berulang kali masalah
tersebut, dan diharapkan dapat menemukan apa yang
ditanyakan dari permasalahan, yaitu Pukul berapa
pengendara sepeda itu berangkat dari kota
P?”(eksplorasi)
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Membuat kelompok
Guru membagi siswa
menjadi kelompok yang
berisi
siswa
yang
heterogen
Membantu
Inquiry
dan
investigasi
(mengeksplorasi dan
mendistribusikan
informasi)
Guru bisa membantu
siswa
memecahkan
masalah
secara
kolaboratif
dengan
memberikan pandangan
cara
memecahkan
masalah

5. Untuk menyelesaikan masalah itu siswa diharapkan
dapat menemukan masalah seperti:
a. Berapakah KM ukuran sebenarnya dari kota P
dan Q?
b. Berapa lama waktu yang digunakan pengendara
untuk menempuh jarak tersebut?
c. Berapa lama waktu yang digunakan pengendara
untuk menempuh jarak tersebut setelah ditambah
waktu istirahat?
d. Pukul berapa sebenarnya pengendara berangkat?
6. Setelah siswa selesai membaca soal dan dan
merencanakan apa yang seharusnya dilakukan
dengan soal tersebut, maka siswa dibagi menjadi
kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang untuk
mendiskusikan masalah yang diberikan guru.
7. Guru meminta siswa untuk menulis fakta yang ada
dalam soal terlebih dahulu meliputi: (eksplorasi)
Diketahui:
a. Skalanya adalah 1:1.750.000
b. Jarak pada peta adalah 6 cm
c. Kecepatan rata-rata pengendara adalah 25km/jam
d. Pengendara istirahat 2 kali masing-masing 15
menit
e. Waktu pengendara saat samapai di kota Q adalah
pukul 11.45
Ditanyakan:
Pukul berapa pengendara sepeda itu berangkat dari
kota P?
Jawab:
8. Siswa dibimbing guru menyusun jawaban sementara
terhadap permasalahan yang telah ditemukan.
(elaborasi)
a. Rumus mencari ukuran sebenarnya adalah =

=
Pembagian di atas bisa kita tuliskan
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=

= :
Ingat bahwa pembagian adalah kebalikan dari
perkalian.
Jadi untuk memudahkan penghitungan kita bisa
mengubah operasi pembagian di atas menjadi
perkalian, tetapi dengan syarat pembagi harus diganti
dengan kebalikannya. Karena pembaginya adalah
, maka kebalikannya adalah

.

Jadi operasinya menjadi seperti ini:
=

= 10.500.000 cm = 105 km
b. Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh
pengendara dengan kecepatan rata-rata 25 km/
jam dengan jarak tempuh 105 km dengan cara,
membagi jarak tempuh dengan kecepatan ratarata.
105 : 25 = 4,2
Jadi pengendara itu berkendara dari kota P
sampai kota Q selama 4,2 jam
c. Pengendara tersebut beristirahat 2 kali masingmasing 15 menit.
Jadi 2 15 = 30 menit/0,5 jam
Kemudian kita tambahkan ke jarak tempuh,
karena istirahat tadi berlangsung selama
perjalanan pengendara dari kota P ke kota Q
= 4,2 + 0,5 = 4,7
= 4,7 60 = 4 jam 42 menit
Jadi total, pengendara tadi memerlukan waktu ke
kota Q selama 4 jam 42 menit.
d. Setelah itu langkah akhir yaitu mengurangkan
waktu pengendara sesampainya di kota Q dengan
waktu tempuh.
11.45– 4.42 = 7.03
Jadi pengendara tersebut berangkat dari kota P
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9.
Performansi:
Mengembangkan dan
mempresentasikan
artefak dan exhibit
Menganalisis
dan 10.
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
11.

12.

Tanya
jawab 13.
(debriefing) : menguji
keakuratan dari solusi
14.
Refleksi
terhadap 15.
pemecahan masalah
16.

f.

pada pukul 07.03 pagi.
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya
menjadi sebuah laporan yang boleh dihias sesuka
kelompok untuk kemudian dipajang di depan kelas.
(elaborasi)
Kemudian perwakilan setiap kelompok diberi waktu
maju 5 menit untuk mengamati hasil pekerjaan
kelompok lain yang dipajang di depan kelas.
(elaborasi)
Setelah itu siswa diminta menuliskan sesuatu yang
belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok
lain, atau bahkan menemukan kesalahan kelompok
lain untuk kemudian dianalisis. (elaborasi)
Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok
masing-masing dan diberi waktu 5 menit untuk
menganalisis hasil temuannya. (elaborasi)
Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang
bersangkutan tentang temuannya. (elaborasi)
Kelompok yang bersangkutan menjawab pertanyaan
dari kelompok lain. (elaborasi)
Guru memberikan umpan balik berupa penguatan
terhadap hasil kerja siswa (konfirmasi)
Guru memberikan konfirmasi mengenai soal yang
telah diberikan
Diketahui:
a. Skalanya adalah 1:1.750.000
b. Jarak pada peta adalah 6 cm
c. Kecepatan rata-rata pengendara adalah 25km/jam
d. Pengendara istirahat 2 kali masing-masing 15
menit
e. Waktu pengendara saat samapai di kota Q adalah
pukul 11.45
Ditanyakan:
Pukul berapa pengendara sepeda itu berangkat dari
kota P?
Jawab:
Siswa dibimbing guru menyusun jawaban sementara
terhadap permasalahan yang telah ditemukan.
(elaborasi)
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a. Rumus mencari ukuran sebenarnya adalah =

=
Pembagian di atas bisa kita tuliskan
=

= :
Ingat bahwa pembagian adalah kebalikan dari
perkalian.
Jadi untuk memudahkan penghitungan kita bisa
mengubah operasi pembagian di atas menjadi
perkalian, tetapi dengan syarat pembagi harus diganti
dengan kebalikannya. Karena pembaginya adalah
, maka kebalikannya adalah

.

Jadi operasinya menjadi seperti ini:
=

= 10.500.000 cm = 105 km
b. Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh
pengendara dengan kecepatan rata-rata 25 km/
jam dengan jarak tempuh 105 km dengan cara,
105 : 25 = 4,2
Jadi pengendara itu berkendara sampai kota Q
selama 4,2 jam
c. Pengendara tersebut beristirahat 2 kali masingmasing 15 menit.
Jadi 2 15 menit = 30 menit/0,5 jam
d. Kemudian kita tambahkan ke jarak tempuh,
karena istirahat tadi berlangsung selama
perjalanan pengendara dari kota P ke kota Q
= 4,2 + 0,5 = 4,7
= 4,7 60 = 4 jam 42 menit
Jadi total, pengendara tadi memerlukan waktu ke
kota Q selama 4 jam 42 menit
e. Setelah itu langkah akhir yaitu mengurangkan
waktu pengendara sesampainya di kota Q dengan
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g.
Kegiatan Penutup
1.
2.
3.
4.

waktu tempuh.
11.45 – 4.42 = 7.03
Jadi pengendara tersebut berangkat dari kota P
pada pukul 07.03 pagi.
Siswa bersama guru melakukan refleksi terhadap
kegiatan yang telah berlangsung. (konfirmasi)
20 menit
Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang
ingin bertanya.
Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang
telah dipelajari
Siswa mengerjakan evaluasi
Guru memberikan tindak lanjut

H. Media dan Sumber Belajar
1. Media
Video pembelajaran, LCD, Laptop
2. Sumber Belajar
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
b. Prabawanto, Sufyani. Tidak diterbitkan
c. BSE Matematika 5 oleh R.J. Soenarjo
d. BSE Gemar Matematika 5 oleh Y.D. Sumanto
I. Penilaian
1. Prosedur tes
d. Tes awal
e. Tes dalam proses
f. Tes akhir
2. Jenis tes
d. Tes awal
e. Tes perbuatan
f. Tes akhir
3. Bentuk tes

: ada
: ada
: ada
: tidak ada
: tidak ada
: tertulis
: uraian
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4. Teknik tes
c. Tes
d. Non tes

: tertulis
: pengamatan
Semarang,

Juli 2013
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Bahan Ajar
Siklus I Pertemuan 2
a. Skala
Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa
Untuk membangun pemahaman siswa tentang skala, pertama-tama berikan
mereka sebuah soal yang berkenaan dengan membuat denah. Misalkan soalnya
sebagai berikut:
Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 100 m dan
lebar 50 m. Jika 1 cm pada gambar denah menunjukkan 1.000 cm
pada bidang tanah sebenarnya, gambarlah denah bidang tanah itu!
Sebelum denah dibuat, di sini siswa dituntut untuk mampu menyetarakan
100 m dan 50 m ke dalam satuan cm. Karena 100 m = 10.000 cm dan 50 m =
5.000 cm, panjang dan lebar denah itu berturut-turut adalah

= 10 cm dan

= 5 cm.
Akhirnya dengan mudah mereka dapat menggambar denah itu, yaitu:

Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan
bekerja sama.
Skala adalah perbandingan antara ukuran pada benda tiruan yang bisa
berbentuk gambar, salinan,atau miniatur dengan ukuran yang sebenarnya.
Membicarakan skala sama halnya dengan perbandingan, hanya saja dibuat
pembanding pertamanya 1. Lebih jelasnya ini adalah rumus tentang skala:
a. Menentukan Skala =
b. Menentukan ukuran sebenarnya =
c. Menentukan ukuran pada benda tiruan =
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Contoh 1:
Jarak dari kota A ke kota B pada peta adalah 3,5 cm. Skala pada peta adalah
1:2.000.000. Berapakah jarak dari kota A ke kota B sesungguhnya?
Menentukan jarak sebenarnya =

=
=

(ingat sifat kebalikan dari pembagian)
= 3,5

,

Contoh 2:
Tinggi gedung Taipei 101 pada gambar adalah 8 cm. Tinggi gedung
sebenarnya adalah 100 m. Berapakah skala gedung itu?
Menentukan Skala =

=

=

=

jadi skalanya 1: 1.250
membentuk kelompok
Membantu Inquiry dan investigasi
Sampaikan kepada para siswa bahwa kalimat yang menyatakan, “1 cm
pada gambar denah menunjukkan 1.000 cm pada bidang tanah sebenarnya” dan
pada denah biasanya tertulis “skala 1 : 1.000”. Setelah para siswa memahami arti
dari skala, mintalah mereka menyelesaikan soal-soal yang berkenaan dengan
denah. Beberapa contoh soal yang dapat diajukan kepada anak adalah sebagai
berikut:
1. Sebidang kebun mempunyai panjang 600 m. Jika kebun itu digambar
pada denah berskala 1 : 10.000, berapa panjang kebun pada denah?
2. Pada denah berskala 1 : 1.000, panjang dan lebar sebidang kebun
berturut-turut adalah 15 cm dan 10 cm. Berapa luas kebun sebenarnya?
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3. Denah sebidang tanah berbentuk persegi panjang mempunyai panjang
10 cm. Jika panjang bidang tanah sebenarnya adalah 200 m, berapa
skala yang dipakai pada denah itu?
Diharapkan para siswa dapat menyelesaikan sendiri soal-soal di atas.
Jawaban para siswa yang diharapkan adalah sebagai berikut:
Penyelesaian no. 1
600 m = 60.000 cm
Skala yang digunakan adalah 1 : 10.000.
Ingat, jarak pada peta/denah/gambar =
Jadi panjang kebun pada denah itu adalah 60.0000 : 10.000 = 6 cm.
Penyelesaian no. 2
Skala yang digunakan adalah 1 : 1.000.
Panjang dan lebar pada denah berturut-turut adalah 15 cm dan 10 cm.
Panjang tanah sebenarnya = 1.000 x 15 = 15.000 cm = 150 m.
Lebar tanah sebenarnya = 1.000 x 10 = 10.000 cm = 100 m.
Ingat, jarak sebenarnya =
Jadi luas tanah itu =

(ingat pengerjaan dengan perkalian silang)

150 x 100 = 15.000 m2.
Penyelesaian no. 3
Panjang pada denah = 10 cm.
Panjang sebenarnya = 200 m = 20.000 cm.
Skala =
Jadi skala yang digunakan pada denah itu = 20.000 cm : 10 cm = 1 :
2.000
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No
Skenario
1 Contoh soal

Rancangan Video Pembelajaran
Audio
Instrumen +
narasi

2

Penyelesaian contoh soal

3

Skala adalah
perbandingan antara
ukuran pada benda tiruan
yang bisa berbentuk
gambar, salinan, atau
miniatur dengan ukuran
yang sebenarnya.
Membicarakan skala
sama halnya dengan
perbandingan, hanya saja
dibuat pembanding
pertamanya 1.
Cara mencari skala dan
turunannya

4

5

Jika jarak Jakarta ke
Surabaya 8 cm, berapa
jarak sebenarnya?

