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ABSTRAK 

 
Sari, Nadya Laila.2013.Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Problem 

Based Learning Berbantuan CD Interaktif pada Siswa Kelas IVB SDN Wates 01 
Semarang. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing (1) Drs. Moch Ichsan, M.Pd. dan Pembimbing 

(2) Pitadjeng, S.Pd., M.Pd.393 halaman. 

 

Berdasarkan observasi awal di SDN Wates 01 ditemukan berbagai masalah dalam 
pembelajaran matematika di kelas IVB yaitu guru kurang melibatkan siswa untuk belajar 

dalam kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang sebuah masalah, mencari 

pemecahan dari masalah yang diberikan serta menyajikan hasil penyelesaian masalah 

tersebut dalam bentuk hasil karya atau laporan. Hal tersebut berdampak buruk pada hasil 

belajar ranah kognitif dengan tingkat ketidaktuntasan 65% (26 orang siswa dari 40 siswa) 

dan yang tuntas hanya 35% (14 orang siswa dari 40 siswa), dari KKM yang telah 
ditetapkan yaitu 60. Berdasarkan kenyataan tersebut dilakukan penelitian tindakan kelas 

dengan menerapkan Problem Baed Learning berbantuan CD Interaktif. 

Rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah apakah dengan melalui 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran matematika pada siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang? Penelitian 

tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Masing-

masing pertemuan terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

Teknik pegumpulan data menggunakan tes, observasi/pengamatan, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar ranah kognitif siswa mengalami peningkatan. Keterampilan guru pada siklus I 
pertemuan 1 memperoleh skor 38 kategori baik, siklus I pertemuan 2 adalah 42 (kategori 

sangat baik), siklus II pertemuan 1 adalah 47 (kategori sangat baik) dan  siklus II 

pertemuan 2 memperoleh skor sebesar 50 (kategori sangat baik). Aktivitas siswa pada 
siklus I pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata sebesar 12,4 (kategori cukup), siklus I 

pertemuan 2 adalah 15,4 (kategori baik), siklus II pertemuan 1 adalah  16,3 (kategori 

baik), dan siklus II pertemuan 2 adalah 17,3 (kategori sangat baik). Sedangkan ketuntasan 
klasikal hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus I pertemuan 1 adalah 52,5 % , pada 

siklus I pertemuan 2 adalah 70 %, pada siklus II pertemuan 1 adalah 82,5 %, dan pada 

sikus II pertemuan 2 adalah 92,5 %.  

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan Problem Based Learning 
berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas 

IV Sekolah Dasar. Disarankan Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik tentang penelitian 

ini dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengorientasikan teori Piaget dalam 
materinya karena peneliti belum sempat menelitinya. 

 

 
Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran; PBL; CD Interaktif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 menyatakan 

bahwa Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika disusun sebagai 

landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut di atas, selain 

itu dimaksudkan juga untuk mengembangkan kemampuan  menggunakan 

matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan 

dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. Mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir yang logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan kerjasama (Depdiknas, Standar isi 

2007: 416). 

Untuk mengembangkan kemampuan tersebut pendekatan masalah 

merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Hal 

ini diperkuat denganPermendiknas RI No. 41 Tahun 2007 bahwa proses 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 

siswa. 
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Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran Matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah atau mengajukan masalah riil atau nyata, yaitu 

pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, kemudian 

siswa bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika dengan 

melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran (Supinah, 2010: 1-2). 

Sehubungan dengan itu, guru harus kreatif dalam memilah dan memilih, serta 

mengembangkan materi standar sebagai bahan untuk membentuk kompetensi 

peserta didik (Mulyasa, 2007: 14).Ditambah lagi dengan penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran 

(Arsyad, 2011: 15-16).Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh Winataputra (2003: 5.4) bahwa agar pesan atau bahan ajar yang disampaikan 

guru dapat diterima oleh siswa maka diperlukan wahana penyaluran pesan yaitu 

media pembelajaran. Jika proses pembelajaran dilaksanakan seperti yang terurai 

diatas, akan tercipta pembelajaran yang bermakna dan sangat berpontensi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri.  

Menurut Glaser (dalam Uno,  2011: 153) kualitas lebih mengarah pada 

sesuatu yang baik. Sedangkan pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. 

Jadi kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik, serta menghasilkan 

luaran yang baik pula. Dan untuk mencapai 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 
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pembelajaran  mampu menghasilkan proses, hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan ketentuan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004: 6). Dari pengertian 

tersebut maka kualitas pembelajaran dikatakan rendah apabila tidak adanya 

efektivitas dalam belajar yang disebabkan oleh kurang maksimalnya komponen-

komponen yang mendukung pelaksanaan pembelajaran sehingga berdampak pada 

rendahnya hasil belajar peserta didik tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Penerapan konsep matematika di kehidupan ini belum disadari dengan baik, 

karena kenyataan menunjukkan bahwa minat-minat siswa dalam matematika 

relatif rendah sehingga sangat jarang ditemukan siswa-siswa yang memahami 

konsep dan penerapan matematika dengan baik (Fathani, 2009: 83). Trianto 

(2009: 6) menyebutkan, bahwa kenyataan di lapangan siswa hanya menghafal 

konsep dan kurang mampu menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah 

dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep yang dimiliki. Lebih 

jauh lagi bahkan siswa kurang mampu menentukan masalah dan merumuskannya.  

Pelaksanaan pembelajaran yang diuraikan sebelumnya, juga terjadi di SDN 

Wates 01 Semarang. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan ditemukan 

beberapa permasalahan yang menyebabkan hasil belajar matematika siswa di 

kelas IVB SDN 01 Semarang rendah. Permasalahan yang muncul saat 

pembelajaran matematika disebabkan guru kurang melibatkan siswa untuk belajar 

dalam kelompok untuk melakukan penyelidikan tentang sebuah masalah, mencari 

pemecahan dari masalah yang diberikan serta menyajikan hasil penyelesaian 

masalah tersebut dalam bentuk hasil karya atau laporan. Siswa masih kesulitan 

dalam mengerjakan soal cerita atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Guru 
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kurang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa 

mengalami kesulitan untuk memahami atau menerima pengetahuan yang 

disampaikan guru. Proses pemberian informasi juga tidak diiringi dengan 

penggunaan media sebagai alat bantu dalam menjelaskan materi yang 

disampaikan. Sehingga penjelasan yang berlangsung terasa hambar tanpa adanya 

antusiasme siswa untuk memperhatikan dan bertanya. Pembelajaran diakhiri tanpa 

ada umpan balik kepada siswa, membuat sebagian siswa ada yang belum 

memahami secara tuntas materi yang diajarkan. Permasalahan yang terjadi di 

kelas IVB SDN Wates 01 Semarang diperkuat dengan data pencapaian belajar 

siswa saat evaluasi pembelajaran yaitu nilai terendah 36 dan nilai tertinggi 81 

dengan tingkat ketidaktuntasan 65% (26 orang siswa dari 40 siswa) dan yang 

tuntas hanya 35% (14 orang siswa dari 40 siswa), dengan nilai KKM 60 untuk 

mata pelajaran matematika. Melihat rendahnya hasil belajar siswa dan gambaran 

proses pembelajaran yang terjadi diatas, maka perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas IVB SDN Wates 01 

Semarang. 

Peneliti bersama tim kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika dengan meningkatkan 

keterampilan guru serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan salah satu model berbantuan media yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran matematika yaitu dengan Problem Based Learning berbantuan CD 

Interaktif. 
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Donals Woods dalam Amir (2009: 13) menyebutkan Problem Based 

Learning  lebih dari sekedar lingkungan yang efektif untuk mempelajari 

pengetahuan tertentu. Ia dapat membantu pemelajar membangun kecakapan 

sepanjang hidupnya dalam memecahkan masalah. Sehingga Problem Based 

Learning ini tepat digunakan dalam pembelajaran matematika yang memiliki 

karakteristik objektif, yaitu terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari (Rusmono, 2012: 74). Hal ini diperkuat lagi oleh Arends (2008: 43) 

yang menyatakan bahwa Problem Based Learning dirancang terutama untuk 

membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan 

menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualnya. 

Kelebihan dari Problem Based Learning menurut Hamdani (2011: 88) 

antara lain : (1) siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya 

diserap dengan baik, (2) siswa dilatih untuk tetap bekerja sama dengan siswa lain, 

(3) siswa dapat memperoleh pemecahan dari berbagai sumber.  

Maroebeni (2008: 1) menyatakan kelebihan CD Interaktif yang pertama 

penggunanya bisa berinteraksi dengan komputer. Kemudian yang kedua adalah 

menambah pengetahuan. Pengetahuan disini adalah materi pembelajaran yang 

dirancang kemudahannya dalam CD Interaktif bagi pengguna. Kelebihan ketiga 

adalah tampilan tampilan audio visual yang menarik. Menarik disini tentu saja 

dibandingkan dengan media konvensional seperti buku atau media dua dimensi 

lainnya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachrurazi (2011: 76) 

dalam penelitian eksperimen yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Berbasis 
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Masalah Untuk meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Komunikasi 

Matematis Siswa Sekolah Dasar” menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan kritis dan komunikasi matematis pada siswa. Hasil yang didapat oleh 

Widodo, Sigit Ari (2011: 5) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Penyelesaian Soal Cerita dalam Matematika Melalui Metode 

Problem Based Learning” menunjukkan bahwa kemampuan kognitif 

menyelesaikan penyelesaian soal cerita pada siswa kelas V mengalami 

peningkatan pada tiap siklus. Rachmiazasi M.L, Isnarto dan Sukestiyarno Y. L. 

(2012: 58) menyatakan dalam penelitian dengan judul Keefektifan Pembelajaran 

Matematika dengan Cooperative Learning “Thipas” Dikemas Dalam CD 

Interaktif pada materi Pecahan kelas IV dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

aktivitas serta keterampilan siswa dalam belajar matematika. 

Dari ulasan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Matematika melalui Problem Based Learning Berbantuan CD Interaktif pada 

Siswa Kelas IVB SDN Wates 01 Semarang”. Melalui penelitian tersebut 

diharapkanadanya peningkatan kualitas pembelajaran matematika yang meliputi 

keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa yang nantinya juga akan 

memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
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1.2 PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: “apakah melalui Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa 

kelas IVB SDN Wates 01 Semarang?” 

Adapun rincian rumusan masalah sebagai berikut. 

a. Apakah melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika kelas IVB 

SDN Wates 01 Semarang? 

b. Apakah melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa terhadap pembelajaran matematika kelas 

IVB SDN Wates 01 Semarang? 

c. Apakah melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang pada 

mata pelajaran matematika? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah pembelajaran matematika diatas, maka 

peneliti memilih alternatif pemecahan masalah dengan menerapkan Problem 

Based Learning berbantuan CD Interaktif. Adapun langkah-langkah Problem 

Based Learning berbantuan CD Interaktif sebagai berikut. 

a. Orientasi siswa pada situasi masalah dengan menyajikan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan CD Interaktif. 
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b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar menemukan jawaban dari pertanyaan 

yang diberikan. 

c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok dalam berdiskusi 

untuk memecahkan masalah yang ada pada CD Interaktif. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa laporan diskusi 

kelompok dalam memecahan masalah yang disajikan dalam CD Interaktif. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan. 

f. Pertanyaan berupa kuis untuk mengasah kemampuan siswa, siswa memberi 

respon berupa jawaban, penilaian terhadap respon serta pemberian balikan 

respon. 

g. Pengulangan materi melalui CD Interaktif apabila siswa belum paham. 

h. Penutup. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian terdiri atas tujuan yang bersifat umum dan khusus. 

Adapun tujuan umum adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif pada 

siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

Berikut adalah tujuan khusus dalam penelitian ini. 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif pada siswa kelas IVB SDN 

Wates 01 Semarang. 
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b. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif pada kelas IVB SDN 

Wates 01 Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa IVB SDN Wates 01 Semarang khususnya 

pada mata pelajaran matematika. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada mata pelajaran matematika. 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai hasil penelitian tindakan kelas yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dunia 

pendidikan dan sebagai solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar melalui Problem Based Learning berbantuan CD 

Interaktif. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Selain memberikan manfaat teoritis, diharapkan pula penelitian ini akan 

memberikan manfaat praktis baik bagi siswa, guru maupunsekolah. 

a. Bagi Siswa 

Melalui penelitian tindakan kelas dengan Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif yang akan dilakukan ini,  diharapkan dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna pada siswa sesuai dengan kehidupan nyata sehari-
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hari, serta memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. Sehingga akan meningkatkan aktivitas siswa yang akan berdampak 

pula pada hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Melalui penelitian tindakan kelas dengan Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif yang akan dilakukan ini,  diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru dalam proses pembelajaran 

khususnya mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar. Serta dapat menambah 

pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran. Sehingga dapat 

memberikan pengajaran terbaik bagi siswanya. 

c. Bagi Sekolah 

Melalui penelitian tindakan kelas dengan Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif yang akan dilakukan ini, diharapkan dapat menjadikan 

lembaga sekolah lebih inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, serta 

mengalami perbaikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Belajar 

Menurut Hamalik (2012: 36) belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengthening of behavior through experiencing). Dari pengertian tersebut, belajar 

merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2002: 10) yang menyatakan bahwa belajar 

adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman latihan. Artinya, tujuan 

kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau 

pribadi. 

Baharuddin (2012: 12) menyatakan bahwa belajar dapat membawa 

perubahan bagi si pelaku, baik perubahan pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan. Dengan perubahan-perubahan tersebut, tentunya si pelaku juga akan 

terbantu dalam memecahkan permasalahan hidup dan bisa menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya.   
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Anni (2007: 4) bahwa belajar mengacu pada perubahan perilaku yang 

terjadi sebagai akibat dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Interaksi tersebut dapat terjadi karena di dalamnya terjadi hubungan antara 

stimulus-stimulus dan respons-respons (Dahar, 2011: 3). Menurut Gagne (dalam 

Dahar, 2011: 2), belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu 

organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Hamdani (2011: 21) 

memaparkan bahwa belajar merupakan serangkaian kegiatan. Misalnya, dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Selain itu, belajar 

akan lebih baik jika subyek belajar mengalami atau melakukannya.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa 

belajar merupakan suatu proses kegiatan merubah tingkah laku , sikap dan 

keterampilan melalui interaksi dengan lingkungan untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.1.2 Pembelajaran 

Rusmono (2012: 6) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu kegiatan belajar 

yang menginginkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang memadai. 

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta 

belajar dengan pengajar, peserta pelajar dengan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar untuk pencapaian tujuan belajar tertentu yang merupakan 

subsistem dari suatu penyelenggaraan pendidikan (Uno, 2012:54). Rusman (2012: 

3) berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses Pembelajaran perlu 
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direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan 

efisien.  

Pembelajaran mempunyai tujuan, yaitu membantu siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa yang 

meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku siswa bertambah, baik kuantitas maupun 

kualitasnya (Hamdani 2011:47). Oleh karena itu pembelajaran merupakan upaya 

sistematis untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar 

maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis belajar 

serta hasil belajar tersebut (Winataputra, 2008: 1.18). Hal ini juga didukung oleh 

pendapat Rifa’i (2009: 193) bahwa pembelajaran berorientasi pada bagaimana 

peserta didik berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan 

suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari 

lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat 

menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. 

Dari beberapa pendapat ahli tentang pembelajaran, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa, guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sehingga siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti merancang 

pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning berbantuan CD 

Interaktif untuk menciptakan interaksi antar semua komponen belajar yang ada. 

Guru menyajikan materi pelajaran menggunakan CD Interaktif. Selanjutnya, 

mengelompokkan siswa dan setiap kelompok diberikan sebuah CD Interaktif 
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sebagai media untuk memahami materi dan meminta siswa menjawab soal yang 

ada di dalamnya. Sehingga dalam proses pembelajaran memungkinkan adanya 

interaksi baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta siswa dengan 

fasilitas dan sumber belajar. 

 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran (Hamdani, 2011: 194). Menurut Uno (2012: 

153) kualitas pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama 

ini berjalan dengan baik serta menghasilkan keluaran yang baik pula. 

Depdiknas (2004: 7) menyebutkan indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Masing-masing indikator secara singkat 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

2.1.2.1 Perilaku guru dalam pembelajaran, dapat dilihat kinerjanya sebagai 

berikut. 

a. Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar. 

b. Menguasai disiplin ilmu yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman 

jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, 

menata, mengemas, dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa. 
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c. Guru perlu memahami keunikan siswa dengan segenap kelebihan, 

kekurangan, dan kebutuhannya. Memahami lingkungan keluarga, sosial 

budaya, dan kemajemukan masyarakat tempat siswa berkembang. 

d. Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa 

tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi 

pembelajaran secara dinamis, untuk membentuk kompetensi siswa yang 

dikehendaki. 

e. Mengembangkan kepribadian sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui, 

mengukur, dan mengembangkan kemampuannya secara mandiri. 

2.1.2.2 Perilaku dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya sebagai 

berikut. 

a. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, termasuk didalamnya 

persepsi dan sikap terhadap mata pelajaran, guru, media, dan fasilitas belajar 

serta iklim belajar. 

b. Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya. 

c. Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya. 

d. Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara 

bermakna. 

e. Mau dan mampu membangun kebiasaan berfikir, bersikap, dan bekerja 

produktif. 

 



16 

 

 
 

2.1.2.3 Iklim pembelajaran mencakup beberapa hal sebagai berikut. 

a. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. 

b. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

2.1.2.4 Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari beberapa hal sebagai 

berikut. 

a. Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. 

b. Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

d. Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

e. Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

f. Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-pedagogis 

dan praktis. 

2.1.2.5 Kualitas media pembelajaran dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu. 

a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

b. Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa dengan 

guru, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan. 

c. Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 
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d. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

yang pasif menjadi aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai 

sumber belajar yang ada. 

2.1.2.6 Sistem pembelajaran di lembaga mampu menunjukkan kualitasnya jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut. 

a. Dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan 

kekhususan lulusannya, responsif terdapat berbagai tantangan secara internal 

maupun eksternal. 

b. Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis agar 

semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis oleh komponen sistem 

pendidikan dalam tubuh lembaga. 

c. Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi lembaga yang 

mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua siswa melalui 

berbagai aktivitas pengembangan. 

d. Dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem kependidikan di 

lembaga, pengendalian dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu 

mekanismenya. 

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah peningkatan dari semua aspek dalam sebuah kegiatan 

pembelajaran sehingga hasil yang diperoleh juga akan lebih baik. Dalam 

penelitian ini indikator perilaku guru dalam pembelajaran, media pembelajaran, 

materi pembelajaran, dan iklim pembelajaran yang akan diamati ditunjukkan 

dalam keterampilan guru. Sedangkan indikator perilaku dampak belajar diperoleh 
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dari melalui aktivitas siswa serta hasil belajar siswa itu sendiri.Untuk indikator 

sistem pembelajaran di lembaga tidak diamati karena membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Jadi indikator kualitas pembelajaran yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

2.1.3 Indikator Kualitas Pembelajaran  

2.1.3.1 Keterampilan Guru  

Dalam pembelajaran tentunya kegiatan mengajar harus dilakukan oleh 

seorang guru. Anitah (2009: 7.1) memaparkan, bahwa mengajar adalah suatu 

pekerjaan profesional, sehingga menuntut guru untuk memiliki kemampuan atau 

keterampilan yang kompleks untuk dapat melakukannya. Keterampilan mengajar 

merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari 

berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh (Mulyasa, 2007: 69). 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skills), merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar 

(teaching skills) pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat 

mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal 

untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan 

profesional (Rusman, 2011: 80). Keterampilan dasar mengajar guru secara 

aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan 

mengajar. 
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a. Keterampilan membuka pelajaran 

Kegiatan membuka pelajaran merupakan pengkondisian awal agar 

mental dan perhatian siswa terpusat pada materi yang akan diajarkan serta 

memiliki motivasi yang tinggi untuk terus mengikuti pembelajaran sampai 

selesai dengan semangat dan konsentrasi yang tinggi (Rusman, 2011: 81). 

Adapun komponen keterampilan membuka pelajaran menurut Usman 

(2011: 92-93) meliputi. 

a) Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar guru, penggunaan alat 

bantu pelajaran, pola interaksi yang bervariasi. 

b) Menimbulkan motivasi dengan cara disertai kehangatan dan 

keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang 

bertentangan serta memperhatikan minat siswa. 

c) Memberikan acuan melalui berbagai usaha, sepertiseperti 

mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-

langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok  yang akan 

dibahas serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

d) Membuat kaitan atau hubungan diantara materi-materi yang akan 

dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai 

siswa. 

b. Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir dalam setiap 

tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas 
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pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta 

didik (Mulyasa, 2007: 70). 

Dalam bertanya seorang guru perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

(1) tujuan pertanyaan, (2) penyusunan kata-kata,(3) struktur pertanyaan,(4) 

ruang lingkup pertanyaan,(5) pindah gilir, yaitu pemberian pertanyaan pada 

beberapa siswa secara berurutan,(6) pendistribusikan pertanyaan secara acak, 

(7) pemberian waktu (pausing) kepada siswa untuk memikirkan jawaban,(8) 

pembawaan guru yang hangat dan antusias dalam menanggapi jawaban 

siswa,(9) prompting yaitu menuntun (prompt) siswa untuk menjawab 

pertanyaan dengan baik dan benar, dan (10) pengubahan pertanyaan 

berdasarkan tingkat kognitif (Djamarah, 2010: 100-105). Sedangkan beberapa 

hal yang perlu dihindari guru pada saat bertanya, yaitu: (1) mengulangi 

pertanyaan sendiri, (2) mengulangi jawaban siswa, (3) menjawab pertanyaan 

sendiri, dan (4) meminta jawaban serentak (Djamarah, 2010: 105-106). 

Keterampilan bertanya terdiri atas keterampilan bertanya dasar dan 

keterampilan bertanya lanjut (Djamarah, 2010: 99-106). 

a) Keterampilan bertanya dasar, yaitu penguasaan guru dalam bertanya untuk 

mengecek informasi yang telah diterima siswa. Tujuan penggunaan 

keterampilan bertanya dasar antara lain: 1) meningkatkan perhatian dan 

rasa ingin tahu siswa, 2) mengembangkan belajar aktif, 3) mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, 4) memberi kesempatan siswa mengasimilasi dan 

merefleksi informasi, dan 5) mengembangkan kemampuan berfikir siswa 

(Djamarah, 2010: 101). 
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b) Keterampilan bertanya lanjut, yaitu pengembangan dari bertanya dasar 

yang tujuannya mengevaluasi atau mengembangkan kemampuan berfikir 

kritis siswa menggunakan kognitif tingkat tinggi. Tujuan penggunaan 

keterampilan bertanya lanjut antara lain: 1) membantu siswa 

mengorganisasi dan mengevaluasi informasi, 2) meningkatkan 

kemampuan menyusun dan menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan 

guru, dan 3) mendorong siswa mengembangkan keterampilan berfikirnya. 

Untuk membantu siswa menjawab pertanyaan guru dari yang sederhana ke 

yang kompleks maka diperlukan beberapa jenis pertanyaan melacak, yaitu: 

1) klasifikasi, yaitu pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang jelas dan 

singkat; 2) mendukung, yaitu pertanyaan untuk memperoleh bukti 

terhadap suatu pendapat; 3) konsensus, yaitu pertanyaan untuk 

memperoleh pendapat setuju atau tidak setuju;  4) kecermatan, yaitu 

pertanyaan untuk menarik perhatian siswa dalam memperbaiki suatu 

kesalahan; 5) relevansi, yaitu pertanyaan agar siswa menilai suatu 

ketepatan jawaban; 6) contoh, yaitu pertanyaan untukmemperoleh contoh 

terhadap respon siswa yang meragukan; dan 7) kompleks, yaitu pertanyaan 

untuk memperoleh respon penting dari siswa tentang suatu konsep atau 

prinsip (Djamarah, 2010: 114-116). 

c. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 
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Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan ganjaran atau membesarkan 

hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran. 

Mulyasa (2007: 78) menyebutkan tujuan dari sebuah penguatan, yaitu. 

a) Meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. 

b) Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. 

c) Meningkatkan kegiatan belajar, dan membina perilaku yang produktif. 

d. Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan (Mulyasa, 2007: 78). 

Ada tiga prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi yang 

perlu diperhatikan guru yang dipaparkan Rusman (2011: 86), yakni sebagai 

berikut. 

a) Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b) Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga 

tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak menggangu kegiatan 

pembelajaran. 

c) Direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Lebih lanjut Harjati (2008: 1) mengemukakan beberapa komponen dari 

pengadaan variasi diantaranya meliputi. 
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a) Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa yang salah satunya pola guru-

murid, murid-guru, murid-murid. 

b) Variasi dalam gaya mengajar yang meliputi variai suara, pemusatan 

perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan 

mimik, pergantian posisi guru dalam kelas. 

c) Penggunaan media dan bahan pelajaran yang bervariasi diantaranya 

menampilkan variasi alat bantu atau bahan yang dapat dilihat, alat yang 

dapat didengar, atau yang dapat diraba dan dimanipulasi. 

e. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan akibat.  

Kegiatan menjelaskan merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggal-

kan dalam proses pembelajaran. Menjelaskan adalah menuturkan secara lisan 

berkenaan bahan pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana 

sehingga dapat memudahkan siswa memahami bahan atau materi pelajaran 

(Murni, dkk.  2012: 76). 

Unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh guru dalam menjelaskan 

sebagai berikut. 

a) Orientasi 

Orientasi akan mengarahkan siswa pada pokok permasalahan yang 

dibahas. Dengan adanya orientasi, siswa dapat mengetahui arah belajar 

yang akan mereka laksanakan. 
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b) Bahasa yang sederhana 

Tingkat kejelasan dipengaruhi berbagai hal. Salah satunya adalah 

bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan hendaknya sederhana dan 

pendek. Jika ada istilah baru atau istilah asing, hendaknya disertai dengan 

penjelasan atau definisi.  

c) Penggunaan contoh atau ilustrasi 

Tingkat pemahaman siswa terhadap konsep atau materi yang 

disampaikan dapat ditingkatkan dengan menghubungkan contoh-contoh 

yang kontekstual. Penggunaan contoh merupakan salah satu langkah 

mengkonkretkan suatu konsep. 

d) Struktur atau sistematika 

Untuk memudahkan siswa dalam memahami penjelasan guru, 

hendaknya materi disampaikan dengan  langkah-langkah yang jelas. Hal 

ini dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam membedakan mana 

yang pokok dan mana yang bukan. 

e) Variasi 

Penjelasan yang monoton akan memunculkan rasa bosan pada 

siswa. Karena itulah diperlukan adanya variasi dalam menjelaskan. Variasi 

dalam menjelaskan dapat berupa variasi pola interaksi, metode, dan alat 

peraga yang digunakan. 
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f) Balikan atau feedback 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, hendaknya guru 

memberikan balikan kepada siswa. Balikan dapat berupa pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi. 

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Dikusi kelompok adalah suatu proses teratur yang melibatkan 

sekelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan 

pemecahan masalah. Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di 

bawah bimbingan guru atau temannya untuk berbagi informasi, pemecahan 

masalah atau pengambilan keputusan. 

Menurut Mulyasa (2007: 89) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

membimbing diskusi masalah sebagai berikut. 

a) Memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. 

b) Memperluas masalah atau urunan pendapat. 

c) Menganalisis pandangan peserta didik. 

d) Meningkatkan partisipasi peserta didik. 

e) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 

f) Menutup diskusi. 

g. Keterampilan mengelola kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 
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gangguan (Usman, 2011: 97). Adapun komponen-komponen dalam 

pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. 

a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal dengan cara menunjukkan sikap tanggap, 

memberi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. 

b) Keterampilan yang berhubungan dengan pengambilan kondisi belajar 

yang optimal dapat dilakukan dengan cara memodifikasi tingkah laku, 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok serta 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

h. Keterampilan mengajar perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis 

untuk memenuhi kebutuhan dan interens siswa. Peran guru disini adalah 

sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan 

sekaligus sebagai peserta kegiatan.  

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan 

pembelajaran perseorangan adalah sebagai berikut. 

a) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

b) Keterampilan mengorganisasi. 

c) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu 

memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami 

frustasi. 
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d) Keterampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mencakup, 

membantu siswa menetapkan tujuan dan menstimulasi siswa untuk 

mencapai tujuan tersebut, merencanakan kegiatan pembelajaran bersama 

siswa yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, waktu serta kondisi belajar, bertindak sebagai supervisor, 

dan membantu siswa menilai pencapaiannya sendiri. 

i. Keterampilan menutup pelajaran 

Menutup pelajaran (closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru 

dalam proses pembelajaran. 

Komponen menutup pelajaran sebagaimana yang dijelaskan Usman 

(2011: 93) adalah sebagai berikut. 

a) Meninjau kembali peguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti 

pelajaran dan membuat ringkasan. 

b) Mengevaluasi dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, 

mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat 

siswa sendiri, memberikan soal-soal tertulis. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar 

guru adalah keterampilan yang digunakan guru untuk mengolah pembelajaran 

secara profesional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. 

Dengan keterampilan yang dimiliki guru akan mendorong terciptanya 
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pembelajaran yang menyenangkan sehingga memotivasi siswa untuk lebih 

aktif dalam pembelajaran, ini akan berdampak positif pula terhadap hasil 

belajar siswa. Dalam penelitian ini, keterampilan guru akan dikembangkan 

melalui langkah-langkah Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif 

yaitu: 1) keterampilan membuka pelajaran,  2) keterampilan mengajukan 

pertanyaan berupa permasalahan menggunakan media CD Interaktif, 3) 

keterampilan menjelaskan materi melalui media CD Interaktif, 4) 

keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban, 5) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif, 6) keterampilan membimbing 

pembuatan dan penyajian laporan diskusi kelompok, 7) keterampilan 

membimbing siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah, 8) keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas, 9) kualitas 

materi yang disajikan dalam pembelajaran, 10) kualitas media CD Interaktif 

yang digunakan, 11) keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar, 12) 

keterampilan dalam memberikan penguatan, 13) keterampilan menutup 

pelajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa dalam Belajar 

Sardiman (2011: 95) berpendapat bahwa aktivitas diperlukan dalam 

belajar sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah 

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. 

Itu sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Menurut Sriyono (2008: 1) aktivitas adalah segala 
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kegiatan yang dilaksanakan baik jasmani maupun rohani. Aktivitas siswa selama 

proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa 

untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi 

selama proses belajar mengajar. 

Aktivitas dalam belajar itu banyak sekali macamnya, maka para ahli 

membuat klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. Paul B. Diedrich 

dalam Hamalik (2012: 90-91) membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelompok, 

sebagai berikut. 

a. Kegiatan –kegiatan visual(visual activites) 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activites) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activites) 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen musik, mendengarkan 

siaran radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activites) 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat sketsa atau merangkum, mengerjakan tes, mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activites) 
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Menggambar, membuat grafik, diagram, peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik (motor activites) 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, pelaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan (simulasi), menari, berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental (mental activites) 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

menemukan hubungan-hubungan, membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activites)  

Minat, membedakan, berani, tenang dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan 

dalam kelompok ini terdapat pada semua kegiatan tersebut diatas, dan 

bersifat tumpang tindih. 

Dari paparan tentang aktivitas belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa dalam belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

selama proses pembelajaran yang berupa sikap atau perilaku. Dengan adanya 

aktivitas maka pembelajaran akan berlangsung dengan lebih baik. Kegiatan-

kegiatan atau aktivitas siswa akan digali dan diamati melalui proses belajar 

mengajar menggunakan langkah-langkah Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif sebagai berikut: 1) siswa memperhatikan penyajian masalah serta 

arahan dari guru untuk belajar menemukan jawaban yang disajikan melalui media 

CD Interaktif (Visual Activities, Listening Activities), 2) siswa aktif bekerja dalam 

penyelidikan/melaksanakan diskusi bersama kelompok (Oral Activities, Listening 

Activities, Mental Activities, Emotional Activities), 3) siswa membuat dan 

menyajikan hasil kerja dari proses pemecahan masalah yang telah dilakukan  
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(Writing Activities, Drawing Activites, Mental Activities,Motor Activites), 4) siswa 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Mental Activities, 

Oral Activities, Emotional Activities, Listening Activities), 5) siswa mengasah 

kemampuan dengan permainan kuis (Oral Activities, Motor Activities, Mental 

Activities, Emotional Activities, Oral Activitie). 

2.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Suprijono (2011: 5-7) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Jadi, belajar 

merupakan perubahan perilaku siswa secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Sanjaya (2012: 13) hasil belajar 

berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan 

tujuan khususyang direncanakan. Sehingga guru harus merancang instrumen yang 

dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Benyamin Bloom (dalam Poerwanti, 2008: 1-23) mengklasifikasikan hasil 

belajar ke dalam tiga ranah sebagai berikut. 

2.1.3.3.1 Ranah kognitif  

a. Pengetahuan (knowledge), dalam tahap ini siswa dituntut dapat mengenali atau 

mengetahui adanya konsep, kata kerja operasional yang dapat digunakan 

adalah menyebutkan, mendefinisikan dan menyatakan. 

b. Pemahaman (comprehension), dalam tahap ini siswa dituntut untuk 

memahami atau mengerti apa yang diajarkan, kata kerja operasional yang 

dapat digunakan adalah menentukan, membedakan dan menarik kesimpulan. 
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Creating 

Evaluating 

Analyzing 

Applying 

Understanding 

Remembering 

c. Penerapan (aplication),dalam tahap ini siswa dituntut untuk menggunakan 

ide-ide umum dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret, kata kerja 

operasional yang digunakan adalah menghitung, mendemonstrasikan, 

menemukan dan menunjukkan. 

d. Analisis (analysis), dalam tahap ini kata kerja operasional yang digunakan 

adalah menghubungkan, memilih dan menganalisis. 

e. Penilaian (evaluation), kata kerja operasional yang dapat digunakan 

membandingkan, memisahkan dan mengukur. 

f. Mengkreasi, kata kerja operasional yang dapat digunakan adalah menanyakan, 

membentuk dan membuat. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka ranah kognitif ini 

mengalami beberapa peubahan. Berikut ini gambaran perubahan taksonomi 

Bloom versi lama dan versi baru. 

 

 Versi lama Versi baru 

Gambar 2.1Perubahan Pembagian Ranah Kognitif pada Taksonomi Bloom  

Penjabaran mengenai masing-masing level menurut Krathwohl (2002:212-

217) adalah sebagai berikut ini. 

Eval. 

Synthesis 

Analysis 

Application 

Comprehension 

Knowledge 
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a. Mengingat (remembering) 

Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatnya. Untuk 

mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi bagian belajar bermakna, 

tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang 

lebih luas dan bukan sebagai satu yang lepas dan terisolasi. Kategori ini 

mencakup dua macam proses kognitif yaitu mengenali (recognizing) dan 

mengingat. Kata operasional, mengetahui yaitu mengutip, menggambar, 

menyebutkan, membilang, mengidentifikasi, memasangkan, menandai, 

menamai. 

b. Memahami (understanding) 

Pertanyaan pemahaman menuntut siswa menunjukkan bahwa mereka 

telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan 

menyusun materi-materi yang telah diketahui. Siswa harus memilih fakta-fakta 

yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban siswa tidak sekedar 

mengingat kembali informasi, namun harus menunjukkan pengertian terhadap 

materi yang diketahuinya. Kata operasional memahami yaitu menafsirkan, 

meringkas, mengklasifikasikan, menjelaskan, membeberkan, menerjemahkan, 

menggambarkan. 

c. Menerapkan (applying) 

Pertanyaan penerapan mencakup penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, 

mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak 

berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. 
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Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif yaitu menjalankan dan 

mengimplementasikan. Kata operasionalnya melaksanakan, menggunakan, 

menjalankan, melakukan, mempraktekan, memilih, menyusun, memulai, 

menyelesaikan, mendeteksi, mendemonstrasikan, memecahkan masalah. 

d. Menganalisa (analyzing) 

Pertanyaan analisis menguraikan suatu permasalahan atau objek ke 

unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-

unsur tersebut. Kata operasionalnya yaitu menguraikan, membandingkan, 

mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, 

menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, melakukan 

eksperimen. 

e. Mengevaluasi (evaluating) 

Mengevaluasi membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan 

standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam 

kategori ini adalah memeriksa dan mengkritik. Kata operasionalnya yaitu 

menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, memberi argumentasi, menguji, 

membenarkan, menyalahkan. 

f. Mencipta (creating) 

Membuat adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi satu bentuk 

kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini 

yaitu membuat, merencanakan, dan memproduksi. Kata operasionalnya yaitu 

merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, 

membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, menggubah. 
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2.1.3.3.2 Ranah afektif  

a. Menerima (receiving),kata kerja operasional yang dapat digunakan adalah 

menanyakan, memilih, mendeskripsikan dan menyebutkan. 

b. Menanggapi (responding), kata kerja operasional yang dapat digunakan adalah 

menjawab, membantu, melaporkan dan menceritakan. 

c. Menilai (valuing), kata kerja operasional yang dapat digunakan adalah 

melengkapi, menerangkan dan mengusulkan. 

d. Mengorganisasi (organitation), siswa diharapkan dapat menyatukan nilai-nilai 

yang berbeda dan menyelesaikan permasalahan. Kata kerja operasional yang 

dapat digunakan adalah menggabungkan, mengatur dan memodifikasi. 

2.1.3.3.3 Ranah psikomotor 

Ranah ini berkaitan dengan gerakan tubuh mulai dari yang sederhana 

sampai yang kompleks, meliputi beberapa hal sebagai berikut. 

a. keterampilan fisik yang meliputi menampilkan dan menunjukkan hasil. 

b. manipulasi, kata kerja operasionalnya adalah memindahkan, menyusun dan 

membentuk. 

c. mengkoordinasi,  kata kerja operasional yang dapat digunakan adalah 

mengamati, menerapkan, menghubungkan dan menggunakan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku siswa dalam mencapai kemampuan baik dari ranah 

kognitif, afektif maupun psikomotor sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan. Dalam penelitian ini hasil belajar siswa lebih ditekankan pada ranah 
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kognitif yang diperoleh dari hasil tes tertulis dalam pembelajaran menggunakan 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif. 

 

2.1.4 Pembelajaran Matematika 

2.1.4.1 Hakekat Matematika 

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan 

bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal 

itu (Karso,2011: 1.40).  Reys (2004: 2-3) menyatakan bahwa, “mathematics is a 

study of patterns and relationship, a way of thingking, a art,characterized by 

order and internal consintency, a language that uses carefully, and a tool”. 

Dengan kata lain matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan 

atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. 

Selanjutnya, Johnson dan Risin (dalam Suherman, 2003: 17) menyatakan, 

bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian 

yang logis, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan simbol dan 

padat, lebih berupa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan telaah tentang pola dan struktur yang 

erat kaitannya dengan pola pikir, pengorganisasian dan perlu dibuktikan secara 

logis, serta didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat. 
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2.1.4.2 Pembelajaran matematika di SD 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari 

(Muhsetyo, 2008: 1.26). Menurut Karso (2011: 1.4) matematika bagi siswa SD 

berguna untuk kepentingan hidup pada lingkungannya, untuk mengembangkan 

pola pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kemudian.  

Hal ini diperkuat dengan Permendiknas nomor 22 Tahun 2006 yaitu mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah 

dasar untuk membekali siswa berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan 

bekerja sama serta dapat memecahkan masalah dari ruang lingkup matematika di 

SD yang meliputi aspek-aspek bilangan, geometri, pengukuran, dan pengolahan 

data. 

Dalam permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi tingkat 

SD/MI tujuan mata pelajaran matematika adalah agar siswa miliki kemampuan 

sebagai berikut. 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, efisien, dna 

tepat dalan pemecahan masalah. 

b. Meggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 
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c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model metematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika di SD sangat dibutuhkan untuk melatih keterampilan siswa 

menggunakan konsep matematika dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-

hari. Siswa dibekali dengan berbagai kemampuan seperti kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja sama serta 

memberikan bekal yang cukup bagi siswa untuk menghadapi materi-materi 

matematika pada tingkat pendidikan lanjutan. 

2.1.4.3 Teori Belajar Matematika 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pembelajaran menurut 

Bruner dalam pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk aktif terlibat dalam 

proses belajar. 

2.1.4.3.1 Teori Belajar Bruner 

Menurut bruner (dalam Pitadjeng, 2006: 29) belajar matematika adalah 

belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di 

dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-
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konsep dan struktur-struktur matematika. Dengan demikian, pemahaman terhadap 

konsep matematika jika disajikan secara terstruktur sehingga mempermudah 

terjadinya transfer. 

Tahap perkembangan anak menurut Bruner (dalam Aisyah, 2007: 1.6-1.7) 

dijabarkan sebagai berikut. 

a. Tahap enaktif 

Dalam tahap ini, anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi 

(mengotak-atik) objek. Anak akan belajar pengetahuan menggunakan benda-

benda konkret atau menggunakan  situasi yang nyata. 

b. Tahap ikonik 

Pada tahap ini kegiatan dilakukan berdasarkan pikiran internal dimana 

pengetahuan disajikan dalam bentuk gambar-gambar atau grafik, berhubungan 

dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang 

dimanipulasi. 

c. Tahap simbolis 

Pada tahap simbolis, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-

lambang objek tertentu. Anak sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantungan pada objek yang nyata atau konkret. 

2.1.4.3.2 Teori Belajar Piaget 

Dalam belajar menurut Piaget (dalam Pitadjeng, 2006: 27) struktur 

kognitif yang dimiliki seseorang terjadi karena proses asimilasi dan akomodasi. 

Asimilasi adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang 
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langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki seseorang. Adapun 

akomodasi adalah proses menstruktur kembali.  