Instrumen +
narasi

Instrumen +
narasi

Instrumen +
narasi

Visual
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5

Penyelesaian contoh soal

Instrumen +
narasi
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Tampilan Media Video Pembelajaran
Skala

Cara menentukan :

Mari kita perhatikan
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Contoh
Ukuran tinggi gedung Taipei 101 pada gambar adalah 8 cm.
Ukuran tinggi gedung sebenarnya adalah 100 m. Berapakah
skala gedung itu?

8cm

100 m
Skala =

Penyelesaian
Kita tulis dahulu cara menentukan skala:

Kemudian kita ubah satuan m menjadi cm
Karena diketahui tinggi sebenarnya 100 m
Maka jika jadikan cm dikalikan dengan 100,
karena turun 2 tangga.
Jadi 100m = 10.000cm
Setelah itu tinggal kita hitung:
Turun
dikalikan
10

Jadi skalanya = 1 : 1.250

SKALA
Skala adalah perbandingan antara ukuran
pada benda tiruan yang bisa berbentuk
gambar, salinan, atau miniatur dengan ukuran
yang sebenarnya. Membicarakan skala sama
halnya dengan perbandingan, hanya saja
dibuat pembanding pertamanya 1.
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?

Contoh

Jika jarak Jakarta ke
Surabaya 8 cm,
berapa jarak
sebenarnya?

8cm

Penyelesaian
Berarti jarak sebenarnya =

=

=

x = 8 x 10.000.000
x = 80.000.000 cm = 800.000 m = 800 km
8cm
Skala= 1:10.000.000

Soal Kelompok

• “Sebuah peta berskala 1 : 1.750.000. Dua kota P dan Q pada peta jaraknya
6 cm. Seorang pengendara sepeda berangkat dari kota P, menuju kota Q
dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Selama perjalanannya, ia
berhenti untuk istirahat sebanyak 2 kali, masing-masing 15 menit. Ia tiba
di kota Q pukul 11.45.
• Pukul berapa pengendara sepeda itu berangkat dari kota P?”
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Kelompok :
Anggota : 1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

LEMBAR KERJA KELOMPOK
Siklus 1 Pertemuan 2

Petunjuk :
1. Bacalah permasalahan di bawah ini dengan cermat!
2. Diskusikan dan selesaikanlah permasalahan tersebut sesuai langkah
kegiatan!
3. Tuliskan hasil pekerjaanmu dengan rapi dan pajanglah di depan kelas!
Kegiatan Pembelajaran
Bacalah permasalahan di bawah ini dengan seksama!
Sebuah peta berskala 1 : 1.750.000. Dua kota P dan Q pada petajaraknya 6 cm.
Seorang pengendara sepeda berangkat dari kota P,menuju kota Q dengan
kecepatan rata-rata 25 Km per jam. Selamaperjalanannya, ia berhenti untuk
istirahat sebanyak 2 kali, masingmasing15 menit. Ia tiba di kota Q pukul 11.45.
Pukul berapa pengendara sepeda itu berangkat dari kota P?
Diketahui:

Ditanya:

Ingat!
Kerjakan bersama kelompok
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
Diketahui:
Sebuah peta berskala 1 : 1.750.000.
Dua kota P dan Q pada petajaraknya 6 cm.
Seorang pengendara sepeda berangkat dari kota P,menuju kota Q dengan
kecepatan rata-rata 25 Km per jam.
Selamaperjalanannya, ia berhenti untuk istirahat sebanyak 2 kali, masingmasing15 menit.
Ia tiba di kota Q pukul 11.45.
Ditanya:
Pukul berapa pengendara sepeda itu berangkat dari kota P?
Jawab:
Carilah ukuran sebenarnya antara kota P dan Q!
Ukuran sebenarnya =
Ukuran sebenarnya =
Ukuran sebenarnya = :
Ukuran sebenarnya = ×

= 10.500.000 cm = 105 km

Carilah waktu yang diperlukan pengendara untuk menempuh jarak antara kota
P dan Q!
Waktu =
Waktu =
Waktu =

jam

Tambahkan waktu yang ditempuh dengan lamanya pengendara beristirahat!
4,2 jam = 4 jam 12 menit
= 4 jam 12 menit + (2 × 15 menit)
= 4 jam 12 menit + 30 menit
= 4 jam 42 menit
Carilah kapan pengendara tersebut berangkat dari kota P
11.45 – 4.42 = 7.03
Jadi pengendara tersebut berangkat pukul 07.03.
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Siklus 1 Pertemuan 2

Standar Kompetensi

: Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

Kompetensi Dasar

:Menggunakan pecahan dalam masalah
perbandingan dan skala

Indikator
Menentukan
serta
sebenarnya
Menentukan
sebenarnya

skala
ukuran

ukuran

Teknik
penilaian
tes

Bentuk
soal
essay

Nomor
Soal
1

Tingkat
kognitif
C3

skor

6

tes

essay

2

C3

8
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Nama

:

No. Absen

:

Nilai

:

LEMBAR EVALUASI
Siklus 1 Pertemuan 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat sesuai langkah yang telah
kamu pelajari!
1. Pada suatu peta, jarak 10 Km ditunjukkan dengan jarak 2 cm.
Hitunglahukuran sebenarnya jika jarak pada gambar menunjukkan panjang
9 cm?
2. Jarak kota A dan B pada peta 12 cm. Skala peta itu 1 : 1.500.000.Deni
naik sepeda motor berangkat dari kota A pukul 06.15 menujukota B.
Kecepatan rata-rata 45 Km per jam.Pukul berapa Deni tiba di kota B?
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI
Siklus 1
Pertemuan 2
No
1.

Jawaban

Skor

Diketahui :Ukuran sebenarnya= 10 Km

1

jarak pada peta = 2 cm.
Ditanyakan :
Berapa kilometer ukuran sebenarnya jika jarak
pada gambar meunjukkan panjang 9 cm?

1

Jawab:
a. Kita mencari skala dahulu, karena diketahui jarak
pada peta dan ukuran sebenarnya.
Menentukan Skala =

= 1 : 500.000

Menentukan Skala =

2

Skala ditemukan 1 : 500.000
Kemudian baru mencari ukuran sebenarnya dengan
rumus

=
=

= 4.500.000 cm = 45 Km

Jumlah skor no. 1
2.

2

6

Diketahui : Jarak kota A dan B pada peta 12 cm. Skala peta
itu 1 : 1.500.000. Deni naik sepeda motor

1

berangkat dari kota A pukul 06.15 menuju kota
B. Kecepatan rata-rata 45 Km per jam. Pukul
berapa Deni tiba di kota B?

1

Ditanyakan :Pukul berapa Deni tiba di kota B?
Jawab :
Pertama kita harus mencari ukuran sebenarnya dari kota A
dan B

2
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Ukuran

sebenarnya

=

=

2

=

= 18.000.000 cm = 180 Km

2

Dengan kecepatan rata-rata 45 Km per jam dan menempuh
jarak 180 Km, maka Deni harus menempuhnya dalam = 180 :
45 = 4 jam
Jika Deni berangkat pukul 06.15, maka Deni sampai di Kota B
pada pukul = 06.15 + 4 = 10.15
Jumlah skor no. 2

8
Jumlah skor

Nilai =
Keterangan:
B = Jumlah benar
St = Skor total
Nilai =

100 = 100

14

100
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus 2 Pertemuan 1
Satuan Pendidikan : SDN Karangayu 02
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/Semester
: V/2
Alokasi Waktu
: 5 35 menit (2 pertemuan)
A. Standar Kompetensi
5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah
B. Kompetensi Dasar
5.6 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala
C. Indikator
5.5.5 Menentukan hasil dari permasalahan perbandingan senilai maupun
berbalik nilai
5.5.6 Menentukan skala jika diketahui jarak pada peta dan jarak
sebenarnya dalam permasalahan sehari-hari
5.5.7 Menentukan jarak sebenarnya jika diketahui jarak pada peta dan
skala dalam permasalahan sehari-hari
5.5.8 Menentukan jarak pada peta jika diketahui jarak skala dalam
permasalahan sehari-hari
D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah melihat tayangan materi dari video pembelajaran, siswa dapat
Menentukan hasil dari permasalahan perbandingan senilai maupun
berbeda nilai sesuai langkah-langkah pembelajaran model PBL dengan
tepat.
2. Setelah melihat tayangan materi dari video pembelajaran, siswa dapat
menentukan skala jika diketahui jarak pada peta dan jarak sebenarnya
dalam permasalahan sehari-hari sesuai langkah-langkah pembelajaran
model PBL dengan tepat.
3. Setelah melihat tayangan materi dari video pembelajaran, siswa dapat
menentukan jarak sebenarnya jika diketahui jarak pada peta dan skala
dalam permasalahan sehari-hari sesuai langkah-langkah pembelajaran
model PBL dengan tepat.
4. Setelah melihat tayangan materi dari video pembelajaran, siswa dapat
menentukan jarak pada peta jika diketahui jarak skala dalam
permasalahan sehari-hari sesuai langkah-langkah pembelajaran model
PBL dengan tepat.
E. Materi Pokok
1. Perbandingan senilai dan berbalik nilai.
2. Cara mencari Skala, Jarak Sebenarnya, dan, Jarak pada Peta.
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F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning
2. Metode yang digunakan meliputi:
- Ceramah
- Diskusi
- Tanya jawab
G. Langkah Pembelajaran
1. Pertemuan 1 (indikator 5.5.5)
Tahapan Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pra Kegiatan
5 menit
1.
2.
3.
4.

Kegiatan Awal

Kegiatan Inti
Memberikan orientasi
tentang permasalahan
yang akan dibahas
Memberikan tayangan
materi tentang masalah

Salam
Guru membimbing doa
Guru melakukan presesensi
Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar

5 menit
1. Guru memberikan apersepsi
guru mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan
dengan materi
a. Ada yang masih ingat apa itu perbandingan?
b. Seumpama pak guru mempunyai 5 permen dan 3
pensil berapa perbandingannya?
c. coba berikan contoh perbandingan yang ada di
sekitar kalian!
d. coba siapa yang masih ingat berapa hasil dari

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan
dipelajari, yaitu perbandingan senilai dan berbalik
nilai menggunakan video pembelajaran.
3. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yaitu
siswa dapat menentukan hasil dari permasalahan
perbandingan dalam bentuk pecahan dua hal maupun
tiga hal dengan tepat.
4. Anak-anak, dengan mempelajari perbandingan ini,
kalian nanti bisa membandingkan antara harga
dengan kualitas barang, kalian bisa menghitung
perbandingan untung dan rugi jika kalian nanti ingin
menjadi pengusaha.
60 menit
1. Dalam penggunaan model PBL, pembelajaran
dimulai dengan pemberian masalah.
Harga 3 batang pensil adalah Rp 6.000,00.
Berapakah harga 7 batang pensil?
2. Kita biasakan anak untuk mengatur pemecahan
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yang akan dibahas

masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan
apa yang ditanyakan.
Diketahui:
Harga 3 pensil adalah 6000
Ditanyakan:
Berapa harga 7 batang pensil?
3. Penyelesaian:
Untuk memudahkan pemahaman siswa kita bisa
menggunakan tabel
Pensil
Harga
3
6.000
7
?
Tanda tanya adalah untuk harga 7 pensil yang belum
diketahui. Untuk memudahkan penghitungannya
tanda tanya kita ganti menjadi x, sehingga harga
pensil yang belum diketahui adalah x.
Pemecahannya sebagai berikut:
 =
x=
x =
x = 14.000
Jadi harga 7 pensil adalah 14.000
4. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbandingan senilai
merupakan dua perbandingan yang memiliki harga
yang sama
5. Seperti contoh di atas
Pensil
Harga
3
6.000
7
14.000
Jika kita hitung per pensil, maka harga 1 pensil
antara yang 3 dan 7 sama, yaitu 2000, jadi berapapun
jumlah pensil yang ditanyakan kita tinggal
mengalikannya dengan 2000.
Ayo diteliti lagi
Sekarang kita lihat contoh perbandingan berbeda
nilai
Sebanyak 150 ekor sapi dapat menghabiskan
persediaan makanan yang ada dalam waktu 2
bulan. Jika tinggal 100 ekor sapi yang ada,
berapa hari lagi persediaan makanan akan
habis?
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6. Diketahui:
150 ekor sapi menghabiskan makanan selama 2
bulan
Ditanyakan:
Jika tinggal 100 ekor sapi berapa harikah persediaan
makanan akan habis?
7. Penyelesaian:
Untuk memudahkan pemahaman siswa kita bisa
menggunakan tabel
Sapi
Waktu
150
2 bulan = 60 hari
100
?
Tanda tanya adalah untuk waktu yang belum
diketahui. Untuk memudahkan penghitungannya
tanda tanya kita ganti menjadi x, sehingga waktu
yang belum diketahui adalah x.
Pemecahannya sebagai berikut:


=

x=
x = 90
Jadi makanan tersebut akan habis selama 90 hari.

8.

Mempersiapkan siswa
untuk
berperan
sebagai
pemecah
masalah
dengan
bekerja sama

9. Jadi perbandingan dikatakan perbandingan berbalik
nilai jika dua perbandingan tersebut selalu tetap
(konstan) walaupun perbandingannya dibalik.
10. Siswa diperlihatkan/ditayangkan masalah
“Pak Anton adalah seorang sopir bus jurusan SoloSemarang. Jarak Solo-Semarang adalah 75 km. Jika
dalam keadaan jalan macet dengan kecepatan 60
km/jam Pak Anton memerlukan waktu 6 jam untuk
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Siswa mendefinisikan
pandangan
mereka
mengenai masalah

Membuat kelompok
Guru membagi siswa
menjadi kelompok yang
berisi
siswa
yang
heterogen
Membantu
Inquiry
dan
investigasi
(mengeksplorasi dan
mendistribusikan
informasi)
Guru bisa membantu
siswa
memecahkan
masalah
secara
kolaboratif
dengan
memberikan pandangan
cara
memecahkan
masalah menurut Reys
(dalam
Aisyah,
2008:5.11) dengan 11

sampai tujuan. Hari ini jalanan lancar, Pak Anton
memacu busnya dengan kecepatan 90 km/jam. Kirakira berapa lama waktu yang diperlukan Pak Anton
untuk sampai di tujuan?”
11.
Sekarang catat soal di atas beserta apa yang
diketahui, apa yang ditanyakan dari soal tersebut!
Coba (nama siswa yang ditunjuk) menurut kamu
bagaimana cara mengerjakannya? Apa yang pertama
kali harus dicari coba?
Untuk yang lain jangan Cuma diam, ayo juga
berpikir bagaimana cara memecahkannya?
12. Siswa diminta membaca berulang kali masalah
tersebut, dan diharapkan dapat menemukan apa yang
ditanyakan dari permasalahan, yaitu “waktu yang
diperlukan Pak Anton untuk sampai di tujuan
dengan kecepatan 90 km/jam” (eksplorasi)
Untuk menyelesaikan masalah itu siswa diharapkan
dapat menemukan masalah seperti:
a. Perbandingan pada soal adalah perbandingan
berbalik nilai.
b. Bagaimana mengerjakan perbandingan berbalik
nilai?
c. Berapa jam yang diperlukan Pak Anton untuk
sampai di tempat tujuan dengan kecepatan 90
km/jam?
13. Anak-anak, kira-kira ini perbandingan senilai atau
berbalik nilai?
14. Setelah siswa selesai membaca soal dan
merencanakan apa yang seharusnya dilakukan
dengan soal tersebut, maka siswa dibagi menjadi
kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang untuk
mendiskusikan masalah yang diberikan guru.
15. Jika ada yang kurang jelas kalian bisa mengulang
lagi video tadi secara berkelompok, gantian.
16. Guru meminta siswa untuk menulis fakta yang ada
dalam soal terlebih dahulu meliputi: (eksplorasi)
a. Pak Anton memerlukan waktu 6 jam jika
memacu kendaraannya dengan kecepatan 60
km/jam.
b. Berapa waktu yang diperlukan jika ditempuh
dengan kecepatan 90 km/jam?
17. Siswa dibimbing guru menyusun jawaban sementara
terhadap permasalahan yang telah ditemukan.
(elaborasi)
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langkah penyelesaian 18.
masalahnya.

Kecepatan

Waktu

60 km/jam

6 jam

90 km/jam

?

19. Tanda tanya adalah untuk waktu yang belum
diketahui. Untuk memudahkan penghitungannya
tanda tanya kita ganti menjadi x, sehingga waktu
yang belum diketahui adalah x.
20. Pemecahannya sebagai berikut:

=
x=
x =

Performansi:
21.
Mengembangkan dan
mempresentasikan
artefak dan exhibit
Menganalisis
dan 22.
mengevaluasi proses
mengatasi masalah
23.

24.
Tanya
jawab 25.
(debriefing) : menguji
keakuratan dari solusi
26.
27.

x = 4 jam
Jadi Pak Anton dengan kecepatan 90 km/jam
memerlukan waktu 4 jam untuk sampai di tujuannya.
Yang sudah selesai jangan santai-santai, pekerjaan
kalian belum tentu betul, teliti lagi dan buktikan
kembali kalau jawaban kalian benar!
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya
menjadi sebuah laporan untuk kemudian dipajang di
depan kelas. (elaborasi)
Selain yang ditempel, semua anggota kelompok
wajib menyalin hasil diskusi di buku masing-masing!
Kemudian perwakilan setiap kelompok diberi waktu
maju 5 menit untuk mengamati hasil pekerjaan
kelompok lain yang dipajang di depan kelas.
(elaborasi)
Setelah itu siswa diminta menuliskan sesuatu yang
belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok
lain, atau bahkan menemukan kesalahan kelompok
lain untuk kemudian dianalisis. (elaborasi)
Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok
masing-masing dan diberi waktu 5 menit untuk
menganalisis hasil temuannya. (elaborasi)
Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang
bersangkutan tentang temuannya. (elaborasi)
Kelompok yang bersangkutan menjawab pertanyaan
dari kelompok lain. (elaborasi)
Guru memberikan umpan balik berupa penguatan
terhadap hasil kerja siswa (konfirmasi)
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Refleksi
terhadap 28. Guru memberikan konfirmasi mengenai soal yang
telah diberikan
pemecahan masalah
29.
Kecepatan

Waktu

60 km/jam

6 jam

90 km/jam

?

30. Tanda tanya adalah untuk waktu yang belum
diketahui. Untuk memudahkan penghitungannya
tanda tanya kita ganti menjadi x, sehingga waktu
yang belum diketahui adalah x.
31. Pemecahannya sebagai berikut:


=

x=
x =
x = 4 jam
Jadi Pak Anton dengan kecepatan 90 km/jam
memerlukan waktu 4 jam untuk sampai di tujuannya.
(konfirmasi)
Kegiatan Penutup
30 menit
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang
ingin bertanya.
2. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang
telah dipelajari
3. Siswa mengerjakan evaluasi
4. Guru memberikan tindak lanjut
H. Media dan Sumber Belajar
1. Media
Video pembelajaran, LCD, Laptop
2. Sumber Belajar
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
b. Prabawanto, Sufyani. Tidak diterbitkan
c. BSE Matematika 5 oleh R.J. Soenarjo
d. BSE Gemar Matematika 5 oleh Y.D. Sumanto
I. Penilaian
1. Prosedur tes
a. Tes awal
b. Tes dalam proses

: ada
: ada
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c. Tes akhir
2. Jenis tes
a. Tes awal
b. Tes perbuatan
c. Tes akhir
3. Bentuk tes
4. Teknik tes
a. Tes
b. Non tes

: ada
: tidak ada
: tidak ada
: tertulis
: uraian
: tertulis
: pengamatan
Semarang,

Juli 2013
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Bahan Ajar
Siklus 2 Pertemuan 1
a. Perbandingan
Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa
Di kelas 5 SD Sukamaju ada 15 siswa laki-laki dan 20 siswa
perempuan. Sedangkan di kelas 6 SD tersebut ada 12 siswa laki-laki dan
16 siswa perempuan.
a. Nyatakan banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan di
kelas 5 SD Sukamaju itu sebagai sebuah perbandingan.
b. Nyatakan banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan di
kelas 6 SD Sukamaju itu sebagai sebuah perbandingan.
Jawaban yang diharapkan dari anak-anak adalah:
a. P : W = 15 : 20 atau

=

b. P : W = 12 : 16 atau

=

c.

Mengubah Pecahan Biasa menjadi Perbandingan

Contoh:
Nyatakan

dalam bentuk perbandingan!

=3 5
Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah
dengan bekerja sama.
Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari
suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.
Perbandingan a ke b dinyatakan dalam: a:b atau
Perbandingan juga bisa dinyatakan dalam pecahan. Inti dari
perbandingan adalah masalah menyederhanakan pecahan. Jadi jika kita
sudah mendapatkan pecahan dalam bentuk paling sederhana berarti
perbandingan sudah ditemukan. Untuk memudahkan dalam penghitungan
perbandingan, bagilah pembilang dan penyebut dengan FPB dari
pembilang dan penyebut tersebut.
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Syarat: Angka-angka dalam perbandingan tidak boleh dalam
operasi matematika seperti pembagian, perkalian, penambahan ataupun
pengurangan pecahan.
Contoh:
:
Untuk mengubahnya ke pecahan, lakukan sama seperti pembagian
pecahan. Lalu hasilnya nyatakan dalam perbandingan.
Pembagian adalah invers (kebalikan) dari perkalian, jadi kita bisa
meyelesaikan pembagian pecahan dengan mengalikan dengan kebalikan
dari pembaginya. Jika seperti contoh dia atas : , maka dapat kita tulis
maka

pembagi

dari

pembagian

tersebut

,

adalah

, karena dikatakan tadi bahwa kita
menyelesaikan pembagian pecahan dengan mengalikan dengan kebalikan
dari pembaginya, maka operasinya dapat ditulis
secara sederhana : =

=

= . Jadi

=

Mengorganisasikan siswa untuk meneliti dengan membagi
kelompok
Setiap kelompok diketuai oleh pemimpin kelompok dan disupervisi
oleh guru
Setelah terbentuk kelompok ditayangkan contoh soal
Membantu Inquiry dan investigasi
a) Perbandingan Senilai
Perbandingan dikatakan sebagai perbandingan senilai adalah jika dua
perbandingan tersebut memiliki harga yang sama.
Contoh:
Harga 3 batang pensil adalah Rp6.000,00. Berapakah harga 7 batang
pensil?
Diketahui:
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Harga 3 pensil = Rp 6.000,00
Ditanya:
Berapa harga 7 pensil?
Jawab:
Pensil

Harga

3

6000

7

X

=
x =
x =
x =
b) Perbandingan Berbalik Nilai
Perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua
perbandingan

tersebut

selalu

tetap

(konstan)

walaupun

perbandingannya dibalik.
Contoh:
Sebanyak 150 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan
yang ada dalam waktu 2 bulan. Jika tinggal 100 ekor sapi yang ada,
berapa hari lagi persediaan makanan akan habis?
Diketahui:
150 sapi menghabiskan makanan dalam waktu 2 bulan
Ditanya:
100 sapi menghabiskan makanan dalam waktu berapa bulan?
Jawab:
1 bulan =30 hari
Sapi

Waktu

150

2 bulan = 60 hari

100

x
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=


x

=

x = 90 Jadi persediaan makanan akan habis 90 hari lagi.
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Rancangan Video Pembelajaran
No
Skenario
Audio
1 Contoh
perbandingan Instrumen +
senilai:
narasi
Harga 3 batang pensil
adalah Rp 6.000,00.
Berapakah harga 7 batang
pensil?

2

Penyelesaian

Instrumen +
narasi

3

Jadi bisa kita simpulkan
bahwa perbandingan
senilai merupakan dua
perbandingan yang
memiliki harga yang
sama

Instrumen +
narasi

4

Pemecahan dengan tabel

Instrumen +
narasi

5

Contoh perbandingan
berbalik nilai:
Sebanyak 150 ekor sapi
dapat menghabiskan
persediaan makanan yang
ada dalam waktu 2 bulan.
Jika tinggal 100 ekor sapi
yang ada, berapa hari lagi
persediaan makanan akan
habis?

Instrumen +
narasi

Visual
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6

Penyelesaian

Instrumen +
narasi

7

Pemecahan dengan tabel

Instrumen +
narasi

8

Jadi perbandingan
dikatakan perbandingan
berbalik nilai jika dua
perbandingan tersebut
selalu tetap (konstan)
walaupun
perbandingannya dibalik.

Instrumen +
narasi

329

Tampilan Media Video Pembelajaran
Perbandingan

Apa itu perbandingan senilai?

Contoh
Harga 3 batang pensil adalah Rp 6.000,00.
Berapakah harga 7 batang pensil?
• Diketahui:
=
6000

• Ditanya:
=
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Penyelesaian
Pensil

Harga

3

6000

7

?