Menurut Piaget (dalam Pitadjeng, 2006: 28), perkembangan belajar 

matematika anak melalui 4 tahap yaitu sebagai berikut. 

a. Tahap konkret 

Kegiatan yang dilakukan anak pada tahap konkret adalah untuk mendapatkan 

pengalaman langsung atau memanipulasi objek-objek konkret. 

b. Tahap semi konkret 

Pada tahap semi konkret sudah tidak perlu memanipulasi objek-objek konkter 

lagi seperti pada tahap konkter, tetapi cukup dengan gambar dari objek. 

c. Tahap semi abstrak  

Kegiatan yang dilakukan anak pada tahap semi abstrak memanipulasi/melihat 

tanda sebagai ganti gambar untuk dapat berpikir abstrak. 

d. Tahap abstrak 

Pada tahap abstrak anak sudah mempu berpikir secara abstrak dengan melihat 

lambang/simbol atau membaca/mendengar secara verbal tanpa kaitan dengan 

objek konkret. 

Dari uraian kedua teori belajar diatas dapat diketahui bahwa pembelajaran 

matematika akan lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan benda nyata atau 

situasi yang nyata sehingga dapat mempermudah anak didik dalam memahami 

konsep-konsep matematika. Dalam penelitian ini, menggunakan Problem Based 

Learning yang akan memakai permasalah sehari-hari atau situasi nyata untuk 
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menyampaikan materi dalam pembelajaran. Dan juga dapat diaplikasikan dalam 

membuat media CD Interaktif.  

 

2.1.5 Problem Based Learning 

2.1.5.1 Pengertian Problem Based Learning 

Menurut Silver dalam Eggen (2012: 307) Problem Based Learning adalah 

seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. 

Donals Woods dalam Amir (2009: 13) menyebutkan Problem Based 

Learning  lebih dari sekedar lingkungan yang efektif untuk mempelajari 

pengetahuan tertentu. Ia dapat membantu pemelajar membangun kecakapan 

sepanjang hidupnya dalam memecahkan masalah. Sehingga Problem Based 

Learning ini tepat digunakan dalam pembelajaran matematika yang memiliki 

karakteristik objektif, yaitu terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari (Rusmono: 74).  

Hal ini diperkuat lagi oleh Arends (2008: 43) yang menyatakan bahwa 

Problem Based Learning dirancang terutama untuk membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, 

dan keterampilan intelektualnya. 

Dari pendapat beberapa ahli tentang Problem Based Learning maka, dapat 

disimpulkan bahwa Problem Based Learning adalah seperangkat model 

pembelajaran yang berfokus pada masalah untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir, menyelesaikan masalah dan keterampilan intelektual siswa. Dimana 
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model pembelajaran ini sangat tepat digunakan dalam pembelajaran matematika 

yang erat kaitannya dengan peristiwa kehidupan sehari-hari karena matematika 

bersifat objektif. 

2.1.5.2 Ciri-ciri dan Karakteristik Problem Based Learning 

Menurut Tan dalam Amir (2010: 12) PBL memiliki ciri-ciri bahwa dalam 

pembelajarannya dimulai dari suatu masalah yang memiliki konteks dengan dunia 

nyata, pebelajar secara aktif merumuskan masalah dan mengidentifikasi 

kesenjangan pengetahuan mereka, mempelajari serta mencari sendiri materi yang 

terkait dengan masalah, lalu melaporkan solusi dari masalah, sementara pendidik 

lebih banyak memfasilitasi. 

Menurut Satyasa (dalam Supinah, 2010: 24) karakteristik Problem Based 

Learning adalah sebagai berikut. 

a. Belajar dimulai dengan suatu permasalahan. 

b. Memastikan bahwa permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia 

nyata siswa. 

c. Mengorganisasikan pelajaran di seputar permasalahan, bukan di seputar 

disiplin ilmu. 

d. Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa dalam mengalami 

secara langsung proses belajar mereka sendiri. 

e. Menggunakan kelompok kecil. 

f. Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari 

dalam bentuk produk atau kinerja (performance). 
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2.1.5.3 Sintaks Problem Based Learning  

Sebagai model pembelajaran, Arends (2008: 57) mengemukakan ada lima 

tahap pembelajaran pada Problem Based Learning. Lima tahap ini sering disebut 

tahap interaktif, yang juga sering disebut sintaks dari Problem Based Learning. 

Lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap tahapan pembelajaran 

tergantung pada jangkauan masalah yang diselesaikan. 

Tabel 2.1 Sintaks Model Problem Based Learning 

No. Kegiatan Tingkah Laku Guru 

1. Orientasi siswa pada 

situasi masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, 

memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah yang dipilihnya. 

2. Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

3. Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil 

pelaksanaan tugas, misalnya berupa laporan, 

video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

5.  Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka tempuh atau 

gunakan. 

(Arends, 2008: 57) 
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2.1.5.4 Kelebihan dan Kelamahan Problem Based Learning 

Menurut Hamdani (2011: 88) model pembelajaran Problem Based 

Learning memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan dari model ini adalah sebagai berikut. 

a. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya diserap 

dengan baik. 

b. Siswa dilatih untuk tetap bekerja sama dengan siswa lain. 

c. Siswa dapat memperoleh pemecahan dari berbagai sumber. 

Kelemahan model ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk siswa yang malas, tujuan dari model tersebut tidak dapat dicapai. 

b. Membutuhkan banyak waktu dan dana. 

c. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan model ini. 

 

2.1.6 Media Pembelajaran  

Hamdani (2011: 243) menyatakan media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

belajar (Daryanto, 2010: 6). 
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Indriana (2011: 16) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah semua 

bahan dan alat fisik yang mungkin digunakan untuk mengimplementasikan 

pengajaran dan memfasilitasi prestasi siswa terhadap sasaran atau tujuan 

pengajaran.  

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan guru dalam mengajar untuk 

menarik perhatian dan minat siswa memudahkan siswa memahami materi yang 

diberikan. Sehingga guru perlu mengetahui kriteria dalam memilih media untuk 

pengajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Menurut Sudjana (2010: 4-5) kriteria yang perlu diperhatikan dalam 

memilih media untuk kepentingan pengajaran, diantaranya sebagai berikut. 

a. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran; dengan kata lain media pengajaran 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

b. Dukungan terhadap isi bahan pengajaran; artinya bahan pelajaran yang 

bersifat fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan 

media agar lebih mudah dipahami siswa. 

c. Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru waktu mengajar. 

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya; nilai dan manfat yang diharapkan 

bukan pada medianya, tetapi dampak dari penggunaan media tersebut oleh 

guru saat proses belajar mengajar. 

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 
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f. Sesuai dengan taraf berfikir siswa sehingga makna yang terkandung di 

dalamnya dapat dipahami oleh siswa. 

 

2.1.7 CD Interaktif 

2.1.7.1 Pengertian CD Interaktif 

Menurut Indriana (2011: 116) multimedia interaktif merupakan media 

pengajaran dan pembelajaran yang sangat praktis penyajiannya dengan 

memanfaatkan komputer, yang dapat menerima respon balik dari siswa sehingga 

secara langsung belajar dan memahami materi pengajaran yang disediakan. 

Prastowo (2012: 330) menyatakan bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua 

atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, dan video) yang oleh penggunanya 

dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu 

presentasi. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa CD 

Interaktif adalah suatu bahan ajar atau media yang mengkombinasikan dari dua 

tau lebih media lain seperti audio, teks, grafik, gambar dan video dengan 

memanfaatkan komputer dalam penyajiannya, dimana media ini dapat 

dimanipulasi untuk dikendalikan oleh penggunanya. 

2.1.7.2 Langkah-langkah CD Interaktif 

Indriana (2011: 117) CD Interaktif mempunyai banyak model antara lain 

model driil, model tutorial, model games, dan model simulasi. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan model tutorial. Karena dalam pembelajaran CD 

Interaktif model tutorial ditujukan sebagai pengganti sumber belajar yang proses 
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pembelajarannya diberikan lewat teks, grafik, animasi, audio yang tampak pada 

monitor yang menyediakan pengorganisasian materi, soal-soal latihan dan 

pemecahan masalah. Model tutorial sudah mencakup bimbingan pembelajaran 

kepada siswa yang berbentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk dan motivasi 

agar para siswa belajar secara efisien dan efektif. 

Langkah-langkah CD Interaktif model tutorial menurut Rusman (2011: 

302), sebagai berikut. 

a. Penyajian informasi 

Berupa pemberian materi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 

b. Pertanyaan  

Adanya pertanyaan dalam program tutorial dimaksudkan agar siswa selalu 

memperhatikan materi yang dipelajari, serta untuk menilai sejauh mana 

kemampuan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. 

c. Penilaian respon 

Fungsi penilaian ini adalah untuk mengevaluasi hasil belajar siswa serta 

membuat keputusan apakah proses belajar mengajar dapat dilakukan ke proses 

berikutnya atau diulang kembali. 

d. Pemberian balikan respon  

Umpan balik diberikan sebagai reaksi terhadap respon yang diberikan oleh 

siswa. 

e. Pengulangan 

Penyajian materi kembali bagi siswa yang belum memahami materi yang 

dipelajarinya. 
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f. Penutup 

Penutupan pada tutorial dilengkapi dengan ringkasan tentang informasi pada 

saat pembelajaran. 

Dalam CD Interaktif yang akan dibuat oleh peneliti pada penyampaian 

informasi diisi dengan materi pecahan, disertai dengan contoh operasi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dilengkapi dengan contoh soal cerita 

dengan penyelesaian atau pemecahan masalahnya. Untuk pertanyaan, pemberian 

respon dan pemberian balikan respon dikemas menjadi satu dalam menu kuis. 

Pertanyaan berupa soal dalam kuis, pemberian respon berupa evaluasi dari soal 

yang dikerjakan, dan pemberian balikan respon berupa pemberian respon dari 

jawab siswa benar atau salah. Pengulangan materi disediakan setelah  siswa 

selesai mengerjakan kuis, terdapat tombol ulangi materi. Penutup merupakan 

ringkasan tentang informasi. 

2.1.7.3 Kelebihan CD Interaktif 

Maroebeni (2008) menyebutkan kelebihan menggunakan CD Interaktif 

adalah sebagai berikut. 

a. Menambah pengetahuan 

Pengetahuan disini adalah materi yang dirancang sedemikian rupa dalam CD 

Interaktif sehingga memudahkan bagi pengguna untuk memahami materi 

tersebut. 

b. Tampilan audio visual yang menarik 

Menarik di sini tentu saja jika dibandingkan dengan media konvensional 

seperti buku atau media dua dimensi. Kemenarikan di sini utamanya karena 



49 

 

 
 

sistem interaksi yang tidak dimiliki oleh media cetak (buku) maupun media 

elektronik lain (film, TV, audio). 

 

2.1.8 Materi Pelajaran  

Materi pelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang 

harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka 

pencapaian standar kompetensi (Sanjaya, 2012: 141). Dalam penelitian ini, materi 

yang akan digunakan adalah  pecahan sesuai dengan Standar Kompetensi yaitu 

menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membagi-bagikan makanan atau 

benda-benda lain kepada anak, teman atau tetangga kita. Pembagian yang sama 

tidak menjadi masalah jika banyaknya benda yang akan kita bagikan sama dengan 

atau kelipatan dari banyaknya orang yang akan kita bagi. Dan sebaliknya 

pembagian yang sama akan menjadi masalah jika banyaknya benda yang akan kita 

bagikan kurang dari atau lebih dari dan tidak merupakan kelipatan dari banyakya 

orang yang akan dibagi. Contohnya jika kita akan membagikan satu kue tar 

kepada 5 orang teman atau akan membagikan 10 buah semangka kepada 4 orang 

teman. 

Dari gambaran di atas bilangan pecahan dapat ditunjukkan sebagai 

perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu benda atau 

himpunan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dilambangkan 
 

 
, a 
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dinamakan pembilang dan b dinamakan penyebut dimana a dan b bilangan bulat. 

Bentuk 
 

 
 juga dapat diartikan a : b (a dibagi b). 

Operasi Pecahan 

a. Operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama 

Pecahan tidak dapat digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota 

suatu himpunan. Sebab itu definisi penjumalahan (bilangan cacah tidak dapat 

dgunakan pada pecahan).  

Dengan gambar-gambar benda konkret dalam kehidupan sehari-hari yang 

diaplikasikan dalam CD Interaktif dapat digunakan untuk memperagakan atau 

menanamkan pengertian awal penjumlahan pecahan. Jika ingin menunjukkan  

 

 
 + 

 

 
 = … 

Adalah dengan cara menunjukkan buah semangka. 

Langkah pertama buah semangka dibelah menjadi 4 bagian yang sama, 

sehingga masing-masing bagian adalah 
 

 
 an. 

Langkah kedua ambil 
 

 
 bagian dan kemudian ambil lagi 

 

 
 bagian. Setelah itu 

hitung bagian semangka yang diambil yaitu ada 
 

 
 bagian yang diambil.  

Atau dengan menggunakan benda semi konkret, penjumlahan 

menggunakan gambar model-model bangun bidang datar. Bisa juga 

menggunakan gambar benda nyata yang berbeentuk bangun bidang datar, 

misalnya pizza yang berbentuk lingkaran. Pecahan yang penyebutnya sama 

dapat disajikan dengan menggunakan gambar model bangun datar dengan 

mengacu pada luas daerah.  
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Untuk menunjukkan hasil dari 
 

 
 + 

 

 
 , dapat diperagakan dengan 

menggunakan segitiga sama sisi seperti yang terlihat pada gambar 2.2. 

 

 
        + 

 

 
           =          

 

 
 

Gambar 2.2 3 Segitiga Sama Sisi untuk Peraga Penjumlahan Pecahan 

Untuk menunjukkan hasil dari  
 

 
 + 

 

 
, dapat diperagakan dengan lingkaran 

seperti yang terlihat pada gambar 2.3. 

 

 

 

  
 

 
        +          

 

 
         =         

 

 
 

Gambar 2.3 3 Lingkaran untuk Peraga Penjumlahan Pecahan  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa; 

 

 

dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya 

tidak dijumlahkan. 

 

  
 + 

 

 
 = 
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b. Operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

Sebelumnya telah dipelajari pecahan senilai, misalnya nama lain dari  
 

 
 

adalah 
 

 
 , 

 

 
 , 

 

 
 , 

 

  
 , dan seterusnya. Sehingga kalau dua pecahan yang 

penyebutnya belum sama dijumlahkan, langkah yang harus dilakukan ialah 

menyamakan penyebutnya atau mengubah ke bentuk pecahan lain yang senilai 

sehingga penyebutnya menjadi sama. 

Untuk menunjukkan hasil dari 
 

 
 + 

 

 
. 

Langkah pertama adalah mencari bentuk yang senilai dengan 
 

 
 dan 

 

 
. 

Bentuk yang senilai dengan 
 

 
 yaitu 

 

 
 , 

 

  
 , 

 

  
 , …. 

Bentuk yang senilai dengan 
 

 
 yaitu 

 

 
, 

 

  
 , 

 

  
 , …. 

Kemudian cari pecahan yang senilai dengan penyebut sama yaitu 
 

  
 dan 

 

  
 

Sehingga diperoleh  
 

 
 + 

 

 
 = 

 

  
 + 

 

  
 = 

     

  
 = 

 

  
 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bentuk umum dari penjmlahan 

yang penyebutnya berbeda yaitu 

     Atau  

 

c. Operasi pengurangan pecahan yang penyebutnya sama 

Pengurangan bilangan pecahan sebenarnya merupakan lawan dari 

penjumlahan bilangan pecahan. Pengurangan pecahan yang penyebutnya sama 

 

  
 + 

 

 
=
     

     
 + 

     

     
 

 

 

  
 + 

 

 
=
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dilakukan dengan mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan 

penyebutnya tidak dikurangkan.  

 

Untuk menunjukkan hasil dari 
 

 
 – 

 

 
, adalah dengan cara mengurangkan 

pembilang-pembilangnya. 

Sehingga deperoleh 
 

 
 – 

 

 
 = 

    

 
 = 

 

 
 = 

 

 
 

d. Operasi pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

Tidak berbeda dengan penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda, 

pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda juga perlu menentukan 

bentuk pecahan senilai.  

Untuk menunjukkan hasil dari 
 

 
 – 

 

 
 . 

Langkah pertama adalah mencari bentuk yang senilai dengan 
 

 
 – 

 

 
. 

Bentuk senilai 
 

 
 adalah 

  

  
 , 

  

  
 , 

  

  
 , … 

Bentuk senilai
 

 
 adalah 

 

  
 , 

 

  
 , 

 

  
 , … 

Kemudian cari pecahan yang senilai dengan penyebut yang sama yaitu 
  

  
 dan 

 

  
. 

Sehingga diperoleh 
 

 
 – 

 

 
 = 

  

  
 – 

 

  
 = 

     

  
 = 

  

  
 

Operasi hitung pecahan baik penjumlahan maupun pengurangan dapat 

digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan 

 

 
 - 

 

 
 = 
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dengan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh 

masalah beserta penyelesaiannya: 

Ibu Erna membuat sebuah kue yang cukup besar. Kue tersebut dipotong-

potong menjadi 16 bagian yang sama besar. Pulang sekolah Erna mengajak 

Menik ke rumahnya. Erna dan Menik masing-masing makan 2 potong kue. 

Berapa bagian kue yang dimakan Erna dan Menik? Dan berapa sisa kue 

sekarang? 

Penyelesaian dari permasalah diatas adalah. 

Langkah pertama adalah menuliskan apa yag diketahui. 

 Ibu memotong kue menjadi 16 bagian yang sama 

 Erna dan Menik masing-masing memakan 2 potong kue 

Langkah kedua adalah menuliskan apa yang ditanyakan. 

a. Berapa bagian kue yang dimakan Erna dan Menik? 

b. Berapa bagian kue yang masih tersisa? 

Langkah ketiga adalah menuliskan penyelesaiannya. 

a. Kue dibagi menjadi 16 potong, kemudian dimakan Erna 2 potong dan 

dimakan Menik 2 potong. 

Erna makan 
 

  
 bagian kue. 

Menik makan 
 

  
 bagian kue. 

Sehingga diperoleh 
 

  
 + 

 

  
 = 

   

  
 = 

 

  
 = 

 

 
 

Jadi, kue yang dimakan Erna dan Menik 
 

 
 bagian. 
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b. Kue yang dimakan Erna dan menik 
 

 
 bagian. 

Sehingga diperoleh sisa kue = 1 – 
 

 
 = 

 

 
 – 

 

 
 = 

   

 
 = 

 

 
 

Jadi, kue yang masih tersisa ada 
 

 
 bagian. 

 

2.1.9 Sintaks Problem Based Learning Berbantuan CD Interaktif 

 Sintaks Problem Based 

Learning 

Sintaks CD 

Interaktif 

Sintaks Problem Based Learning 

Berbantuan CD Interaktit 

1. Orientasi siswa pada 

masalah 

1. Penyajian 

informasi 

1. Orientasi siswa pada situasi 

masalah dengan menyajikan 

pertanyaan berupa permasalahan 
menggunakan CD Interaktif 

2. Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

 

 2. Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan 

3. Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

 3. Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok dalam 

berdiskusi untuk memecahkan 
masalah yang ada pada CD 

Interaktif. 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya berupa laporan diskusi 
kelompok dalam memecahan 

masalah yang disajikan dalam CD 

Interaktif 

5. Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 5. Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah yang 

telah dilaksanakan 

 2. Pertanyaan  
 

6. Pertanyaan berupa kuis untuk 
mengasah kemampuan siswa, siswa 

memberi respon berupa jawaban, 

penilaian terhadap respon serta 

pemberian balikan respon  

3. Penilaian respon 

4. Pemberian 

balikan respon 

5. Pengulangan  7. Pengulangan materi tersedia dalam 
CD Interaktif apabila siswa belum 

pahammengenai materi yang 

diajarkan 

 

6. Penutup  

 

8. Penutup  

Tabel 2.2 Sintaks Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti yang menggunakan Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain sebagai 

berikut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachrurazi (2011: 76) 

dalam penelitian eksperimennyadiperoleh kesimpulan antara lain terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi 

matematis antara siswa yang belajar matematika menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional ditinjau dari faktor pembelajarannya dan level sekolah. Selain itu, 

berdasarkan data angket memperlihatkan bahwa siswa yang pembelajarannya 

denagn model pembelajaran berbasis masalah sebagian besar bersikap positif 

terhadap pembelajaran matematika. Peneliti merekomendasikan kepada guru yang 

mengajar matematika untuk menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

secara tepat dengan menyajikan masalah yang menantang yang sesuai dengan 

kemampuan awal siswa, intervensi guru seminimal mungkin dalam proses 

pembelajaran, dan mengupayakan interaksi antar siswa berlangsung  secara 

optimal. 

Hasil yang didapat oleh Widodo, Sigit Ari (2012: 5) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa melalui Problem Based Learning kemampuan kognitif 

menyelesaikan penyelesaian soal cerita pada siswa kelas V mengalami 

peningkatan pada tiap siklus. Untuk siswa tuntas belajar (nilai ketuntasan di atas 
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55) pada tes awal 37,50 %, tes siklus pertama 53,12 % dan tes siklus kedua 

menjadi 65,62 % dan siklus ketiga mencapai 78,12 %. 

Rachmiazasi M.L, Isnarto dan Sukestiyarno Y. L. (2012: 58) dalam  

penelitian eksperimen, dengan populasi siswa kelas IV SDN Petompon 5, 6, 7 

Semarang tahun pelajaran 2008/2009 dan sebagai sampel diambil dua kelas secara 

acak, satu kelas sebagai kelas eksperimen (diberi pembelajaran dengan model 

Cooperative Learning THIPAS yang dikemas dalam CD Interaktif) dan satu kelas 

lainnya sebagai kelas kontrol (model ekspositori). Data hasil penelitian analisis 

sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan analisis regresi,analisis 

independent sample t-test, analisis compare means one way anova dengan uji 

lanjut metode scheffe dan analisis compare means one sample t-test. Hasil 

penelitian menunjukkan (1) hasil belajar siswa pada kelas eksperimen secara 

individual telah memenuhi KKM yakni 65% dan pencapaian rata-rata klasikal 

sebesar 68,97%, (2) aktivitas siswa pada kelas eskperimen berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa, sebesar 13,8%, (3) keterampilan proses siswa pada 

kelas eksperimen berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, sebesar 27,5% 

dan (4) hail belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai rata-rata nilai hasil 

belajar sebesar 68,97 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas kontrol yang hanya 

sebesar 66,75. Dengan demikian kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok 

kontrol. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pembelajaran matematika 

dengan model cooperative learning Thipas yang dikemas dalam CD Interaktif 

adalah efektif pada pembelajaran meteri pecahan kelas IV. 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh 

Fachrurazi, Widodo dan Rachmiazasi di atas, maka dapat digunakan sebagai 

acuan oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika menggunakan Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif pada siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kualitas pembelajaran dikatakan rendah apabila tidak adanya efektivitas 

dalam belajar yang disebabkan oleh kurang maksimalnya komponen-komponen 

yang mendukung pelaksanaan pembelajaran sehingga berdampak pada rendahnya 

hasil belajar peserta didik tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan ditemukan beberapa permasalahan 

yang menyebabkan hasil belajar matematika siswa di kelas IVB SDN 01 

Semarang rendah. Permasalahan yang muncul saat pembelajaran matematika 

disebabkan guru kurang melibatkan siswa untuk belajar dalam kelompok untuk 

melakukan penyelidikan tentang sebuah masalah, mencari pemecahan dari 

masalah yang diberikan serta menyajikan hasil penyelesaian masalah tersebut 

dalam bentuk hasil karya atau laporan. Siswa masih kesulitan dalam mengerjakan 

soal cerita atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Guru kurang 

menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa mengalami 

kesulitan untuk memahami atau menerima pengetahuan yang disampaikan guru. 

Proses pemberian informasi juga tidak diiringi dengan penggunaan media sebagai 

alat bantu dalam menjelaskan materi yang disampaikan. Sehingga penjelasan yang 
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berlangsung terasa hambar tanpa adanya antusiasme siswa untuk memperhatikan 

dan bertanya. Pembelajaran diakhiri tanpa ada umpan balik kepada siswa, 

membuat sebagian siswa ada yang belum memahami secara tuntas materi yang 

diajarkan. Permasalahan yang terjadi di kelas IVB SDN Wates 01 Semarang 

diperkuat dengan data pencapaian belajar siswa saat evaluasi pembelajaran yaitu 

nilai terendah 36 dan nilai tertinggi 81 dengan tingkat ketidaktuntasan 65% (26 

orang siswa dari 40 siswa) dan yang tuntas hanya 35% (14 orang siswa dari 40 

siswa), dengan nilai KKM 60 untuk mata pelajaran matematika. Melihat 

rendahnya hasil belajar siswa dan gambaran proses pembelajaran yang terjadi 

diatas, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif yang akan diterapkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas IVB guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Problem Based Learning dirancang terutama untuk membantu 

siswa mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan 

masalah, dan keterampilan intelektualnya. Disamping itu pengunaan CD Interaktif 

akan menarik perhatian siswa karena  adanya sistem interaksi yang tidak dimiliki 

oleh media cetak (buku) maupun media elektronik lain (film, TV, audio). Dengan 

menerapkan Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas IVB yang meliputi 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, kemampuan menyelesaikan 

masalah, sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Pelaksanaan pembelajaran  menggunakan Problem Based Learning Berbantuan CD Interaktif, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Orientasi siswa pada situasi masalah dengan menyajikan pertanyaan berupa permasalahan menggunakan 

CD Interaktif. 

b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar menemukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. 

c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah 

yang ada pada CD Interaktif. 
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa laporan diskusi kelompok dalam memecahan masalah 

yang disajikan dalam CD Interaktif. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dilaksanakan. 

f. Pertanyaan berupa kuis untuk mengasah kemampuan siswa, siswa memberi respon berupa jawaban, 

penilaian terhadap respon serta pemberian balikan respon. 

g. Pengulangan materi tersedia dalam CD Interaktif apabila siswa belum paham mengenai materi yang 

diajarkan  

h. Penutup   

 

Rendahnya kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IVB: 

1. Pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru 

2. Belum adanya suasana belajar yang memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, bertanggung 

jawab dan mampu memecahkan masalah 

3. Penggunaan model dan media pembelajaran yang belum  maksimal serta inovatif 

4. Siswa kurang terlibat dalam diskusi kelompok 

5. Kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal cerita masih rendah 

6. Hasil belajar siswa masih rendah 

Meningkatnya kualitas pembelajaran matemaika, yang meliputi: 

1. Pembelajaran sudah tidak lagi berpusat pada guru 

2. Suasana belajar sudah  membuat siswa untuk berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab dan mampu 

memecahkan masalah 

3. Penggunaan model dan media pembelajaran sudah lebih inovatif 

4. Siswa sudah dilibatkan dalam diskusi kelompok 

5. Kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal cerita meningkat 

6. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

 

Kualitas pembelajaran pembelajaran meningkat yang ditunjukkan dari peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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2.4 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan analisis teoritis, beberapa hasil dari penelitian yang relevan, 

serta kerangka berpikir yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis tindakan 

penelitian ini adalah melalui Problem Based Learningberbantuan CD Interaktif 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IVB 

SDN Wates 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja 

sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat (Wardhani, 2007: 

1.4). Stephen Kemmis merumuskan konsep penelitian tindakan secara skematis 

dan penerapannya dalam pendidikan. Dia menyimpulkan pendekatan penelitian 

tindakannya dengan model spiral (Hopkins, 2011: 91 

 

Gambar 3.1 Model Spiral Penelitian Tindakan Kemmis (Hopkins, 2011:92) 
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3.2 PERENCANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri 

atas dua pertemuan. Tahapan pelaksanaan tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut. 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Pertemuan I 

Materi : operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

3.2.1.1.1 Perencanaan 

Siklus I pertemuan I dimulai dengan melakukan perencanaan yang 

meliputi bahan, materi dan media yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran 

operasi penjumlahan pecahan menggunakan Problem Based Learning 

berbantuanCD Interaktif. 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan menetapkan indikator dari mata pelajaran 

matematika yang akan dijadikan materi. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan KD 6.5 

menyelesikan masalah yang berkaitan dengan pecahan yang telah ditetapkan 

menggunakan model Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif. 

c. Menelaah materi penjumlahan pecahan berpenyebut sama kelas IV SD 

semester II. 

d. Menyusun dan menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan lembar kerja peserta 

didik (LKPD). 

e. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 
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f. Menyiapkan lembar pengamatan berupa instrumen pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa untuk pengumpulan data. 

3.2.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

a) Guru melakukan apersepsi yang berkaitan materi yang dipelajari. 

“Disini Ibu mempunyai lingkaran yang terbuat dari mika, ibu membagi  

lingkaran ini menjadi 4 bagian yang sama, salah satu bagian Ibu arsir. Nah 

berapa besar bagian yang Ibu arsir?” 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

“Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama, 

ibu harap kalian dapat menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

dalam soal cerita dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari” 

c) Guru memberi motivasi kepada siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

d) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengorientasikan siswa untuk 

belajar menggunakan media CD Interaktif secara klasikal dengan 

menayangkan di layar LCD. 

e) Siswa diberikan permasalahan berupa contoh soal cerita melalui CD Interaktif 

yang ditayangkan secara klasikal melalui layar LCD. 

f) Siswa diorganisasikan untuk belajar menemukan jawaban. 

g) Siswa dibentuk dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang (penentuan 

kelompok bedasarkan peringkat), untuk melakukan diskusi untuk 

memecahkan masalah yang sudah disediakan dalam CD Interaktif, setiap 

kelompok diberi satu laptop. 
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h) Siswa membuat dan menyajikan hasil karya berupa laporan pemecahan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif dalam lembar kerja. Untuk 

penyajian laporan dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok, kelompok 

lain menanggapi hasil diskusi. 

i) Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan. 

j) Pemberian kuis melalui CD Interaktif untuk mengasah kemampuan siswa. 

k) Guru dan siswa mengadakan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

l) Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. 

3.2.1.1.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pecahan menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif. 

b. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru saat proses belajar 

mengajar berlangsung menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif. 

3.2.1.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus I. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 
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d. Membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus I pertemuan 2 dengan 

mempertahankan atau meningkatkan hal-hal positif yang telah terjadi pada 

siklus I pertemuan 1. 

 

3.2.1.2 Pertemuan 2 

Materi : operasi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. 

3.1.1.1.1 Perencanaan 

Siklus I pertemuan 2 dimulai dengan melakukan perencanaan yang 

meliputi bahan, materi, dan media yang diperlukan untuk melakukan 

pembelajaran operasi penjumlahan pecahan menggunakan Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif. 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan menetapkan indikator dari mata pelajaran 

matematika yang akan dijadikan materi. 

b. Menyusun RPP dengan KD 6.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

pecahan menggunakan Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif. 

c. Menelaah materi pembelajaran operasi penjumlahan pecahan berpenyebut 

tidak sama kelas IV semester II serta mengkaji indikatornya. 

d. Menyiapkan media berupa CD Interaktif. 

e. Menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati unsur-unsur dalam kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa. 

g. Menyiapkan segala perlengkapan Problem Based Learning berbantuan CD 

Interaktif. 
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3.1.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

a) Guru menyampaikan apersepsi menggunakan benda manipulatif pecahan 

berbentuk lingkaran yang senilai dengan pecahan 
 

 
 dan 

 

 
.  

“Nah coba sebutkan berapa nilai dari lingkaran yang ibu bawa ini anak-

anak?”  

“bagaimana cara menambahkan kedua pecahan ini anak-anak?” 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

“Nah untuk mengetahui cara menambahkan kedua pecahan tersebut, hari ini 

kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Ibu 

harap kalian dapat menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

dengan benar dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari” 

c) Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang akan berlangsung. 

d) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengorientasikan siswa untuk 

belajar menggunakan media CD Interaktif secara klasikal dengan 

menayangkan di layar LCD. 

e) Siswa diberikan permasalahan berupa contoh soal cerita melalui CD Interaktif 

yang ditayangkan secara klasikal melalui layar LCD. 

f) Siswa diorganisasikan untuk belajar menemukan jawaban. 

g) Siswa dibentuk dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang (penentuan 

kelompok bedasarkan peringkat), untuk melakukan diskusi untuk memecahkan 

masalah yang sudah disediakan dalam CD Interaktif, setiap kelompok diberi 

satu laptop. 
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h) Siswa membuat dan menyajikan hasil karya berupa laporan pemecahan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif dalam lembar kerja. Untuk 

penyajian laporan dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok, kelompok 

lain menanggapi hasil diskusi. 

i) Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan. 

j) Pemberian kuis melalui CD Interaktif untuk mengasah kemampuan siswa. 

k) Guru dan siswa mengadakan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

l) Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. 

3.1.1.1.3 Observasi 

a. Observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran operasi penjumlahan pecahan menggunakan Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif. 

b. Observer melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam mengikuti 

pembelajaran operasi penjumlahan pecahan menggunakan Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif. 

3.1.1.1.4 Refleksi 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 2 

b. Mengkaji ulang pelaksanaan dan efek tindakan pada siklus I pertemuan 2. 

c. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan dan 

membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 2. 

d. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I pertemuan 2. 
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e. Membandingkan hasil observasi dan hasil belajar pada siklus I pertemuan 1 

dan pertemuan 2. 

f. Merencanakan perencanaan tindak lanjut dari siklus Ipertemuan 2 yaitu 

dengan menyusun perencanaan untuk siklus selanjutnya. 

 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Pertemuan I 

Materi : operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama 

3.2.2.1.1 Perencanaan 

Siklus II pertemuan I dimulai dengan melakukan perencanaan yang 

meliputi bahan, materi dan media yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran 

operasi penjumlahan pecahan menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif. 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan menetapkan indikator dari mata pelajaran 

matematika yang akan dijadikan materi. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan KD 6.5 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan menggunakan model 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif. 

c. Menelaah materi pengurangan pecahan berpenyebut sama kelas IV SD 

semester II. 

d. Menyusun dan menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan lembar kerja peserta 

didik (LKPD). 

e. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 
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f. Menyiapkan lembar pengamatan berupa instrumen pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa untuk pengumpulan data. 

3.2.2.1.2 Pelaksanaan tindakan 

a) Guru melakukan apersepsi. 

“Saat istirahat siapa yang suka jajan?” 

“Pernahkah kalian membagi makanan kalian dengan teman kalian?” 

“Nah kalau kita membagi makanan kita, makanan kita jadi bertambah atau 

berkurang?”  

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

“Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. 

Ibu harap kalian dapat menghitung pengurangan pecahan berpenyebut sama 

dengan benar, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.” 

c) Guru memotivasi siswa untuk lebih aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang akan berlangsung. 

d) Guru menyampaikan materi pengurangan pecahan berpenyebut sama dan 

mengorientasikan siswa untuk belajar menggunakan media CD Interaktif 

secara klasikal dengan menayangkan di layar LCD. 

e) Siswa diberikan permasalahan berupa contoh soal cerita melalui CD Interaktif 

yang ditayangkan secara klasikal melalui layar LCD. 

f) Siswa diorganisasikan untuk belajar menemukan jawaban. 

g) Siswa dibentuk dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang (penentuan 

kelompok bedasarkan peringkat), untuk melakukan diskusi untuk 
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memecahkan masalah yang sudah disediakan dalam CD Interaktif, setiap 

kelompok diberi satu laptop. 

h) Siswa membuat dan menyajikan hasil karya berupa laporan pemecahan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif dalam lembar kerja. Untuk 

penyajian laporan dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok, kelompok 

lain menanggapi hasil diskusi. 

i) Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan. 

j) Pemberian kuis melalui CD Interaktif untuk mengasah kemampuan siswa. 

k) Guru dan siswa mengadakan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

l) Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. 

3.2.2.1.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pecahan menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif. 

b. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru saat proses belajar 

mengajar berlangsung menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif. 

3.2.2.1.4 Refleksi  

a. Mengkaji ulang pelaksanaan dan efek tindakan pada silus II pertemuan 1. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus 

II pertemuan 1. 
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c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II pertemuan 1. 

d. Membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus II pertemuan 2 dengan 

mempertahankan atau meningkatkan hal-hal positif yang telah terjadi pada 

siklus II pertemuan 1. 

3.2.2.2 Pertemuan 2 

Materi : operasi pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. 

3.2.2.2.1 Perencanaan 

Siklus II pertemuan 2 dimulai dengan melakukan perencanaan yang 

meliputi bahan, materi dan media yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran 

operasi penjumlahan pecahan menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif. 

a. Mengidentifikasi SK, KD, dan menetapkan indikator dari mata pelajaran 

matematika yang akan dijadikan materi. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan KD 6.5 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan menggunakan model 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif. 

c. Menelaah materi pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama kelas IV SD 

semester II. 

d. Menyusun dan menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan lembar kerja peserta 

didik (LKPD). 

e. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan berupa instrumen pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa untuk pengumpulan data. 
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3.2.2.2.2 Pelaksanaan tindakan 

a) Guru melakukan apersepsi. 

“Kemarin kita sudah belajar apa anak-anak?” 

“Kali ini kita masih belajar tentang pengurangan pecaha ya, tetapi dengan 

penyebut yang berbeda atau tidak sama” 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

“Ibu harap dengan pembelajaran kita kali ini kalian dapat menghitung 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar dan dapat 

menerapkannya dikehidupan sehari-hari kalian ya” 

c) Guru memberi motivasi kepada siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

d) Guru menyampaikan materi pengurangan pecahan berpenyebut sama dan 

mengorientasikan siswa untuk belajar menggunakan media CD Interaktif 

secara klasikal dengan menayangkan di layar LCD. 

e) Siswa diberikan permasalahan berupa contoh soal cerita melalui CD Interaktif 

yang ditayangkan secara klasikal melalui layar LCD. 

f) Siswa diorganisasikan untuk belajar menemukan jawaban. 

g) Siswa dibentuk dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang (penentuan 

kelompok bedasarkan peringkat), untuk melakukan diskusi untuk 

memecahkan masalah yang sudah disediakan dalam CD Interaktif, setiap 

kelompok diberi satu laptop. 

h) Siswa membuat dan menyajikan hasil karya berupa laporan pemecahan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif dalam lembar kerja. Untuk 
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penyajian laporan dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok, kelompok 

lain menanggapi hasil diskusi. 

i) Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan. 

j) Pemberian kuis melalui CD Interaktif untuk mengasah kemampuan siswa. 

k) Guru dan siswa mengadakan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

l) Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. 

3.2.2.2.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pecahan menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif. 

b. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru saat proses belajar 

mengajar berlangsung menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif. 

3.2.2.2.4 Refleksi  

a. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 2 

b. Mengkaji ulang pelaksanaan dan efek tindakan pada silus II. 

c. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan dan 

membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 2. 

d. Membandingkan hasil observasi dan hasil belajar pada siklus I pertemuan 2 

dengan siklus sebelumnya. 
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e. Menarik kesimpulan mengenai keberhasilan penelitian yang telah dilakukan 

dan memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada pembelajaran 

selanjutnya di kelas 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalahguru yang mengajar matematika menggunakan 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif dan siswa kelas IVB SDN 

Wates 01 Semarang yang mengikuti pembelajaran matematika menggunakan 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif pada semester II. Siswa kelas 

IVB berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan.Sedangkan pengamatan aktivitas siswa difokuskan pada 10 siswa yang 

memiliki kemampuan rendah yang diperoleh dari nilai awal siswa yang diurutkan 

dari nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah. Ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan untuk memecahkan 

masalah yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sukayati (2008:57-58) 

yaitu penentuan subjek penelitian tidak hanya berdasarkan kesalahan atau nilai 

perolehan siswa, tetapi juga dengan mempertimbangkan kemudahan. 

 

3.4 VARIABEL PENELITIAN 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif di kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learningberbantuan CD Interaktif di kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif di kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

 

3.5 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan di kelas IVB SDN Wates 

01 Semarang yang terletak di Jl. Manggis No.2 Wates, Semarang. 

 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

a. Siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang yang mengikuti pembelajaran 

matematika menggunakan Problem Based Learning berbantuan CD 

Interaktifdengan sumber data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil 

evaluasi siklus I sampai siklus terakhir. 

b. Guru yang mengajar menggunakan Problem Based Learning berbantuan CD 

Interaktif  dengan sumber data yang diperoleh dari hasil obsrvasi mulai siklus 

I sampai siklus terakhir. 

c. Dokumen yang berupa daftar nilai awal siswa kelas IVB sebelum tindakan, 

foto dan video selama proses tindakan, dan hasil belajar siswa setelah 

dilakukan tindakan. 
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3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian tindakan kelas ini berupa hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari tes tertulis yang diberikan pada setiap akhir siklus. 