Jadi harga 7 pensil adalah

Perbandingan Senilai
Jadi bisa kita simpulkan bahwa
perbandingan senilai merupakan dua
perbandingan yang memiliki harga yang
sama

Seperti contoh di atas
Pensil

Harga

3

6000

7

14.000

Harga 1 pensil antara yang 3 dan 7 sama,
yaitu 2000, jadi berapapun jumlah pensil
yang ditanyakan kita tinggal mengalikan
dengan 2000.

Apa itu perbandingan berbeda
nilai?
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Contoh
Sebanyak 150 ekor sapi dapat menghabiskan
persediaan makanan yang ada dalam waktu 2 bulan.
Jika tinggal 100 ekor sapi yang ada, berapa hari lagi
persediaan makanan akan habis?
diketahui :
menghabiskan
150 sapi
Ditanya:

selama 2 bulan
Menghabiskan
rumput dalam
berapa bulan?

100 sapi

Penyelesaian
Sapi

Waktu

150

2 bulan = 60 hari

100

?

Berbeda dengan perbandingan
senilai bukan?
Perbandingan senilai

Perbandingan berbalik nilai

Pensil

Harga

Sapi

Waktu

3

6000

150

60 hari

7

x

100

x

Jika perbandingan senilai harus
menghitung berdasarkan urutan,
karena data tersebut senilai dan
berubah sesuai jumlah yang
ditanyakan.

Tetapi pada perbandingan berbalik
nilai, untuk mencari hasilnya kita
tidak mencari secara urutan,
karena data tersebut mempunyai
nilai yang tetap dan konstan.

Perbandingan Berbalik Nilai
Jadi perbandingan dikatakan perbandingan
berbalik nilai jika dua perbandingan
tersebut selalu tetap (konstan) walaupun
perbandingannya dibalik.
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Hari ini kita akan belajar
perbandingan senilai dan
perbandingan berbalik nilai
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Kelompok :
Anggota : 1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

LEMBAR KERJA KELOMPOK
Siklus 2 Pertemuan 1

Petunjuk :
1. Bacalah permasalahan di bawah ini dengan cermat!
2. Diskusikan dan selesaikanlah permasalahan tersebut sesuai langkah kegiatan!
3. Tuliskan hasil pekerjaanmu dengan rapi dan pajanglah di depan kelas!
Kegiatan Pembelajaran
Bacalah permasalahan di bawah ini dengan seksama!
Pak Anton adalah seorang sopir bus jurusan Solo-Semarang. Jarak SoloSemarang adalah 75 km. Jika dalam keadaan jalan macet dengan kecepatan 60
km/jam Pak Anton memerlukan waktu 6 jam untuk sampai tujuan. Hari ini jalanan
lancar, Pak Anton memacu busnya dengan kecepatan 90 km/jam. Kira-kira
berapa lama waktu yang diperlukan Pak Anton untuk sampai di tujuan?
Diketahui:

Ditanya:

Jawab:

Ingat!
Kerjakan bersama kelompok
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a.

Termasuk perbandingan apakah soal ini?

b.

Untuk memudahkan penghitungan tulislah apa yang diketahui ke dalam
tabel!

c.

Setelah itu hitung bersama-sama teman sekelompok!

Setelah selesai buatlah laporan kalian ini dan setelah itu pajang di depan
kelas !!
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
Diketahui:
Jarak Solo-Semarang adalah 75 km.
kecepatan 60 km/jam Pak Anton memerlukan waktu 6 jam untuk sampai tujuan.
Hari ini Pak Anton memacu busnya dengan kecepatan 90 km/jam.
Ditanya:
Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan Pak Anton untuk sampai di tujuan?
Jawab:
Termasuk perbandingan apakah soal ini?
Berbalik Nilai

Untuk memudahkan penghitungan tulislah apa yang diketahui ke dalam tabel!
Kecepatan

Waktu

60

6

90

?

Setelah itu hitung bersama-sama teman sekelompok!

=


x

=

x

=

x = 40 Jadi untuk sampai tujuan Pak Anton memerlukan
waktu 4 jam.
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Siklus 2
Standar Kompetensi

: Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

Kompetensi Dasar

: Menggunakan pecahan dalam masalah
perbandingan dan skala

Indikator
Menentukan hasil dari
permasalahan
perbandingan dalam
bentuk pecahan dua
hal maupun tiga hal

Teknik
penilaian
tes

Bentuk
soal
essay

Nomor
Soal
1

Tingkat
kognitif
C4

skor

6

tes

tes

essay

essay

2. a

C4

b

C3

c

C3

d

C3

3

C5

8

6
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Nama

:

No. Absen

:

Nilai

:

LEMBAR EVALUASI
Siklus 2 Pertemuan 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat sesuai langkah yang telah
kamu pelajari!
1. Ayah membeli 5 pak pulpen yang total isinya 125. Jika ayah membeli 7
pak pulpen, berapakah total isi dari 7 pak pulpen tersebut?
2. Jumlah uang Leni dan Murni Rp 81.000,00. Uang Kusti sama dengan
uang Leni dan uang Leni sama dengan uang Murni. Berapa rupiah uang
mereka masing-masing?
a. Temukanlah perbandingan uang Leni, Kusti, dan Murni?
b. Hitunglah berapauang Leni?
c. Hitunglah berapauang Kusti?
d. Hitunglah berapauang Murni?
3. Ayah Charli hendak membangun sebuah rumah yang akan dikerjakan oleh
25 pekerja dengan perkiraan waktu selesai dalam 60 hari. Jika pekerjaan
tersebut dilakukan oleh 45 pekerja, perkirakan dalam berapa hari
pekerjaan tersebut akan selesai!
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI
Siklus 2
Pertemuan 1
No

Jawaban

Skor

1.

Diketahui :Ayah membeli 5 pak pulpen yang total isinya 125.

1

Jika ayah membeli 7 pak pulpen,
Ditanyakan :

1

berapakah total isi dari 7 pak pulpen tersebut?
Jawab:
Pak

Pulpen

5

125

7

?

1

1


=
1

x

=

x = 175

2.

Jadi total isi dari 7 pak pulpen adalah 175.

1

Jumlah skor nomor 1

6

Diketahui : Jumlah uang Leni dan Murni Rp 81.000,00. Uang
Kusti =

uang Leni dan uang Leni =

uang

1

Murni.
Ditanyakan :
a. Temukanlah perbandingan uang Leni, Kusti, dan
Murni?
b. Hitunglah berapa uang Leni?
c. Hitunglah berapa uang Kusti?
d. Hitunglah berapa uang Murni?

1
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Jawab :
K:L

2:3

L:M

2

4:5

a. Karena B ada 2 perbandingan, maka dibuat sama
dahulu agar nilai B menjadi 1
Kita buat menjadi 12, jadi ruas atas dikalikan 4, dan
ruas bawah dikalikan 3.
K:L

2:3

L:M

= 8 : 12

4:5

=

1

12 : 15

Bisa ditulis kemudian perbandingannya 8 : 12 : 15
b. Jumlah perbandingan Leni dan Murni 12 + 15 = 35
c. Uang Leni =

1

81.000 = 24.000
1

d. Uang Kusti =

81.000 = 36.000

e. Uang Murni =

81.000 = 45.000

1

Jumlah skor nomor 2
3.

8

Diketahui: 25 pekerja mengerjakan rumah dengan perkiraan

1

60 hari
Ditanya: Berapa hari perkiraan rumah akan selesai jika

1

dikerjakan 45 pekerja
Jawab:

1

1 bulan =30 hari
Pekerja

=


x

=

x = 37,5

Waktu

25

60 hari

45

x hari

1

1

340

Jadi perkiraan rumah akan selesai 37,5 hari

1

Jumlah skor nomor 3

6
Jumlah skor

Nilai =
Keterangan:
B = Jumlah benar
St = Skor total
Nilai =

100 = 100

100

20
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus 2 Pertemuan 2
Satuan Pendidikan : SDN Karangayu 02
Mata Pelajaran
: Matematika
Kelas/Semester
: V/2
Alokasi Waktu
: 5 35 menit (2 pertemuan)
A. Standar Kompetensi
5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah
B. Kompetensi Dasar
5.5 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala
C. Indikator
5.5.6 Menentukan skala jika diketahui jarak pada peta dan jarak
sebenarnya dalam permasalahan sehari-hari
5.5.7 Menentukan jarak sebenarnya jika diketahui jarak pada peta dan
skala dalam permasalahan sehari-hari
5.5.8 Menentukan jarak pada peta jika diketahui jarak skala dalam
permasalahan sehari-hari
D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah melihat tayangan materi dari video pembelajaran, siswa dapat
menentukan skala jika diketahui jarak pada peta dan jarak sebenarnya
dalam permasalahan sehari-hari sesuai langkah-langkah pembelajaran
model PBL dengan tepat.
2. Setelah melihat tayangan materi dari video pembelajaran, siswa dapat
menentukan jarak sebenarnya jika diketahui jarak pada peta dan skala
dalam permasalahan sehari-hari sesuai langkah-langkah pembelajaran
model PBL dengan tepat.
3. Setelah melihat tayangan materi dari video pembelajaran, siswa dapat
menentukan jarak pada peta jika diketahui jarak skala dalam
permasalahan sehari-hari sesuai langkah-langkah pembelajaran model
PBL dengan tepat.
E. Materi Pokok
1. Perbandingan senilai dan berbalik nilai.
2. Cara mencari Skala, Jarak Sebenarnya, dan, Jarak pada Peta.
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning
2. Metode yang digunakan meliputi:
- Ceramah
- Diskusi
- Tanya jawab
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G. Langkah Pembelajaran
Pertemuan 2 (indikator 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8)
Tahapan Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pra Kegiatan
5 menit
1.
2.
3.
4.

Kegiatan Awal

Kegiatan Inti
Memberikan orientasi
tentang permasalahan
yang akan dibahas
Memberikan tayangan
materi tentang masalah
yang akan dibahas

Salam
Guru membimbing doa
Guru melakukan presesensi
Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar

5 menit
1. Guru memberikan apersepsi
guru mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan
dengan materi
“Anak-anak, siapa yang masih ingat apa itu skala?
Bagaimana cara mencari skala, siapa yang masih
ingat?”
“di kelas kalian apa ada peta yang tertulis skala?”
Siapa yang bisa langsung angkat tangan, 1.000.000
cm sama dengan berapa km?”
2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan
dipelajari,
yaitu
perbandingan
dan
skala
menggunakan video pembelajaran.
3. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yaitu
siswa dapat menentukan skala, jarak sebenarnya, dan
jarak pada peta jika diketahui dua dari tiga unsur
tersebut dalam persoalan sehari-hari dengan tepat.
4. Dengan mempelajari permasalahan tentang skala ini,
kalian bisa menghitung jarak sebenarnya antara
Jakarta dengan Amerika hanya dengan melihat peta.
40 menit
1. Untuk membangun pemahaman siswa tentang skala,
pertama-tama berikan mereka sebuah soal yang
berkenaan dengan membuat denah. Misalkan soalnya
sebagai berikut:
Sebidang tanah berbentuk persegi panjang
dengan panjang 100 m dan lebar 50 m. Jika 1
cm pada gambar denah menunjukkan 1.000 cm
pada bidang tanah sebenarnya, gambarlah
denah bidang tanah itu!
2. Sekarang catat soal di atas beserta apa yang
diketahui, apa yang ditanyakan dari soal tersebut!
Coba (nama siswa yang ditunjuk) kira-kira apa yang
seharusnya ditemukan dari masalah di atas?
Sebelum denah dibuat, di sini siswa dituntut untuk
mampu menyetarakan 100 m dan 50 m ke dalam
satuan cm.
Karena 100 m = 10.000 cm dan 50 m = 5.000 cm,
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panjang dan lebar denah itu berturut-turut adalah
= 10 cm dan
= 5 cm.
Akhirnya dengan mudah mereka dapat menggambar
denah itu, yaitu:

Sampaikan kepada para siswa bahwa kalimat yang
menyatakan, “1 cm pada gambar denah
menunjukkan 1.000 cm pada bidang tanah
sebenarnya” dan pada denah biasanya tertulis “skala
1 : 1.000”. Setelah para siswa memahami arti dari
skala, mintalah mereka menyelesaikan soal-soal
yang berkenaan skala.
3. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar
dengan jarak yang sebenarnya. Membicarakan skala
sama halnya dengan perbandingan, hanya saja dibuat
pembanding pertamanya 1. Lebih jelasnya ini adalah
rumus tentang skala:
a. Menentukan Skala =
b. Menentukan

ukuran

sebenarnya

=

c. Menentukan ukuran pada peta/denah/gambar
=
4.
Mempersiapkan siswa
untuk
berperan
sebagai
pemecah
masalah
dengan
bekerja sama
Siswa mendefinisikan
pandangan
mereka
mengenai masalah
5.