3.6.2.2 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 CD Interaktif 

berlangsung. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah teknik tes dan teknik nontes yang terdiri dari observasi dan 

dokumentasi. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan pada akhir siklus yang berupa tes tertulis. Tes 

merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk 

mengumpulkan informasi karakter suatu objek. Dalam pembelajaran ini objek 

bias berupa kecakapan peserta didik, minat, motivasi, dan sebagainya (Widoyoko, 

2012: 45). Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif. Dala penelitian 

ini, tes digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

dalam pembelajaran pecahan dengan menggunakan Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif. 
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3.6.3.2 Teknik Non Tes 

a. Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan sauatu tujuan dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekan atau memberi kode pada apa yang diamati 

(Poerwanti, 2008: 3-22). Dalam PTK, observasi ini bertujuan untuk memantau 

proses dan dampak perbaikan yang direncanakan. Sehingga yang menjadi 

sasaran dari observasi dalam PTK adalah proses dan hasil atau dampak 

pembelajaran yang direncanakan sebagai tindakan perbaikan (Wardhani, 

2007: 2.26).peneliti menggunakan lembar observasi untuk mengamati 

aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan menghimpun dan menganalisis 

dokumen berupa dokumen tertulis maupun elektronik. Dalam penelitian ini, 

dokumentasi digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Hasil belajar matematika yang diperoleh melalui tes tertulis melalui 

evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir pertemuan pada tindakan siklus I dan II 

digunakan untuk memperoleh data kuantitatif. Data kuantitatif berupa hasil belajar 
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dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau 

rerata, skor maksimal, skor minimal. 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 merupakan skor prestasi sebagai 

proporsi penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal 

angka 0 sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah PAP adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan skor berdasarkan proporsi 

Skor = 
 

  
 x 100% (rumus bila menggunakan Skala 100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 

b. Menghitung presentase ketuntasan belajar klasikal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 

dikontrakkan dalam pembelajaran (Poerwanti, 2008: 6-16). Pada penelitian kali 

ini, telah ditetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal kelas IVB SDN Wates 01 

Semarang yaitu 60. Penghitungan persentase dengan menggunakan rumus 

sesuai dengan kriteria keberhasilan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

matematika untuk kriteria ketuntasan klasikal yaitu 85% (Depdiknas dalam 

Trianto, 2010: 241). 
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Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

KKM mata pelajaran kelas IVB SDN Wates 01 

Kriteria Ketuntasan 

Individual  

Kriteria ketuntasan 

Klasikal 

Kualifikasi 

≥ 60 ≥ 85 % Tuntas  

<60 < 85 % Tidak Tuntas 

c. Menentukan ketuntasan klasikal 

Ketuntasan disajikan dalam bentuk presentase dengan rumus: 

 

(Aqib, 2009: 41) 

d. Rata-rata hasil belajar 

 

(Aqib, 2009 : 40) 

Keterangan:  

x = rata-rata hasil belajar 

∑X =jumlah nilai seluruh siswa 

∑N = jumlah seluruh siswa 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil observasi terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif. 

x = 
                          

      
 x 100 % 

 

X = 
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Untuk data hasil pengamatan dan lembar pengamatan keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dapat diolah dengan menggunakan penskoran. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan skor terendah dan tertinggi. 

b. Mencari median 

Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun 

menurut urutan nilainya sehingga membagi dua sama besar (Herrhyanto dan 

Hamid, 2008:4.20). 

c. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Selanjutnya, kita dapat menghitung data skor dengan cara menentukan 

kuartil, yaitu : 

skor terendah  = R 

skor tertinggi = T 

banyaknya skor = n 

mencari n = 

 

Data tersebar dapat dicari melalui cara sebagai berikut (Herrhyanto dan 

Hamid, 2008:5.3-5.4).    

Letak K1 =  
 

 
 (n + 1)    

Letak K2 = 
 

 
 (n + 1)    

Letak K3 = 
 

 
 (n + 1)   

n = (T - R) + 1 
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Dari rumus di atas, maka dapat dibuat tabel kriteria ketuntasan data 

kualitatif sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria ketuntasan Kategori 

K3 ≤ skor≤ T Sangat baik 

K2 ≤ skor < K3 Baik 

K1 ≤ skor < K2 Cukup 

R ≤ skor <K1 Kurang 

 

Kemudian dari tabel di atas dapat digunakan untuk menentukan 

klasifikasi penilaian terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matemtika materi pecahan menggunakan Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif pada kelas IVB SDN Wates 01. 

 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Kriteria ketuntasan Kategori 

40,5 ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (A) 

27 ≤ skor < 40,5 Baik (B) 

13,5 ≤ skor < 27 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) 
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Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Kriteria ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik (A) 

11 ≤ skor < 16,5 Baik (B) 

5,5 ≤ skor < 11 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang (D) 

 

Kriteria ketuntasan setiap skor yang diperoleh berdasarkan deskriptor yang 

tampak pada indikator data kualitatif dapat ditentukan dengan kategori sangat baik 

(A), baik (B), cukup (C), dan kurang (D) sebagai berikut. 

      Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Setiap Indikator Data Kualitatif 

Skor Kriteria 

3,1 – 4,0 Sangat Baik  

2,1 – 3,0 Baik  

1,1 – 2,0 Cukup  

0 – 1,0 Kurang  

 (Sudjana, 2009: 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 
 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran dengan menggunakan Problem Based Learning berbantuan 

CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa 

kelas IVB SDN Wates 01 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem 

Based Learning berbantuan CD Interaktif meningkat dengan kategori 

sekurang-kurangnya baik ≥ 27. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan Problem 

Based Learning berbantuan CD Interaktif meningkat dengan kategori 

sekurang-kurangnya baik ≥ 11. 

c. Hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika menggunakan Problem 

Based Learning berbantuan CD Interaktif meningkat dengan ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 60 dan ketuntasan klasikal sebesar 85%.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   DATA AWAL PRASIKLUS 

Berdasarkan rata-rata 3 ulangan harian siswa kelas IVB SDN Wates 01 

Semarang diperoleh data hasil belajar ranah kognitif yang disajikan dalam tabel 

data awal prasiklus sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Distribusi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Prasiklus 

No Keterangan Prasiklus  

1. Nilai Rata-rata Kelas 55,83 

2. Nilai Tertinggi 81 

3. Nilai Terendah 36 

4. Siswa Tuntas Belajar 14 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 26 

6. Presentase Ketuntasan Belajar Klasikal 35% 

7. Prosentasi Ketidaktuntasan Belajar Klasikal 65% 

 

Tabel tersebut menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa pada prasiklus 

adalah 55,83 dengan nilai terendah 36 dan nilai tertinggi 81. Sebanyak 26 siswa 

mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan 14 siswa 

berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Sehingga ketuntasan 

klasikal prasiklus adalah 35 %. 
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4.2 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas pada siswa kelas IVB SDN Wates 01 

Semarang dengan menggunakan Problem Based Learning berbantuan media CD 

Interaktif pada materi pecahan diperoleh melalui observasi pada saat pembelajaran 

dan hasil belajar ranah kognitif siswa setiap akhir pertemuan. Data kualitatif 

berupa hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa diperoleh melalui 

observasi saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan data kuantitatif berupa hasil 

belajar ranah kognitif siswa diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan setiap 

akhir pertemuan. 

Berikut pemaparan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran pecahan menggunakan 

Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siswa kelas IVB SDN 

Wates 01 Semarang. 

 

4.2.1  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan I 

4.2.1.1 Perencanaan  

Siklus I pertemuan 1 diawali dengan perencanaan. Berikut adalah 

perencanaan yang dilakukan dalan siklus I pertemuan 1. 

a. Mengidentifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator mata pelajaran matematika. Identifikasi standart kompetensi (SK), 

kompetensi dasar (KD), dan indikator terlampir pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) siklus I pertemuan 1. 
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b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan menggunakan model Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat 

dilampiran. 

c. Menelaah materi penjumlahan pecahan berpenyebut sama kelas IV SD 

semester II. 

d. Menyusun dan menyiapkan alat evaluasi tes tertulis dan LKS. 

e. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif berisikan materi dan 

kuis yang sudah disesuaikan dengan materi penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama yang akan diajarkan. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan berupa instrumen pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa untuk pengumpulan data. 

4.2.1.2 Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan diamati melalui lembar observasi dan 

didokumentasikan melalui video selama pembelajaran. Berdasarkan catatan 

lapangan, video pelaksanaan pembelajaran, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Nama sekolah  : SDN Wates 01 

Hari/ tanggal  : Selasa, 28 Mei 2013 

Kelas/ semester : IVB/ II 

Alokasi waktu  : 3 x 35 meit 

Pukul    : 09.00 WIB–10.45 WIB 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 terdiri dari pra 

kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 
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a. Pra kegiatan 

 Sebelum pelajaran dimulai guru sudah menyiapkan laptop, LCD, media 

CD Interaktif, alat tes evaluasi tertulis, LKS, dan lembar pengamatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengkondisikan 

kelas dengan menanyakan “siapa yang tadi pagi sudah sarapan tadi pagi?”.  

Siswa SRA, NYY, RFP, KMR, AJZNR, LBH menjawab “sudah bu!” sambil 

mengacungkan tangan mereka. Siswa yang lainnya hanya mengacungkan 

tangan tanpa menjawab. Pertanyaan ini bertujuan agar siswa fokus terlebih 

dahulu. Dengan siswa mengacungkan tangannya maka ini menunjukkan bahwa 

siswa sudah siap dan sudah fokus pada pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan awal 

Kegiatan awal berlangsung sekitar 10 menit. Guru menunjukkan gambar 

yang menunjukkan pecahan 
 

 
 yang terbuat dari mika. Guru bertanya, “Ibu 

mempunyai gambar lingkaran yang terbuat dari mika.Kalian bisa lihat Ibu 

membagi gambar lingkaran ini menjadi 4 bagian yang sama, salah satu bagian 

gambar Ibu arsir. Nah berapa besar bagian yang Ibu arsir?”. Semua siswa 

antusias untuk menjawab. Siswa menjawab dengan serentak yaitu 
 

 
. Guru 

mengkonfirmasi jawaban siswa, “ya benar”. Guru melanjutkan dengan 

menunjukkan gambar lingkaran berikutnya yaitu gambar yang menunjukkan 

pecahan 
 

 
. Dan semua siswa menjawab 

 

 
, lalu guru mengkonfirmasi jawaban 

siswa, “ya benar”. Setelah apersepsi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian 

materi yang akan dipelajari yaitu pecahan dan menuliskannya di papan tulis. 
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c. Kegiatan inti 

Kegiatan inti berlangsung ± 80 menit. Kegiatan inti atas beberapa 

tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran pecahan 

melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif.  

Orientasi siswa pada situasi masalah dengan menyajikan pertanyaan 

berupa permasalahan menggunakan cd interaktif 

Kegiatan inti diawali dengan tanya jawab tentang apa arti dari pecahan. 

Beberapa siswa (ANR, NYY, AJZNR, dan RRNF) mengangkat tangan untuk 

menjawab. Guru memilih siswa NYY dan AJZNR untuk mengutarakan 

pendapatnya. Kedua siswa mengutarakan jawaban yang sama yaitu pecahan 

adalah perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan bagian. Guru 

mengkonfirmasi jawaban siswa “ya kedua jawaban teman kalian benar”. Guru 

menayangkan materi operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama secara 

klasikal melalui CD Interaktif yang diproyeksi menggunakan LCD. Siswa 

ditayangkan beberapa operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama, 

kebanyakan siswa antusias untuk menjawab. Hal ini terlihat dari jawaban 

siswa yang serentak. Saat mengkonfirmasi jawaban siswa bertepuk tangan 

karena jawaban mereka sesuai dengan jawaban dari CD Interaktif. 

                   

Gambar 4.1 3 Soal Operasi Penjumlahan Berpenyebut Sama dalam 

CD Interaktif 



90 

 

 
 

Orientasi dilanjutkan pada pemberian permasalahan berupa soal cerita. 

Siswa memperhatikan soal cerita (Ayah pergi membeli pizza yang berbentuk 

lingkaran, dan ia memesan pizza yang sudah dipotong menjadi 6 bagian yang 

sama. Sesampainya dirumah Rina memakan 
 

 
 bagian pizza dan Danu memakan 

 

 
  bagian pizza. Berapa bagian pizza yang dimakan Rani dan Danu bila 

dijumlahkan?) yang ditayangkan pada layar LCD, dan siswa DJP, RRNF  

langsung mengutarakan jawaban menurut pendapat mereka “
 

 
 bagian bu!”. 

Guru menanggapai, “
 

 
 bagian? Kira-kira jawaban dari DJP dan RRNF benar 

tidak ya? Nah mari kita buktikan, coba perhatikan CD Interaktif yang ada pada 

layar anak-anak”. Untuk membuktikan jawaban mereka guru menayangkan 

penyelesaian masalah melalui CD Interaktif sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.2  3 Slide penyelesaian masalah pada CD Interaktif 

Untuk slide pertama yaitu berisi apa yang diketahui dalam soal “Pizza 

berbentuk lingkaran dipotong menjadi 6 bagin yang sama, bagian pizza yang 

dimakan Rina dan Danu yaitu  
 

 
  dan  

 

 
”. Slide kedua berisi apa yang 

ditanyakan dalam soal “Berapa bagian pizza yang dimakan Rina dan Danu bila 

dijumlahkan?”. Slide ketiga berisi penyelesaian masalahnya “Pertama-tama 

1 3 2 
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kita jumlahkan bagian milik Rina dan Danu. Yaitu 
 

 
 + 

 

 
. Untuk mengetahui 

hasilnya kita gunakan bantuan gambar, 
 

 
 kita gambarkan seperti ini, 

 

 
 kita 

gambarkan seperti ini. Lalu coba kita gabungkan kedua gambar, nah kita putar 

salah satu gambar sampai bagian yang diarsis saling berhimpitan, kita hitung 

bagian yang diarsir sekarang, ada  4 bagian dari 6 bagian lingkaran. Nah berarti 

kita bisa menuliskan hasil penjumlahan 
 

 
 + 

 

 
  

 

 
.”. 

Mengorganisasikan siswa untuk belajar menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan 

Siswa diorganisasi untuk belajar menemukan jawaban dari pertanyaan 

berupa permasalahan soal cerita yang diberikan oleh guru. Siswa  berkelompok 

dengan anggota kelompok yang berjumlah 5 orang siswa, penentuan kelompok 

berdasarkan peringkat. Setiap kelompok disediakan satu buah notebook/laptop 

sebagai alat untuk menayangkan 3 permasalahan yang tersedia di dalam CD 

Interaktif. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi bersama kelompok untuk 

menemukan jawaban. Siswa diberi petunjuk cara mengerjakan, waktu 

mengerjakan, serta petunjuk untuk penyajian hasil laporan yang akan mereka 

buat. Siswa menuliskan hasil diskusi mereka pada lembar kerja kelompok yang 

telah guru siapkan. 

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok untuk 

berdiskusi dalam memecahkan masalah yang ada pada CD interaktif 

Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan masalah. Siswa 

diberi 3 permasalahan dalam bentuk soal cerita yang sudah disajikan dalam CD 

interaktif. Soal pertama “Ibu membawa oleh-oleh berupa 1 buah pizza yang 
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berbentuk lingkaran, lalu ibu memotong pizza tersebut menjadi 6 bagian yang 

sama. Eka memakan 
 

 
 bagian dari pizza, sedangkan Dwi memakan 

 

 
 bagian. 

Maka berapa bagian pizza yang mereka makan seluruhnya?’. Soal kedua “Pak 

Burhan memiliki sepetak sawah yang berbentuk persegi panjang dan  ingin 

memberikan sebagian sawahnya kepada ketiga anak Pak Burhan. Adi anak 

pertamanya mendapatkan 
 

  
 bagian sawah, Risang anak kedua mendapatkan 

 

  
 

, sedang anak ketiganya Noni mendapatkan 
 

  
 bagian sawah. Berapa luas 

bagian sawah Pak Burhan yang diberikan kepada anaknya?”. Soal ketiga “Ibu 

membeli bahan-bahan pembuat kue di pasar, ia membeli 
 

  
 kg gula, 

 

  
 kg 

tepung. Jika kedua bahan ditimbang bersama apakah berat beban menjadi 1 

kg? Buktikan!”. 

Siswa juga belajar mengoperasikan notebook/laptop dengan bimbingan 

dari guru. Siswa dalam kelompok berpikir dengan cara mereka masing-masing. 

Mereka saling bertukar pendapat dengan anggota kelompok mereka masing-

masing. Guru bertindak sebagai fasilitator, mengamati serta membantu siswa 

yang memerlukan. Guru berkeliling kelas, melihat kinerja setiap kelompok. 

Membimbing siswa dalam mengoperasikan laptop.  

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa laporan diskusi 

kelompok memecahkan masalah yang disajikan dalam CD Interaktif. 

Siswa membuat hasil karya berupa laporan dari hasil diskusi kelompok 

dalam memecahkan masalah yang diberikan pada lembar jawab kelompok 

yang telah disediakan oleh guru. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil 
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pekerjaan/ penyelesaian masalah yang telah mereka kerjakan di depan kelas. 

Untuk soal diskusi pertama dipresentasikan oleh kelompok satu dengan NYY, 

SAP, SCA, DRA, dan LBH sebagai anggota kelompok. Suara mereka kurang 

lantang dan kurang keras jadi guru harus mengulang jawaban mereka agar 

siswa seluruh kelas dapat mendengarkan hasil laporan kelompok satu dan 

jawaban mereka benar. Jawaban dari kelompok satu adalah “diketahui (satu 

buah pizza berbentuk lingkaran yang dipotong 6 bagian), ditanyakan (eka 

memakan 
 

 
 bagian sedangkan dewi 

 

 
 bagian), jawabannya (

 

 
 bagian)”. Tidak 

ada yang menanggapi karena jawaban semua kelompok sama. Untuk soal 

diskusi kedua dipresentasikan oleh kelompok 3 yang diwakili oleh ISK, ini 

dikarenakan anggota kelompoknya masih malu untuk maju ke depan kelas. 

Jawaban dari kelompok 3 adalah “
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
”. Kelompok satu 

menanggapi “bu  jawabannya kurang diberi diketahui dan ditanyakannya bu!”. 

Untuk soal ketiga dipresentasikan oleh kelompok 2 diwakili oleh AJZNR. 

Jawaban dari kelompok 2 “
 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 = 1, jadi 1 kg terbukti”. kelompok tujuh 

menanggapi “bu jawabannya kurang diketahui gula  
 

  
 kg, tepung 

 

 
 kg, 

ditanyakan jika kedua bahan ditimbang bersama apakah berat beban menjadi 1 

kg? buktikan!” 

Menganalisis dan menganalisis proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan. 

 Guru memberikan penguatan terhadap jawaban siswa dengan 

menayangkan pemecahan masalah yang sistematis melalui CD Interaktif. 
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Siswa memperhatikan pemecahan masalah yang ditayangkan melalui CD 

Interaktif. Guru meminta siswa menganalisis hasil pekerjaan mereka apakah 

sudah sesuai dengan yang mereka kerjakan dan apabila ada yang salah mereka 

memperbaiki hasil diskusi yang telah mereka buat sebelumnya dengan hasil 

yang lebih sistematis yang diberikan oleh guru melalui CD Interaktif. 

Kelompok tiga, dua, dan delapan belum sesuai karena kurang menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. Untuk kelompok satu, empat, lima, enam, dan 

tujuh sudah sesuai. 

Pertanyaan berupa kuis untuk mengasah kemampuan siswa tentang soal 

cerita.  

 Siswa masih bersama dengan kelompok mengasah kemampuan siswa 

tentang soal cerita yang berkaitan dengan pecahan melalui permainan kuis 

yang dapat mereka mainkan melalui laptop yang sudah disediakan untuk setiap 

kelompok. Dimana siswa memberikan respon dari pertanyaan yang muncul. 

Bila jawaban salah CD Interaktif akan memberi balikan respon untuk 

mengulang soal, untuk jawaban yang benar akan diberi respon dengan soal 

baru. Permainan kuis akan berakhir saat semua soal kuis sudah terjawab 

dengan benar. Kelompok tiga tertawa karena ISK salah dalam memilih 

jawaban. Kelompok satu menyelesaikan kuis paling awal, AND dan RFP 

pernah salah satu kali dalam menjawab. Dan ada beberapa siswa dalam 

kelompok satu yang mengulang kembali materi yaitu AND dan RFP. 
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Pengulangan materi tersedia dalam CD Interaktif apabila siswa belum 

paham mengenai materi yang diajarkan 

 Pengulangan materi tersedia dalam CD interaktif setelah kuis selesai 

dilakukan. Siswa yang belum paham bisa mengklik tombol ulangi materi 

dalam CD Interaktif. 

d. Kegiatan akhir 

 Kegiatan akhir berlagsung kurang lebih 20 menit. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara klasikal kepada siswa tentang apa saja yang telah dipelajari 

hari ini. Siswa bersautan menjawab “tentang penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama bu!” dengan antusias. Kemudian siswa dengan arahan guru 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan bersama. “Hari ini 

kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama ya, untuk 

menjumlahkan pecahan berpenyebut sama kita hanya perlu menjumlahkan 

pembilang-pembilangnya saja”. 

 Guru mengkondisikan siswa untuk duduk tenang di bangku. “Ayo 

semuanya duduk yang rapi ditempat duduknya masing-masing ya, sekarang ibu 

akan membagikan soal evaluasi”. Siswa duduk dengan rapi, tetapi selang 

beberapa waktu terlihat RFP dan SRA mencoba melihat jawaban dari NYY. 

Lalu guru menegur mereka “ayo RFP, SRA kerjakan soal kamu sendiri, jangan 

melihat pekerjaan temannya”. Selanjutnya guru membagikan soal evaluasi 

untuk dikerjakan secara individu. Pelajaran diakhiri dengan salam dan berpesan 

kepada siswa untuk rajin belajar. 
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4.2.1.3 Hasil observasi pembelajaran siklus I pertemuan 1 

4.2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan media CD 

Interaktif diperoleh data sebagi berikut 

Tabel 4.2 

Data Hasil Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

No. Indikator Deskriptor 

yang tampak 

Skor 

1 2 3 4  

1. Keterampilan membuka pelajaran   √  3 

2. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan media CD Interaktif 

  √  3 

3. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD 
inetarktif 

 √   2 

4. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar 

menemukan jawaban 

  √  3 

5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah yang disajikan melalui 

CD interaktif 

  √  3 

6. Keterampilan membimbing pembuatan dan 

penyajian laporan diskusi kelompok 

 √   2 

7. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 √   2 

8. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di 

kelas 

   √ 4 

9. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran  √   2 

10. Kualitas media CD interaktif yang digunakan    √ 4 

11. Ketermpilan mengadakan variasi dalam mengajar    √ 4 

12. Keterampilan dalam memberikan penguatan   √  3 

13. Keterampilan menutup pelajaran   √  3 

Jumlah Skor Total 38 

Rerata  2,92 

 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan CD interaktif 

diperoleh skor 38 dengan rerata skor 2,92 adalah dengan kategori baik. 
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a. Keterampilan membuka pelajaran 

 Untuk indikator keterampilan guru dalam membuka pelajaran memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Deskriptor 

yang tampak adalah guru melakukan apersepsi dengan menyampaikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi, menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti pelajaran, serta membangun sikap positif dalam belajar. Pada siklus 

I pertemuan 1 guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa permasalahan menggunakan 

media CD interaktif 

Untuk indikator keterampilan mengajukan pertanyaan pada siklus I 

pertemuan 1 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak adalah guru menggunakan CD Interaktif dalam  menayangkan 

permasalah, pertanyaan difokuskan pada suatu masalah, serta memberikan 

waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. 

Sedangkan deskriptor yang belum tampak adalah menggunakan pertanyaan 

yang jelas dan mudah dimengerti. 

c. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD Interaktif 

Untuk indikator keterampilan menjelaskan materi melalui CD Interaktif 

guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang sudah 

tampak adalah materi disertai dengan contoh yang kontekstual dan adanya 

feedback dalam menjelaskan materi. Sedangkan deskriptor yang belum tampak 

adalah menggunakan kalimat yang sederhana, mudah dipahami dan adanya 

variasi dalam penyajian materi. 
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d. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban 

Untuk keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan 

jawaban guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak adalah menunjukkan sikap tanggap dalam mengorganisasikan siswa 

dalam belajar menemukan jawaban, memusatkan perhatian siswa pada 

permasalahan yang sedang dibahas, menegur siswa yang menunjukkan 

perilaku menyimpang saat pembelajaran berlangsung (seperti berkeliling kelas, 

mengganggu teman). Sedangkan deskriptor yang tidak tampak adalah memberi 

petunjuk,  teknik, dan aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam menemukan 

jawaban pemecahan masalah. 

e. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif 

Untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah yang disajikan melalui CD Interaktif guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah memberi 

petunjuk,  teknik, dan aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam kerja 

kelompok yang dilaksanakan, menyampaikan secara jelas tujuan dan tugas 

yang akan dikerjakan siswa dan berkeliling mengamati serta menjadi fasilitator 

yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas. 

Deskriptor yang belum tampak adalah memberi motivasi untuk urun pendapat 

dalam mencari alternatif pemecahan masalah. 
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f. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok 

Untuk keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan 

diskusi kelompok guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor 

yang tampak adalah memberikan petunjuk dalam membuat laporan, berkeliling 

mengamati serta menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa 

dalam membuat laporan. Deskiptor yang tidak tampak adalah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan laporan hasil diskusi dan 

mengatur jalannya presentasi. 

g. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan mengevaluasi peroses 

pemecahan masalah 

Untuk keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi peroses pemecahan masalah guru memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah memberi himbauan kepada 

siswa untuk meneliti hasil pekerjaaan saat analisis bersama dan memberikan 

pemecahan masalah yang sistematis dan hasil yang tepat dari soal yang 

diberikan. Deskriptor yang tidak tampak adalah menjawab pertanyan apabila 

ada siswa yang bertanya berkaitan dengan analisis dan evaluasi haasil kerja dan 

memberikan arahan untuk memperbaiki pemecahan masalah serta hasil dari 

soal apabila siswa belum tepat dalam menjawab. 

h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Untuk keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas guru 

memperoleh skor sebanyak 4 dengan kategori sangat baik. Semua indikator 
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tampak yaitu mengatur jalannya proses KBM yang menyenangkan sehingga 

siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias, memberikan 

teguran dengan tegas, jelas dan tertuju untuk menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif, penataan kelas sesuai dengan model pembelajaran, serta melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

i. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Untuk kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran mendapatkan 

skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah materi yang 

disajikan sesuai dengan tema, SK, KD, indikator dan tujuan pembelajaran serta 

dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan deskriptor yang 

tidak tampak adalah materi pembelajaran disajikan secara sistematis, ada 

keseimbangan antara keluasan materi dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia. 

j. Kualitas media CD Interaktif yang digunakan 

Untuk kualiatas media CD Interaktif yang digunakan mendapatkan skor 

4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu media CD 

Interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, media 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa dengan 

guru, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, dan 

media dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

k. Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar 

Untuk keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar mendapatkan 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu suara guru 
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bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada di kelas, pandangan mata ke seluruh 

siswa dengan sama rata,  adanya variasi posisi guru dalam mengajar, 

menggunakan media dalam pembelajaran. 

l. Keterampilan dalam memberikan penguatan 

Untuk keterampilan dalam memberikan penguatan mendapatkan skor 3 

dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak adalah penguatan 

diberikan dengan segera setelah muncul respon dari siswa, pemberian 

penghargaan secara verbal .(pujian), dan penguatan berbentuk gerakan/ 

acungan jempol. Deskriptor yang tidak tampak adalah pemberian 

pengahargaan secara non verbal (hadiah berupa benda/sertifikat). 

m. Keterampilan menutup pelajaran 

Untuk keterampilan menutup pelajaran mendapatkan skor 3 dengan 

kriteria baik. Deskriptor yang tampak adalah membuat penegasan/ kesimpulan 

tentang konsep-konsep yang telah dipelajari bersama siswa, memberikan soal 

evaluasi kepada siswa secara individu, dan memberikan tindak lanjut (follow 

up) berupa tugas rumah atau saran-saran untuk selalu mengingat materi yang 

telah diajarkan.Deskriptor yang belum tampak adalah memberikan kisi-kisi 

materi se-lanjutnya untuk dipelajari di rumah. 

 

4.2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Hail observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pecahan melalui Problem 

Based Learning berbantuan CD interaktif pada siklus I pertemuan 1 diperoleh data 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No. Nama Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 

1 LBH 2 1 2 3 3 11 

2 RFP 2 2 3 2 4 13 

3 ARP 2 3 2 2 4 13 

4 SRA 2 2 3 2 4 13 

5 DB 2 2 2 2 3 11 

6 FWN 2 2 1 3 4 12 

7 KMR 3 3 2 3 4 15 

8 SAR 2 1 3 3 4 13 

9 FTC 2 2 3 2 3 12 

10 PMTH 2 2 2 2 3 11 

Jumlah 21 20 23 24 36 124 

Rata-rata 2,1 2 2,3 2,4 3,6 12,4 

 

Berdasarkan tabel tersebut bahwa hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan CD interaktif 

pada siklus I pertemuan 1 memperoleh jumlah rata-rata skor 12,4 dengan kategori 

baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Siswa memperhatikan penyajian masalah serta arahan dari guru untuk belajar 

menemukan jawaban yang disajikan melalui media CD Interaktif  

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,1 dengan kategori baik. 

Siswa LBH, RFP, ARP, SRA, DB, FWN, SAR, FTC, dan PMTH 
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mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini dikarenakan hanya dua 

deskriptor yang tampak yaitu arah pandangan siswa menuju pada layar LCD 

yang berisi penyajian masalah dan melakukan arahan yang disampaikan guru 

dalam belajar menemukan jawaban. Untuk KMR mendapatkan skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah arah pandangan siswa menuju 

pada layar LCD yang berisi penyajian masalah, tidak berbicara sendiri dengan 

siswa lain, serta melakukan arahan yang disampaikan guru dalam belajar 

menemukan jawaban 

b. Siswa aktif bekerja dalam penyelidikan/ melaksanakan diskusi bersama 

dengan kelompok 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2 dengan kategori cukup. 

Siswa ARP dan KMR mendapat skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak untuk ARP adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan 

melalui CD Interaktif bersama kelompok, ikut melakukan interaksi dengan 

media yang disediakan, dan menghargai pendapat teman. Untuk KMR 

deskriptoe yang tampak adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan 

melalui CD Interaktif bersama kelompok, ikut melakukan interaksi dengan 

media yang disediakan, dan mngeluarkan pendapat atau memberi masukan 

dalam mencari alternatif pemecahan masalah bersama kelompok. 

Siswa RFP, SRA, DB, FWN, FTC, dan PMTH mendapatkan skor 2 

dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah ikut mengkaji 

permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok dan 

ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan. Sedangkan untuk 
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siswa LBH dan SAR mendapatkan skor 1 dengan ketegori kurang. Ini 

dikarenakan deskriptor yang tampak hanya satu yaitu ikut melakukan 

interaksi dengan media yang disediakan. 

c. Siswa membuat dan menyajikan hasil kerja dari proses pemecahan masalah 

yang telah dilakukan 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,3 dengan kategori baik. 

Siswa RFP, SRA, SAR, dan FTC mendapatkan skor 3 dengan ketegori baik. 

Deskriptor yang tampak untuk RFP, SRA dan FTC adalah ikut membuat 

laporan dengan menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja 

kelompok, memiliki keberanian untuk maju ke depan, dan menyampaikan 

hasil kerja dengan kalimat yang mudah dipahami baik secara lisan atau 

tertulis. Sedangkan untuk SAR deskriptor yang tampak adalah ikut membuat 

laporan dengan menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja 

kelompok, menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah dipahami 

baik secara lisan atau tertulis, dan menyampaikan hasil diskusi dengan sikap 

yang baik. 

Untuk siswa LBH, ARP, DB, KMR, dan PMTH mendapatkan skor 2 

dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak untuk LBH, ARP, DB, dan 

PMTH adalah ikut membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan 

masalah di lembar kerja kelompok dan memiliki keberanian untuk maju ke 

depan. Siswa FWN mendapat skor 1 dengan kategori kurang. Deskriptor yang 

tampak hanya ikut membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan 

masalah di lembar kerja kelompok. 
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d. Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,4 dengan kategori baik. 

Siswa LBH, FWN, KMR, dan SAR mendapat skor 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang tampak adalah ikut menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah yang telah mereka buat, memperhatikan klarifikasi 

pemecahan masalah dan hasil yang disampaikan oleh guru, serta 

memperbaiki hasil pemecahan masalah dan hasil apabila siswa belum tepat 

dalam menjawab. Untuk siswa RFP, ARP, SRA, DB, FTC, dan PMTH 

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah 

ikut menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

mereka buat dan memperhatikan klarifikasi pemecahan masalah dan hasil 

yang disampaikan oleh guru. 

e. Siswa mengasah kemampuan dengan permainan kuis 

Pada indikator ini mengasah kemampuan dengan permainan kuis 

diperoleh skor rata-rata 3,6 dengan kategori sangat baik. Siswa RFP, ARP, 

SRA, FWN, KMR, dan SAR mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Semua deskriptor yang tampak adalah menjawab pertanyaan dalam 

kuis, mengulang menjawab pertnyaan apabila jawaban masih salah, 

memberikan kesempatan kepada teman untuk mencoba bermain kuis, dan 

menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. 

Sedangkan untuk siswa LBH, DB, FTC, dan PMTH mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Deskritor yang tampak adalah menjawab pertanyaan 
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dalam kuis, mengulang menjawab pertanyaan apabila jawaban masih salah, 

dan menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. 

 

4.2.1.3.3 Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Selain keterampilan guru dan aktivitas siswa, juga diperoleh data hasil 

belajar ranah kognitif siswa. Berikut ini adalah data hail belajar ranah kognitif 

siswa dalam pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan 

CD interaktif pada siklus I pertemuan 1. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus I 

Pertemuan 1 

No Keterangan 
Data siklus I 

pertemuan 1 

1. Nilai Rata-rata Kelas 58,7 

2. Nilai Tertinggi 92 

3. Nilai Terendah 32 

4. Siswa Tuntas Belajar 21 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 19 

6. Presentase Ketuntasan Belajar Klasikal 52,5% 

7. Prosentasi Ketidaktuntasan Belajar Klasikal 47,5% 

 

Tabel distribusi frekuensi klasikal hasil belajar ranah kognitif siklus I 

pertemuan 1 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 

adalah 58,7 dengan nilai terendah sebesar 32 dan nilai tertinggi 92. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai adalah 52,5 % (21 siswa dari 42 siswa) dan 47,5 % (19 

siswa dari 40 siswa) belum berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 
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Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal 

hail belajar ranah kognitif siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

 

Gambar 4.3 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Siklus I Pertemuan 1 

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 

Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Keterangan Prasiklus  
Data siklus I 

pertemuan 1 

1. Nilai Rata-rata Kelas 55,83 58,7 

2. Nilai Tertinggi 81 92 

3. Nilai Terendah 36 32 

4. Siswa Tuntas Belajar 14 21 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 26 19 

6. Presentase Ketuntasan Belajar Klasikal 35% 52,5% 

7. 
Prosentasi Ketidaktuntasan Belajar 

Klasikal 
65% 47,5% 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata awal sebelum 

pelaksanaan siklus adalah 55,83 dengan nilai terendah sebesar 36 dan nilai 

Tuntas 

52,50% 

Tidak 

Tuntas 

47,50% 
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tertinggi adalah 81. Hanya 14 siswa (35%) yang berhasil mencapai kriteria 

ketuntasan minimal dan 65% siswa masih memperoleh nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Setelah dilakukan siklus I pertemuan 1 nilai rata-rata 

siswa mengalami peningkatan menjadi 58,7 dengan nilai terendah 32. Nilai 

tertinggi 92. Jumlah siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) juga mengalami peningkatan menjadi 21 siswa (52,5 %) dan siswa yang 

memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) berkurang 

menjadi 19 siswa. 

Peningkatan rata-rata terjadi karena pada siklus I pertemuan 1 banyak siswa 

yang mendapat nilai ≥ 60 yaitu sebanyak 21 siswa dari 40 siswa sedangkan saat 

prasiklus hanya 14 siswa saja dari 40 siswa. Tentunya ini juga akan berpengaruh 

pada peningkatan rata-rata kelas. Namun terjadi penurunan nilai terendah pada 

siklus I pertemuan 1 yaitu 32, sedangkan saat prasiklus mencapai 36. Ini terjadi 

karena siswa masih belum terbiasa untuk memahami soal cerita dan masih 

bingung dengan pengerjaan soal cerita yang menggunakan diketahui, ditanyakan, 

dan jawab. 

Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif siklus I pertemuan 1 adalah 52,5%. 

Ketuntasan tersebut belum mencapai target yang diinginkan sebagaimana 

tercantum dalam indikator keberhasilan yaitu ≥ 85%. 

4.2.1.4 Refleksi 

Refleksi difokuskan pada permasalahan dan keberhasilan pada saat siklus I 

pertemuan 1. Berikut ini adalah permasalahan yang muncul dalam siklus I 

pertemuan 1. 
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a. Perlu adanya peningkatan kemampuan guru dalam pengkondisisan kelas.. 

b. Saat orientasi pada masalah siswa masih kurang paham dengan cara pengerjaan 

soal cerita yang mengharuskan mereka menulis apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

c. Saat berdiskusi dalam kelompok ada siswa yang kurang aktif dalam 

bekerjasama untuk memecahkan masalah. 

d. Siswa terlihat sedikit bosan saat mengerjakan soal dan menuliskan jawaban 

pada lembar kerja kelompok. 

e. Saat mempresentasikan hasil diskusi siswa masih malu-malu. 

f. Masih ada siswa yang gaduh saat pembelajaran berlangsung. 

g. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa  19 siswa dari 40 siswa  memperoleh nilai 

dibawah ketuntasan minimal yaitu 60. Ketuntasan belajar  yang dicapai sebesar 

adalah 52,5 % (21 siswa dari 42 siswa) sehingga ketuntasan klasikal yang 

diinginkan belum tercapai. 

Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai pada siklus I pertemuan 1. 

a. Kegiatan pembelajaran sudah melibatkan siswa, guru tidak lagi mendominasi 

pembelajaran. 

b. Saat penayangan materi dan orientasi masalah melalui CD Interaktif 

pandangan siswa sebagian besar sudah fokus ke depan pada layar LCD. 

c. Siswa terlihat antusias mengoperasikan CD interaktif saat diskusi kelompok. 

d. Penggunaan media CD Interaktif dirasa tepat karena meningkatkan ketertarikan 

siswa terhadap pembelajaran dan membantu siswa memahami materi. 

e. Keterampilan guu berada pada kategori baik. 
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4.2.1.5 Revisi 

Berdasarkan permasalah-permasalahan yang muncul pada siklus I 

pertemuan 1, maka diadakan revisi dan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 

Berikut ini adalah perbaikan-perbaikan pada siklus I pertemuan 2. 

a. Guru harus meningkatkan kemampuannya dalam mengkondisikan kelas. 

b. Menekankan pemahaman akan soal cerita, dengan cara mengajak siswa 

bersama-sama mengerjakan soal mulai dari apa yang diketahui, ditanyakan dan 

jawab, serta menuliskan cara pengerjaan di papan tulis. 

c. Dalam siswa harus lebih dibimbing untuk bekerjasama dan berpartisipasi aktif 

dalam kelompok. Sehingga tidak ada siswa yang mendominasi maupun tidak 

terlibat aktif dalam kerja kelompok. 

d. Guru menyiapkan benda manipulatif berupa gambar pecahan yang dapat 

ditempelkan pada lembar kerja kelompok, setiap kelompok diberi satu amplop 

berisi benda manipulatif pecahan yang terbuat dari kertas. 

e. Guru memotivasi siswa untuk berani menyajikan hasil karya berupa laporan. 

f. Memberikan teguran yang lebih tegas kepada siswa yang kurang fokus pada 

saat pembelajaran. 

g. Perlu adanya peningkatan hasil belajar kognitif serta aktifitas siswa sehingga 

indikator keberhasilan dapat tercapai. 

4.2.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 2 

4.2.2.1 Perencanaan  

Siklus I pertemuan 2 diawali dengan perencanaan. Berikut adalah 

perencanaan yang dilakukan pada siklus I pertemuan 2. 
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a. Mempelajari model pembelajaran Problem Based Learning dan media CD 

Interaktif. 

b. Mengidentifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator mata pelajaran. Identifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi 

dasar (KD), dan indikator terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  siklus I pertemuan 2. 

c. Menelaah materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama kelas IV SD 

semester II. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan menggunakan model Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat 

dilampiran. 

e. Menyiapkan dan membuat media pembelajaran yaitu CD Interaktif. 

f. Menyiapkan alat evalusi tes tertulis. 

g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

h. Menyiapkan catatan lapangan. 

4.2.2.2 Pelaksanaan  

Berdasarkan video pelaksanaan pembelajaran dan catatan lapangan 

pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan 2, diperoleh data sebagai berikut. 

Nama sekolah  : SDN Wates 01 Semarang 

Hari/ tanggal   :Kamis, 30 Mei 2013 

Kelas/ semester : IVB/ II 
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Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Pukul   : 09.00 WIB – 10.45 WIB 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 terdiri dari beberapa 

tahap yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Pra kegiatan 

 Sebelum pelajaran dimulai guru sudah menyiapkan laptop, LCD, media 

CD Interaktif, alat tes evaluasi tertulis, LKS, dan lembar pengamatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengkondisikan 

kelas dengan menanyakan “apa kabar hari ini?”. Siswa menjawab dengan 

serempak “baik bu!”. “Tadi habis pelajaran apa anak-anak?”, siswa menjawab 

“pelajaran olahraga bu”. “Sudah istirahat kan? Nah sekarang kita belajar 

matematika ya anak-anak”, siswa menjawab “iya bu!”. 

b. Kegiatan awal 

 Guru menanyakan pelajaran apa yang kemarin telah dipelajari siswa. 

Siswa AJNZR dan DJP menjawab pejumlahan pecahan berpenyebut sama. 

Selanjutnya guru menunjukkan gambar pecahan berbentuk lingkaran yang 

senilai dengan pecahan 
 

 
 dan pecahan 

 

 
. Guru menyanyakan berapa besar 

bagian yang diarsis dari keseluruhan gambar lingkaran yang ia bawa. Siswa 

dengan antusisas menjawab serempak 
 

 
 , 

 

 
. Lalu guru menuliskan angka 

pecahan tersebut di papan tulis.  Guru bertanya “kalau kedua pecahan ini kita 

tambahkan, bagaimana caranya? Ada yang tahu?”. Guru memberi sedikit 



113 

 

 
 

waktu untuk siswa berpikir. Guru menyuruh siswa menyimpan dulu 

jawabannya. 

 “Nah hari ini untuk mengetahui cara menjumlahkan kedua pecahan 

tersebut, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak 

sama” guru berkata sambil menuliskan materi yang akan dipelajari di papan 

tulis. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. 

c. Kegiatan inti 

Kegiatan inti berlangsung ± 80 menit. Kegiatan inti atas beberapa 

tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran pecahan 

melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif.  

Orientasi siswa pada situasi masalah dengan menyajikan pertanyaan 

berupa permasalahan menggunakan cd interaktif 

Sebelum diorientasikan kepada masalah guru terlebih dulu 

memberikan gambaran kepada siswa tentang pecahan senilai. Guru 

menggunakan pizza manipulatif sebagai berikut. 

 

                                  =                                  = 

 

Gambar 4.4 3 Pizza Manipulatif 
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Gambar tersebut membuktikan bahwa ketiga pecahan tersebut 

merupakan pecahan yang senilai. Murid bernama SCA, SF, dan RFP maju ke 

depan kelas untuk membantu guru memegang papan pizza manipulatif yang 

disediakan oleh guru. Guru meminta masing-masing siswa menyebutkan angka 

pecahan yang ditunjukkan oleh gambar yang mereka bawa. Dan ketiga murid 

menyebutkan dengan benar. SCA memegang pizza manupilatif pecahan 
 

 
 , SF 

memegang pizza manipulatif pecahan 
 

 
, dan RFP memegang pizza manipulatif 

pecahan 
 

  
. Lalu guru menampilkan materi pecahan senilai secara klasikal 

menggunakan layar LCD untuk mencocokan ilustrasi yang dilakukan dengan 

materi yang ada di dalam CD Interaktif. Materi dilanjutkan dengan 

penjumlahan sederhana pecahan berpenyebut tidak sama melalui CD interaktif.  

Orientasi dilanjutkan pada pemberian permasalahan berupa soal cerita 

(Indah memakan 
 

 
 bagian kue bolu berbentuk lingkaran yang dibuat Ibu. Di 

meja makan masih tersisa 
 

 
 bagian kue bolu. Berapa banyak bagian kue bolu 

pada awalnya?) secara klasikal. Siswa memperhatikan soal cerita yang 

ditayangkan pada layar LCD. Guru mengajak siswa untuk menyelesaikan soal 

bersama, dan menayangkan langkah apa saja yang harus dilakukan dalam 

mengerjakan soal cerita. Siswa menjawab diketahui, ditanyakan dan jawab. 

Guru menuliskan langkah penyelesaian di papan tulis. Saat menuliskan 

jawaban dari soal tersebut guru meminta siswa maju ke depan untuk 

menempelkan gambar yang menunjukkan pecahan yang ditulis di papan tulis. 

Siswa tampak antusias, banyak siswa yang ingin menempelkan. RRNF dan ICS 
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dengan berani langsung maju ke depan. Setelah disamakan penyebutnya NYY 

dan DZH maju ke depan untuk menempelkan gambar pecahannya. Untuk 

membuktikan jawaban yang telah dikerjakan bersama guru menayangkan 

penyelesaian masalah melalui CD Interaktif sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.5 3 slide penyelesain masalah dalam CD Interaktif  

Untuk slide pertama berisi apa yang diketahui dalam soal “Indah 

memakan 
 

 
 bagian kue bolu berbentuk lingkaran tersisa 

 

 
 bagian kue bolu”. 

Slide kedua berisi apa yang ditanyakan dalam soal “berapa banyak bagian kue 

bolu pada awalnya”. Slide ketiga berisi jawaban dari soal “
 

 
 + 

 

 
 = 

  

  
 + 

  

  
 = 

  

  
 

jadi banyak bagian kue pada awalnya adalah 
  

  
 bagian” 

Mengorganisasikan siswa untuk belajar menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan 

Siswa diorganisai untuk belajar menemukan jawaban dari pertanyaan 

berupa permasalahan soal cerita yang diberikan oleh guru. Siswa  berkelompok 

dengan anggota kelompok yang berjumlah 5 orang siswa masih dengan 

kelompok belajar pada pertemuan sebelumnya. Setiap kelompok disediakan 

satu notebook/laptop sebagai alat untuk menayangkan permasalah yang 

tersedia di dalam CD Interaktif. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi 

bersama kelompok untuk menemukan jawaban. Siswa diberi petunjuk petunjuk 

1 3 2 
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cara mengerjakan, waktu mengerjakan, serta petunjuk untuk penyajian hasil 

laporan yang akan mereka buat. Siswa menuliskan hasil diskusi mereka pada 

lembar kerja kelompok yang telah guru siapkan. 

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok untuk 

berdiskusi dalam memecahkan masalah yang ada pada CD interaktif 

Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan masalah. Siswa 

diberi 3 permasalahan dalam bentuk soal cerita yang sudah disajikan dalam CD 

interaktif. Soal pertama “Indah memakan 
 

 
 bagian kue bolu berbentuk 

lingkaran yang dibuat Ibu. Di meja makan masih tersisa 
 

 
 bagian kue bolu. 

Berapa banyak bagian kue bolu pada awalnya?”. Soal kedua “Pita biru 

panjangnya adalah  
 

 
 m. pita merah panjangnya 

 

 
 m lebih panjang dari pita 

biru. Berapa panjang keseluruhan kedua pita?”. Soal ketiga “Saat lomba 

makan, Dion menghabiskan 
 

 
 piring nasi dan 

 

 
 piring tumis udang. Sedangkan 

Agus menghabiskan 
 

 
 piring nasi dan 

 

 
 piring udang. Siapakah yang 

menghabiskan makanan paling banyak?”. 

Siswa juga belajar mengoperasikan notebook/laptop dengan bimbingan 

dari guru. Siswa dalam kelompok berpikir dengan cara mereka masing-masing. 

Mereka saling bertukar pendapat dengan anggota kelompok mereka masing-

masing. Guru bertindak sebagai fasilitator, mengamati serta membantu siswa 

yang memerlukan. Guru berkeliling kelas, melihat kinerja setiap kelompok. 

Membimbing siswa dalam mengoperasikan laptop. Memberikan gambar tepel 

cadangan apabila ada kelompok yang kehilangan gambar saat mengerjakan. 
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Mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa laporan diskusi 

kelompok memecahkan masalah yang disajikan dalam CD Interaktif. 

Siswa membuat hasil karya berupa laporan dari hasil diskusi kelompok 

dalam memecahkan masalah yang diberikan pada lembar jawab kelompok 

yang telah disediakan oleh guru. Di sini guru juga menyediakan gambar-

gambar kecil yang menunjukkan pecahan dalam soal untuk ditempelkan seperti 

yang telah dilakukan pada saat mengerjakan contoh soal cerita (Indah 

memakan 
 

 
 bagian kue bolu berbentuk lingkaran yang dibuat Ibu. Di meja 

makan masih tersisa 
 

 
 bagian kue bolu. Berapa banyak bagian kue bolu pada 

awalnya?).  

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan. Guru meminta siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaan/ penyelesaian masalah yang telah mereka 

kerjakan di depan kelas. Soal pertama dipresentasikan oleh kelompok  satu 

dengan anggota DJP, SNW, FAM, AND, RFP. Jawaban dari kelompok satu 

“diketahui (indah memakan 
 

 
 bagian kue bolu, dimeja tersisa 

 

 
 bagian kue 

bolu), ditanyakan (Berapa banyak bagian kue bolu pada awalnya?), 

jawabannya (
 

 
 + 

 

 
 = 

  

  
 + 

  

  
 = 

  

  
  jadi, banyak bagian kue pada awalnya adalah 

  

  
 bagian)”. Soal kedua dipresentasikan oleh kelompok lima dengan anggota 

ASK, SF, .SA, MH, SRA. Jawaban dari kelompok lima adalah “diketahui (pita 

biru panjangnya 
 

 
 m, pita merah panjangnya 

 

 
 m lebih panjang dari pita biru), 

ditanyakan (Berapa panjang keseluruhan kedua pita?), penyelesaian masalah 

(
 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
, jadi, panjang keseluruhan kedua pita adalah 

 

 
 m) ”Soal ketiga 
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dipresentasikan oleh kelompok tujuh dengan anggota AM, RK, DZH, PMTH, 

KMR. Jawaban dari kelompok tujuh “diketahui (Dion menghabiskan 
 

 
 piring 

nasi dan 
 

 
 piring tumis udang, Agus menghabiskan 

 

 
 piring nasi dan 

 

 
 piring 

udang), ditanyakan (Siapakah yang menghabiskan makanan paling banyak?), 

penyelesaian masalah (Dion 
 

 
  +  

 

 
 = 

 

  
  +  

 

  
 = 

  

  
,  Agus  

 

 
  + 

 

 
 = 

 

  
 +  

 

  
  

= 
  

  
, jadi yang menghabiskan paling banyak adalah Agus)”. Untuk presentasi 

kali ini tidak ada kelompok yang menaggapi karena jawaban mereka sama. 

Menganalisis dan menganalisis proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan. 

 Guru memberikan pengutan terhadap jawaban siswa dengan menayangkan 

pemecahan masalah yang sistematis melalui CD Interaktif. Siswa 

memperhatikan pemecahan masalah yang ditayangkan melalui CD Interaktif. 

Guru meminta siswa menganalisis hasil pekerjaan mereka. Pekerjaan semua 

kelompok sudah sesuai. 

Pertanyaan berupa kuis untuk mengasah kemampuan siswa tentang soal 

cerita.  

 Siswa masih bersama dengan kelompok mengasah kemampuan siswa yang 

berkaitan dengan pecahan melalui permainan kuis. Dimana siswa memberikan 

respon dari pertanyaan yang muncul. Bila jawaban salah CD Interaktif akan 

memberi balikan respon untuk mengulang soal, untuk jawaban yang benar 

akan diberi respon dengan soal baru. 
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 Saat kegiatan menjawab pertanyaan melalui kuis dalam CD Interaktif 

siswa tampak antusias. Permainan kuis akan berakhir saat semua soal kuis 

sudah terjawab dengan benar. 

Pengulangan materi tersedia dalam CD Interaktif apabila siswa belum 

paham mengenai materi yang diajarkan 

 Pengulangan materi tersedia dalam CD interaktif setelah kuis selesai 

dilakukan. Siswa yang belum paham bisa mengklik tombol ulangi materi 

dalam CD Interaktif. 

d. Kegiatan akhir 

Kegiatan akhir berlagsung kurang lebih 20 menit. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara klasikal kepada siswa tentang apa saja yang telah dipelajari 

hari ini. Siswa menjawab tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak 

sama dengan antusias. Kemudian siswa dengan arahan guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan bersama. Guru menuliskan 

kesimpilan di papan tulis. Bahwa cara menjumlahka pecahan berpenyebut tidak 

sama adalah dengan cara menyamakan penyebutnya terlebh dahulu, baru 

pecahan bisa dijumlahkan. 

Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi kepada sisiwa secara 

individu. Pada saat mengerjakan soal evaluasi FTC sempat menyontek teman 

sebelahnya RRNF lalu guru memperingatkan FTC untuk mengerjakan sendiri. 

Karena malu ditegur FTC langsung kembali ketempat duduknya untuk 

mengerjakan soal evaluasi. Sebelum menutup pembelajaran guru 

menginformasikanmateri yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
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tanpa merefleksi terlebih dahulu kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Guru kemudian menutup pembelajaran dengan salam. 

4.2.2.3 Hasil Observasi Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2 

4.2.2.3.1 Keterampilan Guru 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 2 dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan media CD 

Interaktif diperoleh data sebagi berikut. 

Tabel 4.6 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

No Indikator Deskriptor 

yang tampak 

Skor 

1 2 3 4 

1. Keterampilan membuka pelajaran   √  3 

2. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan media CD Interaktif 

  √  3 

3. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD 
inetarktif 

   √ 4 

4. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar 

menemukan jawaban 

  √  3 

5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah yang disajikan melalui 

CD interaktif 

  √  3 

6. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian 

laporan diskusi kelompok 

  √  3 

7. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 √   2 

8. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas    √ 4 

9. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran   √  3 

10. Kualitas media CD interaktif yang digunakan    √ 4 

11. Ketermpilan mengadakan variasi dalam mengajar    √ 4 

12. Keterampilan dalam memberikan penguatan   √  3 

13. Keterampilan menutup pelajaran   √  3 

Jumlah Skor Total 42 

Rerata  3,23 

 

Hasil observasi keterampilan guru siklus I pertemuan 2 dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan media CD 
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Interaktif diperoleh skor 42 dengan rerata skor 3,23 adalah dengan kategori sangat 

baik. 

a. Keterampilan membuka pelajaran 

Untuk indikator keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Semua deskriptor tampak yaitu guru 

melakukan apersepsi dengan menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi, menarik perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran, serta membangun 

sikap positif dalam belajar. Deskriptor yang belum tampak yaitu 

menyampaikan tujuan pembelajaran karena terlihat kurang jelas, 

b. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa permasalahan menggunakan 

media CD interaktif 

Untuk indikator keterampilan mengajukan pertanyaan pada siklus I 

pertemuan 2 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak adalah guru menggunakan CD Interaktif dalam  menayangkan 

permasalah, pertanyaan difokuskan pada suatu masalah, pertanyaan yang jelas 

dan mudah dimengerti namun guru kurang memberikan waktu yang cukup 

kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan.  

c. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD Interaktif 

Untuk indikator keterampilan menjelaskan materi melalui CD Interaktif 

guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor 

tampak yaitu materi disertai dengan contoh yang kontekstual, menggunakan 

kalimat yang sederhana, adanya variasi dalam penyajian materi serta adanya 

feedback dalam menjelaskan materi.  
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d. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban 

Untuk keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan 

jawaban guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak adalah menunjukkan sikap tanggap dalam mengorganisasikan siswa 

dalam belajar menemukan jawaban, memusatkan perhatian siswa pada 

permasalahan yang sedang dibahas, dan sudah memberi petunjuk,  teknik, dan 

aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam menemukan jawaban pemecahan 

masalah. Deskriptor yang tidak tampak adalah menegur siswa yang 

menunjukkan perilaku menyimpang saat pembelajaran berlangsung (seperti 

berkeliling kelas, mengganggu teman). 

e. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif 

Untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah yang disajikan melalui CD Interaktif guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah memberi 

petunjuk,  teknik, dan aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam kerja 

kelompok yang dilaksanakan, menyampaikan secara jelas tujuan dan tugas 

yang akan dikerjakan siswa dan berkeliling mengamati serta menjadi fasilitator 

yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas. 

Deskriptor yang belum tampak adalah memberi motivasi untuk urun pendapat 

dalam mencari alternatif pemecahan masalah. 
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f. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok 

Untuk keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan 

diskusi kelompok guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. deskriptor 

yang tampak adalah memberikan petunjuk dalam membuat laporan, berkeliling 

mengamati serta menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa 

dalam membuat laporan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan laporan hasil diskusi. Deskriptor yang tidak tampak adalah 

mengatur jalannya presentasi dengan baik. 

g. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan mengevaluasi peroses 

pemecahan masalah 

Untuk keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi peroses pemecahan masalah guru memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah memberi himbauan kepada 

siswa untuk meneliti hasil pekerjaaan saat analisis bersama dan memberikan 

pemecahan masalah yang sistematis dan hasil yang tepat dari soal yang 

diberikan. Deskriptor yang tidak tampak adalah menjawab pertanyaan apabila 

ada siswa yang bertanya berkaitan dengan analisis dan evaluasi haasil kerja 

karena kebanyakan siswa tidak berani bertanya dan memberikan arahan untuk 

memperbaiki pemecahan masalah serta hasil dari soal apabila siswa belum 

tepat dalam menjawab. 
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h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Untuk keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas guru 

memperoleh skor sebanyak 4 dengan kategori sangat baik. Semua indikator 

tampak yaitu mengatur jalannya proses KBM yang menyenangkan sehingga 

siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias, memberikan 

teguran dengan tegas, jelas dan tertuju untuk menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif, penataan kelas sesuai dengan model pembelajaran, serta melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

i. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Untuk kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran mendapatkan 

skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah materi yang 

disajikan sesuai dengan tema, SK, KD, indikator dan tujuan pembelajaran serta 

dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, serta materi pembelajaran 

disajikan secara sistematis. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak adalah ada 

keseimbangan  antara keluasan materi dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia. 

j. Kualitas media CD Interaktif yang digunakan 

Untuk kualiatas media CD Interaktif yang digunakan mendapatkan skor 

4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu media CD 

Interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, media 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa dengan 

guru, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, dan 

media dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 
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k. Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar 

Untuk keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar mendapatkan 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu suara guru 

bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada di kelas, pandangan mata ke seluruh 

siswa dengan sama rata, adanya variasi posisi guru dalam mengajar, 

menggunakan media dalam pembelajaran. 

l. Keterampilan dalam memberikan penguatan 

Untuk keterampilan dalam memberikan penguatan mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah penguatan diberikan 

dengan segera setelah muncul respon dari siswa, pemberian penghargaan 

secara verbal .(pujian), dan penguatan berbentuk gerakan/ acungan jempol. 

Deskriptor yang tidak tampak adalah pemberian pengahargaan secara non 

verbal (hadiah berupa benda/sertifikat). 

m. Keterampilan menutup pelajaran 

Untuk keterampilan menutup pelajaran mendapatkan skor 3 dengan 

kriteria baik. Deskriptor yang tampak adalah membuat penegasan/ kesimpulan 

tentang konsep-konsep yang telah dipelajari bersama siswa, memberikan soal 

evaluasi kepada siswa secara individu, dan memberikan tindak lanjut (follow 

up) berupa tugas rumah atau saran-saran untuk selalu mengingat materi yang 

telah diajarkan. Deskriptor yang tidak tampak adalah memberikan kisi-kisi 

materi selanjutnya untuk dipelajari di rumah. 
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4.2.2.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pecahan melalui 

Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siklus I pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

1 2 3 4 5 

1 LBH 3 3 2 2 4 14 

2 RFP 3 3 3 3 4 16 

3 ARP 3 4 2 2 4 15 

4 SRA 3 3 2 3 4 15 

5 DB 3 4 3 3 4 17 

6 FWN 3 3 2 2 4 14 

7 KMR 4 4 3 3 4 18 

8 SAR 4 3 3 2 4 16 

9 FTC 3 2 2 3 4 14 

10 PMTH 3 3 3 2 4 15 

Jumlah 32 32 25 25 40 154 

Rata-rata 3,2 3,2 2,5 2,5 4 15,4 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif pada siklus I pertemuan 2 memperoleh jumlah rata-rata 

skor 15,4 dengan kategori baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Siswa memperhatikan penyajian masalah serta arahan dari guru untuk belajar 

menemukan jawaban yang disajikan melalui media CD Interaktif  

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3,2 dengan kategori sangat 

baik. Siswa LBH, RFP, ARP, SRA, DB, PMTH, FWN, dan FTC 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak untuk 

siswa LBH, RFP, ARP, SRA, DB, dan PMTH adalah arah pandangan siswa 

menuju pada layar LCD yang berisi penyajian masalah, memberi respon saat 

guru bertanya, dan melakukan arahan yang disampaikan guru dalam belajar 

menemukan jawaban. Sedangkan deskriptor yang tampak untuk siswa FWN 

dan FTC adalah arah pandangan siswa menuju pada layar LCD yang berisi 

penyajian masalah, tidak berbicara sendiri dengan teman lain, dan melakukan 

arahan yang disampaikan guru dalam belajar menemukan jawaban. Siswa 

KMR dan SAR mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik karena 

semua deskriptor tampak. 

b. Siswa aktif bekerja dalam penyelidikan/ melaksanakan diskusi bersama 

dengan kelompok 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3,2 dengan kategori sangat 

baik. Siswa LBH, RFP, SRA, FWN, SAR, dan PMTH mendapat skor 3. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa LBH, RFP, SAR, dan PMTH adalah ikut 

mengkaji permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif bersama 

kelompok, mengeluarkan pendapat atau memberi masukan dalam mencari 

alternatif pemecahan masalah bersama kelompok, dan ikut melakukan 

interaksi dengan media yang disediakan. Sedangkan deskriptor yang tampak 



128 

 

 
 

untuk siswa FWN dan SRA adalah ikut mengkaji permasalahan yang 

diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok, ikut melakukan interaksi 

dengan media yang disediakan, dan menghargai pendapat dari teman 

sekelompok. Siswa DB, ARP, dan KMR mendapatkan skor 4 dengan kategori 

sangat baik karena semua deskriptor tampak. 

c. Siswa membuat dan menyajikan hasil kerja dari proses pemecahan masalah 

yang telah dilakukan 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,5 dengan kategori baik. 

Siswa RFP, DB, KMR, SAR, dan PMTH mendapatkan skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak untuk RFP, DB, dan PMTH adalah 

ikut membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan masalah di 

lembar kerja kelompok, memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, dan 

menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah dipahami baik secara 

lisan atau tertulis. Deskriptor yang tampak untuk SAR dan KMR adalah ikut 

membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan masalah di lembar 

kerja kelompok, menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah 

dipahami baik secara lisan atau tertulis, dan menyampaikan hasil diskusi 

dengan sikap yang baik. 

Siswa LBH, ARP, SRA, FWN, dan FTC mendapatkan skor 2 dengan 

kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah ikut membuat laporan dengan 

menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, memiliki 

keberanian untuk maju ke depan kelas. 
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d. Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Pada indikator ini memperoleh skor 2,5 dengan kriteria baik. Siswa 

RFP, SRA, DB, KMR, SAR, dan PMTH mendapat skor 3 dengan kategori 

baik. Deskriptor yang tampak adalah ikut menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah yang telah mereka buat, memperhatikan 

klarifikasi pemecahan masalah dan hasil yang disampaikan oleh guru, dan 

memperbaiki pemecahan masalah dan hasil apabila siswa belum tepat dalam 

menjawab. 

Siswa LBH, ARP, FWN, dan FTC mendapat skor 2 dengan kategori 

cukup. Deskriptor yang tampak adalah ikut ikut menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah mereka buat dan 

memperhatikan klarifikasi pemecahan masalah dan hasil yang disampaikan 

oleh guru. 

e. Siswa mengasah kemampuan dengan permainan kuis 

Pada indikator ini diperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Ini 

ditandai dengan tampaknya semua deskriptor yang ada. Deskriptor tersebut 

adalah siswa menjawab pertanyaan dalam kuis, mengulang untuk menjawab 

pertanyaan apabila jawaban masih salah, memberi kesempatan kepada teman  

untuk mencoba bermain kuis, dan menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu 

yang diberikan oleh guru. 
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4.2.2.3.3 Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Berikut ini adalah daa hasil belajar ranah kognitif siswa dalam pembelajaran 

pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siklus I 

pertemuan 2. 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus I 

Pertemuan 2 

No Keterangan 
Data siklus I 

pertemuan 2   

1. Nilai Rata-rata Kelas 70,4 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 40 

4. Siswa Tuntas Belajar 28 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 12 

6. Presentase Ketuntasan Belajar Klasikal 35% 

7. Prosentasi Ketidaktuntasan Belajar Klasikal 65% 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar ranah kognitif 

siklus I pertemuan 2 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 

adalah 70,4 dengan nilai terendah sebesar 42 dan nilai tertinggi 100. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai adalah 70 % (28 siswa dari 40 siswa) dan 30% (12 siswa 

dari 40 siswa) belum berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal 

hasil belajar ranah kognitif siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang pada siklus 

I pertemuan 2. 
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Gambar 4.6 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus I 

Pertemuan 2 

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 

Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No.  Aspek  Data Siklus I 

Pertemuan 1 

Data Siklus I 

Pertemuan 2 

1.  Rata-rata 58,7 70,4 

2.  Nilai terendah 92 100 

3. Nilai tertinggi 32 40 

4. Siswa Tuntas Belajar 21 28 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 19 12 

    6. Prosentase ketuntasan 52,5 % 70 % 

    7. Prosentase ketidak tuntasan 47,5 % 30 % 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata siklus I pertemuan 1 

adalah 58,7 dengan nilai terendah sebesar 32 dan nilai tertinggi adalah 92. 

Tuntas  

70% 

Tidak 

Tuntas 

30% 
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Sebanyak 21 siswa (52,5 %) berhasil mencapai mencapai kriteria ketuntasan 

minimal dan 19 siswa (47,5 %) masih memperoleh nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Setelah dilakukan pembelajaran siklus I pertemuan 2 

nilai rata-rat siswa mengalami peningkatan menjadi 70,4 dengan nilai terendah 

adalah 40 dan nilai tertinggi adalah 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) juga mengalami peningkatan menjadi 28 

siswa (70 %) dan siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) berkurang menjadi 12 siswa (30 %). 

Peningkatan hasil belajar pada siklus I pertemuan 2 ini dikarenakan siswa 

sudah mulai cukup memahami cara mengerjakan soal cerita dan saat pengerjaan 

LKS siswa diberikan benda manipulatif pecahan sehingga membuat siswa lebih 

aktif dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah, dengan benda 

manipulatif juag memudahkan siswa dalam memahami konsep yang diberikan. 

Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif siklus I pertemuan 2 adalah70 %. 

Ketuntasan tersebut belum mencapai target yang diinginkan sebagaimana 

tercantum dalam indikator keberhasilan yaitu ≥ 85%. 

4.2.2.4 Refleksi  

Refleksi difokuskan pada permasalahan dan keberhasilan pada saat siklus I 

pertemuan 2. Berikut ini adalah permasalahan yang muncul dalam siklus I 

pertemuan 2. 

a. Ada siswa yang kurang bisa menghargai pendapat temannya saat diskusi 

kelompok berlangsung. 
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b. Saat mempresentasikan hasil diskusi masih ada siswa yang bersikap kurang 

baik, mengganggu temannya. 

c. Mempresentasikan hasil diskusi sepertinya kurang maksimal jika siswa hanya 

membacakan hasil diskusi tanpa menuliskan di papan tulis, sehingga perhatian 

siswa lain yang tidak mempresentasikan hasil diskusi berkurang. 

d. Hasil evaluasi ranah kognitif siswa pada siklus I pertemuan 2 menunjukkan 

masih ada 12 siswa (30%) yang  belum tuntas, ketuntasan belajar sebesar 70 %. 

Ketuntasan belajar siklus I pertemuan 2 sudah mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan siklus I pertemuan 1. Namun belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai pada siklus I pertemuan 2. 

a. Siswa mulai memahami cara mengerjakan soal cerita dengan baik melalui 

model Problem Based Learning. 

b. Siswa sudah mulai berpartisipasi dalam kerja kelompok. 

c. Siswa terlihat antusias mengerjakan soal diskusi karena mereka terlihat sibuk  

mengutak-atik benda manipulatif yang diberikan. 

d. Mulai adanya keberanian siswa untuk maju ke depan kelas, baik untuk 

membantu guru maupun saat menyajikan hasil karya. 

e. Keterampilan guru dalam mengajar masuk dalam kategori baik. 

f. Aktivitas siswa di dalam kelas masuk kategori baik. 

 

 

 



134 

 

 
 

4.2.2.5 Revisi 

Berdasarkan permasalah-permasalahan yang muncul pada siklus I 

pertemuan 2, maka diadakan revisi dan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 

Berikut ini adalah perbaikan-perbaikan pada siklus II pertemuan 1. 

a. Guru sebaiknya lebih mengingatkan siswa ketika siswa mulai tidak fokus pada 

pelajaran seperti berbicara dengan temannya. 

b. Guru harus memberikan himbauan kepada siswa untuk lebih menghargai 

temannya saat diskusi kelompok. 

c. Guru harus menegur siswa yang bersikap kurang baik saat mempresentasikan 

hasil diskusi serta saat menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. 

d. Saat mempresentasikan hasil diskusi sebaiknya dituliskan di papan tulis, 

sehingga seluruh siswa dapat melihat hasil yang didapat temannya. 

e. Lebih meningkatkan hasil ranah kognitif siswa. 

 

4.2.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 1 

4.2.3.1 Perencanaan  

Siklus II pertemuan 1 diawali dengan perencanaan. Berikut adalah 

perencanaan yang dilakukan pada siklus II pertemuan 1. 

a. Mempelajari model pembelajaran Problem Based Learning dan media CD 

Interaktif. 

b. Mengidentifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator mata pelajaran. Identifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi 
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dasar (KD), dan indikator terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  siklus II pertemuan 1. 

c. Menelaah materi pengurangan pecahan berpenyebut sama kelas IV SD 

semester II. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan menggunakan model Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat 

dilampiran. 

e. Menyiapkan dan membuat media pembelajaran yaitu CD Interaktif. 

f. Menyiapkan alat evalusi tes tertulis. 

g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

h. Menyiapkan catatan lapangan. 

4.2.3.2 Pelaksanaan  

Berdasarkan video pelaksanaan pembelajaran dan catatan lapangan 

pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan 1, diperoleh data sebagai berikut. 

Nama sekolah  : SDN Wates 01 Semarang 

Hari/ tanggal   : Selasa, 4 Juni 2013 

Kelas/ semester : IVB/ II 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 1 terdiri dari beberapa 

tahap yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 
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a. Pra kegiatan 

Sebelum pelajaran dimulai guru sudah menyiapkan laptop, LCD, media 

CD Interaktif, alat tes evaluasi tertulis, LKS, dan lembar pengamatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengkondisikan 

kelas dengan menanyakan “tadi sudah sarapan ya?”. Siswa DJP, NYY, SRA 

menjawab “sudah bu!”. Guru memberikan arahan agar siswa selalu sarapan 

saat akan pergi ke sekolah, untuk menjaga kesahatan mereka. 

b. Kegiatan awal 

Guru bertanya, “Saat istirahat siapa yang suka jajan?”. Siswa menjawab 

serentak dengan antusias “Saya suka jajan Bu”. Lalu guru bertanya, “Tapi 

pernah ada yang membagi makanannya dengan teman kalian? ”. ada beberapa 

siswa yang menjawab pernah. “Nah kira-kira kalau kita membagi makanan 

kita, makanan kita bertambah atau berkurang?” tanya guru. Ada siswa yang 

menjawab “Bertambah Bu!”. “Bertambah?” lalu guru mengulangi 

pertanyaannya. Siswa menjawab “Eh berkurang Bu!”. “Ya benar, berkurang” 

jawab guru. 

Lalu guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan untuk 

membantu guru melakukan ilustrasi. Pada awalnya semua siswa malu-malu, 

akhirnya siswa SRA maju ke depan. Guru mengeluarkan coklat batang yang 

terbagi menjadi 16 bagian kotak kecil. Lalu guru memberikan sebagian coklat 

kepada SRA, guru bertanya berapa bagian yang diterima SRA dari keseluruhan 

bagian yang di berikan kepada SRA. Siswa menjawab 8 bagian dari 16 bagian. 
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Kemudian guru menuliskan pengurangan pecahan berpenyebut sama dari 

ilustrasi tadi di papan tulis. Lalu guru memberikan coklat yang digunakan 

sebagai peraga kepada SRA dan siswa lain bersorak, “aku juga mau bu”. “Nah 

makanya besok kalian harus lebih aktif dan berani untuk maju ke depan kelas 

ya”. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari adalah pengurangan 

pecahan berpenyebut sama, serta menyampaikan tujuan dari pembelajaran 

yang akan dilakukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

c. Kegiatan inti 

Kegiatan inti berlangsung ± 80 menit. Kegiatan inti atas beberapa 

tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran pecahan 

melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif.  

Orientasi siswa pada situasi masalah dengan menyajikan pertanyaan 

berupa permasalahan menggunakan CD Interaktif 

Orientasi siswa pada situasi masalah dengan menyajikan permasalahan 

berupa soal cerita. Siswa memperhatikan soal cerita “Ibu memiliki satu buah 

kue pie apel, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Rina memakan 
 

 
 

bagian kue. Maka berapa sisa kue pie Ibu sekarang?”. Guru mengajak siswa 

untuk menyelesaikan soal bersama, dan menayangkan langkah apa saja yang 

harus dilakukan dalam mengerjakan soal cerita. Siswa menjawab diketahui, 

ditanyakan dan jawab. Guru menuliskan langkah penyelesaian di papan tulis. 

Saat menuliskan jawaban dari soal tersebut guru meminta siswa AM, ISK, dan 

SCA maju ke depan untuk menempelkan gambar yang menunjukkan pecahan 

yang ditulis di papan tulis.. Untuk membuktikan jawaban yang telah dikerjakan 
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bersama guru menayangkan penyelesaian masalah melalui CD Interaktif 

sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.7 3 slide penyelesaian masalah dalam CD Interaktif 

Untuk slide pertema berisi tentang apa yang diketahui dalam soal “Kue 

pie apel dibagi menjadi 4 bagian yang sama, Rina memakan 
 

 
 bagian kue pie”. 

Slide kedua berisi tentang apa yang ditanyakan dalam soal “berapa sisa kue pie 

ibu sekarang?”. Slide yang ketiga berisi penyelesaian masalah “Kita tulis 

operasi pengurangan 
 

 
 dan 

 

 
 ,lalu kita gunakan bantuan gambar, kita 

gambarkan 
 

 
 dan 

 

 
 sebagai berikut. Lalu kita gabungkan kedua gambar, nah 

kita hitung bagian yang tersisa dari pecahan 
 

 
, ada satu, dua, tiga bagian yang 

tersisa dari keseluruhan bagian. Jadi bisa kita tuliskan hail pengurangan dari 
 

 
 

dan 
 

 
 adalah 

 

 
” 

Mengorganisasikan siswa untuk belajar menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan 

Siswa diorganisai untuk belajar menemukan jawaban dari pertanyaan 

berupa permasalahan soal cerita yang diberikan oleh guru melalui CD 

Interaktif. Siswa  berkelompok dengan anggota kelompok yang berjumlah 5 

orang siswa masih dengan kelompok sebelumnya . Setiap kelompok disediakan 

1 3 2 
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satu laptop/notebook sebagai alat untuk menayangkan permasalah yang 

tersedia di dalam CD Interaktif yang sebelumnya telah disiapkan oleh guru 

sebelumnya di meja setiap kelompok. Guru mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi bersama kelompok untuk menemukan jawaban. Siswa diberi 

petunjuk petunjuk cara mengerjakan, waktu mengerjakan, serta petunjuk untuk 

penyajian hasil laporan yang akan mereka buat. Siswa menuliskan hasil diskusi 

mereka pada lembar kerja kelompok yang telah guru siapkan. 

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok untuk 

berdiskusi dalam memecahkan masalah yang ada pada CD interaktif 

Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan masalah. Siswa 

diberi 3 permasalahan dalam bentuk soal cerita yang sudah disajikan dalam 

CD interaktif. Soal pertama “Ibu memiliki pita berwarna merah sepanjang 
 

 
 

meter. Setelah digunakan untuk mengkuncir rambut Rita, pita ibu tinggal 
 

 
 

meter. Berapa panjang pita yang digunakan untuk mengkuncir rambut Rita?” . 

soal kedua “Anisa memiliki coklat berbentuk persegi panjang sebanyak 
 

 
 

bagian. Karena terkena panas maka coklat tersebut memeleh sebanyak 
 

 
 

bagian. Maka berapa bagian coklat Anisa yang masih utuh?”. Soal ketiga “Pak 

Didik memiliki halaman rumah berbentuk persegi panjang seluas 
 

  
 bagian, 

rencananya akan dibuat kolam seluas 
 

 
 bagian. Apakah benar sisa halaman  

rumah Pak Didik tinggal 
 

 
 bagian? Buktikan !”. Siswa juga belajar 

mengoperasikan notebook dengan bimbingan dari guru. Siswa dalam 



140 

 

 
 

kelompok berpikir dengan cara mereka masing-masing. Guru bertindak 

sebagai fasilitator, mengamati serta membantu siswa yang memerlukan. 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa laporan diskusi 

kelompok memecahkan masalah yang disajikan dalam CD Interaktif. 

Siswa membuat hasil karya berupa laporan dari hasil diskusi kelompok 

dalam memecahkan masalah yang diberikan pada lembar jawab kelompok 

yang telah disediakan oleh guru. Di sini guru juga menyediakan gambar-

gambar kecil yang menunjukkan pecahan dalam soal untuk ditempelkan 

seperti yang telah dilakukan pada saat mengerjakan contoh soal cerita.  

  

 

 

 

 

H  

Gambar 4.8 contoh gambar tempel untuk diskusi kelompok 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan. Guru meminta siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaan/ penyelesaian masalah yang telah mereka 

kerjakan di depan kelas. Penyelesaian soal pertama dipresentasikan oleh 

kelompok delapan dengan anggota kelompok ANR, GMA, CIM, FWN, dan 

DB. Jawaban dari kelompok delapan adalah “diketahui (Aming mempunyai 
 

 
 

batang coklat), ditanyakan (berapa bagian yang tersisa?), penyelesaian 

masalah (
 

 
  -  

 

 
  = 

 

 
 Jadi,bagian coklat yang tersisa adalah 

 

 
 bagian)”. 

Kelompok satu menanggapai “yang diketahui kurang yaitu bagian yang 

dimakan adalah 
 

 
 bagian”. Penyelesaian soal kedua dipresentasikan oleh 

kelompok tujuh dengan anggota kelompok AM, RK, DZH, PMTH, dan KMR. 



141 

 

 
 

Jawaban dari kelompok tujuh adalah “diketahui (sebidang tanah berbentuk 

persegi panjang yang luasnya 
  

  
 hektar, seluas 

 

  
 hektar akan ditanami bunga, 

 

  
 hektar akan ditanami pohon mangga), ditanyakan (Berapa hektar tanah 

yang aka dibuat kolam?), penyelesaian masalah (
  

  
 

 

  
  - 

 

  
  = 

 

  
, jadi, luas 

tanah untuk kolam seluas 
 

  
 hektar). Penyelesaian soal ketiga dipresentasikan 

oleh kelompok 6 dengan anggota kelompok SAP, NYN, SCA, DRA, dan 

LBH. Jawaban dari kelompok enam adalah “diketahui (Sinta mempunyai pita 

sepanjang 
 

  
 meter, pita Sinta tinggal 

 

  
 meter), ditanyakan (Benarkah bila 

panjang pita yang diberikan kepada Dian sepanjang 
 

  
 meter?), penyelesaian 

masalah (
 

  
  -  

 

  
 = 

 

  
 meter Jadi, tidak benar jika pita yang diberikan kepada 

Dian sepanjang 
 

  
 meter, yang benar adalah sepanjang 

 

  
 meter)”. 

Menganalisis dan menganalisis proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan 

 Guru memberikan pengutan terhadap jawaban siswa dengan 

menayangkan pemecahan masalah yang sistematis melalui CD Interaktif. 

Siswa memperhatikan pemecahan masalah yang ditayangkan melalui CD 

Interaktif. Guru meminta siswa menganalisis hasil pekerjaan mereka. 

Kelompok delapan masih belum sesuai. Kelompok yang lain sudah sesui. 

Pertanyaan berupa kuis untuk mengasah kemampuan siswa tentang soal 

cerita.  
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Siswa bersama dengan kelompok mengasah kemampuan siswa tentang 

soal cerita yang berkaitan dengan pecahan melalui permainan kuis. Dimana 

siswa memberikan respon dari pertanyaan yang muncul. Bila jawaban salah 

CD Interaktif akan memberi balikan respon untuk mengulang soal, untuk 

jawaban yang benar akan diberi respon dengan soal baru. Permainan kuis akan 

berakhir saat semua soal kuis sudah terjawab dengan benar. Permainan kuis 

dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kelompok awal. Saat permainan 

kuis berlangsung RFP menaikkan badannya ke meja, lalu guru menegurnya 

“Ayo duduk yang benar!”.  

Pengulangan materi tersedia dalam CD Interaktif apabila siswa belum 

paham mengenai materi yang diajarkan 

 Pengulangan materi tersedia dalam CD interaktif setelah kuis selesai 

dilakukan. Siswa yang belum paham bisa mengklik tombol ulangi materi 

dalam CD Interaktif. 

d. Kegiatan akhir 

Kegiatan akhir berlagsung kurang lebih 20 menit. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara klasikal kepada siswa tentang apa saja yang telah dipelajari 

hari ini. Siswa bersautan menjawab dengan antusias yaitu tentang pengurangan 

pecahan berpenyebut sama. Kemudian siswa dengan arahan guru 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan bersama. 

Selanjutnya guru memberika soal evaluasi kepada siswa, SRA, RFP, dan NYY 

tiba-tiba maju kedepan berebut untuk ikut membagikan lembar kerja evaluasi. 

Lalu guru membagi lembar kerja yang dibawa kepada ketiga siswa tersebut. 
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Pada saat mengerjakan DZH terlihat berjalan ke meja lain, lalu guru 

menegurnya “D apa yang kamu lakukan? Ayo kembali ketempat duduk kamu!” 

lalu DZH menjawab “ini bu pinjam penghapus” sambil berlari menuju 

mejanya. TAR dan KMR juga terlihat berbincang-bincang dengan teman 

sebelahnya, namun saat kamera observer menangkap tingkah mereka, mereka 

malu dan kembali mengerjakan soal evaluasi mereka. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal evaluasi, guru menginformasikan materi pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya yaitu pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. 

Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

4.2.3.3 Hasil Observasi Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1 

4.2.3.3.1 Keterampilan Guru 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan media CD 

Interaktif diperoleh data sebagi berikut. 
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Tabel 4.10 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

No Indikator Indikator 

yang tampak 

Skor 

1 2 3 4 

1. Keterampilan membuka pelajaran    √ 4 

2. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan media CD Interaktif 

  √  3 

3. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD 

inetarktif 

   √ 4 

4. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar 
menemukan jawaban 

  √  3 

5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah yang disajikan melalui 

CD interaktif 

  √  3 

6. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian 

laporan diskusi kelompok 

  √  3 

7. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah 

  √  3 

8. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas    √ 4 

9. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran    √ 4 

10. Kualitas media CD interaktif yang digunakan    √ 4 

11. Ketermpilan mengadakan variasi dalam mengajar    √ 4 

12. Keterampilan dalam memberikan penguatan    √ 4 

13. Keterampilan menutup pelajaran    √ 4 

Jumlah Skor Total 47 

Rerata  3,62 

 Hasil observasi keterampilan guru siklus II pertemuan 1 dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan media CD 

Interaktif diperoleh skor 47 dengan rerata skor 3,62 adalah dengan kategori sangat 

baik. 

a. Keterampilan membuka pelajaran 

Untuk indikator keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak 

yaitu guru melakukan apersepsi dengan menyampaikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menarik 
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perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran, serta membangun sikap positif 

dalam belajar. 

b. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa permasalahan menggunakan 

media CD interaktif 

Untuk indikator keterampilan mengajukan pertanyaan pada siklus II 

pertemuan 1 guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak adalah guru menggunakan CD Interaktif dalam  menayangkan 

permasalah, pertanyaan difokuskan pada suatu masalah, pertanyaan yang jelas 

dan mudah dimengerti namun guru kurang memberikan waktu yang cukup 

kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan.  

c. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD Interaktif 

Untuk indikator keterampilan menjelaskan materi melalui CD Interaktif 

guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor 

tampak yaitu materi disertai dengan contoh yang kontekstual,  menggunakan 

kalimat yang sederhana, adanya variasi dalam penyajian materi serta adanya 

feedback dalam menjelaskan materi.  

d. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban 

Untuk keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan 

jawaban guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak adalah menunjukkan sikap tanggap dalam mengorganisasikan siswa 

dalam belajar menemukan jawaban, memusatkan perhatian siswa pada 

permasalahan yang sedang dibahas, dan sudah memberi petunjuk,  teknik, dan 

aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam menemukan jawaban pemecahan 
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masalah. Deskriptor yang tidak tampak adalah menegur siswa yang 

menunjukkan perilaku menyimpang saat pembelajaran berlangsung (seperti 

berkeliling kelas, mengganggu teman). 

e. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif 

Untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah yang disajikan melalui CD Interaktif guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah memberi 

petunjuk,  teknik, dan aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam kerja 

kelompok yang dilaksanakan, menyampaikan secara jelas tujuan dan tugas 

yang akan dikerjakan siswa dan berkeliling mengamati serta menjadi fasilitator 

yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas. 

Deskriptor yang belum tampak adalah memberi motivasi untuk urun pendapat 

dalam mencari alternatif pemecahan masalah. 

f. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok 

Untuk keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan 

diskusi kelompok guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. deskriptor 

yang tampak adalah memberikan petunjuk dalam membuat laporan, berkeliling 

mengamati serta menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa 

dalam membuat laporan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan laporan hasil diskusi. Deskriptor yang tidak tampak adalah 

mengatur jalannya presentasi dengan baik. 
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g. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan mengevaluasi peroses 

pemecahan masalah 

Untuk keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi peroses pemecahan masalah guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah memberi himbauan kepada siswa 

untuk meneliti hasil pekerjaaan saat analisis bersama, memberikan pemecahan 

masalah yang sistematis dan hasil yang tepat dari soal yang diberikan, dan 

memberikan arahan untuk memperbaiki pemecahan masalah serta hasil dari 

soal apabila siswa belum tepat dalam menjawab. Deskriptor yang tidak tampak 

adalah menjawab pertanyaan apabila ada siswa yang bertanya berkaitan dengan 

analisis dan evaluasi haasil kerja karena kebanyakan siswa tidak berani 

bertanya. 

h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Untuk keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas guru 

memperoleh skor sebanyak 4 dengan kategori sangat baik. Semua indikator 

tampak yaitu mengatur jalannya proses KBM yang menyenangkan sehingga 

siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias, memberikan 

teguran dengan tegas, jelas dan tertuju untuk menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif, penataan kelas sesuai dengan model pembelajaran, serta melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

i. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Untuk kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran mendapatkan 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak adalah materi 
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yang disajikan sesuai dengan tema, SK, KD, indikator dan tujuan pembelajaran 

serta dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, materi pembelajaran 

disajikan secara sistematis, serta ada keseimbangan  antara keluasan materi dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia. 

j. Kualitas media CD Interaktif yang digunakan 

Untuk kualiatas media CD Interaktif yang digunakan mendapatkan skor 

4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu media CD 

Interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, media 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa dengan 

guru, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, dan 

media dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

k. Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar 

Untuk keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar mendapatkan 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu suara guru 

bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada di kelas, pandangan mata ke seluruh 

siswa dengan sama rata,  adanya variasi posisi guru dalam mengajar, 

menggunakan media dalam pembelajaran. 

l. Keterampilan dalam memberikan penguatan 

Untuk keterampilan dalam memberikan penguatan mendapatkan skor 4 

dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah penguatan diberikan 

dengan segera setelah muncul respon dari siswa, pemberian penghargaan 

secara verbal (pujian), penguatan berbentuk gerakan/ acungan jempol, dan 

pemberian pengahargaan secara non verbal (hadiah berupa benda/sertifikat). 
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m. Keterampilan menutup pelajaran 

Untuk keterampilan menutup pelajaran mendapatkan skor 4 dengan 

kriteria sangat baik. Deskriptor yang tampak adalah membuat penegasan/ 

kesimpulan tentang konsep-konsep yang telah dipelajari bersama siswa, 

memberikan soal evaluasi kepada siswa secara individu, dan memberikan 

tindak lanjut (follow up) berupa tugas rumah atau saran-saran untuk selalu 

mengingat materi yang telah diajarkan dan memberikan kisi-kisi materi se-

lanjutnya untuk dipelajari di rumah. 

 

4.2.3.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pecahan melalui 

Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siklus II pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.11 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

1 2 3 4 5 

1 LBH 3 3 3 2 4 15 

2 RFP 3 3 3 3 4 16 

3 ARP 3 4 3 2 4 16 

4 SRA 3 3 3 3 4 16 

5 DB 3 4 3 3 4 17 

6 FWN 3 3 3 2 4 15 

7 KMR 4 4 3 3 4 18 

8 SAR 4 3 4 3 4 18 

9 FTC 3 3 3 3 4 16 

10 PMTH 3 3 3 3 4 16 

Jumlah 32 33 31 27 40 163 

Rata-rata 3,2 3,3 3,1 2,7 4 16,3 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif pada siklus II pertemuan 1 memperoleh jumlah rata-rata 

skor 16,3 dengan kategori baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II 

pertemuan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa memperhatikan penyajian masalah serta arahan dari guru untuk belajar 

menemukan jawaban yang disajikan melalui media CD Interaktif  

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3,2 dengan kategori sangat 

baik. Siswa LBH, RFP, ARP, SRA, DB, PMTH, FWN, dan FTC 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak untuk 
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siswa LBH, RFP, FWN, SRA, DB, FTC, dan PMTH adalah arah pandangan 

siswa menuju pada layar LCD yang berisi penyajian masalah, memberi 

respon saat guru bertanya, dan melakukan arahan yang disampaikan guru 

dalam belajar menemukan jawaban. Sedangkan deskriptor yang tampak untuk 

siswa ARP adalah arah pandangan siswa menuju pada layar LCD yang berisi 

penyajian masalah, tidak berbicara sendiri dengan teman lain, dan melakukan 

arahan yang disampaikan guru dalam belajar menemukan jawaban. Siswa 

KMR dan SAR mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik karena 

semua deskriptor tampak. 

b. Siswa aktif bekerja dalam penyelidikan/ melaksanakan diskusi bersama 

dengan kelompok 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3,3 dengan kategori sangat 

baik. Siswa LBH, RFP, SRA, FWN, SAR, FTC dan PMTH mendapat skor 3. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa LBH dan SAR adalah ikut mengkaji 

permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok, 

mengeluarkan pendapat atau memberi masukan dalam mencari alternatif 

pemecahan masalah bersama kelompok, dan ikut melakukan interaksi dengan 

media yang disediakan. Sedangkan deskriptor yang tampak untuk siswa RFP, 

SRA, FWN, FTC, dan PMTH adalah ikut mengkaji permasalahan yang 

diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok, ikut melakukan interaksi 

dengan media yang disediakan, dan menghargai pendapat dari teman 

sekelompok. Siswa DB, ARP, dan KMR mendapatkan skor 4 dengan kategori 

sangat baik karena semua deskriptor tampak. 
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c. Siswa membuat dan menyajikan hasil kerja dari proses pemecahan masalah 

yang telah dilakukan 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3,2 dengan kategori sangat 

baik. Siswa LBH, RFP, ARP, SRA, DB, FWN, KMR, FTC, dan PMTH 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak untuk 

LBH, RFP, FWN, dan PMTH adalah ikut membuat laporan dengan 

menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, memiliki 

keberanian untuk maju ke depan kelas, dan menyampaikan hasil kerja dengan 

kalimat yang mudah dipahami baik secara lisan atau tertulis. Deskriptor yang 

tampak untuk ARP, SRA, DB, FTC dan KMR adalah ikut membuat laporan 

dengan menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, 

menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah dipahami baik secara 

lisan atau tertulis, dan menyampaikan hasil diskusi dengan sikap yang 

baik.Siswa SAR mendapat skor 4 kategori sangat baik dengan semua 

deskriptor tampak. 

d. Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Pada indikator ini diperoleh skor 2,7 dengan kategori baik. Siswa 

RFP, SRA, DB, KMR, SAR, FTC dan PMTH mendapat skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah ikut menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah mereka buat, 

memperhatikan klarifikasi pemecahan masalah dan hasil yang disampaikan 

oleh guru, dan memperbaiki pemecahan masalah dan hasil apabila siswa 

belum tepat dalam menjawab. 
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Siswa LBH dan ARP mendapat skor 2 dengan kategori cukup. 

Deskriptor yang tampak adalah ikut ikut menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah yang telah mereka buat dan memperhatikan 

klarifikasi pemecahan masalah dan hasil yang disampaikan oleh guru. 

e. Siswa mengasah kemampuan dengan permainan kuis 

 Pada indikator ini diperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Ini 

ditandai dengan tampaknya semua deskriptor yang ada. Deskriptor tersebut 

adalah siswa menjawab pertanyaan dalam kuis, mengulang untuk menjawab 

pertanyaan apabila jawaban masih salah, memberi kesempatan kepada teman  

untuk mencoba bermain kuis, dan menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu 

yang diberikan oleh guru. 

 

4.2.3.3.3 Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Berikut ini adalah daa hasil belajar ranah kognitif siswa dalam pembelajaran 

pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siklus II 

pertemuan 1. 
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Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus II 

Pertemuan 1 

No Keterangan 
Data Siklus II 

Pertemuan 1 

1. Nilai Rata-rata Kelas 79 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 56 

4. Siswa Tuntas Belajar 33 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 7 

6. Presentase Ketuntasan Belajar Klasikal 82,5% 

7. Prosentasi Ketidaktuntasan Belajar Klasikal 17,5% 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar ranah kognitif 

siklus II pertemuan 1 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 

adalah 79dengan nilai terendah sebesar 56 dan nilai tertinggi 100. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai adalah 82,5 % (33 siswa dari 40 siswa) dan 17,5 % (7 siswa 

dari 40 siswa) belum berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal 

hasil belajar ranah kognitif siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang pada siklus 

II pertemuan 1. 
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Gambar 4.9 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus II 

Pertemuan 1 

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 

Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Keterangan 
Data Siklus I 

Pertemuan 2  

Data Siklus II 

Pertemuan 1 

1. Nilai Rata-rata Kelas 70,4 79 

2. Nilai Tertinggi 100 100 

3. Nilai Terendah 40 56 

4. Siswa Tuntas Belajar 28 33 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 12 7 

6. 
Presentase Ketuntasan Belajar 

Klasikal 
70% 82,5% 

7. 
Prosentasi Ketidaktuntasan 

Belajar Klasikal 
30% 17,5% 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata siklus I pertemuan 1 

adalah 70,4 dengan nilai terendah sebesar 40 dan nilai tertinggi adalah 100. 

Sebanyak 28 siswa (70 %) berhasil mencapai mencapai kriteria ketuntasan 

tuntas  
82,5 % 

tidak 
tuntas 
17,5% 
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minimal dan 12 siswa (30 %) masih memperoleh nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Setelah dilakukan pembelajaran siklus II pertemuan 

1 nilai rata-rat siswa mengalami peningkatan menjadi 79 dengan nilai terendah 

adalah 56 dan nilai tertinggi adalah 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) juga mengalami peningkatan menjadi 33 

siswa (82,5 %) dan siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) berkurang menjadi 7 siswa (17,5 %). 

4.2.3.4 Refleksi  

Refleksi difokuskan pada permasalahan dan keberhasilan pada saat siklus II 

pertemuan 1. Berikut ini adalah permasalahan yang muncul dalam siklus II 

pertemuan 1. 

a. Ada beberapa siswa yang berbicara dengan temannya saat pembelajaran 

berlangsung. 

b. Saat pengerjaan soal diskusi kelompok, ada beberapa benda manipulatif yang 

diberikan hilang sehingga siswa gaduh. 

c. Saat kuis ada beberapa siswa yang tidak mau bergiliran memberikan 

kesempatan kepada teman lain untuk mencoba. 

Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai pada siklus II pertemuan 1. 

a. Siswa sudah mulai bisa menghargai pendapat temannya. 

b. Siswa yang bersikap kurang baik dalam mempresentasikan hasil diskusi sudah 

mulai berkurang. 
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c. Siswa sudah menuliskan hasil diskusi mereka di papan tulis, dan mereka 

berbagi tugas dengan anggota kelompok saat menuliskan hasil diskusi mereka 

di papan tulis. 

d. Keterampilan guru dalam mengajar masuk dalam kategori sangat baik 

e. Aktivitas siswa dalam pembelajaran masuk dalam kategori baik 

4.2.3.5 Revisi 

Berdasarkan permasalah-permasalahan yang muncul pada siklus II 

pertemuan 1, maka diadakan revisi dan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 

Berikut ini adalah perbaikan-perbaikan pada siklus II pertemuan 2. 

e. Memberikan teguran kepada siswa untuk memperhatikan dan fokus pada 

pelajaran. 

f. Guru harus cepat tanggap dengan memberikan benda manipulatif cadangan 

yang sudah dipersiapkan oleh guru sebelumnya. 

g. Guru harus mengahampiri kelompok yang anggotanya tidak mau bergiliran, 

dan memberikan arahan  semua anggota berhak memiliki kesempatan 

mencoba kuis yang disajikan melalui CD Interaktif. 

 

4.2.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2 

4.2.4.1 Perencanaan  

Siklus II pertemuan 2 diawali dengan perencanaan. Berikut adalah 

perencanaan yang dilakukan pada siklus II pertemuan 2. 

a. Mempelajari model pembelajaran Problem Based Learning dan media CD 

Interaktif. 
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b. Mengidentifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator mata pelajaran. Identifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi 

dasar (KD), dan indikator terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  siklus II pertemuan 2. 

c. Menelaah materi pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama kelas IV SD 

semester II. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan menggunakan model Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat 

dilampiran. 

e. Menyiapkan dan membuat media pembelajaran yaitu CD Interaktif. 

f. Menyiapkan alat evalusi tes tertulis. 

g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

h. Menyiapkan catatan lapangan. 

4.2.4.2 Pelaksanaan  

Berdasarkan video pelaksanaan pembelajaran dan catatan lapangan 

pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan 2, diperoleh data sebagai berikut. 

Nama sekolah  : SDN Wates 01 Semarang 

Hari/ tanggal   : Selasa, 4 Juni 2013 

Kelas/ semester : IVB/ II 

Alokasi waktu  : 3 x 35 menit 

Pukul   : 07.00 WIB – 08.45 WIB 
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Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 terdiri dari beberapa 

tahap yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Pra kegiatan 

Sebelum pelajaran dimulai guru sudah menyiapkan laptop, LCD, 

media CD Interaktif, alat tes evaluasi tertulis, LKS, dan lembar pengamatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam lalu mengecek 

kehadiran siswa secara klasikal dengan menanyakan siapa yang tidak masuk 

hari ini. Siswa serentak menjawab bahwa semua siswa masuk. Selanjutnya 

guru mengkondisikan kelas dengan menanyakan “tadi sudah sarapan ya?”. 

Siswa SRA, BH, RFP menjawab “sudah bu!”. Guru memberikan arahan agar 

siswa selalu sarapan saat akan pergi ke sekolah, untuk menjaga kesahatan 

mereka. 

b. Kegiatan awal 

Kegiatan awal berlangsung sekitar 5 menit. Guru memulai kegiatan 

awal dengan menanyakan materi apa yang akan dipelajari hari ini. “Saat 

petemuan kemarin materi apa yang ibu sampaikan untuk dipelajari hari ini? 

Siapa yang masih ingat?”. SAP menjawab, “materi pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama bu”. Kemudian guru menanggapi jawaban tersebut 

“Ya, benar”. Lalu guru menuliskan materi yang akan dipelajari di papan tulis. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa dapat 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Guru juga 
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menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa, 

yaitu menyelesaikan permasalahan tentang pengurangan pecahan berpenyebut 

tidak sama secara berkelompok dengan melakukan penyelidikan sesuai 

dengan permasalahan yang diberikan lalu membuat laporan penyelesaian 

permasalahan tersebut. Pada saat kegiatan awal, siswa tenang dan tertib, 

mereka merespon pertanyaan guru dengan baik. 

c. Kegiatan inti 

Kegiatan inti berlangsung ± 80 menit. Kegiatan inti atas beberapa 

tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran pecahan 

melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif.  

Orientasi siswa pada situasi masalah dengan menyajikan pertanyaan 

berupa permasalahan menggunakan CD Interaktif 

Orientasi siswa pada situasi masalah dengan menyajikan permasalahan 

berupa soal cerita “Tono memiliki tali pramuka yang panjangnya 
 

 
 meter. Lalu 

ia mengunakan tali tersebut untuk  membuat tenda sepanjang 
 

 
 meter. Berapa 

panjang tali Tono sekarang?”, siswa memperhatikan soal cerita. Guru 

mengajak siswa untuk menyelesaikan soal bersama, dan menayangkan 

langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengerjakan soal cerita. Siswa 

menjawab apa yang diketahui, ditanyakan dan jawab secara serempak. Guru 

menuliskan langkah penyelesaian di papan tulis. Saat menuliskan jawaban dari 

soal tersebut guru meminta siswa maju ke depan untuk menempelkan gambar 

yang menunjukkan pecahan yang ditulis di papan tulis. SCA menempelkan 

gambar yang menunjukkan pecahan 
 

 
, SRA menempelkan gambar yang 
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menunjukkan 
 

 
, FAM menempelkan gambar yang menunjukkan pecahan 

 

  
, 

ICS menempelkan gambar yang menunjukkan pecahan 
 

  
, dan DZH 

menempelkan hasil dari pengurangan tersebut yaitu 
 

  
. Untuk membuktikan 

jawaban yang telah dikerjakan bersama guru menayangkan penyelesaian 

masalah melalui CD Interaktif sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.10 3 slide penyelesaian masalah dalam CD interaktif 

Untuk slide slide pertama berisi tentang apa yang diketahui dalam soal 

“Tono memiliki tali pramuka yang panjangnya 
 

 
 meter, untuk membuat tenda 

sepanjang 
 

 
 meter”. Slide kedua berisi tentang apa yang ditanyakan dalam soal 

“berapa panjang tali Tono sekarang?”. Slide ketiga berisi tentang penyelesaian 

masalah “
 

 
  - 

 

 
 = 

 

  
 - 

 

  
 = 

 

  
 Jadi, panjang tali pramuka Tono sekarang 

 

  
 

meter.” 

Mengorganisasikan siswa untuk belajar menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan 

Siswa diorganisai untuk belajar menemukan jawaban dari pertanyaan 

berupa permasalahan soal cerita yang diberikan oleh guru. Siswa  

berkelompok dengan anggota kelompok yang berjumlah 5 orang siswa. Setiap 

kelompok disediakan notebook sebagai alat untuk menayangkan permasalah 

1 3 2 
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yang tersedia di dalam CD Interaktif. Guru mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi bersama kelompok untuk menemukan jawaban. Siswa diberi 

petunjuk petunjuk cara mengerjakan, waktu mengerjakan, serta petunjuk 

untuk penyajian hasil laporan yang akan mereka buat. Siswa menuliskan hasil 

diskusi mereka pada lembar kerja kelompok yang telah guru siapkan. 

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok untuk 

berdiskusi dalam memecahkan masalah yang ada pada CD interaktif 

Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan masalah. Siswa 

diberi 3 permasalahan dalam bentuk soal cerita yang sudah disajikan dalam 

CD interaktif. Soal pertama “Ibu memiliki pita berwarna merah sepanjang 
 

 
 

meter. Setelah digunakan untuk mengkuncir rambut Rita, pita ibu tinggal 
 

 
 

meter. Berapa panjang pita yang digunakan untuk mengkuncir rambut Rita?”. 

Soal kedua “Anisa memiliki coklat berbentuk persegi panjang sebanyak 
 

 
 

bagian. Karena terkena panas maka coklat tersebut memeleh sebanyak 
 

 
 

bagian. Maka berapa bagian coklat Anisa yang masih utuh?”. Soal ketiga “Pak 

Didik memiliki halaman rumah berbentuk persegi panjang seluas 
 

  
 bagian, 

rencananya akan dibuat kolam seluas 
 

 
 bagian. Apakah benar sisa halaman  

rumah Pak Didik tinggal 
 

 
 bagian? Buktikan !”. Siswa juga belajar 

mengoperasikan notebook dengan bimbingan dari guru. Siswa dalam 

kelompok berpikir dengan cara mereka masing-masing. Guru bertindak 

sebagai fasilitator, mengamati serta membantu siswa yang memerlukan. 
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Mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa laporan diskusi 

kelompok memecahkan masalah yang disajikan dalam CD Interaktif. 

Siswa membuat hasil karya berupa laporan dari hasil diskusi kelompok 

dalam memecahkan masalah yang diberikan pada lembar jawab kelompok 

yang telah disediakan oleh guru. Di sini guru juga menyediakan gambar-

gambar kecil yang menunjukkan pecahan dalam soal untuk ditempelkan seperti 

yang telah dilakukan pada saat mengerjakan contoh soal. 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan. Guru meminta siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaan/ penyelesaian masalah yang telah mereka 

kerjakan di depan kelas. Kelompok dua mempresentasikan penyelesaian soal 

nomor satu dengan anggota kelompok AJZNR, RRNF, CAN, AND, dan ARP. 

Jawaban mereka adalah “diketahui (pita berwarna merah sepanjang 
 

 
 meter, 

untuk mengkuncir rambut Rita, pita ibu tinggal 
 

 
 meter.), ditanyakan (berapa 

panjang pita yang digunakan untuk mngkuncir rambut Rita?), diketahui (
 

 
  -  

 

 
  

= 
 

 
  - 

 

 
  = 

 

 
 Jadi, panjang pita yang digunakan untuk mengkuncir rambut Rita 

adalah  
 

 
  meter)”. Soal diskusi nomor dua dipresentasikan oleh kelompok 

empat dengan anggota kelompok SNW, ASZ, SJA, DSE, SAR. Jawaban dari 

kelompok empat adalah “diketahui (coklat berbentuk persegi panjang sebanyak 

 

 
 bagian memeleh sebanyak 

 

 
 bagian), ditanyakan (maka berapa bagian coklat 

Anisa yang masih utuh?), penyelesaian masalah (
 

 
 - 

 

 
 =  

 

 
 -  

 

 
 =  

 

 
  Jadi, bagian 

coklat Anisa yang masih utuh sebanyak 
 

 
 bagian)”. 
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Menganalisis dan menganalisis proses pemecahan masalah yang telah 

dilaksanakan. 

 Guru memberikan pengutan terhadap jawaban siswa dengan menayangkan 

pemecahan masalah yang sistematis melalui CD Interaktif. Siswa 

memperhatikan pemecahan masalah yang ditayangkan melalui CD Interaktif. 

Guru meminta siswa menganalisis hasil pekerjaan mereka. Semua kelompok 

sudah sesuai. 

Pertanyaan berupa kuis untuk mengasah kemampuan siswa tentang soal 

cerita.  

 Siswa bersama dengan kelompok mengasah kemampuan siswa tentang 

soal cerita yang berkaitan dengan pecahan melalui permainan kuis. Dimana 

siswa memberikan respon dari pertanyaan yang muncul. Bila jawaban salah 

CD Interaktif akan memberi balikan respon untuk mengulang soal, untuk 

jawaban yang benar akan diberi respon dengan soal baru. 

 Saat kegiatan menjawab pertanyaan melalui kuis dalam CD Interaktif 

siswa tampak antusias. Permainan kuis akan berakhir saat semua soal kuis 

sudah terjawab dengan benar. 

Pengulangan materi tersedia dalam CD Interaktif apabila siswa belum 

paham mengenai materi yang diajarkan 

 Pengulangan materi tersedia dalam CD interaktif setelah kuis selesai 

dilakukan. Siswa yang belum paham bisa mengklik tombol ulangi materi 

dalam CD Interaktif. 
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d. Kegiatan akhir 

 Kegiatan akhir berlagsung kurang lebih 20 menit. Guru menyampaikan 

pertanyaan secara klasikal kepada siswa tentang apa saja yang telah dipelajari 

hari ini. Siswa bersautan menjawab dengan antusias yaitu pengurangan 

berpenyebut tidak sama. Kemudian siswa dengan arahan guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan bersama. Guru menuliskan cara 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama di papan tulis. Kemudian guru 

memberika soal evaluasi, lagi-lagi siswa berebut untuk membagikan soal 

evaluasi kepad teman-temannya. Guru memberikan tugas membagi lembar soal 

kepada MCF, NYY, dan KMR. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan 

tenang, guru mengawasi siswa saat mengerjakan soal. Setelah semua siswa 

selsai mengerjakan guru memberikan motivasi kepad sisiwa untuk terus 

belajar, dan jangan malas karena siswa juga akan mengahadapi ulangan 

semester.  

 

4.2.4.3 Hasil Observasi Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2 

4.2.4.3.1 Keterampilan Guru 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan media CD 

Interaktif diperoleh data sebagi berikut. 
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Tabel 4.14 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

No Indikator Indikator 

yang tampak 

Skor 

1 2 3 4 

1. Keterampilan membuka pelajaran    √ 4 

2. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan media CD Interaktif 

   √ 4 

3. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD 

inetarktif 

   √ 4 

4. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar 
menemukan jawaban 

   √ 4 

5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah yang disajikan melalui 

CD interaktif 

   √ 4 

6. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian 

laporan diskusi kelompok 

   √ 4 

7. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah 

  √  3 

8. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas    √ 4 

9. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran    √ 4 

10. Kualitas media CD interaktif yang digunakan    √ 4 

11. Ketermpilan mengadakan variasi dalam mengajar    √ 4 

12. Keterampilan dalam memberikan penguatan    √ 4 

13. Keterampilan menutup pelajaran   √  3 

Jumlah Skor Total 50 

Rerata  3,85 

 Hasil observasi keterampilan guru siklus II pertemuan 2 dalam 

pembelajaran pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan media CD 

Interaktif diperoleh skor 50 dengan rerata skor 3,85 adalah dengan kategori sangat 

baik. 

a. Keterampilan membuka pelajaran 

Untuk indikator keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak 

yaitu guru melakukan apersepsi dengan menyampaikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menarik 
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perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran, serta membangun sikap positif 

dalam belajar. 

b. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa permasalahan menggunakan 

media CD interaktif 

Untuk indikator keterampilan mengajukan pertanyaan pada siklus II 

pertemuan 2 guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Deskriptor 

yang tampak adalah guru menggunakan CD Interaktif dalam  menayangkan 

permasalah, pertanyaan difokuskan pada suatu masalah, pertanyaan yang jelas 

dan mudah dimengerti, serta memberikan waktu yang cukup kepada siswa 

untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan.  

c. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD Interaktif 

Untuk indikator keterampilan menjelaskan materi melalui CD Interaktif 

guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor 

tampak yaitu materi disertai dengan contoh yang kontekstual,  menggunakan 

kalimat yang sederhana, adanya variasi dalam penyajian materi serta adanya 

feedback dalam menjelaskan materi.  

d. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban 

Untuk keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan 

jawaban guru memperoleh skor 4 dengan kategori  sangat baik. Deskriptor 

yang tampak adalah menunjukkan sikap tanggap dalam mengorganisasikan 

siswa dalam belajar menemukan jawaban, memusatkan perhatian siswa pada 

permasalahan yang sedang dibahas, memberi petunjuk,  teknik, dan aturan 

serta alokasi waktu yang jelas dalam menemukan jawaban pemecahan masalah, 
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dan menegur siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang saat 

pembelajaran berlangsung (seperti berkeliling kelas, mengganggu teman). 

e. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif 

Untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah yang disajikan melalui CD Interaktif guru memperoleh 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak adalah memberi 

petunjuk,  teknik, dan aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam kerja 

kelompok yang dilaksanakan, menyampaikan secara jelas tujuan dan tugas 

yang akan dikerjakan siswa, berkeliling mengamati serta menjadi fasilitator 

yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melaksanakan tugas, serta 

memberi motivasi untuk urun pendapat dalam mencari alternatif pemecahan 

masalah. 

f. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok 

Untuk keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan 

diskusi kelompok guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

deskriptor yang tampak adalah memberikan petunjuk dalam membuat laporan, 

berkeliling mengamati serta menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan 

pada siswa dalam membuat laporan, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan laporan hasil diskusi, dan mengatur jalannya presentasi 

dengan baik. 
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g. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan mengevaluasi peroses 

pemecahan masalah 

Untuk keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi peroses pemecahan masalah guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah memberi himbauan kepada siswa 

untuk meneliti hasil pekerjaaan saat analisis bersama, memberikan pemecahan 

masalah yang sistematis dan hasil yang tepat dari soal yang diberikan, dan 

memberikan arahan untuk memperbaiki pemecahan masalah serta hasil dari 

soal apabila siswa belum tepat dalam menjawab. Deskriptor yang tidak tampak 

adalah menjawab pertanyaan apabila ada siswa yang bertanya berkaitan dengan 

analisis dan evaluasi haasil kerja karena kebanyakan siswa tidak berani 

bertanya. 

h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Untuk keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas guru 

memperoleh skor sebanyak 4 dengan kategori sangat baik. Semua indikator 

tampak yaitu mengatur jalannya proses KBM yang menyenangkan sehingga 

siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias, memberikan 

teguran dengan tegas, jelas dan tertuju untuk menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif, penataan kelas sesuai dengan model pembelajaran, serta melibatkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

i. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Untuk kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran mendapatkan 

skor 4 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah materi yang 
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disajikan sesuai dengan tema, SK, KD, indikator dan tujuan pembelajaran serta 

dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, materi pembelajaran disajikan 

secara sistematis, serta ada keseimbangan  antara keluasan materi dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia. 

j. Kualitas media CD Interaktif yang digunakan 

Untuk kualiatas media CD Interaktif yang digunakan mendapatkan skor 

4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu media CD 

Interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, media 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa dengan 

guru, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, dan 

media dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

k. Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar 

Untuk keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar mendapatkan 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu suara guru 

bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada di kelas, pandangan mata ke seluruh 

siswa dengan sama rata,  adanya variasi posisi guru dalam mengajar, 

menggunakan media dalam pembelajaran. 

l. Keterampilan dalam memberikan penguatan 

Untuk keterampilan dalam memberikan penguatan mendapatkan skor 4 

dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah penguatan diberikan 

dengan segera setelah muncul respon dari siswa, pemberian penghargaan 

secara verbal .(pujian), penguatan berbentuk gerakan/ acungan jempol, dan 

pemberian pengahargaan secara non verbal (hadiah berupa benda/sertifikat). 
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m. Keterampilan menutup pelajaran 

Untuk keterampilan menutup pelajaran mendapatkan skor 3 dengan 

kriteria baik. Deskriptor yang tampak adalah membuat penegasan/ kesimpulan 

tentang konsep-konsep yang telah dipelajari bersama siswa, memberikan soal 

evaluasi kepada siswa secara individu, dan memberikan tindak lanjut (follow 

up) berupa tugas rumah atau saran-saran untuk selalu mengingat materi yang 

telah diajarkan. Deskriptor yang tidak tampak adalah mengulang materi jika 

sebagian siswabelum begitu memahami materi. 

 

4.2.4.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pecahan melalui 

Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siklus II pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

1 2 3 4 5 

1 LBH 3 3 4 3 4 17 

2 RFP 3 3 4 3 4 17 

3 ARP 3 4 3 3 4 17 

4 SRA 4 3 3 3 4 17 

5 DB 3 4 3 3 4 17 

6 FWN 3 3 4 3 4 17 

7 KMR 4 4 3 3 4 18 

8 SAR 4 4 4 3 4 19 

9 FTC 4 3 3 3 4 17 

10 PMTH 3 4 3 3 4 17 

Jumlah 34 35 34 30 40 173 

Rata-rata 3,4 3,5 3,4 3 4 17,3 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif pada siklus II pertemuan 2 memperoleh jumlah rata-rata 

skor 17,3 dengan kategori sangat baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 

II pertemuan 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa memperhatikan penyajian masalah serta arahan dari guru untuk belajar 

menemukan jawaban yang disajikan melalui media CD Interaktif  

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3,4 dengan kategori sangat 

baik. Siswa LBH, RFP, SRA, DB, PMTH, dan FWN mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak untuk siswa LBH, RFP, FWN, 

SRA, DB, dan PMTH adalah arah pandangan siswa menuju pada layar LCD 
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yang berisi penyajian masalah, memberi respon saat guru bertanya, dan 

melakukan arahan yang disampaikan guru dalam belajar menemukan 

jawaban. Siswa ARP, FTC, KMR dan SAR mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik karena semua deskriptor tampak. 

b. Siswa aktif bekerja dalam penyelidikan/ melaksanakan diskusi bersama 

dengan kelompok 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3,5 dengan kategori sangat 

baik. Siswa LBH, RFP, SRA, FWN, dan FTC mendapat skor 3. Deskriptor 

yang tampak untuk siswa LBH adalah ikut mengkaji permasalahan yang 

diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok, mengeluarkan pendapat 

atau memberi masukan dalam mencari alternatif pemecahan masalah bersama 

kelompok, dan ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan. 

Sedangkan deskriptor yang tampak untuk siswa RFP, SRA, FWN, dan FTC 

adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif 

bersama kelompok, ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan, 

dan menghargai pendapat dari teman sekelompok. Siswa DB, ARP, SAR, 

PMTH dan KMR mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik karena 

semua deskriptor tampak. 

c. Siswa membuat dan menyajikan hasil kerja dari proses pemecahan masalah 

yang telah dilakukan 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3,4 dengan kategori sangat 

baik. Siswa ARP, SRA, DB, KMR, FTC, dan PMTH mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang tampak untuk PMTH adalah ikut membuat laporan dengan 
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menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, memiliki 

keberanian untuk maju ke depan kelas, dan menyampaikan hasil kerja dengan 

kalimat yang mudah dipahami baik secara lisan atau tertulis. Deskriptor yang 

tampak untuk ARP, SRA, DB, FTC dan KMR adalah ikut membuat laporan 

dengan menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, 

menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah dipahami baik secara 

lisan atau tertulis, dan menyampaikan hasil diskusi dengan sikap yang baik. 

Siswa SAR, LBH, RFP, dan PMTH mendapat skor 4 kategori baik dengan 

semua deskriptor tampak. 

d. Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Pada indikator ini diperoleh skor 3 dengan kategori baik. Siswa LBH, 

ARP, FWN, RFP, SRA, DB, KMR, SAR, FTC dan PMTH mendapat skor 3 

dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah ikut menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah mereka buat, 

memperhatikan klarifikasi pemecahan masalah dan hasil yang disampaikan 

oleh guru, dan memperbaiki pemecahan masalah dan hasil apabila siswa 

belum tepat dalam menjawab. 

e. Siswa mengasah kemampuan dengan permainan kuis 

 Pada indikator ini diperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Ini 

ditandai dengan tampaknya semua deskriptor yang ada. Deskriptor tersebut 

adalah siswa menjawab pertanyaan dalam kuis, mengulang untuk menjawab 

pertanyaan apabila jawaban masih salah, memberi kesempatan kepada teman  
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untuk mencoba bermain kuis, dan menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu 

yang diberikan oleh guru. 

4.2.4.3.3 Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Berikut ini adalah daa hasil belajar ranah kognitif siswa dalam pembelajaran 

pecahan melalui Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siklus II 

pertemuan 2. 

Tabel 4.16 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus II 

Pertemuan 2 

No Keterangan 
Data Siklus II 

Pertemuan 2 

1. Nilai Rata-rata Kelas 84,6 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 56 

4. Siswa Tuntas Belajar 27 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 3 

6. Presentase Ketuntasan Belajar Klasikal 92,5% 

7. Prosentasi Ketidaktuntasan Belajar Klasikal 7,5% 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar ranah kognitif 

siklus II pertemuan 2 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 

adalah 84,6 dengan nilai terendah sebesar 56 dan nilai tertinggi 100. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai adalah 92,5 % (37 siswa dari 40 siswa) dan 7,5 % (3 siswa 

dari 40 siswa) belum berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal 

hasil belajar ranah kognitif siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang pada siklus 

II pertemuan 2. 



176 

 

 
 

 

Gambar 4.10 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus 

II Pertemuan 2 

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.17 

Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Keterangan 
Data Siklus II 

Pertemuan 1 

Data Siklus II 

Pertemuan 2 

1. Nilai Rata-rata Kelas 79 84,6 

2. Nilai Tertinggi 100 100 

3. Nilai Terendah 56 56 

4. Siswa Tuntas Belajar 33 37 

5. Siswa Tidak Tuntas Belajar 7 3 

6. 
Presentase Ketuntasan Belajar 

Klasikal 
82,5% 

92,5% 

7. 
Prosentasi Ketidaktuntasan 

Belajar Klasikal 
17,5% 

7,5% 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata siklus II pertemuan 1 

adalah 79dengan nilai terendah sebesar 56 dan nilai tertinggi adalah 100. 

Sebanyak 33 siswa (82,5 %) berhasil mencapai mencapai kriteria ketuntasan 

minimal dan 7 siswa (17,5 %) masih memperoleh nilai di bawah kriteria 

tuntas  
92,5 % 

tidak 
tuntas 
7,5% 
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ketuntasan minimal (KKM). Setelah dilakukan pembelajaran siklus II pertemuan 

1 nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan menjadi 84,3 dengan nilai terendah 

adalah 56 dan nilai tertinggi adalah 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) juga mengalami peningkatan menjadi 37 

siswa (92,5 %) dan siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) berkurang menjadi 3 siswa (7,5 %). 

4.2.4.4 Refleksi  

Berikut adalah refleksi pada saat siklus II pertemuan 2. 

a. Pelaksanaan siklus II pertemuan 2 berlangsung dengan baik, pengkondisian 

kelas lebih mudah.  

b. Tingkat kerjasama dalam kelompok juga terlihat lebih baik, siswa berdiskusi 

dan saling membantu saat mengerjakan soal dalam lembar kerja kelompok. 

c. Saat presentasi hasil karya semua kelompok tampak antusias maju ke depan 

kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

d. Siswa mulai bisa memahami permasalahan dalam soal cerita dengan baik, ini 

terlihat dalam pengerjaan soal diskusi maupun soal evaluasi yang dikerjakan 

siswa. 

e. Jumlah skor keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 adalah 50 dengan 

kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

f. Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 adalah 17,3 

dengan kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 
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g. Data evaluasi ranah kognitif siswa pada siklus II pertemuan 2 menunjukkan 

hanya 3 siswa (7,5%) yang belum tuntas dan 38 siswa (92,5%) sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sehingga sudah memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. 

4.2.4.5 Revisi 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran selanjutnya 

di kelsa IVB SDN Wates 01 Semarang. 

a. Menciptakan kelas yang kondisif agar pembelajaran lebih efektif. 

b. Sebaiknya pembelajaran lebih didukung dengan media yang lebih kreatif dan 

inovatif agar dapat memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

bagi siswa. 

c. Menciptakan pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dalam proses 

belajar mengajar. 

Penelitian dihentikan pada siklus II pertemuan 2 karena telah mencapai 

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu. 

a. Keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 menjadi 50 dengan kategori 

sangat baik. Keterampilan guru sudah memenuhi indikator keberhasilan guru 

yang telah ditetapkan dengan kategori sekurang-kurangnya baik ≥ 32,5. 

d. Aktivitas siswa mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 2 yaitu 17,3 

dan termasuk kategori sangat baik. Aktivitas siswa sudah memenuhi inidkator 

keberhaasilan aktivitas siswa yang telah ditetapkan dengan kategori sekurang-

kurangnya baik ≥ 12,5. 
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e. Hasil belajar siswa (ranah kognitif) pada siklus II pertemuan 2 ketuntasan 

klasikal mencapai 92,5%. Hasil belajar siswa juga sudah memenuhi indikator 

ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%.  

Hasil refleksi di atas menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar kognitif siswa yang merupakan variabel dalam penelitian 

telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka penelitian 

tindakan kelas dihentikan pada siklus II.  

 

4.2.5 Rekaputilasi Data Siklus I dan II 

Berikut adalah hasil ketelampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pemebalajaran matematika melalui Problem Based Learning berbantuan CD 

Interaktif pada siklus I dan II. 

Tabel 4.18 

Data Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa Pada Siklus I dan II 

No.  Indikator  Siklus I Siklus II 

1 2 1 2 

1. Keterampilan Guru 38 42 47 50 

2. Aktivitas Siswa 12,4 15,4 16,3 17,3 

 

Berdasarkan tabel 4.25, disimpulkan bahwa keterampilan guru pada 

pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning berbantuan CD 

Interaktif mengalami peningkatan. Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 

sebesar 38, mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 42, 

meningkat pada siklus II pertemuan pertemuan 1 menjadi 47, dan mengalami 
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peningkatan pula pada siklus II pertemuan 2 menjadi 50. Peningkatan ini juga 

terjadi pada aktivitas siswa, pada siklus I pertemuan 1 skor rata-rata aktivitas 

siswa adalah 12,4, mengalami peningkatan menjadi 15,4 pada siklus I pertemuan 

2, mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 1 menjadi 16,3, dan 

mengalami peningkatan menjadi 17,3 pada siklus II pertemuan 2. 

Peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat dilihat pada 

diagram berikut. 

 

Gambar 4.11 Diagram Batang Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

pada Siklus I dan Siklus II 

Selain keterampilan guru dan aktivitas siswa, juga didapat hasil belajar 

ranah kognitif baik siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa maupun 

seluruh siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. Rata-rata hasil belajar ranah 

kognitif siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa pada siklus I 
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pertemuan 1adalah 38, siklus I pertemuan 2 adalah 58,8, siklus II pertemuan 1 

adalah 65,6, dan siklus II pertemuan 2 adalah 71,2. Berikut disajikan diagram 

garis yang menunjukkan rata-rata hasil belajar kognitif siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa. 

 

Gambar 4.12 Diagram Garis Rata-Rata Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa yang 

Menjadi Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa 

Selain rata-rata hasil belajar ranah kognitif, diketahui pula presentase 

ketuntasan siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa. Pada siklus I 

pertemuan 1 presentase ketuntasannya adalah 10 %. Kemudian mengalami 

peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 30  %, siklus II pertemuan 1 

adalah 40 %, dan siklus II pertemuan 2 adalah 70  %. Peningkatan presentase 

ketuntasan siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa disajikan pada 

diagram batang berikut. 
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Gambar 4.13 Diagram Batang presentase ketuntasan Siswa yang menjadi Fokus 

Pengamatan Aktivitas Siswa 

Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa kelas IVB SDN Wates 01 

Semarang pada prasiklus sebesar 55,83, mengalami kenaikan pada siklus I 

pertemuan 1 menjadi 58,7, kemudian mengalami peningkatan pada siklus I 

petemuan 2 menjadi 70,4, mengalami peningkatan kembali menjadi 79 pada 

siklus II pertemuan 1, dan meningkat pula pada silus II pertemuan 2 menjadi 84,6. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui jika rata-rata hasil belajar ranah kognitif 

siswa mengalami peningkatan. Berikut disajikan diagram rata-rata hasil belajar 

ranah kognitif pada pra siklus, siklus I dan siklus II. 
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Gambar 4.14 Diagram Garis Rata-Rata hasil Belajar Ranah Kognitif Pra Siklus, 

Siklus I, dan Siklus II 

Selain rata-rata hasil belajar ranah kognitif, persentase ketuntasan klasikal 

siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang pada pembelajaran matematikamelalui 

Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif juga mengalami peningkatan. 

Persentase ketuntasan klasikal siswa dalam pembelajaran operasi bilangan selalu 

meningkat. Pada pra siklus, ketuntasan klasikal siswa sebesar 35 %. Ketuntasan 

tersebut mengalami peningkatan menjadi 52,5 % pada siklus I pertemuan 1, 

meningkat kembali pada siklus II pertemuan 1 menjadi 70 %. Kemudian pada 

siklus II pertemuan 1, ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan menjadi 

82,5 % dan meningkat pula pada sikus II pertemuan 2 menjadi 92,5%. 

Peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

dalam diagram batang berikut. 
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Gambar 4.15 Diagram Batang Presentase Ketuntasan Klasikal Siswa dalam 

Pembelajaran Matematika Materi Pecahan 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator keberhasilan yang te-

lah ditetapkan telah tercapai. Oleh karena itu pembelajaran matematikamelalui 

Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siswa kelas IVB 

SDNWates 01 Semarang berhenti sampai siklus II.  

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematikamelalui Problem Based 

Learning berbantuan CD interaktif pada siswa kelas IVB SDNWates 01 

Semarangmengalami peningkatan setiap siklus. Pada siklus II pertemuan 2 

skor yang diperoleh mencapai 50 dengan kategori sangat baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siswa kelas IVB 

SDN Wates 01 Semarang juga mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada 
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siklus II pertemuan 2 skor yang diperoleh adalah 17,3 dengan kategori sangat 

baik. 

c. Hasil belajar ranah kognitif dalam pembelajaran pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning berbantuan CD interaktif pada siswa kelas 

IVB SDN Wates 01 Semarang mengalami peningkatan. Pada siklus II 

pertemuan 2 ketuntasan klasikal mencapai 92,5%. 

 

4.3 PEMBAHASAN 

4.3.1 Pemaknaan Temuan Peneliti 

Pemaknaan difokuskan pada hasil observasi dan refleksi kegiatan 

pembelajaran melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif pada 

siswa kelas IVB SDN Wates 01 dengan materi pecahan.  

4.3.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran 

matematika melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif diketahui 

bahwa skor keterampilan guru mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. 

Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 38 dengan 

kategori baik. Setelah pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1, guru melakukan 

perbaikan-perbaikan sehingga skor keterampilan guru  mengalami peningkatan 

pada siklus I pertemuan 2 menjadi 42 dengan kategori sangat baik. Peningkatan 

keterampilan guru juga terjadi pada siklus II pertemuan 1 menjadi 47 dengan 

kategori sangat baik. Pada siklus II pertemuan 2 juga mengalami peningkatan 

menjadi 50 dengan kategori sangat baik. 
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Berikut adalah diagram yang menunjukkan peningkatan skor keterampilan 

guru pada siklus I dan siklus II. 

 

 

4.3.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Diagram Batang Peningkatan Skor Keterampilan Guru 

Siklus I dan Siklus II 
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Keterangan : 

A = Keterampilan membuka pelajaran 

B = Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa permasalahan, menggunakan  

media CD Interaktif 

C = Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD Interaktif 

D = Keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban 

E = Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif 

F = Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok 

G = Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

H = Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

I  = Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran 

J  = Kualitas media CD Interaktif yang digunakan 

K = Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar 

L = Keterampilan dalam memberikan penguatan 

M = Keterampilan menutup pelajaran 
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a. Keterampilan membuka pelajaran 

Pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 untuk indikator 

keterampilan guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Deskriptor yang tampak 

adalah guru melakukan apersepsi dengan menyampaikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi, menarik perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran, 

serta membangun sikap positif dalam belajar. Pada siklus I pertemuan 1 dan 

pertemuan 2 guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian 

mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2 

menjadi 4 dengan kategori baik. Semua deskriptor tampak yaitu guru 

melakukan apersepsi dengan menyampaikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menarik perhatian siswa 

untuk mengikuti pelajaran, serta membangun sikap positif dalam belajar.  

Kegiatan yang dilakukan guru pada siklus I dan siklus II sesuai dengan 

komponen keterampilan membuka pelajaran menurut Usman (2011: 92-93) 

meliputi menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar guru, penggunaan 

alat bantu pelajaran, pola interaksi yang bervariasi, menimbulkan motivasi 

dengan cara disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin 

tahu, mengemukakan ide yang bertentangan serta memperhatikan minat 

siswa, memberikan acuan melalui berbagai usaha, seperti seperti 

mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah 

yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok  yang akan dibahas serta 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan membuat kaitan atau hubungan di 
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antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

b. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa permasalahan, menggunakan  

media CD Interaktif 

Untuk indikator keterampilan menjelaskan materi melalui CD Interaktif 

guru pada siklus I pertemuan 1, pertemuan 2 dan siklus II pertemuan 1 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak pada siklus 

I pertemuan 1 adalah menggunakan CD Interaktif dalam penayangan 

permasalah, pertanyaan difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu, 

dan memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum 

menjawab pertanyaan. Deskriptor yang belum tampak adalah pertanyaan 

yang disampaikan jelas dan mudah dimengerti. Untuk siklus I pertemuan 2 

dan siklus II pertemuan 1 deskriptor yang tampak adalah menggunakan CD 

Interaktif dalam penayangan permasalah, pertanyaan difokuskan pada suatu 

masalah atau tugas tertentu, dan pertanyaan yang disampaikan jelas dan 

mudah dimengerti. Sedangkan deskritor yang belum tampak adalah 

memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum 

menjawab pertanyaan. Peningkatan juga terjadi pada siklus II pertemuan 2, 

guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang 

tampak adalah guru menggunakan CD Interaktif dalam  menayangkan 

permasalah, pertanyaan difokuskan pada suatu masalah, pertanyaan yang 

jelas dan mudah dimengerti, serta memberikan waktu yang cukup kepada 

siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan.  
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Hal yang telah dilakukan oleh guru di atas sesuai dengan pendapat 

(Mulyasa, 2007: 70) bahwa keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru 

untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena 

hampir dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan 

pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan 

kualitas jawaban peserta didik.  

c. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD Interaktif 

Untuk indikator keterampilan menjelaskan materi melalui CD Interaktif 

pada siklus I pertemuan 1 guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. 

Deskriptor yang sudah tampak adalah materi disertai dengan contoh yang 

kontekstual dan adanya feedback dalam menjelaskan materi. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak adalah menggunakan kalimat yang sederhana, 

mudah dipahami dan adanya variasi dalam penyajian materi. Mengalami 

peningkatan pada siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II 

pertemuan 2. Skor yang diperoleh adalah 4 dengan kategori sangat baik. 

Semua deskriptor tampak yaitu materi disertai dengan contoh yang 

kontekstual,  menggunakan kalimat yang sederhana, adanya variasi dalam 

penyajian materi serta adanya feedback dalam menjelaskan materi.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam menjelaskan materi 

melalui media CD Interaktif sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Murni, dkk (2012:78) yaitu unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh guru 

dalam menjelaskan adalah orientasi, bahasa yang sederhana, penggunaan 
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contoh atau ilustrasi, struktur atau sistematika, variasi, dan adanya balikan 

atau feedback. 

d. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban 

Untuk keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan 

jawaban pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, dan siklus II 

pertemuan 1guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak pada siklus I pertemuan 1 adalah menunjukkan sikap tanggap dalam 

mengorganisasikan siswa dalam belajar menemukan jawaban, memusatkan 

perhatian siswa pada permasalahan yang sedang dibahas, menegur siswa yang 

menunjukkan perilaku menyimpang saat pembelajaran berlangsung (seperti 

berkeliling kelas, mengganggu teman).  

Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siklus I pertemuan 2 dan 

siklus II pertemuan 1 adalah memberi petunjuk,  teknik, dan aturan serta 

alokasi waktu yang jelas dalam menemukan jawaban pemecahan masalah. 

Sedangkan deskriptor yang tampak pada siklus I pertemuan 2 adalah 

menunjukkan sikap tanggap dalam mengorganisasikan siswa dalam belajar 

menemukan jawaban, memusatkan perhatian siswa pada permasalahan yang 

sedang dibahas, dan sudah memberi petunjuk,  teknik, dan aturan serta 

alokasi waktu yang jelas dalam menemukan jawaban pemecahan masalah. 

Deskriptor yang tidak tampak adalah menegur siswa yang menunjukkan 

perilaku menyimpang saat pembelajaran berlangsung (seperti berkeliling 

kelas, mengganggu teman). 
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Keterampilan membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban 

meningkat pada siklus II pertemuan 2, guru memperoleh skor 4 dengan 

kategori  sangat baik. Deskriptor yang tampak adalah menunjukkan sikap 

tanggap dalam mengorganisasikan siswa dalam belajar menemukan jawaban, 

memusatkan perhatian siswa pada permasalahan yang sedang dibahas, 

memberi petunjuk,  teknik, dan aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam 

menemukan jawaban pemecahan masalah, dan menegur siswa yang 

menunjukkan perilaku menyimpang saat pembelajaran berlangsung (seperti 

berkeliling kelas, mengganggu teman). 

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas sesuai dengan komponen-komponen 

yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran perseorangan yaitu 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan 

mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu 

memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi, 

serta eterampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mencakup, 

membantu siswa menetapkan tujuan dan menstimulasi siswa untuk mencapai 

tujuan tersebut, merencanakan kegiatan pembelajaran bersama siswa yang 

mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

waktu serta kondisi belajar, bertindak sebagai supervisor, dan membantu 

siswa menilai pencapaiannya sendiri. 
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e. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah yang disajikan melalui CD Interaktif 

Untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah yang disajikan melalui CD Interaktif  pada siklus I 

pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, dan siklus II pertemuan 1 guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah 

memberi petunjuk,  teknik, dan aturan serta alokasi waktu yang jelas dalam 

kerja kelompok yang dilaksanakan, menyampaikan secara jelas tujuan dan 

tugas yang akan dikerjakan siswa dan berkeliling mengamati serta menjadi 

fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melaksanakan 

tugas. Deskriptor yang belum tampak adalah memberi motivasi untuk urun 

pendapat dalam mencari alternatif pemecahan masalah.Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil untuk memecahkan masalah yang 

disajikan melalui CD Interaktif mengalami peningkatan pada siklus II 

pertemuan 2, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Deskriptor yang tampak adalah memberi petunjuk,  teknik, dan aturan serta 

alokasi waktu yang jelas dalam kerja kelompok yang dilaksanakan, 

menyampaikan secara jelas tujuan dan tugas yang akan dikerjakan siswa, 

berkeliling mengamati serta menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan 

pada siswa dalam melaksanakan tugas, serta memberi motivasi untuk urun 

pendapat dalam mencari alternatif pemecahan masalah. 

Menurut Mulyasa (2007: 89) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

membimbing diskusi masalah yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada 
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tujuan dan topik diskusi, memperluas masalah atau urunan pendapat, 

menganalisis pandangan peserta didik, meningkatkan partisipasi peserta 

didik, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi.  

f. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok 

Untuk keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan 

diskusi kelompok pada siklus I pertemuan 1 guru memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah memberikan petunjuk dalam 

membuat laporan, berkeliling mengamati serta menjadi fasilitator yang 

memberikan kemudahan pada siswa dalam membuat laporan. Deskiptor yang 

tidak tampak adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan laporan hasil diskusi dan mengatur jalannya presentasi. 

Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 dan siklus II 

pertemuan 2, guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. deskriptor yang 

tampak adalah memberikan petunjuk dalam membuat laporan, berkeliling 

mengamati serta menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa 

dalam membuat laporan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan laporan hasil diskusi. Keterampilan membimbing pembuatan 

dan penyajian laporan diskusi kelompok mengalami peningkatan juga pada 

siklus II pertemuan 2, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

deskriptor yang tampak adalah memberikan petunjuk dalam membuat 

laporan, berkeliling mengamati serta menjadi fasilitator yang memberikan 
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kemudahan pada siswa dalam membuat laporan, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyampaikan laporan hasil diskusi, dan mengatur 

jalannya presentasi dengan baik. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam membimbing diskusi 

kelompok sudah memperhatikan hal-hal seperti yang diungkapkan oleh 

(Mulyasa, 2007: 89) yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan 

dan topik diskusi, memperluas masalah atau urunan pendapat, menganalisis 

pandangan peserta didik, meningkatkan partisipasi peserta didik, 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan menutup diskusi. Kegiatan yang 

dilakukan guru dalam membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok sesuai dengan karakteristik Problem Based Learning yang 

dikemukakan oleh Satyasa (dalam Supinah, 2010: 24) yaitu memberikan 

tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa dalam mengalami  secara langsung 

proses belajar mereka sendiri, menggunakan kelompok kecil, dan menuntut 

siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk 

produk atau kinerja. 

g. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Untuk keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi peroses pemecahan masalah pada siklus I pertemuan 1 dan 

pertemuan 2, guru memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor 

yang tampak adalah memberi himbauan kepada siswa untuk meneliti hasil 

pekerjaaan saat analisis bersama dan memberikan pemecahan masalah yang 
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sistematis dan hasil yang tepat dari soal yang diberikan. Deskriptor yang tidak 

tampak adalah menjawab pertanyan apabila ada siswa yang bertanya 

berkaitan dengan analisis dan evaluasi hasil kerja dan memberikan arahan 

untuk memperbaiki pemecahan masalah serta hasil dari soal apabila siswa 

belum tepat dalam menjawab. Keterampilan membimbing dalam 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah mengalami 

peningkatan pada siklus II pertemuan 1 dan pertemuan 2, guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah memberi 

himbauan kepada siswa untuk meneliti hasil pekerjaaan saat analisis bersama, 

memberikan pemecahan masalah yang sistematis dan hasil yang tepat dari 

soal yang diberikan, dan memberikan arahan untuk memperbaiki pemecahan 

masalah serta hasil dari soal apabila siswa belum tepat dalam menjawab. 

Deskriptor yang tidak tampak adalah menjawab pertanyaan apabila ada siswa 

yang bertanya berkaitan dengan analisis dan evaluasi haasil kerja karena 

kebanyakan siswa tidak berani bertanya. 

h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Untuk keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas pada siklus 

I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II 

pertemuan 2  guru memperoleh skor sebanyak 4 dengan kategori sangat baik. 

Semua indikator tampak yaitu mengatur jalannya proses KBM yang 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

dengan antusias, memberikan teguran dengan tegas, jelas dan tertuju untuk 

menciptakan kondisi kelas yang kondusif, penataan kelas sesuai dengan 
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model pembelajaran, serta melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan yang dilakukan dalam mengelola iklim pembelajaran di kelas sudah 

mencakup beberapa hal yang telah dijelaskan oleh Depdiknas (2004: 7) yaitu 

suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan, dan perwujudan nilai dan 

semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

i. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Untuk kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran pada siklus I 

pertemuan 1 mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

tampak adalah materi yang disajikan sesuai dengan tema, SK, KD, indikator 

dan tujuan pembelajaran serta dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. 

Sedangkan deskriptor yang tidak tampak adalah materi pembelajaran 

disajikan secara sistematis, ada keseimbangan  antara keluasan materi dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia. Kualitas materi yang disajikan 

dalam pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 meningkat, mendapatkan skor 

3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah materi yang disajikan 

sesuai dengan tema, SK, KD, indikator dan tujuan pembelajaran serta dapat 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, serta materi pembelajaran disajikan 

secara sistematis. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak adalah ada 

keseimbangan  antara keluasan materi dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran 

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik pada siklus II pertemuan 1 
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dan siklus II pertemuan 2. Deskriptor yang tampak adalah materi yang 

disajikan sesuai dengan tema, SK, KD, indikator dan tujuan pembelajaran 

serta dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, materi pembelajaran 

disajikan secara sistematis, serta ada keseimbangan  antara keluasan materi 

dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia. 

Kualitas materi yang disajikan sudah mencakup beberapa hal yang 

dikemukan oleh Depdiknas (2007) yaitu kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, ada keseimbangan 

antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, materi 

pembelajaran sistematis dan kontekstual, dapat mengakomodasikan 

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 filosofis, 

profesional, psiko-pedagogis dan praktis. 

j. Kualitas media CD Interaktif yang digunakan 

Untuk kualitas media CD Interaktif yang digunakan mendapatkan skor 

4 dengan kategori sangat baik pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2, 

serta siklus II pertemuan 1 dan pertemuan 2. Semua deskriptor tampak yaitu 

media CD Interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, 

media mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa 

dengan guru, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar 

siswa, dan media dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Media yang digunakan cukup berkualitas karena sudah mencakup beberapa 
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hal yang telah dikemukakan oleh Depdiknas (2007) yaitu dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan ahli bidang 

ilmu yang relevan, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman 

belajar siswa, serta melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana 

belajar dari siswa yang pasif menjadi aktif berdiskusi dan mencari informasi 

melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

k. Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar 

Untuk keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar pada siklus I 

pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II 

pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua 

deskriptor tampak yaitu suara guru bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada 

di kelas, pandangan mata ke seluruh siswa dengan sama rata,  adanya variasi 

posisi guru dalam mengajar, menggunakan media dalam pembelajaran. 

keterampilan guru dalam mengadakan variasi dalam mengajar sudah sesuai 

dengan komponen dari pengadaaan variasi menurut Harjati (2008: 1) yaitu 

variasi pola interaksi dan kegiatan siswa yang salah satunya pola guru-murid, 

murid-guru, murid-murid, variasi dalam gaya mengajar yang meliputi variai 

suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, 

gerakan badan dan mimik, pergantian posisi guru dalam kelas, dan 

penggunaan media dan bahan pelajaran yang bervariasi diantaranya 

menampilkan variasi alat bantu atau bahan yang dapat dilihat, alat yang dapat 

didengar, atau yang dapat diraba dan dimanipulasi. 
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l. Keterampilan dalam memberikan penguatan 

Untuk keterampilan dalam memberikan penguatan pada siklus I 

pertemuan 1 mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak adalah penguatan diberikan dengan segera setelah muncul respon dari 

siswa, pemberian penghargaan secara verbal .(pujian), dan penguatan 

berbentuk gerakan/ acungan jempol. Deskriptor yang tidak tampak adalah 

pemberian pengahargaan secara non verbal (hadiah berupa benda/sertifikat). 

Mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 dengan skor 3 kategori 

baik. Deskriptor yang tampak adalah penguatan diberikan dengan segera 

setelah muncul respon dari siswa, pemberian penghargaan secara verbal 

.(pujian), dan penguatan berbentuk gerakan/ acungan jempol. Deskriptor yang 

tidak tampak adalah pemberian pengahargaan secara non verbal (hadiah 

berupa benda/sertifikat). Keterampilan dalam memberikan penguatan juga 

meningkat pada siklus II pertemuan 1 dan pertemuan 2, mendapatkan skor 4 

dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak adalah penguatan 

diberikan dengan segera setelah muncul respon dari siswa, pemberian 

penghargaan secara verbal .(pujian), penguatan berbentuk gerakan/ acungan 

jempol, dan pemberian pengahargaan secara non verbal (hadiah berupa 

benda/sertifikat).Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan cara memberikan 

penguatan yang dikemukakan oleh Rusman (2010: 85) yaitu penguatan 

kepada pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok siswa, pemberian 

penguatan dengan cara segera, dan variasi dalam penggunaan. 
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m. Keterampilan menutup pelajaran 

Untuk keterampilan menutup pelajaran mendapatkan skor 3 dengan 

kriteria baik pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, dan siklus II 

pertemuan 2. Deskriptor yang tampak adalah membuat penegasan/ 

kesimpulan tentang konsep-konsep yang telah dipelajari bersama siswa, 

memberikan soal evaluasi kepada siswa secara individu, dan memberikan 

tindak lanjut (follow up) berupa tugas rumah atau saran-saran untuk selalu 

mengingat materi yang telah diajarkan. Deskriptor yang belum tampak adalah 

memberi kisi-kisi materi selanjutnya untuk dipelajari dirumah. Untuk 

pertemuan siklus II pertemuan 1 mendapat skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Semua deskriptor tampak yaitumembuat penegasan/ kesimpulan tentang 

konsep-konsep yang telah dipelajari bersama siswa, memberikan soal 

evaluasi kepada siswa secara individu, memberikan tindak lanjut (follow up) 

berupa tugas rumah atau saran-saran untuk selalu mengingat materi yang 

telah diajarkan, dan memberi kisi-kisi materi selanjutnya untuk dipelajari 

dirumah.Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan cara yang dilakukan guru 

dalam menutup pelajaran yang dikemukakan oleh Usman (2011: 93) yaitu 

meninjau kembali peguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran 

dan membuat ringkasan, engevaluasi dengan cara mendemonstrasikan 

keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi 

pendapat siswa sendiri, memberikan soal-soal tertulis. 
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4.3.1.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif diketahui bahwa skor 

rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. Siklus I pertemuan 1 aktivitas 

siswa memperoleh skor rata-rata 12,4 dan masuk dalam kategori cukup. Pada 

siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan menjadi 15,4 dengan kategori 

baik.Pada siklus II pertemuan 1, skor rata-rata aktivitas siswa juga mengalami 

peningkatan. Skor rata-rata siklus II pertemuan 1 adalah 16,3. Peningkatan juga 

terjadi pada siklus II pertemuan 2. Skor rata-rata pada siklus II pertemuan 2 

adalah 17,3 dengan kategori sangat baik. 

Berikut ini adalah uraian peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa. 

a. Siswa memperhatikan penyajian masalah serta arahan dari guru untuk belajar 

menemukan jawaban yang disajikan melalui media CD Interaktif 

Berikut adalah diagram aktivitas siswa dalam memperhatikan 

penyajian masalah serta arahan dari guru untuk belajar menemukan jawaban 

yang disajikan melalui media CD Interaktif pada siklus I dan II. 
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Gambar 4.17 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa dalam 

Memperhatikan Penyajian Masalah Serta Arahan dari Guru Untuk Belajar 

Menemukan Jawaban yang Disajikan melalui Media CD Interaktif 

Pada siklus I pertemuan 1 indikator aktivitas siswa dalam 

memperhatikan penyajian masalah serta arahan dari guru untuk belajar 

menemukan jawaban yang disajikan melalui media CD Interaktif 

memperoleh skor rata-rata 2,1 dengan kategori baik. Berdasarkan diagram 

4.11, siswa KMR memperoleh skor sebanyak 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang tampak adalah arah pandangan siswa menuju pada layar 

LCD yang berisi penyajian masalah, tidak berbicara sendiri dengan siswa 

lain, melakukan arahan yang disampaikan guru dalam belajar menemukan 

jawaban. Sedangkan siswa LBH, RFP, ARP, SRA, DB, FWN, SAR, FTC, 

dan PMTH memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

tampak adalah arah pandangan siswa menuju pada layar LCD yang berisi 

penyajian masalah dan melakukan arahan yang disampaikan guru dalam 

belajar menemukan jawaban. 
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Indikator aktivitas siswa dalam memperhatikan penyajian masalah 

serta arahan dari guru untuk belajar menemukan jawaban yang disajikan 

melalui media CD Interaktif mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 

2. Pada siklus I pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 3,2 dengan kategori 

sangat baik. Siswa KMR dan SAR memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Deskriptor yang tampak adalah arah pandangan siswa menuju pada 

layar LCD yang berisi penyajian masalah, memberi respon saat guru 

bertanya, tidak berbicara sendiri dengan siswa lain, dan melakukan arahan 

yang disampaikan guru dalam belajar menemukan jawaban. Siswa LBH, 

RFP, ARP, SRA, DB, FWN, FTC dan PMTH memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak untuk siswa LBH, RFP, ARP, SRA, 

DB, dan PMTH adalah arah pandangan siswa menuju pada layar LCD yang 

berisi penyajian masalah, memberi respon saat guru bertanya, dan melakukan 

arahan yang disampaikan guru dalam belajar menemukan jawaban. 

Sedangkan deskriptor untuk siswa FWN dan FTC adalah arah pandangan 

siswa menuju pada layar LCD yang berisi penyajian masalah, tidak berbicara 

sendiri dengan siswa lain, dan melakukan arahan yang disampaikan guru 

dalam belajar menemukan jawaban. 

Indikator aktivitas siswa dalam memperhatikan penyajian masalah 

serta arahan dari guru untuk belajar menemukan jawaban yang disajikan 

melalui media CD Interaktif pada siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 

rata-rata 3,2 dengan kategori sangat baik. Siswa KMR dan SAR memperoleh 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak adalah arah 



204 

 

 
 

pandangan siswa menuju pada layar LCD yang berisi penyajian masalah, 

memberi respon saat guru bertanya, tidak berbicara sendiri dengan siswa lain, 

dan melakukan arahan yang disampaikan guru dalam belajar menemukan 

jawaban. Untuk siswa LBH, RFP, ARP, SRA, DB, FWN, FTC dan PMTH 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak untuk 

siswa LBH, RFP, SRA, DB, FWN, FTC dan PMTH adalah arah pandangan 

siswa menuju pada layar LCD yang berisi penyajian masalah, memberi 

respon saat guru bertanya, dan melakukan arahan yang disampaikan guru 

dalam belajar menemukan jawaban. Sedangkan deskriptor yang tampak untuk 

siswa ARP adalah arah pandangan siswa menuju pada layar LCD yang berisi 

penyajian masalah, tidak berbicara sendiri dengan siswa lain, dan melakukan 

arahan yang disampaikan guru dalam belajar menemukan jawaban. 

Skor rata-rata untuk indikator aktivitas siswa dalam memperhatikan 

penyajian masalah serta arahan dari guru untuk belajar menemukan jawaban 

yang disajikan melalui media CD Interaktif mengalami peningkatan pada 

siklus II pertemuan 2 yaitu 3,4 dengan kategori sangat baik. Siswa ARP, 

KMR, dan SAR memperoleh skor 4. Keempat deskriptor yang tampak adalah 

arah pandangan siswa menuju pada layar LCD yang berisi penyajian masalah, 

memberi respon saat guru bertanya, tidak berbicara sendiri dengan siswa lain, 

dan melakukan arahan yang disampaikan guru dalam belajar menemukan 

jawaban. Untuk siswa LBH, RFP, SRA, DB, FWN, FTC dan PMTH 

memperoleh skor 3 dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak 

untuk siswa LBH, RFP, SRA, DB, FWN, FTC dan PMTH adalah arah 
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pandangan siswa menuju pada layar LCD yang berisi penyajian masalah, 

memberi respon saat guru bertanya, dan melakukan arahan yang disampaikan 

guru dalam belajar menemukan jawaban. 

Kegiatan siswa pada saat memperhatikan penyajian masalah serta 

arahan dari guru untuk belajar menemukan jawaban yang disajikan melalui 

media CD Interaktif dengan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Hamalik 

2001:173) yaitu kegiatan visual (visual activities), dan kegiatan lisan (Oral 

Activities).  

b. Siswa aktif bekerja dalam penyelidikan/melaksanakan diskusi bersama 

kelompok 

Berikut adalah data aktivitas siswa aktif bekerja dalam 

penyelidikan/melaksanakan diskusi bersama kelompok pada siklus I dan 

siklus II. 

 

Gambar 4.18 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa Aktif 

Bekerja dalam Penyelidikan/Melaksanakan Diskusi Bersama Kelompok 

Pada siklus I pertemuan 1 untuk indikator aktivitas siswa aktif bekerja 

dalam penyelidikan/melaksanakan diskusi bersama kelompok memperoleh 
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skor rata-rata 1,9 dan termasuk kategori cukup. Berdasarkan diagran tersebut 

diketahui bahwa siswa KMR memperoleh skor 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang tampak adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan 

melalui CD Interaktif bersama kelompok, mengeluarkan pendapat atau 

memberi masukan dalam mencari alternatif pemecahan masalah bersama 

kelompok, dan ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan. 

Untuk siswa RFP, ARP, SRA, DB, FWN, FTC, dan PMTH mendapat skor 2 

dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah adalah ikut mengkaji 

permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok dan 

ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan. Sedangkan untuk 

siswa LBH dan SAR memperoleh skor 1 dengan kategori kurang. Deskriptor 

yang tampak adalah ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan. 

Indikator aktivitas siswa aktif bekerja dalam penyelidikan/me-

laksanakan diskusi bersama kelompok pada siklus I pertemuan 2 mengalami 

peningkatan. Skor rata-rata 3,2 dengan kategori sangat baik. Siswa ARP, DB, 

dan KMR mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang 

tampak adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan melalui CD 

Interaktif bersama kelompok, mengeluarkan pendapat atau memberi masukan 

dalam mencari alternatif pemecahan masalah bersama kelompok, ikut 

melakukan interaksi dengan media yang disediakan, dan menghargai 

pendapat teman saat diskusi kelompok. Untuk siswa LBH, RFP, SRA, FWN, 

SAR, dan PMTH mendapat skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak untuk siswa LBH, RFP, SAR, dan PMTHadalah ikut mengkaji 
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permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok, 

mengeluarkan pendapat atau memberi masukan dalam mencari alternatif 

pemecahan masalah bersama kelompok, dan ikut melakukan interaksi dengan 

media yang disediakan. Sedangkan untuk siswa SRA dan FWN dskriptor 

yang tampak adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan melalui CD 

Interaktif bersama kelompok, mengeluarkan pendapat atau memberi masukan 

dalam mencari alternatif pemecahan masalah bersama kelompok, dan 

menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok. Siswa FTC mendapat 

skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah ikut mengkaji 

permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok dan 

ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan. 

Peningkatan juga terjadi pada siklus II pertemuan 1 dengan skor rata-

rata yang diperoleh adalah 3,3 dengan kategori sangat baik. Siswa ARP, DB, 

dan KMR mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor 

tampak, keempat deskriptor tersebut adalah ikut mengkaji permasalahan yang 

diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok, mengeluarkan pendapat 

atau memberi masukan dalam mencari alternatif pemecahan masalah bersama 

kelompok, ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan, dan 

menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok. Siswa LBH, RFP, SRA, 

FWN, SAR, FTC, dan PMTH mendapat skor 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa LBH dan SAR adalah ikut mengkaji 

permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok, 

mengeluarkan pendapat atau memberi masukan dalam mencari alternatif 



208 

 

 
 

pemecahan masalah bersama kelompok, dan ikut melakukan interaksi dengan 

media yang disediakan. Deskriptor yang tampak untuk siswa RFP, SRA, 

FWN,FTC, dan PMTH adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan 

melalui CD Interaktif bersama kelompok, ikut melakukan interaksi dengan 

media yang disediakan, dan menghargai pendapat teman saat diskusi 

kelompok. 

Indikator aktivitas siswa aktif bekerja dalam penyelidikan/melaksa-

nakan diskusi bersama kelompok pada siklus II pertemuan 2 mengalami 

peningkatan. Skor rata-rata 3,5 dengan kategori sangat baik. Siswa ARP, DB, 

KMR, SAR, dan PMTH mendapat skor 4 dengan kategori sangat baik. 

deskriptor yang tampak adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan 

melalui CD Interaktif bersama kelompok, mengeluarkan pendapat atau 

memberi masukan dalam mencari alternatif pemecahan masalah bersama 

kelompok, ikut melakukan interaksi dengan media yang disediakan, dan 

menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok. Siswa LBH, RFP, SRA, 

FWN, dan FTC mendapat skor 3 dengan kategori baik. deskriptor yang 

tampak untuk RFP, SRA, FWN, dan FTC adalah ikut mengkaji permasalahan 

yang diberikan melalui CD Interaktif bersama kelompok, ikut melakukan 

interaksi dengan media yang disediakan, dan menghargai pendapat teman saat 

diskusi kelompok. Sedangkan untuk siswa LBH dekriptor yang tampak 

adalah ikut mengkaji permasalahan yang diberikan melalui CD Interaktif 

bersama kelompok, mengeluarkan pendapat atau memberi masukan dalam 
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mencari alternatif pemecahan masalah bersama kelompok, dan ikut 

melakukan interaksi dengan media yang disediakan. 

Kegiatan siswa aktif bekerja dalam penyelidikan/melaksanakan diskusi 

bersama kelompok sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Hamalik 

2001:173) yaitu kegiatan lisan (oral activites), kegiatan mendengarkan 

(listening activites), kegiatan mental (mental activities), dan kegiatan 

emosional (emotional activities).  

c. Siswa membuat dan menyajikan hasil kerja dari proses pemecahan masalah 

yang telah dilakukan 

Berikut adalah data aktivitas siswa dalam membuat dan menyajikan 

hasil kerja dari proses pemecahan masalah yang telah dilakukan pada siklus I 

dan siklus II. 

 

Gambar 4.19 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa dalam 

Membuat dan Menyajikan Hasil Kerja dari Proses Pemecahan Masalah 

yang Telah Dilakukan 

Pada siklus I pertemuan 1 untuk indikator aktivitas siswa dalam 

membuat dan menyajikan hasil kerja dari proses pemecahan masalah yang 
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telah dilakukan memperoleh skor rata-rata 2,2 dengan kategori baik. 

Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa siswa RFP, SRA, SAR 

dan FTC mendapat skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak 

adalah ikut membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan masalah 

di lembar kerja kelompok, memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, 

dan menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah dipahami baik 

secara lisan atau tertulis. Siswa LBH, ARP, DB, KMR, dan PMTH mendapat 

skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak untuk siswa LBH, 

ARP, DB, dan PMTH adalah ikut membuat laporan dengan menuliskan 

proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok dan memiliki 

keberanian untuk maju ke depan kelas. Untuk siswa KMR deskriptor yang 

tampak adalah ikut membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan 

masalah di lembar kerja kelompok, dan menyampaikan hasil kerja dengan 

kalimat yang mudah dipahami baik secara lisan atau tertulis. Siswa FWN 

mendapat skor 1 dengan kategori kurang. Deskriptor yang tampak adalah ikut 

membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan masalah di lembar 

kerja kelompok. 

Pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan dengan skor rata-

rata yang diperoleh adalah 2,5 dengan kategori baik. Siswa RFP, DB, KMR, 

SAR, dan PMTH mendapat skor 3 dengan kategori baik. Untuk siswa RFP, 

DB, dan PMTH deskriptor yang tampak adalah ikut membuat laporan dengan 

menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, memiliki 

keberanian untuk maju ke depan kelas, dan menyampaikan hasil kerja dengan 



211 

 

 
 

kalimat yang mudah dipahami baik secara lisan atau tertulis. Untuk siswa 

KMR dan SARadalah ikut membuat laporan dengan menuliskan proses 

pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, menyampaikan hasil kerja 

dengan kalimat yang mudah dipahami baik secara lisan atau tertulis, dan 

menyampaikan hasil diskusi dengan sikap yang baik. 

Siswa LBH, ARP, SRA, FWN, dan FTC mendapatkan skor 2 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah ikut membuat laporan dengan 

menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, memiliki 

keberanian untuk maju ke depan kelas. 

Pada siklus II pertemuan 1 mengalami peningkatan dengan rata-rata 

skor 3,2 dengan kategori sangat baik. Siswa LBH, RFP, ARP, SRA, DB, 

FWN, KMR, FTC, dan PMTH mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang tampak untuk LBH, RFP, FWN, dan PMTH adalah ikut 

membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan masalah di lembar 

kerja kelompok, memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, dan 

menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah dipahami baik secara 

lisan atau tertulis. Deskriptor yang tampak untuk ARP, SRA, DB, FTC dan 

KMR adalah ikut membuat laporan dengan menuliskan proses pemecahan 

masalah di lembar kerja kelompok, menyampaikan hasil kerja dengan kalimat 

yang mudah dipahami baik secara lisan atau tertulis, dan menyampaikan hasil 

diskusi dengan sikap yang baik. Siswa SAR mendapat skor 4 kategori sangat 

baik dengan semua deskriptor tampak. 
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Pada siklus II pertemuan 2 mengalami peningkatan dengan skor rata-

rata skor 3,4 dengan kategori sangat baik. Siswa ARP, SRA, DB, KMR, FTC, 

dan PMTH mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang 

tampak untuk PMTH adalah ikut membuat laporan dengan menuliskan proses 

pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, memiliki keberanian untuk 

maju ke depan kelas, dan menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang 

mudah dipahami baik secara lisan atau tertulis. Deskriptor yang tampak untuk 

ARP, SRA, DB, FTC dan KMR adalah ikut membuat laporan dengan 

menuliskan proses pemecahan masalah di lembar kerja kelompok, 

menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah dipahami baik secara 

lisan atau tertulis, dan menyampaikan hasil diskusi dengan sikap yang baik. 

Siswa SAR, LBH, RFP, dan PMTH mendapat skor 4 kategori sangat baik 

dengan semua deskriptor tampak. 

Kegiatan siswa pada saat membuat dan menyajikan hasil kerja dari 

proses pemecahan masalah yang telah dilakukan sesuai dengan kegiatan-

kegiatan siswa yang dikemukakan oleh Diedrich (dalam Hamalik 2001:173) 

yaitu kegiatan menulis (writing activities), kegiatan mental (mental 

activities), kegiatan metrik (motor activites), dan kegiatan mental (mental 

activities).  

d. Siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah  

Berikut adalah data aktivitas siswa dalam menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah pada siklus I dan siklus II. 
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Gambar 4.20 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa dalam 

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Pada siklus I pertemuan 1 untuk indikator aktivitas siswa dalam 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah mendapat skor 

rata-rata 2,4 dengan kategori baik. Siswa LBH, FWN, KMR, dan SAR 

mendapat skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah ikut 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

mereka buat, memperhatikan klarifikasi pemecahan masalah dan hasil yang 

disampaikan oleh guru, serta memperbaiki hasil pemecahan masalah dan hasil 

apabila siswa belum tepat dalam menjawab. Untuk siswa RFP, ARP, SRA, 

DB, FTC, dan PMTH mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor 

yang tampak adalah ikut menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah yang telah mereka buat dan memperhatikan klarifikasi pemecahan 

masalah dan hasil yang disampaikan oleh guru. 

Pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan dengan skor rata-

rata 2,5 dengan kriteria baik. Siswa RFP, SRA, DB, KMR, SAR, dan PMTH 

mendapat skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah ikut 
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menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

mereka buat, memperhatikan klarifikasi pemecahan masalah dan hasil yang 

disampaikan oleh guru, dan memperbaiki pemecahan masalah dan hasil 

apabila siswa belum tepat dalam menjawab. Siswa LBH, ARP, FWN, dan 

FTC mendapat skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah 

ikut ikut menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang 

telah mereka buat dan memperhatikan klarifikasi pemecahan masalah dan 

hasil yang disampaikan oleh guru. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator ini juga mengalami peningkatan 

dengan skor rata-rata 2,7 dengan kategori baik. Siswa RFP, SRA, DB, KMR, 

SAR, FTC dan PMTH mendapat skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor 

yang tampak adalah ikut menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah yang telah mereka buat, memperhatikan klarifikasi pemecahan 

masalah dan hasil yang disampaikan oleh guru, dan memperbaiki pemecahan 

masalah dan hasil apabila siswa belum tepat dalam menjawab. 

Siswa LBH dan ARP mendapat skor 2 dengan kategori cukup. 

Deskriptor yang tampak adalah ikut ikut menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah yang telah mereka buat dan memperhatikan 

klarifikasi pemecahan masalah dan hasil yang disampaikan oleh guru. 

Pada siklus II pertemuan 2 mengalami peningkatan, skor rata-rata 3 

dengan kategori sangat baik. Siswa LBH, ARP, FWN, RFP, SRA, DB, KMR, 

SAR, FTC dan PMTH mendapat skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor 

yang tampak adalah ikut menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 



215 

 

 
 

masalah yang telah mereka buat, memperhatikan klarifikasi pemecahan 

masalah dan hasil yang disampaikan oleh guru, dan memperbaiki pemecahan 

masalah dan hasil apabila siswa belum tepat dalam menjawab. 