Siswa diperlihatkan/ditayangkan masalah
“Pada peta Indonesia yang berskala 1 : 12.000.000,
Selat Lombok lebarnya 0,3 cm. Sebuah kapal Feri
berangkat dari Pulau Lombok pukul 08.30 menuju
Bali. Di tengah perjalanan kapal membuang sauh 30
menit karena ada masalah mesin. Pukul berapa
kapal Feri sampai di Bali, jika kecepatan rata-rata
24 Km per jam?”
Sekarang catat soal di atas beserta apa yang
diketahui, apa yang ditanyakan dari soal tersebut!
Coba (nama siswa yang ditunjuk) menurut kamu
bagaimana cara mengerjakannya? Apa yang pertama
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Membuat kelompok
Guru membagi siswa
menjadi kelompok yang
berisi
siswa
yang
heterogen

Membantu
Inquiry
dan
investigasi
(mengeksplorasi dan
mendistribusikan
informasi)
Guru bisa membantu
siswa
memecahkan
masalah
secara
kolaboratif
dengan
memberikan pandangan
cara
memecahkan
masalah menurut Reys
(dalam
Aisyah,
2008:5.11) dengan 11
langkah penyelesaian
masalahnya.

kali harus dicari coba?
Untuk yang lain jangan Cuma diam, ayo juga
berpikir bagaimana cara memecahkannya?
6. Siswa diminta membaca berulang kali masalah
tersebut, dan diharapkan dapat menemukan apa yang
ditanyakan dari permasalahan, yaitu “Pukul berapa
kapal itu sampai di bali?” (eksplorasi)
7. Sekarang catat soal di atas beserta apa yang
diketahui, apa yang ditanyakan dari soal tersebut!
Coba (nama siswa yang ditunjuk) kira-kira apa yang
seharusnya ditemukan dari masalah di atas?
8. Untuk menyelesaikan masalah itu siswa diharapkan
dapat menemukan masalah seperti:
a. Berapakah lebar sebenarnya dari selat Lombok?
b. Berapa lama waktu yang ditempuh kapal untuk
menyeberangi selat Lombok?
c. Berapa lama waktu yang digunakan waktu yang
ditempuh kapal untuk menyeberangi selat
Lombok tersebut setelah ditambah waktu buang
sauh?
d. Pukul berapa kapal sampai di bali?
9. Setelah siswa selesai membaca soal dan
merencanakan apa yang seharusnya dilakukan
dengan soal tersebut, maka siswa dibagi menjadi
kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang untuk
mendiskusikan masalah yang diberikan guru.
10. Jika ada yang kurang jelas siswa bisa mengulang
lagi video tadi secara berkelompok, bergantian.
11. Guru meminta siswa untuk menulis apa yang
diketahui dalam soal terlebih dahulu meliputi:
(eksplorasi)
a. Skala
b. Jarak pada peta
c. Kecepatan rata-rata kapal
d. Waktu buang sauh kapal
e. Waktu kapal berangkat dari pulau Lombok
Kira-kira apa yang harus kita cari dahulu anakanak?
12. Siswa dibimbing guru menyusun jawaban sementara
terhadap permasalahan yang telah ditemukan.
(elaborasi)
Cara mencari jarak sebenarnya adalah =
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Berarti
Pembagian di atas dapat ditulis
:

Ingat sifat-sifat perkalian pada pecahan!

Jadi hasilnya 0,3
12.000.000 = 3.600.000 cm
Ingat, satuan masih berupa cm, ubah dulu ke
satuan jarak, yaitu Km
3.600.000cm = 36 Km
13. Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh
kapal dengan kecepatan rata-rata 24 Km/ jam
dengan jarak tempuh 36 Km dengan cara,
36 : 24 = 1,5
Jadi kapal itu menyeberangi selat lombok hingga
sampai ke bali selama 1,5 jam
14. Karena kapal tersebut membuang sauh selama 30
menit, maka total lama perjalanan kapal itu adalah
1,5 + 0,5 = 2
Jadi total waktu yang diperlukan untuk
menyeberangi selat lombok adalah 2 jam
15. Setelah itu langkah akhir yaitu menambahkan waktu
kapal berangkat dengan total waktu yang diperlukan
08.30+ 2 = 10.30
Jadi kapal tersebut sampai di Bali pukul 10.30
Yang sudah selesai jangan santai-santai, pekerjaan
kalian belum tentu betul, teliti lagi dan buktikan
kembali kalau jawaban kalian benar!
16. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya
Performansi:
menjadi sebuah laporan kelompok untuk kemudian
Mengembangkan dan
dipajang di depan kelas. (elaborasi)
mempresentasikan
Selain yang ditempel, semua anggota kelompok
artefak dan exhibit
wajib menyalin hasil diskusi di buku masing-masing!
17.
Kemudian perwakilan setiap kelompok diberi waktu
Menganalisis
dan
maju 5 menit untuk mengamati hasil pekerjaan
mengevaluasi proses
kelompok lain yang dipajang di depan kelas.
mengatasi masalah
(elaborasi)
18. Setelah itu siswa diminta menuliskan sesuatu yang
belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok
lain, atau bahkan menemukan kesalahan kelompok
lain untuk kemudian dianalisis. (elaborasi)
19. Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok
masing-masing dan diberi waktu 5 menit untuk
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menganalisis hasil temuannya. (elaborasi)
20.
Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
Tanya
jawab
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang
(debriefing) : menguji
bersangkutan tentang temuannya. (elaborasi)
keakuratan dari solusi
21. Kelompok yang bersangkutan menjawab pertanyaan
dari kelompok lain. (elaborasi)
22.
Guru memberikan umpan balik berupa penguatan
Refleksi
terhadap
terhadap hasil kerja siswa (konfirmasi)
pemecahan masalah
23. Guru memberikan konfirmasi mengenai soal yang
telah diberikan
Rumus mencari jarak sebenarnya adalah =
Rumus mencari jarak sebenarnya adalah =

Berarti
Pembagian di atas dapat ditulis
:

Ingat sifat-sifat perkalian pada pecahan!

Jadi hasilnya 0,3
12.000.000 = 3.600.000 cm
Ingat, satuan masih berupa cm, ubah dulu ke
satuan jarak, yaitu KM
3.600.000 cm = 36 Km
Kemudian kita cari berapa waktu yang ditempuh
kapal dengan kecepatan rata-rata 24 Km/ jam dengan
jarak tempuh 36 Km dengan cara,
36 : 24 = 1,5
Jadi kapal itu menyeberangi selat lombok hingga
sampai ke bali selama 1,5 jam
Karena kapal tersebut membuang sauh selama 30
menit, maka total lama perjalanan kapal itu adalah
1,5 + 0,5 = 2
Jadi total waktu yang diperlukan untuk
menyeberangi selat lombok adalah 2 jam
Setelah itu langkah akhir yaitu menambahkan waktu
kapal berangkat dengan total waktu yang diperlukan
08.31+ 2 = 10.30
Jadi kapal tersebut sampai di Bali pukul 10.30
24. Siswa bersama guru melakukan refleksi terhadap
kegiatan yang telah berlangsung. (konfirmasi)
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Kegiatan Penutup

20 menit
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang
ingin bertanya.
2. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang
telah dipelajari
3. Siswa mengerjakan evaluasi
4. Guru memberikan tindak lanjut

H. Media dan Sumber Belajar
1. Media
Video pembelajaran, LCD, Laptop
2. Sumber Belajar
a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
b. Prabawanto, Sufyani. Tidak diterbitkan
c. BSE Matematika 5 oleh R.J. Soenarjo
d. BSE Gemar Matematika 5 oleh Y.D. Sumanto
I. Penilaian
1. Prosedur tes
a. Tes awal
b. Tes dalam proses
c. Tes akhir
2. Jenis tes
a. Tes awal
b. Tes perbuatan
c. Tes akhir
3. Bentuk tes

: ada
: ada
: ada
: tidak ada
: tidak ada
: tertulis
: uraian
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4. Teknik tes
a. Tes
b. Non tes

: tertulis
: pengamatan
Semarang,

Juli 2013
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Bahan Ajar
Siklus 2 Pertemuan 2
a. Skala
Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa
Untuk membangun pemahaman siswa tentang skala, pertama-tama berikan
mereka sebuah soal yang berkenaan dengan membuat denah. Misalkan soalnya
sebagai berikut:
Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 100 m dan
lebar 50 m. Jika 1 cm pada gambar denah menunjukkan 1.000 cm
pada bidang tanah sebenarnya, gambarlah denah bidang tanah itu!
Sebelum denah dibuat, di sini siswa dituntut untuk mampu menyetarakan
100 m dan 50 m ke dalam satuan cm. Karena 100 m = 10.000 cm dan 50 m =
5.000 cm, panjang dan lebar denah itu berturut-turut adalah

= 10 cm dan

= 5 cm.
Akhirnya dengan mudah mereka dapat menggambar denah itu, yaitu:

Mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan
bekerja sama.
Skala adalah perbandingan antara ukuran pada benda tiruan yang bisa
berbentuk gambar, salinan,atau miniatur dengan ukuran yang sebenarnya.
Membicarakan skala sama halnya dengan perbandingan, hanya saja dibuat
pembanding pertamanya 1. Lebih jelasnya ini adalah rumus tentang skala:
a. Menentukan Skala =
b.Menentukan ukuran sebenarnya =
c. Menentukan ukuran pada benda tiruan =
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Contoh 1:
Jarak dari kota A ke kota B pada peta adalah 3,5 cm. Skala pada peta adalah
1:2.000.000. Berapakah jarak dari kota A ke kota B sesungguhnya?
Menentukan jarak sebenarnya =

=
=

(ingat sifat kebalikan dari pembagian)
= 3,5

,

Contoh 2:
Tinggi gedung Taipei 101 pada gambar adalah 8 cm. Tinggi gedung
sebenarnya adalah 100 m. Berapakah skala gedung itu?
Menentukan Skala =

=

=

=

jadi skalanya 1: 1.250
membentuk kelompok
Membantu Inquiry dan investigasi
Contoh:
1. Dalam peta jarak 100 m sebenarnya hanya digambarkan 10 cm.
Tentukan skalanya
Jika dibentuk perbandingan maka diperoleh
10 cm : 100 m. Ingat satuan harus disamakan dahulu.
10 cm : 10000 cm semua dibagi dengan 10 supaya pembanding
pertamanya 1 sehingga diperoleh skala 1 :

= 1: 1.000
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2. Suatu bagan rumah digambarkan berikut:

Ini artinya 1 cm mewakili 75 cm. Jadi jika pada bagan panjang kamar
5 cm. Maka sebenarnya panjang kamar adalah 5 x 75 = 375 = 3,75 m
3. Tentukan skalanya jika jarak pada peta antara Yogyakarta dan Solo 20
cm sedangkan jarak sebenarnya 50 km
Pengerjaan:

=

=
=

pembilang dan penyebut dibagi 20

=

Jadi skalanya1 : 250.000
4. Perhatikan peta berikut:

Jika jarak Jakarta ke Surabaya 8 cm, berapa jarak sebenarnya?
Jawab:
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Skala 1 : 10.000.000. Berarti jarak sebenarnya =

=

(ingat perkalian silang)

x=
x = 80.000.000 = 800.000 m = 800 km
5.

Jarak sebenarnya Yogyakarta–Solo sebenarnya 51 km. Ternyata
didalam peta tergambar 3 cm seperti gambar di bawah. Berapa skala
petatersebut?

Karena jarak di dalam peta satuannya cm maka jarak sebenarnya
diubah dahulu menjadi 51 km = 51.000 m = 5.100.000 cm . Dari sini
diperoleh Skala =

=

=

=
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Rancangan Media Video Pembelajaran
No
Skenario
Audio
Visual
1 Sebidang
tanah Instrumen +
berbentuk
persegi
narasi
panjang dengan panjang
100 m dan lebar 50 m.
Jika 1 cm pada gambar
denah
menunjukkan
1.000 cm pada bidang
tanah sebenarnya, berapa
ukuran pada gambar?
Setelah itu gambarlah
denah bidang tanah
tersebut!
2

Diketahui:
Panjang tanah sebenarnya
yang berbentuk persegi
panjang adalah 100 m.
Lebar tanah sebenarnya
yang berbentuk persegi
panjang adalah 50 m.
Skala 1: 1.000
Ditanyakan:berapakah
ukuran pada gambar?

Instrumen +
narasi

3

Cara mencari skala dan
turunannya

Instrumen +
narasi

4

Sebelum denah dibuat,
kita setarakan 100 m dan
50 m ke dalam satuan cm
terlebih dahulu.

Instrumen +
narasi
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5

Penggambaran denah

Instrumen +
narasi

6

Contoh soal

Instrumen +
narasi

7

Penyelesaian contoh soal

Instrumen +
narasi

8

Contoh soal

Instrumen +
narasi

9

Penyelesaian contoh soal

Instrumen +
narasi
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Tampilan Media Video Pembelajaran
Skala

Hari ini kita akan belajar memecahkan
persoalan yang berhubungan dengan Skala
dalam kehidupan sehari-hari
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Perhatikan contoh berikut ini!
Sebidang tanah berbentuk persegi panjang
dengan panjang 100 m dan lebar 50 m.
Jika 1 cm pada gambar denah menunjukkan
1.000 cm pada bidang tanah sebenarnya,
berapa ukuran pada gambar?
Setelah itu gambarlah denah bidang tanah
tersebut!

Diketahui:

Diketahui:

Panjang tanah sebenarnya yang berbentuk persegi
panjang adalah 100 m
Lebar tanah sebenarnya yang berbentuk persegi
panjang adalah 50 m
Skala 1: 1.000

Ditanyakan:

Panjang tanah sebenarnya yang berbentuk persegi
panjang adalah 100 m
Lebar tanah sebenarnya yang berbentuk persegi
panjang adalah 50 m
Skala 1: 1.000

Ditanyakan:

berapakah ukuran pada gambar?

• Sebelum denah dibuat, kita setarakan 100 m
dan 50 m ke dalam satuan cm terlebih dahulu.
Ukuran ini masih dalam
• 100 m = 10.000 cm
ukuran sebenarnya,
Ingat!!
• 50 m = 5.000 cm
1.000 cm ukuran

berapakah ukuran pada gambar?

• Akhirnya kita dapat menggambar denah itu,
yaitu:

sebenarnya sama dengan
1 cm ukuran pada gambar

• Jadi

Mari kita ingat contoh yang telah kita pelajari dahulu!
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Contoh
Ukuran tinggi gedung Taipei 101 pada gambar adalah 8 cm.
Ukuran tinggi gedung sebenarnya adalah 100 m. Berapakah
skala gedung itu?

8cm

100 m
Skala =

?

Penyelesaian

Contoh

Kita tulis dahulu cara menentukan skala:

Kemudian kita ubah satuan m menjadi cm
Karena diketahui tinggi sebenarnya 100 m
Maka jika jadikan cm dikalikan dengan 100,
karena turun 2 tangga.
Jadi 100m = 10.000cm
Setelah itu tinggal kita hitung:
Turun
dikalikan
10

Jika jarak Jakarta ke
Surabaya 8 cm,
berapa jarak
sebenarnya?

8cm

Jadi skalanya = 1 : 1.250

Penyelesaian
Berarti jarak sebenarnya =

=

=

x = 8 x 10.000.000
x = 80.000.000 cm = 800.000 m = 800 km
8cm
Skala= 1:10.000.000
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Kelompok :
Anggota : 1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

LEMBAR KERJA KELOMPOK
Siklus 2 Pertemuan 2

Petunjuk :
1. Bacalah permasalahan di bawah ini dengan cermat!
2. Diskusikan dan selesaikanlah permasalahan tersebut sesuai langkah kegiatan!
3. Tuliskan hasil pekerjaanmu dengan rapi dan pajanglah di depan kelas!
Kegiatan Pembelajaran
Bacalah permasalahan di bawah ini dengan seksama!
Pada peta Indonesia yang berskala 1 : 12.000.000, SelatLombok lebarnya 0,3 cm.
Sebuah kapal Feri berangkat dariPulau Lombok pukul 08.30 menuju Bali. Di
tengah perjalanan kapal membuang sauh 30 menit karena ada masalah mesin.
Pukul berapa kapalFeri sampai di Bali, jika kecepatan rata-rata 24 Km per jam?
Diketahui:

Ditanya:

Jawab:

Ingat!
Kerjakan bersama kelompok
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a. Carilah jarak sebenarnya selat Lombok!

b. Setelah ditemukan, jadikan satuan tersebut menjadi km!

c. Kemudian carilah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut!

d. Setelah ditemukan, maka jumlahkan waktu yang diperlukan untuk
menempuh jarak tadi dengan waktu kapal berangkat dari pulau Lombok
serta waktu saat kapal membuang sauh!

Setelah selesai buatlah laporan kalian ini dan setelah itu pajang di depan
kelas !!
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok
Diketahui:
Skala 1 : 12.000.000,
SelatLombok lebarnya 0,3 cm.
Sebuah kapal Feri berangkat dariPulau Lombok pukul 08.30 menuju Bali.
Di tengah perjalanan kapal membuang sauh 30 menit karena ada masalah mesin.,
kecepatan rata-rata 24 Km per jam?
Ditanya:
Pukul berapa kapalFeri sampai di Bali?
Jawab:
Carilah jarak sebenarnya selat Lombok!
Jarak =

=
=

×

= 3.600.000 cm

Setelah ditemukan, jadikan satuan tersebut menjadi km!
3.600.000 cm = 36 km
Kemudian carilah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut!
Waktu =
Waktu =

= 1,5 jam

e. Setelah ditemukan, maka jumlahkan waktu yang diperlukan untuk
menempuh jarak tadi dengan waktu kapal berangkat dari pulau Lombok
serta waktu saat kapal membuang sauh!
30 menit = 0,5 jam
= 1,5 + 0,5 = 2 jam
= 08.30 + 2 = 10.30
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Siklus 2 Pertemuan 2
Standar Kompetensi

: Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

Kompetensi Dasar

:Menggunakan pecahan dalam masalah

perbandingan dan skala
Materi

: Skala
Indikator

Menentukan skala, jarak
sebenarnya,

dan

Teknik
penilaian
tes

Bentuk
soal
essay

dari

tiga

Tingkat
kognitif

skor

3. a -d

C1

4

2

C3

6

jarak

pada peta jika diketahui
dua

Nomor
Soal

unsur

tersebut dalam persoalan
sehari-hari dengan tepat.
Uraian

essay

362

Nama

:

No. Absen

:

Nilai

:

LEMBAR EVALUASI
Siklus 2 Pertemuan 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat sesuai langkah yang telah
kamu pelajari!
1. Lengkapilah titik-titik yang kosong!
No

Skala

Ukuran gambar

Ukuran Sebenarnya

1

1:1.500.000

12 cm

......... Km

2

1:1.500.000

...... cm

60 Km

3

..........

12 cm

150 Km

4

1:2.500.000

3,5 cm

......... Km

2. Jarak kota A dan B pada peta 5 cm. Peta itu berskala 1 : 1.200.000.Amir
dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 06.45
dengan kecepatan rata-rata 45 Km per jam. Di tengah jalan Amir berhenti
selama jam untuk beristirahat. Pukul berapakah Amir tiba di kota B?
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI
Siklus 2
Pertemuan 2
No
1.

Jawaban
Jawab:
No

Skala

Skor

Ukuran gambar

Ukuran
Sebenarnya

1

1:1.500.000

12 cm

180 Km

2

1:1.500.000

900 cm

60 Km

3

1:1.000.000

15 cm

150 Km

4

1:2.500.000

3,5 cm

87,5 Km

Jumlah skor no. 1

1
1
1
1

4

2. Diketahui : Jarak kota A dan B pada peta 5 cm. Peta itu berskala 1
: 1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor

1

berangkat dari kota A pukul 06.45 dengan kecepatan
45 Km per jam. Di tengah jalan Amir berhenti
selama jam. Pukul berapa Amir tiba di kota B?
Ditanyakan :Pukul berapa Amir tiba di kota B?
Jawab :

1

Pertama kita harus mencari jarak sebenarnya dari kota A dan B
Jarak sebenarnya =

=
1

=

= 6.000.000 cm = 60 Km

Dengan kecepatan rata-rata 45 Km per jam dan menempuh jarak

1

60 Km, maka Amir harus menempuhnya dalam = 60 : 45 = 1,3
jam = 1 jam 18 menit

1

Waktu tempuh Amir seluruhnya setelah ditambah istirahat adalah’
1.18 + 0.15 = 1 jam 33 menit
Jika Amir berangkat pukul 06.45, maka Deni sampai di Kota B

1
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pada pukul = 06.45 + 1.33 = 08.18

6

Jumlah skor no.2
Jumlah skor

Keterangan:
B = Jumlah benar
St = Skor total
Nilai =

100 = 100

Nilai =

100

10
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LAMPIRAN III
Data Pra Penelitian
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Nilai Ulangan Harian Matematika
Kelas VC SD Negeri Karangayu 02
KKM= 62
Nilai ulangan harian
Nama siswa

No.

I

II

Rata-rata

Keterangan

1

Edo Indra Yulianto

60

60

60

Tidak tuntas

2

Luhur Adi Wiguna

55

60

57,5

Tidak tuntas

3

Muhamad Farrel Pradana

50

60

55

Tidak tuntas

4

Cahyo Nugroho

55

60

57,5

Tidak tuntas

5

Andrianus Arifin

70

70

70

Tuntas

6

Angel Audilia Santoso

70

75

72,5

Tuntas

7

Aldi Putra Ramadhan

85

80

82,5

Tuntas

8

Atria Ramadhani

70

50

60

Tidak tuntas

9

Al-Safiri

70

81

75,5

Tuntas

10

Andira Restu Pramita

70

50

60

Tidak tuntas

11

Dea Okta Widiyana

75

55

60

Tidak tuntas

12

Dava Ilyasa

60

70

60

Tidak tuntas

13

Febri Ardiansyah

70

45

57,5

Tidak tuntas

14

Fayza Azra Nabila

85

75

80

Tuntas

15

Geby Aprilia Putri

50

70

60

Tidak tuntas

16

Inas Hashifah Rasyiqoh

85

75

80

Tuntas

17

Muhamad Tri Muarif

60

50

55

Tidak tuntas

18

Muhammad Ari Maulana

60

50

55

Tidak tuntas

19

Maulana Catur Herlambang

65

55

60

Tidak tuntas

20

Nofa Saputra

55

60

57,5

Tidak tuntas

21

Nico Aditya Pratama

80

85

82,5

Tuntas

22

Prasasti Surya Pringgodani

75

80

77,5

Tuntas

23

Rangga Wirat Pramoja

80

85

82,5

Tuntas

24

Tri Susanti

98

80

89

Tuntas

25

Yuli Mardianto

85

80

82,5

Tuntas

26

Dwiyan Rizki Alfaiz

65

55

60

Tidak tuntas

27

Niken Ardijayanti

60

60

60

Tidak tuntas

28

Maulana Lukman Sabri R.

60

70

65

Tidak tuntas
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29

Natasya Wulan Siswati

75

70

72,5

Tuntas

30

Fadya Nanda Khoirun Nisa

55

65

60

Tidak tuntas

63,8
Presentase Ketidaktuntasan

60%
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Nilai Penjajakan
(Untuk Mengambil Subjek Penelitian)
No.

Nama siswa

Nilai Penjajakan

Keterangan

1

Edo Indra Yulianto

0

Tidak tuntas

2

Luhur Adi Wiguna

10

Tidak tuntas

3

Muhamad Farrel Pradana

10

Tidak tuntas

4

Cahyo Nugroho

10

Tidak tuntas

5

Andrianus Arifin

20

Tidak tuntas

6

Angel Audilia Santoso

62,5

Tuntas

7

Aldi Putra Ramadhan

20

Tidak tuntas

8

Atria Ramadhani

10

Tidak tuntas

9

Al-Safiri

65

Tuntas

10

Andira Restu Pramita

30

Tidak tuntas

11

Dea Okta Widiyana

62,5

Tuntas

12

Dava Ilyasa

62,5

Tuntas

13

Febri Ardiansyah

80

Tuntas

14

Fayza Azra Nabila

80

Tuntas

15

Geby Aprilia Putri

10

Tidak tuntas

16

Inas Hashifah Rasyiqoh

65

Tuntas

17

Muhamad Tri Muarif

10

Tidak tuntas

18

Muhammad Ari Maulana

10

Tidak tuntas

19

Maulana Catur Herlambang

70

Tuntas

20

Nofa Saputra

70

Tuntas

21

Nico Aditya Pratama

80

Tuntas

22

Prasasti Surya Pringgodani

65

Tuntas

23

Rangga Wirat Pramoja

90

Tuntas

24

Tri Susanti

90

Tuntas

25

Yuli Mardianto

62,5

Tuntas

26

Dwiyan Rizki Alfaiz

20

Tidak tuntas

27

Niken Ardijayanti

0

Tidak tuntas

28

Maulana Lukman Sabri R.