Kegiatan siswa-kegiatan siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah sesuai dengan kegiatan-kegiatan siswa yang 

dikemukakan oleh Diedrich (dalam Hamalik 2001:173) yaitu kegiatan mental 

(mental activities), kegiatan lisan (oral activities), kegiatan menulis (writing 

activities), kegiatan emosional (emosional activities), dan kegiatan 

mendengar (listening activities). 

e. Siswa mengasah kemampuan dengan permainan kuis 

Berikut adalah data aktivitas siswa dalam mengasah kemampuan 

dengan permainan kuis pada siklus I dan siklus II. 

 

Gambar 4.21 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa dalam 

Mengasah Kemampuan dengan Permainan Kuis 

Pada siklus I pertemuan 1 indikator mengasah kemampuan dengan 

permainan kuis diperoleh skor rata-rata 3,6 dengan kategori sangat baik. 

Siswa RFP, ARP, SRA, FWN, KMR, dan SAR mendapatkan skor 4 dengan 
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kategori sangat baik. Semua deskriptor yang tampak adalah menjawab 

pertanyaan dalam kuis, mengulang menjawab pertnyaan apabila jawaban 

masih salah, memberikan kesempatan kepada teman untuk mencoba bermain 

kuis, dan menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. 

Sedangkan untuk siswa LBH, DB, FTC, dan PMTH mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah menjawab pertanyaan 

dalam kuis, mengulang menjawab pertnyaan apabila jawaban masih salah, 

dan menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. 

Pada siklus I pertemuan 2 indikator ini mengalami peningkatan 

dengan skor rata-rata 4 kategori sangat baik. Ini ditandai dengan tampaknya 

semua deskriptor yang ada. Deskriptor tersebut adalah siswa menjawab 

pertanyaan dalam kuis, mengulang untuk menjawab pertanyaan apabila 

jawaban masih salah, memberi kesempatan kepada teman  untuk mencoba 

bermain kuis, dan menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu yang diberikan 

oleh guru. 

Pada siklus II pertemuan 1 diperoleh skor rata-rata 4 dengan kategori 

sangat baik. Ini ditandai dengan tampaknya semua deskriptor yang ada. 

Deskriptor tersebut adalah siswa menjawab pertanyaan dalam kuis, 

mengulang untuk menjawab pertanyaan apabila jawaban masih salah, 

memberi kesempatan kepada teman  untuk mencoba bermain kuis, dan 

menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator ini mendapat skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Ini ditandai dengan tampaknya semua deskriptor yang 
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ada. Deskriptor tersebut adalah siswa menjawab pertanyaan dalam kuis, 

mengulang untuk menjawab pertanyaan apabila jawaban masih salah, 

memberi kesempatan kepada teman  untuk mencoba bermain kuis, dan 

menyelesaikan kuis sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. 

Kegiatan yang dilakukan siswa saat mengasah kemampuan dengan 

permainan kuis sesuai dengan kegiatan-kegiatan siswa yang dikemukakan 

oleh Diedrich (dalam Hamalik 2001:173) yaitukegiatan lisan (oral activities), 

kegiatan emosional (emosional activities), kegiatan metrik (motor activities), 

dan kegiatan mental (mental activities). 

 

4.3.1.4 Hasil Observasi Ranah Kognitif Siswa 

Tabel 4.19 

Analisis Data Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa yang Menjadi Fokus 

Pengamatan Aktivitas Siswa 

No. Pencapaian 
Siklus I Siklus 2 

1 2 1 2 

1. Rata-rata 38 52,2 65,6 71,2 

2. Nilai terendah 32 40 56 56 

3. Nilai tertinggi 60 66 84 84 

4. Persentase ketuntasan 10 % 30 % 40 % 70 % 

 

Berikut adalah diagram garis hasil belajar ranah kognitif siswa yang 

menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II. 
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Gambar 4.22 Diagram Garis Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Siswa yang Menjadi Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa 

Berdasarkan tabel dan diagram tersebut diketahui bahwa rata-rata hasil 

belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa pada 

siklus I pertemuan 1 adalah 38. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus I 

pertemuan 2 menjadi 52,2. Peningkatan rerata terjadi karena keterampilan guru 

dan aktivitas siswa mengalami peningkatan. Peningkatan skor keterampilan guru 

dan aktivitas siswa berpengaruh terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa, 

termasuk siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa. Pada siklus II 

pertemuan 1, rata-rata hasil belajar siswa yang menjadi fokus pengamatan 

aktivitas siswa menjadi 65,6. Rata-rata hasil belajar siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa mengalami peningkatan kembali pada siklus II 

pertemuan 2 menjadi 71,2. Peningkatan ini terjadi karena dalam kegiatan 

pembelajaran siswa dikelompokkan secara heterogen untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Keterlibatan siswa sebagai anggota kelompok dalam penyelidikan 
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permasalahan yang berkaitan dengan materi secara berkelompok tersebut 

menjadikan siswa lebih paham terhadap permasalahan yang diberikan. 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang menjadi fokus pengamatan 

aktivitas siswa mengalami peningkatan berturut-turut yaitu 10% pada siklus I 

pertemuan 1, 30% pada siklus I pertemuan 2, 40 % pada siklus II pertemuan 1, 

dan 70 % pada siklus II pertemuan 2. Kenaikan persentase ketuntasan tersebut 

dipengaruhi oleh keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran 

matematika melalui model Problem Based Learningberbantuan CD Interaktif. 

Keterampilan guru dan aktivitas siswa yang meningkat berpengaruh pada 

meningkatnya persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa. 

Peningkatan juga terjadi dengan hasil belajar keseluruhan siswa kelas IVB 

SDN Wates 01 Semarang. Untuk mengetahui peningkatan tersebut, disajikan data 

dalam tabel dan diagram berikut. 

Tabel 4.20 

Analisis Data Prasiklus, Siklus I, dan siklus II 

 

No. Pencapaian 

Data 

Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus 2 

1 2 1 2 

1. Rata-rata 55,83 58,7 70,4 79 84,3 

2. Nilai terendah 81 92 100 100 100 

3. Nilai tertinggi 36 32 40 56 56 

4. Siswa yang tuntas 14 21 28 33 37 

5. Siswa yang belum 

tuntas 

26 19 12 7 3 

6. Persentase ketuntasan 35 % 52,5 % 70 % 82,5 % 92,5 % 

 



220 

 

 
 

Berikut adalah diagram garis hasil belajar ranah kognitif siswa pada 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

 

Gambar 4.23 Diagram Garis Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

 

Sedangkan untuk peningkatan persentase ketuntasan disajikan dalam 

bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. 
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Gambar 4.24 Diagram Lingkaran Ketuntasan Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Prasiklus, Siklus I , dan Siklus II 

Berdasarkan tabel dan diagram tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

hasil belajar ranah kognitif  siswa pada pra siklus sebesar 55,83 dengan nilai 

terendah adalah 36 dan nilai tertinggi adalah 81. Jumlah siswa yang mencapai 
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ketuntasan adalah 14 siswa, sedangkan 26 lainnya memperoleh nilai di bawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Ketuntasan belajar pada prasiklus sebesar 

35%. Kemudian, dilakukan pembelajaran siklus I pertemuan 1. Rata-rata hasil 

belajar ranah kognitif mengalami kenaikan menjadi 58,7 dengan nilai terendah 

adalah 30 dan nilai tertinggi adalah 94. Jumlah siswa yang tuntas juga mengalami 

peningkatan menjadi 21 siswa. Sehingga siswa yang tidak tuntas berkurang men-

jadi 19 siswa. Ketuntasan belajar pada siklus I pertemuan 1 adalah 52,5%. 

Peningkatan terjadi karena penyampaian materi menggunakan media yang 

menarik sehingga siswa juga lebih fokus dalam mengamati dan memahami materi 

yang diberikan. Namun nilai terendah pada siklus I pertemuan 1 menurun dari 

data prasiklus yaitu dari 36 menjadi 30 ini dikarenakan siswa masih kurang dalam 

memahami soal cerita terlebih lagi mereka masih kebingungan dalam langkah-

langkah untuk mengerjakan soal cerita 

Setelah dilakukan pembelajaran siklus I pertemuan 2 rata-rata hasil belajar 

kognitif siswa mengalami kenaikan menjadi 70,4 dengan nilai terendah 40 dan 

nilai tertinggi 100. Jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) adalah 28. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) berjumlah 12 siswa. Sehingga ketuntasan belajar pada 

siklus I pertemuan 2 adalah 70%. Presentase ketuntasan belajar naik sebesar 

15,5%. Kenaikan dari siklus I pertemuan 1 ke siklus I pertemuan 2 merupakan 

kenaikan terbesar dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini. Hal ini terjadi karena 

siswa sudah mulai terbiasa mengerjakan soal cerita sehingga mereka paham 

langkah-langkah apa saja yang harus mereka kerjakan. Terlebih lagi media yang 
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digunakan cukup menarik perhatian siswa, saat pengerjaan contoh soal cerita 

siswa juga dilibatkan guru juga menggunakan benda manupilatif pecahan 

sehingga siswa lebih mudah dalam memahami. 

Pada siklus II pertemuan 1 terjadi peningkatan nilai hasil belajar ranah 

kognitif siswa. Nilai rata-rata sebesar 79 dengan nilai terendah 56 dan nilai 

tertinggi 100. Jumlah siswa yang tuntas juga mengalami peningkatan menjadi 33 

siswa. Sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas berkurang menjadi 7 siswa. 

Ketuntasan belajar pada siklus II pertemuan 1 adalah 82,5%. Peningkatan ini 

terjadi karena guru dalam menyampaikan materi dengan memberikan contoh 

permasalahan yang kontekstual, serta membantu siswa memahami permasalahan 

yang diberikan. Guru juga telah menyediakan sumber belajar, memotivasi, serta 

membimbing siswa dalam melakukan proses penyelidikan. Siswa telah terlibat 

aktif dalam pembelajaran yaitu melaksanakan tugas belajar dalam kelompok 

dengan baik sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian masalah yang telah 

dijelaskan. Saat pengerjaan LKS siswa dilengkapi dengan benda manipulatif 

pecahan sehingga siswa mudah memahami materi dan soal yang diberikan, 

sehingga ini mempengaruhi hasil belajar mereka menjadi lebih baik 

Peningkatan hasil belajar ranah kognitif juga mengalami peningkatan pada 

siklus II pertemuan 2. Nilai rata-rata siswa mengalami kenaikan menjadi 84,3 

dengan nilai terendah 56 dan nilai tertinggi 100. Jumlah siswa yang tuntas juga 

mengalami peningkatan menjadi 37. Sedangkan siswa yang tidak tuntas berkurang 

menjadi 3. Ketuntasan belajar adalah 92,5%.  Kenaikan ketuntasan hasil belajar 

rahan kognitif siswa hanya sebesar 7,5 %.  
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Seluruh data yang diperoleh peneliti yaitu keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa telah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa model Problem Based Learning 

berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa 

kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

 

4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

melalui Problem Based Learning Berbantuan CD Interaktif pada Siswa Kelas IVB 

SDN Wates 01 Semarang” telah dilakukan. Berdasarkan penelitian tersebut 

diketahui bahwa terjadi peningkatan terhadap keterampilan guru, aktivitas dan 

hasil belajar ranah kognitif siswa. Hal ini dapat membuktikan bahwa model 

Problem Based Learning dan media CD Interaktif cocok bila diterapkan pada 

pembelajaran matematika khususnya materi pecahan di sekolah dasar (SD). 

Penggunaan Problem Based Learning dalam pembelajaran dapat membantu siswa 

menyerap pengetahuan dengan lebih baik karena siswa terlibat aktif dalam 

kegiatan belajar, siswa juga terlatih untuk bekerja sama dan terlatih unuk 

memecahkan sebuah permasalahan yang nantinya akan berguna di dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. Media CD Interaktif juga memberikan kontribusi 

yang cukup dalam pembelajaran karena akan memudahkan siswa dalam 

memahami materi serta menarik bagi siswa sehingga siswa memiliki minat yang 

lebih untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar.  
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Karakteristik Problem Based Learning yang dikemukakan oleh Satyasa 

(dalam Supinah, 2010: 24) yaitu belajar dimulai dengan suatu permasalahan, 

memastikan bahwa permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia 

nyata siswa, mengorganisasikan pelajaran di seputar permasalahan, bukan di 

seputar disiplin ilmu, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa 

dalam mengalami secara langsung proses belajar mereka sendiri, menggunakan 

kelompok kecil, serta menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah 

mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja (performance) sudah dilakukan 

oleh peneliti saat kegiatan prose belajar mengajar. Pada siklus I pertemuan 1 

karakteristik belajar dengan suatu permasalahan, mengorganisasikan pelajaran di 

seputar permasalahan, bukan di seputar disiplin ilmu dan memastikan bahwa 

permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa sudah 

tampak, terlihat saat guru memberikan permasalahan yang berkaitan dengan 

dengan kehidupan sehari-hari melaui CD Interaktif  “Ayah pergi membeli pizza 

yang berbentuk lingkaran, dan ia memesan pizza yang sudah dipotong menjadi 6 

bagian yang sama. Sesampainya dirumah Rina memakan 
 

 
 bagian pizza dan Danu 

memakan 
 

 
  bagian pizza. Berapa bagian pizza yang dimakan Rani dan Danu bila 

dijumlahkan?”. 

 Karakteristik tersebut juga sudah tampak di siklus I pertemuan 2 masalah 

yang diberikan adalah “Indah memakan  
 

 
  bagian kue bolu berbentuk lingkaran 

yang dibuat Ibu. Di meja makan masih tersisa   
 

 
  bagian kue bolu. Berapa banyak 

bagian kue bolu pada awalnya?”. Masalah yang diberikan pada siklus II 
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pertemuan 1 adalah “Ibu memiliki satu buah kue pie apel, kemudian dibagi 

menjadi 4 bagian yang sama. Rina memakan 
 

 
  bagian kue. Maka berapa sisa kue 

pie Ibu sekarang?”. Masalah yang diberikan pada siklus II pertemuan 2 adalah 

“Tono memiliki tali pramuka yang panjangnya  
 

 
   meter. Lalu ia mengunakan tali 

tersebut untuk  membuat tenda sepanjang 
 

 
 meter. Berapa panjang tali Tono 

sekarang?”. 

Untuk karakteristik memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada 

siswa dalam mengalami secara langsung proses belajar mereka sendiri dan 

menggunakan kelompok kecil terlihat saat guru meminta siswa untuk berdiskusi 

untuk memecahkan masalah bersama kelompok, dalam pembelajaran ini kelas 

dibagi menjadi 8 kelompok kecil dimana setiap kelompok terdiri dari 5 orang 

anggota. Dan karakteristik tersebut sudah tampak baik pada siklus siklus I 

pertemuan 1, siklus IIpertemuan 2, siklus II pertemuan 1 maupun siklus II 

pertemuan 2. Karakteristik menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang 

telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja (performance) terlihat 

dengan adanya kegiatan siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan, 

dan karakteristik ini juga telah dilakukan pada setiap pertemuan mulai dari siklus I 

pertemuan 1, siklus IIpertemuan 2, siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 

2. 

Selanjutnya untuk keterampilan bertanya pada siklus I pertemuan 1 guru 

belum melakukan pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan serta belum 

memberikan waktu berpikir siswa dalam menjawab pertanyaan, sehingga siswa 

menjawab pertanyaan secara serentak yang dapat menyebabkan kelas menjadi 
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gaduh. Guru juga melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti mengulangi pertanyaan 

sendiri, mengulangi jawaban siswa dan mengajukan pertanyaan yang memancing 

jawaban serentak. Sedangkan untuk Siklus I pertemuan 2, keterampilan bertanya 

guru  sama dengan pertemuan 1, tetapi pertanyaan difokuskan perhatian siswa 

pada inti masalah sesuai dengan materi yang dipelajari serta memberikan waktu 

kepada siswa untuk mempikirkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan guru. 

Kebiasaan yang harus dihindari masih dilakukan guru, sehingga siswa yang 

menjawab pertanyaan adalah siswa yang aktif sedangkan siswa yang di deretan 

belakang justru pasif dan kurang memperhatikan pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Selanjutnya keterampilan bertanya pada siklus II pertemuan 1 sudah lebih 

baik dari siklus I, dalam memberikan pertanyaan guru sudah mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas dan singkat yang ditampilkan melalui media CD Interaktif, 

pemberian acuan dengan memberikan informasi kepada siswa untuk dijadikan 

pedoman untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru serta melakukan 

pemindahan giliran dengan teknik menyebarkan pertanyaan yang memberikan 

kesempatan kepada siswa yang duduk berada di deretan belakang. Namun guru 

masih mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Sedangkan 

siklus II pertemuan 2 sama dengan pertemuan 1, namun pada pertemuan ini jika 

pertanyaan yang diberikan oleh guru belum dijawab siswa maka guru memberikan 

tuntunan agar siswa dapat memberikan jawaban dengan mengungkapkan kembali 

pertanyaan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh siswa.  

Saat mengerjakan soal evaluasi ada beberapa siswa yang mencontek 

jawaban temannya. Pada siklus I pertemuan 1 terlihat SRA dan RFP mencontek 
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pekerjaaan milik NYY. Pada siklus I pertemuan 2 masih ada beberapa siswa yang 

mencontek yaitu FTC. Sedangkan siklus II sudah tidak ada siswa yang 

mencontek, namun ada siswa bernama DZH berjalan menuju meja lain untuk 

meminjam pengahapus. Mencontek dapat diartikan sebagai perbuatan yang 

menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah/terhormat yaitu 

mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis 

(Bower dalam Satria, 2011: 1). Menurut Azizah (2011: 1) cara mencontek dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain, membuka buku paket atau buku 

sumber, membuat catatan kecil, melihat pekerjaan teman. Menyontek ini  sering 

terjadi dikalangan pelajar saat kegiatan belajar sehari-hari. 

Ada empat faktor yang menyebabkan seorang siswa mencontek menurut 

Brown (dalam Riadi, 2013: 1) diantaranya yaitu ingin mendapatkan nilai dengan 

cara yang mudah, pengaruh lingkungan di sekolah atau institusi pendidikan lain 

karena tekanan dari teman sebaya, budaya sekolah, budaya bersenang-senang, dan 

rndahnya resiko untuk ditangkap atau dihukum jika melakukan perilaku 

menyontek, kesulitan yang dihadapi dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

baik dalam masalah waktu atau masalah materi pelajaran, dan kurangnya kualitas 

pendidik yang sering acuh tak acuh sehingga muncul perilaku menyontek.  

Dampak yang ditumbulkan dari praktek mencontek yang dilakukan secara terus-

menerus akan mengakibatkan ketidakjujuran. Kebiasaan buru di sekolah ini dapat 

berdampak buruk pula saat siswa sudah berapa di luar sekolah. Mereka akan 

menjadi orang yang suka berbohong, tidak percaya akan kemampuan dii sendiri, 

dan  tidak mau berusaha menjadi yang lebih baik. Tindakan guru pada siswa yang 



229 

 

 
 

sudah terbiasa mencontek, dapat memberikan peringatan berupa teguran verbal 

dengan mendekati siswa tertentu dan berbicara suara kecil, mengambil suatu hal 

yang digemari siswa, mengisolasi siswa dari teman-teman untuk waktu tidak 

terlalu lama, memberikan sanksi yang berat pada siswa yang mencontek (Azizah, 

2012: 1). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Problem 

Based Learning dan media CD Interaktif memberikan kontribusi pada usaha 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika khususnya materi pecahan siswa 

kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. Maka hipotesis tindakan dari penelitian di 

kelas IVB SDN Wates 01 Semarang diterima, yaitu melalui Problem Based 

Learning berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika pada siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahaan diperoleh simpulan bahwa 

melalui Problem Based Learning berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IVB SDN Wates 01 Semarang 

yang dapat diperinci sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru mengalami peningkatan secara berturut-turut. Pada siklus 

I pertemuan 1 memperoleh skor 38 dengan kategori baik. Kemudian 

mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 42 dengan 

kategori baik. Peningkatan pada jumlah skor keterampilan guru siklus I 

pertemuan 2 terjadi pada indikator menjelaskan materi melalui media CD 

Interaktif, membimbing pembuatan dan penyajian laporan hasil diskusi 

kelompok, dan kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran. 

Peningkatan juga terjadi pada siklus II pertemuan 1 menjadi 46 dengan 

kategori sangat baik. Peningkatan pada jumlah skor keterampilan guru siklus  

II pertemuan 1 terjadi pada indikator membuka pelajaran, membimbing 

dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, kualitas 

materi yang disajikan dalam pembelajaran, memberikan penguatan, menutup 

dan pelajaran. Pada siklus II pertemuan 2 juga mengalami kenaikan menjadi 

50 dengan kategori sangat baik. Peningkatan pada jumlah skor keterampilan 
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guru siklus II pertemuan 2 terjadi pada indikator menjelaskan materi melalui 

media CD Interaktif, membimbing siswa untuk belajar menemukan jawaban, 

membimbing diskusi kecil untuk memecahkan masalah yang disajikan 

melalui CD Interaktif, membimbing pembuatan dan penyajian laporan diskusi 

kelompok. 

b. Aktivitas siswa mengalami peningkatan secara berturut-turut. Pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata sebesar 12,4 dengan kategori cukup. 

Pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan menjadi 15,4 dengan 

kategori baik. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada siklus II 

pertemuan 1 menjdai 16,3 dengan kategori baik. Peningkatan juga kembali 

terjadi pada siklus II pertemuan 2 menjadi 17,3 dan termasuk kategori sangat 

baik. Peningkatan aktivitas siswa tersebut ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan pada setiap indikator baik pada siklus I pertemuan 2, siklus II 

perteuan 1 dan siklus II pertemuan 2 yaitu memperhatikan penyajian masalah 

serta arahan dari guru untuk belajar menemukan jawaban yang disajikan 

melalui media CD Interaktif, aktif bekerja dalam penyelidikan/melaksanakan 

diskusi bersama kelompok, membuat dan menyajikan hasil kerja dari proses 

pemecahan masalah yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah, mengasah kemampuan dengan permainan kuis.  

c. Hasil belajar siswa (ranah kognitif) pada siklus I pertemuan 1 adalah 52,5%. 

Kemudian mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi  70%. 

Pada siklus II pertemuan 1, ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan 

menjadi 82,5% dan meningkat pula pada sikus II pertemuan 2 menjadi 92,5%
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5.2 SARAN 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian 

dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika melalui Problem Based Learning Berbantuan CD 

Interaktif pada Siswa Kelas IVB SDN Wates 01 Semarang. 

a. Sebaiknya guru membiasakan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa melalui Problem 

Based Learning, sehingga akan memudahkan siswa memahami konsep materi 

yang diajarkan. 

b. Pembelajaran matematika untuk materi pecahan berbantuan CD Interaktif 

hendaknya juga menggunakan benda manipulatif misalnya pada saat apersepsi 

atau saat pengerjaan LKS dalam diskusi kelompok. 

c. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik tentang penelitian ini dapat 

melanjutkan penelitian ini dengan mengorientasikan teori Piaget dalam 

materinya karena peneliti belum sempat menelitinya. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PROBLEM 

BASED LEARNING BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

 

Indikator Kualitas 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Dasar 

Mengajar 

Pembelajaran  

Pembelajaran Matematika 

Melalui Problem Based 

Learning Berbantuan CD 

Interaktif 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam 

Pembelajaran 

Matematika Melalui 

Problem Based Learning 

Berbantuan CD 

Interaktif 

Perilaku guru dalam 

membangun persepsi 

dan sikap positif 

siswa terhadap 

belajar  

Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

 1. Keterampilan 

membuka pelajaran 

Perilaku guru dalam 

menguasai disiplin 

ilmu berkaitan 

dengan keluasan dan 

kedalaman jangkauan 
substansi metodologi 

dasar keilmuan, 

meliputi memilih, 

mengemas, menata, 

dan 

mempresentasikan 

materi 

Keterampilan 

bertanya 

Orientasi siswa pada situasi 

masalah dengan menyajikan 

pertanyaan berupa permasalahan 

menggunakan CD Interaktif 

2. Keterampilan 

mengajukan 

pertanyaan berupa 

permasalahan 

menggunakan media 
CD Interaktif 

Perilaku guru dalam 

menguasai disiplin 

ilmu yang berkaitan 

dengan keluasa dan 

kedalaman jangkauan 

subtansi dan 
metodologi dasar 

keilmuan, serta 

mampu memilih, 

menata, mengemas, 

dan 

mempresentasikan, 

dan 

mempresentasikan 

materi sesuai 

kebutuhan siswa 

Keterampilan 

menjelaskan 

 3. Keterampilan 

menjelaskan materi 

melalui media CD 

Interaktif 
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ssPerilaku guru 
dalam memahami 

karakteristik siswa 

dan memberikan 

layanan pendidikan 

yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

Keterampilan 
dasar mengajar 

perorangan 

Mengorganisasikan siswa untuk 
belajar menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang  

diberikan 

4. Keterampilan 
membimbing siswa 

untuk belajar 

menemukan jawaban 

Perilaku guru dalam 

memahami 

karakteristik siswa 

dan memberikan 

layanan pendidikan 

yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

untuk berdiskusi untuk 

memecahkan masalah yang ada 

pada CD Interaktif. 

5. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah 

yang disajikan melalui 

CD Interaktif 

Perilaku guru dalam 
memahami 

karakteristik siswa 

dan memberikan 

layanan pendidikan 

yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

Keterampilan 
membimbing 

diskusi 

kelompok kecil 

Mengembangkan dan menyajikan 
hasil karya berupa laporan diskusi 

kelompok dalam memecahan 

masalah yang disajikan dalam CD 

Interaktif. 

6. Keterampilan 
membimbing 

pembuatan dan 

penyajian laporan 

diskusi kelompok 

 

Perilaku guru dalam 

memahami 

karakteristik siswa 

dan memberikan 

layanan pendidikan 

yang sesuai dengan 
kebutuhan siswa 

Keterampilan 

dasar mengajar 

perorangan 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah yang 

telah dilaksanakan 

7. Keterampilan 

membimbing siswa 

untuk menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

iklim pembelajaran 

dan perilaku guru 

dalam menguasai 

pengelolaan 

pembelajaran 

meliputi kegiatan 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

evaluasi kegiatan 

pembelajaran 

Keterampilan 

mengelola 

kelas. 

 8. Keterampilan 

mengelola iklim 

pembelajaran di kelas. 

Kualitas Materi 

Pembelajaran dan 

perilaku guru dalam 
mengembangkan 

kepribadian dan 

keprofesionalannya 

sebagai kemampuan 

untuk mengetahui, 

mengukur, dan 

mengembangkan 

kemampuannya 

secara mandiri 

  9. Kualitas materi yang 

disajikan dalam 

pembelajaran 

Kualitas Media 

Pembelajaran dan 

perilaku guru dalam 
mengembangkan 

kepribadian dan 

  10. Kualitas media CD 

Interaktif yang 

digunakan 
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keprofesionalannya 
sebagai kemampuan 

untuk mengetahui, 

mengukur, dan 

mengembangkan 

kemampuannya 

secara mandiri  

Perilaku guru dalam 

mengembangkan 

kepribasian dan 

keprofesionalan-nya 

sebagai kemampuan 

untuk mengetahui, 

mengukur dan 
mengembangkan 

kemampuannya 

secara mandiri 

Keterampilan 

mengadakan 

variasi. 
 

11. Keterampilan 

mengadakan variasi 

dalam mengajar 

Perilaku guru 

memahami 

karakteristik siswa 

dan memberikan 

layanan pendidikan 

sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

keterampilan 

memberikan 

penguatan 

 12. Keterampilan dalam 

memberikan 

penguatan 

Perilaku guru dalam 

menguasai 

pengelolaan 
pembelajaran pada 

saat kegiatan evaluasi 

pembelajaran 

Keterampilan 

menutup 

pelajaran. 

Penutup 13. Keterampilan 

menutup pelajaran. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PROBLEM BASED 

LEARNING BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

 

Kualitas Pembelajaran Aktivitas Siswa 

Pembelajaran 

Matematika Melalui 

Problem Based 

Learning Bebantuan 

CD Interaktif 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran 

Matematika Melalui 

Problem Based Learning 

Bebantuan CD Interaktif 

- Perilaku siswa dalam 

memiliki persepsi dan 

sikap positif terhadap 

belajar, termasuk di 
dalamnya persepsi dan 

sikap terhadap mata 

pelajaran, guru, media, 

dan fasilitas belajar serta 

iklim 

- Perilaku siswa yang mau 

dan mampu 

mendapatkan dan 

mengintegrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 
membangun sikapnya 

(visual activities, 

listening 

activities, lisan 

activities, mental 
activities, 

emotional 

activities) 

1. Orientasi siswa 
pada situasi 

masalah dengan 

menyajikan 

pertanyaan berupa 

permasalahan 

menggunakan CD 

Interaktif 

1. Siswa memperhatikan 

penyajian masalah 

serta arahan dari guru 

untuk belajar 
menemukan jawaban 

yang disajikan melalui 

media CD Interaktif  

2. Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

menemukan 
jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Perilaku siswa yang mau 

dan mampu menerapkan 

pengetahuan, 

keterampilan, dan 

sikapnya secara 

bermakna 

(oral activities, 

listening 

activities, mental 

activities, 

emotional 

activities) 

3. Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok untuk 

berdiskusi untuk 

memecahkan 

masalah yang ada 

pada CD Interaktif. 

2. Siswa aktif bekerja 

dalam 

penyelidikan/melaksan

akan diskusi bersama 

kelompok 

- Perilaku siswa untuk 

mau dan mampu 
membangun kebiasaan 

berfikir, bersikap, dan 

bekerja produktif 

(writing activities, 

oral activities, 
listening 

activities,  mental 

activities, visual 

activities, motor 

activites) 

4. Mengembangkan 
dan menyajikan 

hasil karya berupa 

laporan diskusi 

kelompok dalam 

memecahan masalah 

yang disajikan 

dalam CD Interaktif 

3. Siswa membuat dan 

menyajikan hasil kerja 
dari proses pemecahan 

masalah yang telah 

dilakukan  

- Perilaku siswa untuk 

mau dan mampu 

memperluas serta 

memperdalam 
pengetahuan dan 

keterampilannya serta 

memantapkan sikapnya 

 

(mental activities, 

oral activities, 

writing activities, 

emotional 
activities, 

listening 

activities) 

5. Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

yang telah 

dilaksanakan 

4. Siswa menganalisis 

dan mengevaluasi 

prosespemecahan 

masalah 
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- Perilaku siswa untuk 
mau dan mampu 

membangun kebiasaan 

berfikir, bersikap, dan 

bekerja produktif 

(oral activities, 
motor activities, 

mental activities, 

emotional activities, 

oral activities) 

6. Pertanyaan berupa 
kuis untuk 

mengasah 

kemampuan siswa 

tentang soal cerita, 

siswa memberi 

respon berupa 

jawaban, penilaian 

terhadap reson serta 

pmberian balikan 
respon 

 

5. Siswa mengasah 
kemampuan dengan 

permainan kuis  
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Lampiran 3 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PROBLEM BASED 

LEARNING BERBANTUAN CD INTERAKTIF PADA SISWA KELAS IVB 

SDN WATES 01 

No 
Variabel/ faktor 

yang diselidiki 
Indikator 

Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1.  Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

matematika 

menggunakan 

Problem Based 

Learning berbantuan 

CD Interaktif  

1. Keterampilan 

membuka pelajaran 

2. Keterampilan 

mengajukan pertanyaan 

berupa permasalahan 

menggunakan media 

CD Interaktif 

3. Keterampilan 

menjelaskan materi 

melalui media CD 

Interaktif 

4. Keterampilan 

membimbing siswa 

untuk belajar 

menemukan jawaban 

5. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah 

yang disajikan melalui 

CD Interaktif 

6. Keterampilan 

membimbing 

pembuatan dan 

penyajian laporan 

diskusi kelompok 

7. Keterampilan 

membimbing siswa 

untuk menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

8. Keterampilan 

mengelola iklim 

pembelajaran di kelas. 

9. Kualitas materi yang 

disajikan dalam 

pembelajaran 

a. Guru 

b. Foto 

c. Video  

Lembar 

observasi 
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10. Kualitas media CD 

Interaktif yang 

digunakan 

11. Keterampilan 

mengadakan variasi 

dalam mengajar 

12. Keterampilan dalam 

memberikan penguatan 

13. Keterampilan menutup 

pelajaran. 

2.  Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

pembelajaran 

matematika 

menggunakan 

Problem Based 

Learning berbantuan 

CD Interaktif 

1. Siswa memperhatikan 

penyajian masalah serta 

arahan dari guru untuk 

belajar menemukan 

jawaban yang disajikan 

melalui media CD 

Interaktif  

2. Siswa aktif bekerja 

dalam 

penyelidikan/melaksan

akan diskusi bersama 

kelompok 

3. Siswa membuat dan 

menyajikan hasil kerja 

dari proses pemecahan 

masalah yang telah 

dilakukan  

4. Siswa menganalisis dan 

mengevaluasi 

prosespemecahan 

masalah 

5. Siswa mengasah 

kemampuan dengan 

permainan kuis  

a. Siswa 

b. Foto 

c. Video  

Lembar 

observasi 

 

3.  Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

melalui Problem 

Based Learning 

berbantuan CD 

Interaktif 

Ketuntasan hasil belajar 

klasikal diharapkan 

sekurang-kurangnya 85% 

dengan nilai ketuntasan 

individual siswa  ≥ 60 

dalam pembelajaran 

geometri 

a. Siswa 

b. Data 

Tes 

evaluasi 
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Lampiran 4 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

Nama SD  : SDN Wates 01 Semarang 

Nama guru  : Nadya Laila Sari 

Kelas   : IVB 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda () kolom tampak dari deskriptor a, b, c, dan d jika 

deskriptor yang tertulis tampak dalam pengamatan 

d. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut: 

Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak) 

Skor 1 (Jika ada satu deskriptor yang tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

Indikator Deskriptor Tampak skor 

1. Keterampilan membuka 
pelajaran 

a. apersepsi dengan menyampaikan 
ilustrasi/pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi 

  

b. menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan bahasa yang komunikatif 

 

c. menarik perhatian siswa untuk mengikuti 

pelajaran 

 

d. membangun persepsi dan sikap positif 

dalam belajar 

 

2. Keterampilan 

mengajukan pertanyaan 

berupa permasalahan 
menggunakan media 

CD Interaktif 

a. Menggunakan CD Interaktif dalam 

menayangkan permasalahan. 

  

b. Pertanyaan difokuskan pada suatu 

masalah atau tugas tertentu. 

 

c. Pertanyaan yang disampaikan jelas dan 

mudah dimengerti. 
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d. Memberikan waktu yang cukup kepada 
siswa untuk berpikir sebelum menjawab 

pertanyaan. 

 

3. Keterampilan 
menjelaskan materi 

melalui media CD 

Interaktif 

a. Menggunakan kalimat yang sederhana, 
mudah dipahami. 

  

b. Disertai  dengan contoh yang kontekstual.  

c. Adanya variasi dalam penyajian materi.  

d. Adanya feedback dalam menjelaskan 

materi. 

 

4. Keterampilan 

membimbing siswa 

untuk belajar 
menemukan jawaban 

a. Menunjukkan sikap tanggap dengan 

mengorganisasi siswa dalam belajar 

menemukan jawaban 

  

b. Memusatkan perhatian siswa pada 
permasalahan yang sedang dibahas 

 

c. Memberi petunjuk, teknik, dan aturan  

serta alokasi waktu yang jelas dalam 
menemukan jawaban pemecahan masalah 

 

d. Menegur siswa yang menunjukkan 

perilaku menyimpang saat pembelajaran 

berlangsung (seperti berkeliling kelas, 
mengganggu teman) 

 

5. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil untuk 
memecahkan masalah 

yang disajikan melalui 

CD Interaktif 

a. Memberi petunjuk, teknik, dan aturan 

serta alokasi waktu yang jelas dalam kerja 

kelompok yang dilaksanakan. 

  

b. Menyampaikan secara jelas tujuan dan 

tugas yang akan dikerjakan oleh siswa 

 

c. Berkeliling mengamati serta menjadi 

fasilitator yang memberikan kemudahan 
pada siswa dalam melaksanakan tugas 

 

d. Memberi motivasi untuk meningkatkan 

urun pendapat dalam mencari alternatif 
pemecahan masalah 

 

6. Keterampilan 

membimbing 

pembuatan dan 
penyajian laporan 

diskusi kelompok 

 

a. Memberikan petunjuk dalam membuat 

laporan 

  

b. Berkeliling mengamati serta menjadi 
fasilitator yang memberikan kemudahan 

pada siswa dalam membuat laporan 

 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan laporan hasil 
diskusi. 

 

d. Mengatur jalannya presentasi.  

7. Keterampilan 

membimbing dalam 
menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

a. Memberi himbauan kepada siswa untuk 

meneliti hasil pekerjaan saat dianalisis 
bersama 

  

b. Memberikan pemecahan masalah yang 

paling sistematis dan hasil yang tepat dari 
soal yang diberikan 

 

c. Menjawab pertanyaan apabila ada siswa 

yang bertanya berkaitan dengan analisis 

dan evaluasi hasil kerja 
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d. Memberikan arahan untuk memperbaiki 
pemecahan masalah serta hasil dari soal 

apabila siswa belum tepat dalam 

menjawab 

 

8. Keterampilan 

mengelola iklim 

pembelajaran di kelas 

a. Mengatur jalannya proses KBM yang 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi 

untuk mengikuti pembelajaran dengan 

antusias. 

  

b. Memberikan teguran dengan tegas, jelas, 

dan tertuju untuk menciptakan kondusi 

kelas yang kondusif. 

 

c. Penataan kelas sesuai dengan model 
pembelajaran. 

 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

9. Kualitas materi yang 
disajikan dalam 

pembelajaran 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan tema, 
SK, KD, indikator, dan tujuan 

pembelajaran. 

  

b. Materi pembelajaran disajikan sistematis.  

c. ada keseimbangan antara keluasan dan 
kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia 

 

d. Dapat mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran 

 

10. Kualitas media CD 

Interaktif yang 

digunakan 

a. Media CD Interaktif dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna 

  

b. Media mampu memfasilitasi proses 
interaksi antara siswa dan siswa, siswa 

dengan guru 

 

c. Media pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa 

 

d. Media dapat mengaktifkan siswa dalam 

proses belajar mengajar 

 

11. Keterampilan 

mengadakan variasi 
dalam mengajar 

a. Suara guru bisa didengar oleh seluruh 

siswa yang ada di kelas. 

  

b. Pandangan mata ke seluruh siswa dengan 

sama rata. 

 

c. Adanya variasi posisi guru dalam 

mengajar. 

 

d. Menggunakan mediadalam pembelajaran.  

12. Keterampilan dalam 
memberikan penguatan  

a. Penguatan diberikan dengan segera 
setelah muncul respon dari siswa 

  

b. Pemberian penghargaan secara verbal 

(pujian) 

 

c. Pemberian penghargaan secara non verbal 
(hadiah berupa benda/ sertifikat) 

 

d. Penguatan berbentuk gerakan/ 

acunganjempol 
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13. Keterampilan menutup 
pelajaran 

a. Membuat penegasan /kesimpulan tentang 
konsep-konsep yang telah dipelajari 

bersama siswa 

  

b. Memberikan soal evaluasi kepada siswa 
secara individu. 

 

c. Memberikan tindak lanjut (follow up) 

berupa tugas rumah ataupun saran-saran  

untuk selalu mengingat materi yang telah 
diajarkan 

 

d. Memberikan kisi-kisi materi se-lanjutnya 

untuk dipelajari di rumah. 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

40,5 ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (A) 

27 ≤ skor < 40,5 Baik (B) 

13,5 ≤ skor < 27 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 13,5 Kurang (D) 

 

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

 
Obsever 

 

 
 

 

………………………..  

NIP. ………………..... 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

Nama SD  : SDN Wates 01 Semarang 

Nama siswa  :  

Kelas   : IVB 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan 

c. Berilah tanda () pada kolom tampak dari deskriptor a, b, c, dan d jika 

deskriptor tertulis tampak dalam pengamatan 

d. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut. 

Skor 0 (Jika tdak ada deskriptor yang tampak) 

Skor 1 (Jika ada satu deskriptor yang tampak) 

Skor 2 (Jika dua deskriptor tampak) 

Skor 3 (Jika tiga deskriptor tampak) 

Skor 4 (Jika empat deskriptor tampak) 

Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Siswa memperhatikan 

penyajian masalah serta 

arahan dari guru untuk 

belajar menemukan 

jawaban yang disajikan 

melalui media CD 

Interaktif (Visual 

Activities, Listening 

Activities) 

a) Arah pandangan siswa menuju 

pada layar LCD yang berisi 

penyajian masalah 

  

b) Siswa memberikan respon saat 

guru bertanya 

 

c) Siswa tidak berbicara sendiri 

dengan siswa lain 

 

d) Siswa melakukan arahan yang 

disampaikan guru dalam 

belajar  menemukan jawaban 
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2. Siswa aktif bekerja 

dalam penyelidikan 

/melaksanakan diskusi 

bersama 

kelompok(Oral 

Activities, Listening 

Activities, Mental 

Activities, Emotional 

Activities) 

a) Siswa ikut mengkaji 

permasalahan yang diberikan 

melalui CD Interaktif bersama 

kelompok. 

  

b) Mengeluarkan pendapat atau 

memberi masukan dalam 

mencari alternatif pemecahan 

masalah bersama kelompok. 

 

c) Ikut melakukan interaksi 

dengan media yang 

disediakan. 