20

Tidak tuntas

29

Natasya Wulan Siswati

62,5

Tuntas
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30

Fadya Nanda Khoirun Nisa

62,5

Tuntas

Dari hasil nilai tes penjajakan di atas, 14 anak mendapatkan nilai di bawah
KKM, yaitu 62. Sedangkan 16 diantaranya telah tuntas. Dengan demikian siswa
yang mendapat nilai di bawah KKM selanjutnya akan dijadikan subyek penelitian.
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LAMPIRAN IV
Data Hasil Penelitian
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DATA HASIL BELAJAR
MATA PELAJARAN MATEMATIKA
SISWA KELAS V SDN KARANGAYU 02 SEMARANG
No.

Nama siswa

Nilai Evaluasi Siklus 1

Nilai Evaluasi Siklus 2

Pert. 1

Pert. 2

Pert. 1

Pert. 2

1

Edo Indra Yulianto

30

14

20

70

2

Luhur Adi Wiguna

10

14

10

40

3

Muhamad Farrel Pradana

0

0

20

40

4

Cahyo Nugroho

60

85

70

80

5

Andrianus Arifin

70

85

92,5

80

6

Angel Audilia Santoso

50

85

100

70

7

Aldi Putra Ramadhan

80

100

85

80

8

Atria Ramadhani

10

14

75

70

9

Al-Safiri

65

93

100

90

10

Andira Restu Pramita

5

71

80

80

11

Dea Okta Widiyana

80

71

90

90

12

Dava Ilyasa

45

43

40

70

13

Febri Ardiansyah

65

71

90

90

14

Fayza Azra Nabila

100

64

100

90

15

Geby Aprilia Putri

90

78

32,5

70

16

Inas Hashifah Rasyiqoh

90

78,5

95

100

17

Muhamad Tri Muarif

65

70

77,5

80

18

Muhammad Ari Maulana

20

35

62,5

80

19

Maulana Catur Herlambang

90

43

75

sakit

20

Nofa Saputra

65

78

70

70

21

Nico Aditya Pratama

80

36

90

70

22

Prasasti Surya Pringgodani

65

93

87,5

70

23

Rangga Wirat Pramoja

90

90

87,5

80

24

Tri Susanti

100

100

100

90

25

Yuli Mardianto

65

71

75

80

26

Dwiyan Rizki Alfaiz

0

50

70

60

27

Niken Ardijayanti

20

21

20

40

28

Maulana Lukman Sabri R.

45

57

25

70
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29

Natasya Wulan Siswati

90

85

100

90

30

Fadya Nanda Khoirun Nisa

85

85

95

90

Jumlah

1730

1880,5

2135

2180

Rata-rata

57,7

62,7

71,2

72,7

Jumlah Siswa Tuntas

18

19

23

25

Jumlah Siswa Tidak Tuntas

12

11

7

4

Ketrerangan : Warna hitam = tuntas, Warna merah = tidak tuntas
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LAMPIRAN V
Hasil Analisis Catatan Lapangan
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CATATAN LAPANGAN
Siklus 1 Pertemuan 1

Nama SD

: SDN KARANGAYU 02 SEMARANG

Kelas

:V

Subyek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang tidak tercantum pada lembar pengamatan
guru dan
aktivitas siswa dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru menyiapkan keperluan yang
dibutuhkan dalam pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, media serta
lembar

evaluasi.

Setelah

menyiapkan

semua

yang

diperlukan,

guru

mengkondisikan siswa untuk tenang dan duduk di tempat masing-masing
kemudian membuka pelajaran dengan mengucap salam.
Pada kegiatan awal yang berlangsung kurang lebih 5 menit, guru
mengadakan apersepsi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar
perbandingan seperti “Berapa banyak siswa di kelasmu? Berapa banyak siswa
laki-laki di kelasmu? Berapa banyak siswa perempuan di kelasmu?”. Siswa
menjawab serempak bersamaan jumlah semuanya 30 pak, yang laki-laki 18, yang
perempuan 12. Kemudian guru menunjuk DV untuk menjawab pertanyaan
selanjutnya, “Berarti perbandingan banyak siswa laki-laki dengan siswa
perempuan berapa DV?”. DV menjawab “18 dibanding 12 pak.”. Kemudian guru
memberitahukan bahwa hari itu siswa akan belajar menggunakan video
pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak
dicapai kepada siswa.
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Pada kegiatan inti guru menjelaskan urutan kegiatan pada hari itu.
Setelah selesai menerangkan langkah kegiatan yang akan dilakukan, guru
menayangkan video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang berupa
permasalahan. Setelah itu guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai
apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari masalah tersebut. Setelah siswa
mengerti, guru kemudian menayangkan masalah yang nantinya akan dipecahkan
dalam kelompok. Pada saat ini guru mencoba memancing pemahaman siswa
sebelum nantinya akan bersama-sama dibahas dalam kelompok mereka. Siswa
diminta mencatat dan diberikan waktu untuk membaca berulang-ulang agar
mempunyai gambaran bagaimana memecahkan masalah tersebut.
Guru menayangkan masalah yang terdapat dalam video pembelajaran.
“Ali mempunyai sebidang tanah. Suatu hari dia mendapat tagihan untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tapi Ali mempunyai masalah, karena dia
tidak mengetahui luas tanahnya tersebut. Di sertifikat tanah yang dia punya
hanya tertulis bahwa keliling tanah itu 54 m dan tanah tersebut berbentuk persegi
panjang. Perbandingan panjang dan lebarnya 10 : 8. Berapakah luas tanah Ali
yang seharusnya dilaporkan?”. Siswa diminta mencatat dan diberikan waktu
untuk

membaca

berulang-ulang

agar

mempunyai

gambaran

bagaimana

memecahkan masalah tersebut.Guru kemudian meminta siswa untuk berhitung
untuk membuat kelompok, pada saat berhitung suasana kelas gaduh, penyebab
kegaduhan adalah ED, LHR dan FRL.
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Kemudian setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya menjadi sebuah
laporan sesuai petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok. Kemudian
perwakilan setiap kelompok diberi waktu maju 5 menit untuk mengamati hasil
pekerjaan kelompok lain yang dipajang di depan kelas. Setelah itu siswa diminta
menuliskan sesuatu yang belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok lain,
atau bahkan menemukan kesalahan kelompok lain untuk kemudian dianalisis.
Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok masing-masing dan diberi waktu 5
menit untuk menganalisis hasil temuannya.

Setelah itu setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil temuannya,
dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang temuannya
tersebut. Secara garis besar hasil pengerjaan kelompok hampir sama. Kesalahan
ditemukan oleh TSY pada kelompok 1 dan 6. Untuk kelompok 1 salah ada pada
proses penghitungan. Sedangkan untuk kelompok 6 kesalahan ada pada penulisan.
Setiap kelompok yang salah telah mengkonfirmasi dan merevisi. Setelah itu guru
memberikan reward kepada TSY berupa stiker dan pujian lisan.
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Setelah

membimbing

simpulan

terhadap

permasalahan,

guru

membagikan soal evaluasi kepada siswa. Soal evaluasi berupa tes tertulis yang
dikerjakan secara individu oleh setiap siswa. Guru mengawasi berkeliling dan
membimbing siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal. Ketika waktu habis,
siswa diminta mengumpulkan hasil pekerjaan dan guru memberikan tindak lanjut
berupa pesan untuk mengulangi pembelajaran hari itu dengan membaca kembali
catatan mereka dan meminta siswa untuk giat belajar. Guru kemudian menutup
pelajaran dengan mengucapkan salam.

Observer

Fasih Dwi Yuani
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CATATAN LAPANGAN
Siklus 1 Pertemuan 2

Nama SD

: SDN KARANGAYU 02 SEMARANG

Kelas

:V

Subyek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang tidak tercantum pada lembar pengamatan
guru dan
aktivitas siswa dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru menyiapkan keperluan
yang dibutuhkan dalam pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, media
serta lembar evaluasi. Setelah menyiapkan semua yang diperlukan, guru
mengkondisikan siswa untuk tenang dan duduk di tempat masing-masing
kemudian membuka pelajaran dengan mengucap salam.
Pada kegiatan awal yang berlangsung kurang lebih 5 menit, guru
mengadakan apersepsi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan materi“Anak-anak, siapa yang pernah melihat peta? Ada tulisan “skala”
bukan? Siapa yang tahu artinya?” FYZ dan SNT menjawab serempak bersamaan
“pernah pak, itu di tembok belakang kan ada.” Kemudian guru memberikan
pujian “betul, kalian semua pintar” . Kemudian guru memberitahukan bahwa hari
itu siswa akan belajar menggunakan video pembelajaran. Setelah itu guru
menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai kepada siswa.
Pada kegiatan inti guru menjelaskan urutan kegiatan pada hari itu.
Setelah selesai menerangkan langkah kegiatan yang akan dilakukan, guru
menayangkan video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang berupa
permasalahan. Setelah itu guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai
apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari masalah tersebut. Setelah siswa
mengerti, guru kemudian menayangkan masalah yang nantinya akan dipecahkan
dalam kelompok. Pada saat ini guru mencoba memancing pemahaman siswa
sebelum nantinya akan bersama-sama dibahas dalam kelompok mereka. Siswa
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diminta mencatat dan diberikan waktu untuk membaca berulang-ulang agar
mempunyai gambaran bagaimana memecahkan masalah tersebut.
Guru menayangkan masalah yang terdapat dalam video pembelajaran.
“Sebuah peta berskala 1 : 1.750.000. Dua kota P dan Q pada peta jaraknya 6 cm.
Seorang pengendara sepeda berangkat dari kota P, menuju kota Q dengan
kecepatan rata-rata 25 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti untuk
istirahat sebanyak 2 kali, masing-masing 15 menit. Ia tiba di kota Q pukul
11.45.Pukul berapa pengendara sepeda itu berangkat dari kota P?”. Siswa
diminta mencatat dan diberikan waktu untuk membaca berulang-ulang agar
mempunyai gambaran bagaimana memecahkan masalah tersebut. Guru kemudian
meminta siswa untuk berhitung untuk membuat kelompok.

Kemudian setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya menjadi sebuah
laporan sesuai petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok. Kemudian
perwakilan setiap kelompok diberi waktu maju 5 menit untuk mengamati hasil
pekerjaan kelompok lain yang dipajang di depan kelas. Setelah itu siswa diminta
menuliskan sesuatu yang belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok lain,
atau bahkan menemukan kesalahan kelompok lain untuk kemudian dianalisis.
Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok masing-masing dan diberi waktu 5
menit untuk menganalisis hasil temuannya.
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Setelah itu setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil temuannya,
dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang temuannya
tersebut. Secara garis besar hasil pengerjaan kelompok hampir sama. Pada
kegiatan ini setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil temuannya, dan
menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang temuannya tersebut.
Pada saat presentasi ditemukan kesalahan pada kelompok 1, 3, dan 6.. Kesalahan
kelompok 1 ditemukan oleh SNT, kesalahan ada pada salah konversi waktu.
Setelah dikoreksi bersama ternyata kesalahan yang sama juga terjadi pada
kelompok 3 dan 6. Setiap kelompok yang salah telah mengkonfirmasi dan
merevisi. Setelah itu guru memberikan reward kepada SNT berupa stiker dan
pujian lisan.
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Setelah

membimbing

simpulan

terhadap

permasalahan,

guru

membagikan soal evaluasi kepada siswa. Soal evaluasi berupa tes tertulis yang
dikerjakan secara individu oleh setiap siswa. Guru mengawasi berkeliling dan
membimbing siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal. Ketika waktu habis,
siswa diminta mengumpulkan hasil pekerjaan dan guru memberikan tindak lanjut
berupa pesan untuk mengulangi pembelajaran hari itu dengan membaca kembali
catatan mereka dan meminta siswa untuk giat belajar. Guru kemudian menutup
pelajaran dengan mengucapkan salam.

Observer

Fasih Dwi Yuani
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CATATAN LAPANGAN
Siklus 2 Pertemuan 1

Nama SD

: SDN KARANGAYU 02 SEMARANG

Kelas

:V

Subyek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang tidak tercantum pada lembar pengamatan
guru dan
aktivitas siswa dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru menyiapkan keperluan
yang dibutuhkan dalam pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, media
serta lembar evaluasi. Setelah menyiapkan semua yang diperlukan, guru
mengkondisikan siswa untuk tenang dan duduk di tempat masing-masing
kemudian membuka pelajaran dengan mengucap salam.
Pada kegiatan awal yang berlangsung kurang lebih 5 menit, guru
mengadakan apersepsi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan materi“Anak-anak, siapa yang masih ingat apa itu perbandingan? Yang
masih ingat ayo angkat tangan. Kemudian kelas terdiam sejenak, setelah itu FYZ
mengangkat tangan dan menjawab perbandingan itu seperti pembagian. Karena
jawaban kurang lengkap guru memberikan pujian kepada FYZ atas partisipasinya
dan guru kemudian melemparkan pertanyaan lagi kepada seluruh kelas, kemudian
TSY menjawab “perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari
sesuatu yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana” Kemudian guru
memberikan pujian “betul” sambil mengacungkan jempol . Kemudian guru
memberitahukan bahwa hari itu siswa akan belajar materi perbandingan dua hal
dan tiga hal menggunakan video pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan
tujuan pembelajaran yang hendak dicapai kepada siswa.
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Pada kegiatan inti guru menjelaskan urutan kegiatan pada hari itu.
Setelah selesai menerangkan langkah kegiatan yang akan dilakukan, guru
menayangkan video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang berupa
permasalahan. Setelah itu guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai
apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari masalah tersebut. Setelah siswa
mengerti, guru kemudian menayangkan masalah yang nantinya akan dipecahkan
dalam kelompok. Pada saat ini guru mencoba memancing pemahaman siswa
sebelum nantinya akan bersama-sama dibahas dalam kelompok mereka. Siswa
diminta mencatat dan diberikan waktu untuk membaca berulang-ulang agar
mempunyai gambaran bagaimana memecahkan masalah tersebut.
Guru menayangkan masalah yang terdapat dalam video pembelajaran.
““Pak Anton adalah seorang sopir bus jurusan Solo-Semarang. Jarak SoloSemarang adalah 75 km. Jika dalam keadaan jalan macet dengan kecepatan 60
km/jam Pak Anton memerlukan waktu 6 jam untuk sampai tujuan. Hari ini
jalanan lancar, Pak Anton memacu busnya dengan kecepatan 90 km/jam. Kirakira berapa lama waktu yang diperlukan Pak Anton untuk sampai di
tujuan?”.Siswa diminta mencatat dan diberikan waktu untuk membaca berulangulang agar mempunyai gambaran bagaimana memecahkan masalah tersebut. Guru
kemudian meminta siswa untuk berhitung untuk membuat kelompok.
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Kemudian setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya menjadi sebuah
laporan sesuai petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok. Kemudian
perwakilan setiap kelompok diberi waktu maju 5 menit untuk mengamati hasil
pekerjaan kelompok lain yang dipajang di depan kelas. Setelah itu siswa diminta
menuliskan sesuatu yang belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok lain,
atau bahkan menemukan kesalahan kelompok lain untuk kemudian dianalisis.
Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok masing-masing dan diberi waktu 5
menit untuk menganalisis hasil temuannya.

Setelah itu setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil temuannya,
dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang temuannya
tersebut. Pada kegiatan ini setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang
temuannya tersebut. Pada saat presentasi hampir tidak ditemukan kesalahan pada
semua kelompok. Karena semua kelompok telah menjawab dengan betul. Hanya
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saja pada kelompok 4 yang diketuai oleh FYZ ada kesalahan penulisan yang
seharusnya “Perbandingan Berbeda/berbalik nilai” tetapi tertulis “Perbandingan
Berbalik Senilai” yang ditemukan oleh ANGL dan kemudian menanyakan
manakah yang betul. Kemudian kelompok 4 menjawab bahwa ada kesalahan
penulisan. Guru kemudian memberikan reward berupa sticker kepada ANGL.
Selain itu guru juga memberikan masukan bahwa jangan lupa memberikan satuan
jam, karena hampir semua pekerjaan hanya menjawab x = 4. Selain itu juga pada
pekerjaan mereka belum ada pembuktian terbalik yaitu, Jadi Pak Anton dengan
kecepatan 90 km/jam memerlukan waktu 4 jam untuk sampai di tujuannya.
Kemudian guru mengingatkan siswa untuk pekerjaan yang akan datang untuk
tidak lupa menuliskan hal tersebut.

Guru memulai kegiatan akhir dengan bertanya “siapa yang mempunyai
pertanyaan?” SFR bertanya seperti apa contoh perbandingan senilai agar mudah
dibedakan dengan perbandingan berbalik/berbeda nilai? Kemudian guru
memberikan pujian pertanyaan bagus. Guru mengulang contoh pada awal
pelajaran yaitu “Harga 3 batang pensil adalah Rp 6.000,00. Berapakah harga 7
batang pensil?” tadi diketahui hasil 1 batang pensil adalah Rp 2.000,00 jadi
berapapun jumlah pensil yang ditanyakan maka tinggal mengalikan dengan harga
1 buah pensil, karena harganya sama. Itu adalah perbandingan senilai. Jadi bisa
kita simpulkan bahwa perbandingan senilai merupakan dua perbandingan yang
memiliki harga yang sama.
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Untuk yang perbandingan berbeda nilai bisa kita lihat dari soal seperti
tadi, jika ada pertentangan nilai seperti semakin lambat kecepatan semakin lama
waktu yang diperlukan, atau semakin banyak orang semakin sedikit waktu yang
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka itu adalah perbandingan
berbeda/berbalik nilai. Kemudian guru bertanya kepada SFR apakah sudah
paham? SFR menjawab bahwa sudah paham. Kemudian guru bertanya lagi
apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ternyata tidak ada pertanyaan lagi.
Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan mengenai permasalahan yang telah
mereka selesaikan.

Setelah

membimbing

simpulan

terhadap

permasalahan,

guru

membagikan soal evaluasi kepada siswa.

Soal evaluasi berupa tes tertulis yang dikerjakan secara individu oleh
setiap siswa. Guru mengawasi berkeliling dan membimbing siswa yang kesulitan
dalam mengerjakan soal. Ketika waktu habis, siswa diminta mengumpulkan hasil
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pekerjaan dan guru memberikan tindak lanjut berupa pesan untuk mengulangi
pembelajaran hari itu dengan membaca kembali catatan mereka dan meminta
siswa untuk giat belajar. Guru kemudian menutup pelajaran dengan mengucapkan
salam.

Observer

M. Ali Masyhar
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CATATAN LAPANGAN
Siklus 2 Pertemuan 2

Nama SD

: SDN KARANGAYU 02 SEMARANG

Kelas

:V

Subyek

: Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Petunjuk

: Catatlah hal-hal yang tidak tercantum pada lembar pengamatan
guru dan
aktivitas siswa dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru menyiapkan keperluan
yang dibutuhkan dalam pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, media
serta lembar evaluasi. Setelah menyiapkan semua yang diperlukan, guru
mengkondisikan siswa untuk tenang dan duduk di tempat masing-masing
kemudian membuka pelajaran dengan mengucap salam.
Pada kegiatan awal yang berlangsung kurang lebih 5 menit, guru
mengadakan apersepsi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan materi“Anak-anak, siapa yang masih ingat apa itu skala?Yang masih ingat
ayo angkat tangan. Kemudian kelas riuh rendah dengan suara anak yang ingin
menjawab, kemudian untuk menghindari gaduh dan menjawab berebutan guru
kemudian menunjuk DV

untuk menjawab, dia menjawab bahwa skala adalah

perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada gambar. Guru
memberikan penguatan bahwa jawaban DV sudah tepat hanya saja kurang
lengkap, kemudian guru melengkapinya. Kemudian guru menyampaikan rincian
materi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
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Pada kegiatan inti guru menjelaskan urutan kegiatan pada hari itu.
Setelah selesai menerangkan langkah kegiatan yang akan dilakukan, guru
menayangkan video pembelajaran yang berisi materi pembelajaran yang berupa
permasalahan. Setelah itu guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai
apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari masalah tersebut. Setelah siswa
mengerti, guru kemudian menayangkan masalah yang nantinya akan dipecahkan
dalam kelompok. Pada saat ini guru mencoba memancing pemahaman siswa
sebelum nantinya akan bersama-sama dibahas dalam kelompok mereka. Siswa
diminta mencatat dan diberikan waktu untuk membaca berulang-ulang agar
mempunyai gambaran bagaimana memecahkan masalah tersebut.
Guru menayangkan masalah yang terdapat dalam video pembelajaran.
“Pada peta Indonesia yang berskala 1 : 12.000.000, Selat Lombok lebarnya 0,3
cm. Sebuah kapal Feri berangkat dari Pulau Lombok pukul 08.30 menuju Bali. Di
tengah perjalanan kapal membuang sauh 30 menit karena ada masalah mesin.
Pukul berapa kapal Feri sampai di Bali, jika kecepatan rata-rata 24 Km per
jam?”Siswa diminta mencatat dan diberikan waktu untuk membaca berulangulang agar mempunyai gambaran bagaimana memecahkan masalah tersebut. Guru
kemudian meminta siswa untuk berhitung untuk membuat kelompok.
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Kemudian setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya menjadi sebuah
laporan sesuai petunjuk yang tertulis pada lembar kerja kelompok. Kemudian
perwakilan setiap kelompok diberi waktu maju 5 menit untuk mengamati hasil
pekerjaan kelompok lain yang dipajang di depan kelas. Setelah itu siswa diminta
menuliskan sesuatu yang belum diketahui dari cara mengerjakan kelompok lain,
atau bahkan menemukan kesalahan kelompok lain untuk kemudian dianalisis.
Setelah itu siswa diminta kembali ke kelompok masing-masing dan diberi waktu 5
menit untuk menganalisis hasil temuannya.

Pada kegiatan ini setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil
temuannya, dan menanyakan kepada kelompok yang bersangkutan tentang
temuannya tersebut. Pada saat presentasi hampir tidak ditemukan kesalahan pada
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semua kelompok. Karena semua kelompok telah menjawab dengan betul. Hanya
saja pada pekerjaan mereka belum ada pembuktian terbalik seperti, “jadi kapal
tersebut sampai di Bali pukul 10.30”. Kemudian guru mengingatkan lagi agar
jangan lupa untuk mencantumkan bagian ini pada setiap pekerjaan mereka
nantinya.
Guru memulai kegiatan akhir dengan bertanya “siapa yang mempunyai
pertanyaan?” ALD bertanya Lombok dan Bali itu ikut WIB atau WITA, karena
jika ada perbedaan wilayah makan harus ada penambahan waktu. Kemudian guru
memberikan pujian bahwa pertanyaan ALD sangat bagus. Guru menerangkan
bahwa Lombok dan Bali itu masih satu wilayah, yaitu WITA, jadi tidak ada
perbedaan waktu diantara kedua tempat tersebut. Kemudian guru bertanya kepada
ALD apakah sudah paham? ALD menjawab bahwa sudah paham. Kemudian guru
bertanya lagi apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ternyata tidak ada
pertanyaan lagi. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan mengenai
permasalahan yang telah mereka selesaikan.

Setelah

membimbing

simpulan

terhadap

permasalahan,

guru

membagikan soal evaluasi kepada siswa. Soal evaluasi berupa tes tertulis yang
dikerjakan secara individu oleh setiap siswa. Guru mengawasi berkeliling dan
membimbing siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal. Ketika waktu habis,
siswa diminta mengumpulkan hasil pekerjaan dan guru memberikan tindak lanjut
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berupa pesan untuk mengulangi pembelajaran hari itu dengan membaca kembali
catatan mereka dan meminta siswa untuk giat belajar. Guru kemudian menutup
pelajaran dengan mengucapkan salam.

Observer

M. Ali Masyhar
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LAMPIRAN VI
Foto Penelitian
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Guru memberikan apersepsi

Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan
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Guru mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan
menayangkan soal kelompok terlebih dahulu

Proses pembagian kelompok
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Guru membantu Inquiry dan investigasi (mengeksplorasi dan mendistribusikan
informasi)

Siswa bersama kelompok berdiskusi memecahkan masalah
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Guru membimbing siswa menyelesaikan permasalahan

Siswa bergantian menggunakan media untuk melakukan penyelidikan
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Siswa menempel dan mempresentasikan laporan hasil di papan tulis

Siswa bersama guru melakukan tanya jawab
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Guru menekankan simpulan permasalahan

Siswa mengerjakan soal evaluasi
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LAMPIRAN VII
Hasil Belajar Siswa
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LAMPIRAN VIII
Surat-surat Penelitian
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