 

d) Menghargai pendapat atau 

masukan dari teman 

 

3. Siswa membuat dan 

menyajikan hasil kerja 

dari proses pemecahan 

masalah yang telah 

dilakukan  (Writing 

Activities, Drawing 

Activites, Mental 

Activities,Motor 

Activities) 

a) Siswa membuat laporan 

dengan menuliskan proses 

pemecahan masalah di lembar 

kerja kelompok 

  

b) Siswa memiliki keberanian 

maju ke depan kelas  

 

c) Siswa menyampaikan hasil 

kerja dengan kalimat yang 

mudah dipahami baik secara 

lisan maupun tertulis 

 

d) Siswa menyampaikan diskusi 

dengan sikap yang baik 

 

4. Siswa menganalisis dan 

mengevaluasi 

prosespemecahan 

masalah(Mental 

Activities, Oral 

Activities, Writing 

Activities, Emotional 

Activities, 

ListeningActivities) 

a) Siswa ikut menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah yang telah 

mereka buat 

  

b) Siswa mengajukan pertanyaan 

apabila siswa belum begitu 

paham 

 

c) Siswa memperhatikan 

klarifikasi pemecahan masalah 

dan hasil yang disampaikan 

oleh guru 

 

d) Siswa memperbaiki 

pemecahan masalah dan hasil 

apabila siswa belum tepat 

dalam menjawab 

 

5. Siswa mengasah 

kemampuan dengan 

permainan kuis (Oral 

a) Siswa membuka permainan 

kuis yang ada dalam CD 

Interaktif 
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Activities, Motor 

Activities, Mental 

Activities, Emotional 

Activities, Oral 

Activities) 

b) Siswa menjawab pertanyaan 

dalam kuis 

 

c) Siswa mengulang kembali soal 

bila jawaban masih salah 

 

d) Siswa memberi kesempatan 

kepada teman untuk mencoba 

 

SKOR TOTAL  

KRITERIA  

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik (A) 

11 ≤ skor < 16,5 Baik (B) 

5,5 ≤ skor < 11 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang (D) 

 

 

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

 

 

Observer 

 

 

 

 

.............................................. 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IVB (Empat)/ II 

Alokasi waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

1. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

 

Indikator 

4.5.1. Menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut sama dalam soal cerita 

(C3). 

4.5.2. Membuktikan hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama dalam soal 

cerita (C3). 

4.5.3. Membuat laporan hasil diskusi kelompok berupa langkah-langkah 

penyelesaikan masalah dan hasil dari soal cerita yang diberikan (C6). 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat menghitung 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama dalam soal cerita dengan baik dan 

benar. 

2. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat membuktikan 

hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama dalam soal cerita 



253 
 

 

 

3. Melalui kerjasama dalam diskusi kelompok, siswa dapat membuat laporan 

dari hasil diskusi kelompok berupa langkah-langkah penyelesaikan masalah 

dan hasil dari soal cerita yang telah diberikan dengan benar dan runtut. 

Karakter siswa yang diharapkan : ketelitian, kerjasama, tekun, berani. 

 

II. Materi Pembelajaran 

Operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

 

III. Model dan Metode Pembelajaran 

Model      : Problem Based Learning 

Metode    : ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan I 

No.  Tahapan kegiatan Kegiatan pembelajaran 

a.  Pra kegiatan  ± 5 menit 

  a. Salam 

b. Berdo’a bersama 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas baik secara fisik maupun 

psikis agar siswa siap dalam menerima pelajaran 

b.  Kegiatan awal  ± 10 menit 

  a. Guru menyampaikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

“Disini Ibu mempunyai lingkaran yang terbuat dari 

mika, ibu bagi gambar lingkaran ini menjadi 4 

bagian yang sama, salah satu bagian Ibu arsir. 

Nah berapa besa bagian yang ibu arsis? 

 

 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

c. Guru memotivasi siswa untuk lebih bersemangat 
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mengikuti pembelajaran. 

c.  Kegiatan Inti ± 75  menit 

1.  Orientasi siswa 

pada situasi 

masalah dengan 

menyajikan 

pertanyaan berupa 

permasalahan 

menggunakan CD 

Interaktif 

a. Siswa ditayangkan beberapa penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama serta contoh soal cerita operasi 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama beserta 

penyelesaiannya menggunakan CD Interaktif dan 

disambungkan pada layar LCD (eksplorasi). 

b. Siswa disajikan 3 permasalahan operasi 

penjumlahan berpenyebut sama yang harus mereka 

cari pemecahan masalahnya (eksplorasi). 

c. Siswa dibagi dalam kelompok belajar dengan 

banyak anggota 5 orang, diberi notebook 

dilengkapi CD interaktif yang memuat 3 

permasalahan, diberi Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) untuk menuliskan hasil diskusi, serta diberi 

petunjuk maupun waktu untuk penyelesaian 

masalah (tugas) serta pelaporan nanti(eksplorasi). 

2.  Mengorganisasikan 

siswa untuk 

belajarmenemukan 

jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

3.  Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok untuk 

berdiskusi untuk 

memecahkan 

masalah yang ada 

pada CD Interaktif. 

d. Siswa bersama kelompok memahami soal cerita 

operasi penjumlahan berpenyebut sama untuk 

dipecahkan bersama (elaborasi). 

e. siswa dalam kelompok diminta aktif 

menyampaikan pemikiran/ide dalam mencari cara 

pemecahan masalah dan berdiskusi menyelesaikan 

masalah (elaborasi). 

f. Siswa diamati, dimotivasi oleh guru sebagai 

fasilitator untuk mengarahkan siswa bersama 

kelompok dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan (elaborasi). 

4.  Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya berupa 

laporan diskusi 

kelompok 

memecahan 

masalah yang 

disajikan dalam CD 

Interaktif 

g. Setelah siswa menemukan semua jawaban dari soal 

yang diberikan siswa siswa menuliskan langkah-

langkah pemecahan masalah pada lembar kerja 

kelompok (elaborasi) 

h. Setelah semua kelompok selesai, salah satu 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas (elaborasi) 

i. Siswa yang lain menanggapi hasil pekerjaan yang 

dipresentasikan (elaborasi) 

j. Kelompok yang berani mempresentasikan dan 

siswa yang berani menanggapi akan mendapatkan 

penghargaan dari guru (konfirmasi) 

5.  Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah yang telah 

dilaksanakan 

k. Setelah presentasi selesai, siswa dan guru bersama-

sama menganalisis dan mengevaluai proses 

pemecahan masalah yang telah dilaksanakan 

dengan menayangkan langkah-langkah pemecahan 

yang paling sistematis serta hasil yang benar 

melalui layar LCD (konfirmasi) 
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6.  Pertanyaan berupa 

kuis untuk 

mengasah 

kemampuan siswa, 

siswa memberi 

respon berupa 

jawaban, penilaian 

terhadap reson 

serta pemberian 

balikan respon 

l. Untuk mengasah kemampuan siswa setelah 

mengikuti pelajaran, siswa bersama kelompok 

memainkan kuis yang terdapat dalam CD Interaktif 

(elaborasi,konfirmasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Pengulangan 

materi tersedia 

dalam CD 

Interaktif apabila 

siswa belum paham 

mengenai materi 

yang diajarkan 

 

m. Pengulangan materi tersedia dalam CD interaktif 

setelah kuis selesai dilakukan. Siswa yang belum 

paham bisa mengklik tombol ulangi materi dalam 

CD Interaktif. 

 

d.  Kegiatan Akhir ± 15 menit 

8.  Penutup   a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari serta kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru melakukan evaluasi untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam memahami dan 

menguasai materi, siswa mengerjakan dalam 

lembar jawab yang diberi oleh guru. 

c. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu operasi penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama dalam kehidupan sehari-

hari dan pembelajaran di akhiri. 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Notebook 

2. LCD 

3. CD Interaktif 

4. Lingkaran pecahan dari mika 

b. Sumber  

1. Standar isi matematika kelas IV semester II. 
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2. Mustaqim Burhan. 2008. Ayo Belajar Matematika. Jakarta : Depdiknas 

3. Sumber lain yang relevan 

VI. Penilaian 

1. Prosedur tes : tes proses, tes akhir 

2. Jenis tes  : tes tertulis, tes produk 

3. Bentuk tes        : uraian objektif 

4. Alat tes  : lembar pengamatan, lembar kerja siswa dan lembar soal 

evaluasi (terlampir) 
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LAMPIRAN 

Materi Ajar Pertemuan I 

Operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama 

1. Coba lihat permasalahan berikut ini! 

Ayah pergi membeli pizza yang berbentuk lingkaran, dan ia memesan pizza 

yang sudah dipotong menjadi 6 bagian yang sama. Sesampainya dirumah Rina 

memakan 
 

 
 bagian pizza dan Danu memakan 

 

 
  bagian pizza. Berapa bagian 

pizza yang dimakan Rani dan Danu bila dijumlahkan? 

2. Coba bantu Rani dan Danu untuk memecahkan permasalah tersebut! 

Langkah-langkah penyelesaian masalah yang perlu kalian lakukan untuk 

membantu Rani dan Danu adalah: 

a. Menemukan informasi yang ada di dalam pemasalahan; 

b. Mencari masalah apa yang harus diselesaikan; 

c. Menetapkan solusi permasalahan. 

3. Coba diskusikan pemecahan dari permasalahan tersebut bersama teman kalian! 

Apakah kalian sudah mendiskusikan pemecahan masalah tersebut dengan 

teman kalian? 

Ayo cari tahu informasi apa saja yang terdapat dalam soal!  

Apa yang dibeli oleh Ayah?  

Pizza, ya benar. 

Lalu berapa potong pizza yang ayah beli?  

Ada 6 potong pizza dengan bagian yang sama, ya benar. 

Siapa yang memakan pizza Ayah? 

Rani dan Danu, ya benar. 

Berapa banyak bagian pizza yang dimakan Rani? 

Rina memakan 
 

 
 bagian pizza 

Berapa banyak bagian pizza yang dimakan Danu? 

Danu memakan 
 

 
  bagian pizza 

Sekarang coba cari apa masalah yang harus kalian selsaikan! 
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Berapa banyak bagian pizza yang dimakan Rani dan Danu bila dijumlahkan? 

Ya tepat sekali. 

Nah jika kalian sudah menemukan semua informasi atau fakta dalam soal dan 

masalah apa yang harus kalian selesaikan, saatnya kalian mencari solusi 

pemecahan masalahnya! 

4. Coba kalian tulis laporan hasil diskusi yang telah kalian lakukakan! 

Sekarang tuliskan pemecahan masalah yang telah kalian lakukan! 

Diketahui :  

- Pizza berbentuk lingkaran dipotong menjadi 6 bagin yang sama,  

- bagian pizza yang dimakan Rina dan Danu. 

Ditanyakan : 

Berapa bagian pizza yang dimakan Rina dan Danu bila dijumlahkan? 

Dijawab : 

 

 
 + 

 

 
  

 

 
. 

Jadi, banyak bagian pizza yang dimakan Rina dan Danu bila dijumlahkan 

adalah 
 

 
.bagian. 

5. Coba lihat apakah penyelesaian kalian benar sudah benar? 

Untuk mengetahui apakah penyelesaian kalian sudah benar, mari amati gambar 

slide peneyelesaian yang tersedia dalam CD Interaktif dibawah ini! 

 

Visual Teks/audio Keterangan  

 

Langkah pertama yang 

harus kita tulis adalah 

apa yang diketahui 

dalam soal.  

- Pizza berbentuk 

lingkaran dipotong 

menjadi 6 bagin yang 

sama, perhatikan 

gambar pizza  berikut. 

- Kita tulis bagian pizza 

yang dimakan Rina 

dan Danu. 

 

Pemecahan masalah 

untuk mengumpulkan 

informasi yang kalian 

lakukan sudah benar. 
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Langkah kedua kita 

tuliskan apa yang 

ditanyakan. 

Yaitu Berapa bagian 

pizza yang dimakan 

Rina dan Danu bila 

dijumlahkan? 

Pemecahan masalah 

untuk mencari apa yang 

menjadi masalah dalam 

permasalahan yang 

kalian lakukan sudah 

benar. 

 

Yang terakhir kita tulis 

jawab. 

Pertama-tama kita 

jumlahkan bagian milik 

Rina dan Danu. Yaitu 
 

 
 

+ 
 

 
 

Untuk mengetahui 

hasilnya kita gunakan 

bantuan gambar, 
 

 
 kita 

gambarkan seperti ini, 
 

 
 

kita gambarkan seperti 

ini. Lalu coba kita 

gabungkan kedua 

gambar, nah kita putar 

salah satu gambar 

sampai bagian yang 

diarsis saling 

berhimpitan, kita hitung 

bagian yang diarsir 

sekarang, ada  4 bagian 

dari 6 bagian lingkaran. 

Nah berarti kita bisa 

menuliskan hasil 

penjumlahan 
 

 
 + 

 

 
  

 

 
. 

Pemecahan masalah 

yang kalian lakukan 

untuk mencari solusi 

dari permasalahan 

tersebut sudah benar. 
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KISI-KISI SOAL DISKUSI DALAM CD INTERAKTIF 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB (Empat) / II 

Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

6.5Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian  
Nomor 

Soal 
Aspek Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Tes 

Penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama 

1.5.1 Menghitung 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama dalam soal 

cerita. 

4.5.4. Membuktikan 

hasil penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut sama 

dalam soal cerita. 

Tes 

Tertulis  

 

Uraian 

objektif 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

C3 

 

C3 

 

 

C5 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama kelompok : _______________ 

Nama anggota kelompok : 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

Petunjuk : 

1) Bacalah terlebih dahulu soal cerita yang ada dalam CD interaktif dengan 

seksama! 

2) Diskusikan soal dengan teman satu kelompokmu dan carilah cara 

penyelesaiannya! 

3) Tuliskan hasil diskusi kalian beserta cara penyelesaiaannya dengan runtut pada 

lembar kerja kelompok dibawah ini! 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ ........

....................................................................................................................................

.................................................................................................................... ................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Nilai  
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SOAL DISKUSI DAN KUNCI JAWABAN DALAM CD INTERAKTIF 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

No. Soal Cerita Jawaban Penskoran  Jumlah 

skor 

2.  Ibu membawa 

oleh-oleh 

berupa 1 buah 

pizza yang 

berbentuk 

lingkaran, lalu 

ibu memotong 

pizza tersebut 

menjadi 6 

bagian yang 

sama. Eka 

memakan 
 

 
 

bagian dari 

pizza, 

sedangkan Dwi 

memakan 
 

 
 

bagian. Maka 

berapa bagian 

pizza yang 

mereka makan 

seluruhnya? 

Diketahui : 

 1 buah pizza dibagi menjadi 6 

bagian yang sama 

 Eka memakan 
 

 
 bagian 

 

 Dwi memakan 
 

 
 bagian 

 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa bagian pizza yang mereka 

makan seluruhnya? 

1 

Jawab : 

 

 
 + 

 

 
 = 

     

 
 = 

 

 
 2 

Jadi, banyaknya bagian pizza 

yang mereka makan adalah 
 

 
 

bagian. 
1 
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3.  Pak Burhan 

memiliki 

sepetak sawah 

yang berbentuk 

persegi panjang 

dan  ingin 

memberikan 

sebagian 

sawahnya 

kepada ketiga 

anak Pak 

Burhan. Adi 

anak 

pertamanya 

mendapatkan 
 

  
 

bagian sawah, 

Risang anak 

kedua 

mendapatkan 
 

  
 

, sedang anak 

ketiganya Noni 

mendapatkan 
 

  
 

bagian sawah. 

Berapa luas 

bagian sawah 

Diketahui : 

 Bagian seluruh sawah ada 1 

petak = 
  

  
 

    

    

    

    

 

 Adi mendapat 
 

  
 bagian 

sawah 

    

    

    

    

 

 Risang mendapat 
 

  
 bagian  

Sawah 

    

    

    

    

 

 Noni mendapat 
 

  
 bagian 

sawah 

1 5 
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Pak Burhan 

yang diberikan 

kepada 

anaknya? 

 

    

    

    

    
 

Ditanyakan : 

Berapa luas bagian sawah Pak 

Burhan yang diberikan kepada 

anaknya? 

1 

Jawab : 

a. Bagian sawah Adi 

ditambahkan dengan bagian 

sawah Risang  

 

  
 + 

 

  
 = 

     

  
 = 

  

  
 

b. Bagian sawah Adi, Risang 

dan Noni 

  

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

c. Sawah keseluruhan 
  

  
 = 1 

petak sawah 

Sawah yang diberikan pada 

anaknya 
  

  
 bagian 

 

2 

Jadi gambar bagian sawah 

kedua anak Pak Burhan dari 

keseluruhan sawah yang 

dimiliki Pak burhan adalah : 

    

    

    

    

1 
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Yang diarsir adalah bagian sawah 

yang diberikan untuk anak Pak 

Burhan. 

4.  Ibu membeli 

bahan-bahan 

pembuat kue di 

pasar, ia 

membeli 
 

  
kg 

gula, 
 

  
kg 

tepung. Jika 

kedua bahan 

ditimbang 

bersama apakah 

berat beban 

menjadi 1 kg? 

Buktikan! 

Diketahui : 

 Ibu membeli :  

gula 
 

  
kg 

tepung
 

  
kg 

1 

5 

Ditanyakan : 

Jika kedua bahan ditimbang 

bersama apakah berat beban 

menjadi 1 kg? Buktikan! 

1 

Jawab : 

Menambahkan berat kedua bahan 

 

  
 + 

 

  
 = 

     

  
 = 

  

  
 

  

  
 bisa kita sederhanakan 

menjadi 1 

2 

Jadi, berat kedua bahan bila 

ditimbang bersama berat beban 

menjadi 1 kg (terbukti) 

1 

Skor total  15 

 

Penialian : 

Skor = 
 

  
 x 100%  

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB (Empat) / II 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

Standar Kompetensi 

6 Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

6.5Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian  
Nomor 

Soal 
Aspek Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Tes 

Penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama 

6.5.1 Menghitung 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama dalam soal 

cerita. 

6.5.2 Membuktikan 

hasil 

pnjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama dalam soal 

cerita. 

Tes 

Tertulis  

 

Urian 

Objektif 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

4 

5 

 

C3 

C3 

C3 

 

 

 

 

C5 

C5 
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LEMBAR SOAL EVALUASI SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Nama Lengkap : _______________ 

No. Absen          : _______________ 

 

Petunjuk : 

1) Baca dengan seksama soal yang diberikan! 

2) Tuliskan cara penyelesaiaan soal dengan runtut ! 

3) Kerjakan secara individu ! 

1. Susi memiliki coklat batang yang telah dibagi menjadi 8 bagian yang sama. 

Jika susi membagi coklat tersebut kepada Rita 
 

 
 bagian, Anggun 

 

 
 bagian. 

Hitung bagian coklat Rita dan Anggun bila dijumlahkan! 

2. Rian dan Adit mengikuti lomba mengisi air dalam gelas. Rian dapat mengisi 

gelas pertama sebanyak 
 

 
 dan gelas kedua 

 

 
 bagian. Sedangkan  Adit dapat 

mengisi gelas pertama sebanyak 
 

 
 dan gelas kedua 

 

 
. Jika semua air yang 

Rian dan Adit dapat dijadikan satu maka berapa banyak air yang mereka 

kumpulkan? 

3. Intan memiliki kue tart yang berbentuk persegi, dia mengundang Nana, Irma 

dan Putri untuk datang. Nana memakan 
 

  
 bagian kue, Irma memakan  

 

  
 

bagian, dan Putri memakan 
 

  
 bagian. Berapa banyak kue yang dimakan 

Nana, Irma dan Putri bila dijumlahkan? 

4. Truk A mengangkut  
 

  
kwintal beras dan 

 

  
 kwintal gandum sedangkan truk 

B mengangkut 
 

  
 kwintal beras dan 

  

  
kwintal gandum. Jika dihitung, beban 

yang diangkut truk A dan B sama atau tidak? Buktikan ! 

5. Tuti hari ini berjualan agar-agar sebanyak satu lingkaran loyang yang dibagi 

menjadi 18 bagian yang sama. Wanto membeli 
 

  
 bagian agar-agar, Siska dan 

Danu masing-masing membeli 
 

  
 bagian.Apakah agar-agar Tuti hari ini habis 

terjual? Buktikan ! 

Nilai : 
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SOAL EVALUASI DAN KUNCI JAWABAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

No. Soal cerita Jawaban Penskoran 
Jumlah 

skor 

2.  Susi memiliki coklat 

batang yang telah dibagi 

menjadi 8 bagian yang 

sama. Jika susi membagi 

coklat tersebut kepada 

Rita 
 

 
 bagian, Anggun 

 

 
 

bagian. Hitung bagian 

coklat Rita dan Anggun 

bila dijumlahkan! 

Diketahui : 

 Rita 
 

 
 bagian 

        

 

 Anggun 
 

 
 bagian 

        
 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa jumlah bagian coklat 

Rita dan Anggun? 

 

1 

Jawab : 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 

        
 

2 

Jadi bila dijumlahkan bagian 

coklat Rita dan Anggun 

sebanyak 
 

 
 dari coklat Susi. 

 

1 

3.  Rian dan Adit mengikuti 

lomba mengisi air dalam 

gelas. Rian dapat mengisi 

gelas pertama sebanyak 
 

 
 

dan gelas kedua 
 

 
 bagian. 

Diketahui : 

 Rian mengisi gelas 

pertama sebanyak 
 

 
 dan 

gelas kedua 
 

 
 bagian 

 

1 5 
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Sedangkan  Adit dapat 

mengisi gelas pertama 

sebanyak 
 

 
 dan gelas 

kedua 
 

 
. 

Jika semua air yang Rian 

dan Adit dapat dijadikan 

satu maka berapa banyak 

air yang mereka 

kumpulkan? 

 Adit mengisi gelas 

pertama sebanyak 
 

 
 dan 

gelas kedua 
 

 
 

Ditanyakan : 

Berapa banyak air yang Rian 

dan Adit kumpulkan bila 

dijadikan satu? 

1 

Jawab : 

 Menghitung air yang 

didapat Rian 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 

 Menghitung air yang 

didapat Adit  

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 

 Menghitung air yang 

didapat Rian dan Adit 

 

 
 + 

 

 
 = 

  

 
 disederhanakan 

menjadi 2 

2 

Jadi, banyaknya air yang 

dikumpulkan Rian dan Adit 

sebanyak 2 gelas. 

1 

4.  Intan memiliki kue tart 

yang berbentuk persegi, 

dia mengundang Nana, 

Irma dan Putri untuk 

datang. Nana memakan 

 

  
 bagian kue, Irma 

Diketahui : 

 Kue tart intan 

 

 Bagian kue yang dimakan 

1 5 
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memakan  
 

  
 bagian, dan 

Putri memakan 
 

  
 bagian. 

Berapa banyak kue yang 

dimakan Nana, Irma dan 

Putri bila dijumlahkan? 

 

Nana = 
 

  
 

 

 Bagian kue yang dimakan 

Irma = 
 

  
 

 

 Bagian kue yang dimakan 

Putri = 
 

  
 

 

Ditanyakan : 

Apakah bagian kue yang Nana, 

Irma, dan Putri makan 

sebanyak 
  

  
 bagian kue? 

1 

Jawab : 

 Jumlahkan bagian kue Nana 

dan Irma 

 

  
 + 

 

  
 = 

 

  
 

 Jumlahkan hasil bagian 

Nana dan irma dengan 

bagian Putri 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

3 
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Jadi, bagian kue yang Nana, 

Irma, dan Putri makan 

sebanyak 
  

  
 

1 

 

5.  Truk A mengangkut  

 

  
kwintal beras dan 

 

  
 

kwintal gandum 

sedangkan truk B 

mengangkut 
 

  
 kwintal 

beras dan 
  

  
kwintal 

gandum. Jika dihitung, 

beban yang diangkut truk 

A dan B sama atau tidak? 

Buktikan ! 

Diketahui : 

 Truk A mengangkut  

 

  
kwintal beras dan 

 

  
 

kwintal gandum 

 Truk B mengangkut 
 

  
 

kwintal beras dan 
  

  
kwintal 

gandum 

1 

5 

Ditanyakan : 

Beban yang diangkut truk A 

dan B sama atau tidak? 

Buktikan ! 

1 

Jawab : 

 Beban truk A 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

 Beban truk B 

 

  
 + 

  

  
 = 

  

  
 

2 

berat beban truk A 
  

  
 kwintal 

dan berat beban truk B 
  

  
 

1 
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kwintal. 

Jadi, berat beban truk A tidak 

sama dengan truk B. 

6.  Tuti hari ini berjualan 

agar-agar sebanyak satu 

lingkaran loyang yang 

dibagi menjadi 18 bagian 

yang sama. Wanto 

membeli 
 

  
 bagian agar-

agar, Siska dan Danu 

masing-masing membeli 

 

  
 bagian. 

Apakah agar-agar Tuti 

hari ini habis terjual? 

Buktikan ! 

 

Diketahui : 

 Agar-agar Tuti  

 

 Wanto membeli 
 

  
 bagian 

agar-agar 

 

 Siska membeli 
 

  
 bagian 

 

 

 

 Danu membeli 
 

  
 bagian 

1 5 
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Ditanyakan : 

Apakah jualan Tuti hari ini 

habis? Buktikan ! 

1 

Jawab : 

 Menghitung total agar-

agar yang dibeli Wanto, 

Siska dan Danu 

= 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 

= 
       

  
 

= 
  

  
 

 

Agar-agar yang terjual 

 

Agar-agar awal 

 

2 
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  Jadi, agar-agar Tuti hari ini 

habis terjual karena jumlah 

agar-agar yang terbeli oleh 

Wanto, Siska dan Danu ada 18 

bagian dari 18 potongan agar-

agar. 

1 

 

Total Skor 25 

 

 

Penialian : 

Skor = 
 

  
 x 100% 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IVB (Empat)/ II 

Alokasi waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

2. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

Indikator 

6.5.4. Menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dalam soal 

cerita (C3). 

6.5.5. Membandingkan hasil penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

dalam soal cerita (C5). 

6.5.6. Membuat laporan hasil diskusi kelompok berupa langkah-langkah 

penyelesaikan masalah dan hasil dari soal cerita yang diberikan (C6). 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat menghitung 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak  sama dalam soal cerita dengan 

baik dan benar. 

2. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat 

membandingkan hasil  penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

dalam soal cerita dengan baik dan benar. 

3. Melalui kerjasama dalam diskusi kelompok, siswa dapat membuat 

laporan dari hasil diskusi kelompok berupa langkah-langkah 

penyelesaikan masalah dan hasil dari soal cerita yang telah diberikan 

dengan benar dan runtut. 

Karakter siswa yang diharapkan : ketelitian, kerjasama, tekun, berani. 
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II. Materi Pembelajaran 

Operasi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

 

III. Model dan Metode Pembelajaran 

Model      : Problem Based Learning 

Metode    : ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran  

No.  Tahapan kegiatan Kegiatan pembelajaran 

A.  Pra kegiatan  ± 10 menit 

  a. Salam 

b. Berdo’a bersama 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas baik agar siswa siap dalam 

menerima pelajaran 

B.  Kegiatan awal  ± 10 menit 

1.   a. Guru menyampaikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

c. Guru memotivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

C.  Kegiatan Inti ± 70 menit 

1. Orientasi siswa 

pada situasi 

masalah dengan 

menyajikan 

pertanyaan berupa 

permasalahan 

menggunakan CD 

Interaktif 

a. Siswa ditayangkan materi yang akan dipelajari, 

memberikan contoh soal cerita operasi penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak  beserta penyelesaiannya 

menggunakan CD Interaktif dan disambungkan pada 

layar LCD (eksplorasi). 

b. Siswa disajikan 3 permasalah dalam bentuk soal 

cerita operasi penjumlahan pecahan berpenyebut 

tidak sama yang harus mereka cari pemecahan 

masalahnya (eksplorasi). 

c. Siswa dibagi dalam kelompok belajar dengan 

banyak anggota 4-5 orang, diberi notebook 

dilengkapi CD interaktif yang memuat 3 soal cerita 

yang sebelumnya telah disajikan pada layar LCD 

untuk dipecahkan bersama kelompok, diberi Lembar 

Kerja Kelompok (LKK) untuk menuliskan hasil 

diskusi, serta diberi petunjuk maupun waktu untuk 

penyelesaian masalah (tugas) serta pelaporan 

nanti(eksplorasi). 

2.  Mengorganisasikan 

siswa untuk 

belajarmenemukan 

jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

3.  Membimbing d. Siswa bersama kelompok memahami soal cerita 
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penyelidikan 

individual maupun 

kelompok untuk 

berdiskusi untuk 

memecahkan 

masalah yang ada 

pada CD Interaktif. 

operasi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak 

sama untuk dipecahkan bersama (elaborasi). 

e. siswa dalam kelompok diminta aktif menyampaikan 

pemikiran/ide dalam mencari cara pemecahan 

masalah dan berdiskusi menyelesaikan masalah 

(elaborasi). 

f. Siswa diamati, dimotivasi oleh guru sebagai 

fasilitator untuk mengarahkan siswa bersama 

kelompok dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan (elaborasi). 

4.  Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya berupa 

laporan diskusi 

kelompok 

memecahan 

masalah yang 

disajikan dalam CD 

Interaktif 

g. Setelah siswa menemukan semua jawaban dari soal 

yang diberikan, siswa menyusun dan menuliskan 

langkah-langkah pemecahan masalah pada lembar 

kerja kelompok (elaborasi) 

h. Setelah semua kelompok selesai, salah satu 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas (elaborasi) 

i. Siswa yang lain menanggapi hasil pekerjaan yang 

dipresentasikan (elaborasi) 

j. Kelompok yang berani mempresentasikan dan siswa 

yang berani menanggapi akan mendapatkan 

penghargaan dari guru (konfirmasi) 

5.  Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah yang telah 

dilaksanakan 

k. Setelah presentasi selesai, siswa dan guru bersama-

sama menganalisis dan mengevaluai proses 

pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan 

menayangkan langkah-langkah pemecahan yang 

benar melalui layar LCD (konfirmasi) 

6.  Pertanyaan berupa 

kuis untuk 

mengasah 

kemampuan siswa 

tentang soal cerita, 

siswa memberi 

respon berupa 

jawaban, penilaian 

terhadap reson 

serta pemberian 

balikan respon 

l. Untuk mengasah kemampuan menyelesaikan 

masalah, siswa bersama kelompok diberi kuis yang 

terdapat dalam CD Interaktif (elaboras, konfirmasii) 

7.  Pengulangan 

materi tersedia 

dalam CD 

Interaktif apabila 

siswa belum paham 

mengenai materi 

yang diajarkan 

 

m. Pengulangan materi tersedia dalam CD interaktif 

setelah kuis selesai dilakukan. Siswa yang belum 

paham bisa mengklik tombol ulangi materi dalam 

CD Interaktif. 
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D.  Kegiatan Akhir ± 15 menit 

8.  Penutup   a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari serta kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru melakukan evaluasi untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai 

materi operasi penjumlahan pecahan berpenyebut 

tidak sama, soal evaluasi ditayangkan pada layar 

LCD siswa mengerjakan dalam lembar jawab yang 

diberi oleh guru. 

c. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu operasi pengurangan pecahan 

senama dalam kehidupan sehari-hari dan 

pembelajaran di akhiri. 

 

VII. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Notebook 

2. LCD 

3. CD Interaktif 

b. Sumber  

1. Standar isi matematika kelas IV semester II. 

2. Mustaqim Burhan. 2008. Ayo Belajar Matematika. Jakarta : Depdiknas 

3. Sumber lain yang relevan 

 

VIII. Penilaian 

1. Prosedur tes : tes proses, tes akhir 

2. Jenis tes : tes tertulis, tes produk 

3. Bentuk tes        : uraian objektif 
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4. Alat tes : lembar pengamatan, lembar kerja siswa dan lembar soal 

evaluasi (terlampir) 
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Materi Ajar  

Operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

1. Coba lihat permasalahan berikut ini! 

Indah memakan  
 

 
  bagian kue bolu berbentuk lingkaran yang dibuat Ibu. Di 

meja makan masih tersisa   
 

 
  bagian kue bolu. Berapa banyak bagian kue bolu 

pada awalnya? 

2. Coba bantu Indah untuk memecahkan permasalah tersebut! 

Langkah-langkah penyelesaian masalah yang perlu kalian lakukan untuk 

membantu Indah adalah: 

d. Menemukan informasi yang ada di dalam pemasalahan; 

e. Mencari masalah apa yang harus diselesaikan; 

f. Menetapkan solusi permasalahan. 

3. Coba diskusikan pemecahan dari permasalahan tersebut bersama teman kalian! 

Apakah kalian sudah mendiskusikan pemecahan masalah tersebut dengan 

teman kalian? 

Ayo cari tahu informasi apa saja yang terdapat dalam soal!  

Apa yang dimakan oleh Indah?  

Bolu buatan Ibu, ya benar. 

Lalu berapa berapa bagian kue bolu yang dimakan oleh Indah?  

Indah memakan  
 

 
  bagian kue bolu, ya benar. 

Berapa sisa kue bolu yang ada di meja makan? 

masih tersisa   
 

 
  bagian kue bolu, ya benar. 

Sekarang coba cari apa masalah yang harus kalian selsaikan! 

Berapa banyak bagian kue bolu pada awalnya? Ya tepat sekali. 

Nah jika kalian sudah menemukan semua informasi atau fakta dalam soal dan 

masalah apa yang harus kalian selesaikan, saatnya kalian mencari solusi 

pemecahan masalahnya! 

4. Coba kalian tulis laporan hasil diskusi yang telah kalian lakukakan! 

Sekarang tuliskan pemecahan masalah yang telah kalian lakukan! 
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Diketahui :  

- Indah memakan  
 

 
    bagian kue bolu berbentuk lingkaran 

- tersisa  
 

 
    bagian kue bolu 

Ditanyakan : 

Berapa banyak bagian kue bolu pada awalnya?  

Dijawab : 

      
 

 
 + 

 

 
 = 

  

  
 + 

  

  
 = 

  

  
  

      Jadi, banyak bagian kue pada awalnya adalah 
  

  
 bagian 

5. Coba lihat apakah penyelesaian kalian benar sudah benar? 

Untuk mengetahui apakah penyelesaian kalian sudah benar, mari amati gambar 

slide peneyelesaian yang tersedia dalam CD Interaktif dibawah ini! 

 

Visual Teks/audio Keterangan  

 

Langkah pertama yang 

harus kita tulis adalah 

apa yang diketahui 

dalam soal.  

Indah memakan  
 

 
    

bagian kue bolu 

berbentuk lingkaran 

tersisa  
 

 
    bagian kue 

bolu  

Pemecahan masalah 

untuk mengumpulkan 

informasi yang kalian 

lakukan sudah benar. 

 

Langkah kedua kita 

tuliskan apa yang 

ditanyakan. 

Berapa banyak bagian 

kue bolu pada awalnya?  

 

Pemecahan masalah 

untuk mencari apa yang 

menjadi masalah dalam 

permasalahan yang 

kalian lakukan sudah 

benar. 

 

Yang terakhir kita tulis 

jawab. 
 

 
 + 

 

 
 = 

  

  
 + 

  

  
 = 

  

  
  

Jadi, banyak bagian kue 

pada awalnya adalah 
  

  
 

bagian 

Pemecahan masalah 

yang kalian lakukan 

untuk mencari solusi 

dari permasalahan 

tersebut sudah benar. 
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KISI-KISI SOAL DISKUSI DALAM CD INTERAKTIF 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB (Empat) / II 

Standar Kompetensi 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian  
Nomor 

Soal 
Aspek Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Tes 

Operasi 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

tidak sama 

6.5.7. Menghitung 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut sama 

dalam soal cerita. 

6.5.8. Membandingkan 

hasil penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut tidak 

sama dalam soal 

cerita. 

Tes 

Tertulis  

 

Uraian 

objektif 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

C3  

C3 

 

 

 

 

C5 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama kelompok : _______________ 

Nama anggota kelompok : 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

Petunjuk : 

1) Bacalah terlebih dahulu soal cerita yang ada dalam CD interaktif dengan 

seksama! 

2) Diskusikan soal dengan teman satu kelompokmu dan carilah cara 

penyelesaiannya! 

3) Tuliskan hasil diskusi kalian beserta cara penyelesaiaannya dengan runtut pada 

lembar kerja kelompok dibawah ini! 

1. Diketahui : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Ditanyakan : 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Jawab : 

+                          = 

 

 

 

 

 

Nilai  
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 +                          = 

 

 

 

 

 

Jadi, ...................................................................................................................... 

 

2. Diketahui : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Ditanyakan : 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Jawab : 
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3. Diketahui : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Ditanyakan : 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Jawab : 
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SOAL DISKUSI DALAM CD INTERAKTIF 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

No. Soal cerita  Jawaban  Penskoran  Jumlah 

skor 

1 Indah memakan 
 

 
bagian kue bolu 

berbentuk lingkaran 

yang dibuat Ibu. Di 

meja makan masih 

tersisa 
 

 
bagian kue 

bolu. Berapa banyak 

bagian kue bolu pada 

awalnya? 

 

Diketahui : 

 Indah memakan 
 

 
 bagian 

 

 Di meja makan tersisa 
 

 
 bagian 

 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa banyak bagian kue bolu pada 

awalnya? 

1 

Jawab : 

 

 
  +  

 

 
   =  

                

     
 = 

        

  
 = 

  

  
 

 

 

2 

Jadi, banyak bagian kue bolu pada 1 
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awalnya adalah   
  

  
 

2 Pita biru panjangnya 

adalah  
 

 
 m. pita 

merah panjangnya 
 

 
 m 

lebih panjang dari pita 

biru. Berapa panjang 

keseluruhan kedua 

pita? 

Diketahui : 

 Pita biru panjangnya adalah  
 

 
 m 

         

 

 pita merah panjangnya 
 

 
 m lebih 

panjang dari pita biru 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa panjang keseluruhan kedua 

pita? 

1 

Jawab : 

 cari panjang pita merah 

 

 
 + 

 

 
 = 

                  

     
 = 

        

  
 = 

  

  
 = 

 

 
 

Atau 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 

 

         

 

 menjumlahkan pita biru dan merah 

 

 
+ 

 

 
 = 

 

 
 

         

 

         
 

2 

Jadi, panjang keseluruhan kedua 

pita adalah 
 

 
 m 

         
 

1 
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3 Saat lomba makan, 

Dion menghabiskan 
 

 
 

piring nasi dan 
 

 
 

piring tumis udang. 

Sedangkan Agus 

menghabiskan 
 

 
 piring 

nasi dan 
 

 
 piring 

udang. Siapakah yang 

menghabiskan 

makanan paling 

banyak? 

Diketahui : 

 Dion menghabiskan 
 

 
 piring nasi 

dan 
 

 
 piring tumis udang 

 Agus menghabiskan 
 

 
 piring nasi 

dan 
 

 
 piring udang 

1 

5 

Ditanyakan : 

Siapakah yang menghabiskan 

makanan paling banyak? 

1 

Jawab : 

 Menghitung jumlah makanan yang 

dihabiskan Dion 

 

 
  +  

 

 
 = 

 

  
  +  

 

  
 = 

  

  
 

 

 

 

 Menghitung jumlah makanan yang 

dihabiskan Agus 

 

 
  + 

 

 
 = 

 

  
 +  

 

  
  = 

  

  
 

2 
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 Membandingkan  

Milik Dion 

 

Milik Agus 

 

Jadi, yang memakan lebih banyak 

adalah Agus. 

1 

Jumlah skor maksimal  15 
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Penialian : 

Skor = 
 

  
 x 100% 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB (Empat) / II 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

Standar Kompetensi 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian  
Nomor 

Soal 
Aspek Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Tes 

Penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

tidak sama 

6.5.4. Menghitung 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama dalam soal 

cerita. 

6.5.5. Membandingkan 

hasil 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

tidak sama 

dalam soal 

cerita. 

Tes 

Tertulis  

 

Urian 

Objektif 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

 

C3 

C3 

C3 

 

 

 

C5 

C5 
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LEMBAR SOAL EVALUASI SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama Lengkap : _______________ 

No. Absen          : _______________ 

 

Petunjuk : 

1) Baca dengan seksama soal yang diberikan! 

2) Tuliskan cara penyelesaiaan soal dengan runtut ! 

3) Kerjakan secara individu ! 

1. Pak Burhan mempunyai 
 

 
 ton persediaan beras di toko. Dalam dua hari 

berturut-turut telah terjual sebanyak 
 

 
 ton beras dan 

 

 
 ton beras. Berapa ton 

beras yang terjual selama dua hari? 

2. Pak Nuryadi memberikan Aan 
 

 
 batang dari coklatnya dan untuk Anis 

 

 
 

batang. Berapa bagian coklat Pak Nuryadi yang diberikan kepada Aan dan 

Anis? 

3. Pak Joko mempunyai sebidang sawah yang berbentuk persegi panjang. Seluas 

 

 
 dari sawahnya ditanami padi, 

 

 
 dari sawahnya ditanami kacang panjang. 

Berapa total bagian sawah Pak joko yang ditanami padi dan kacang panjang? 

4. Ibu dan Ani pergi ke pasar untuk berbelanja. Ibu membawa beban 
 

 
 kg bahan 

kue dan 
 

 
 kg sayur-sayuran. Ani membantu membawa beban seberat 

  

  
 kg. 

Bila berat beban yang dibawa ibu dijumlahkan, maka beban mana yang lebih 

berat? Milik Ibu atau Ani? 

5. Irma memiliki kebun yang berbentuk persegi panjang.  
 

 
 hektar ditanami 

bunga, 
 

 
 hektar ditanami rumput. Kebun milik Rani 

 

 
 hektar ditanami bunga 

dan 
 

 
 hektar ditanami rumput.Kebun milik siapa yang lebih luas? 

 

 

Nilai : 
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SOAL EVALUASI DAN KUNCI JAWABAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No  Soal cerita  Penyelesaian  Penskoran  Jumlah 

skor 

1 Pak Burhan 

mempunyai 
 

 
 ton 

persediaan beras 

di toko. Dalam 

dua hari berturut-

turut telah terjual 

sebanyak 
 

 
 ton 

beras dan 
 

 
 ton 

beras. 

Berapa ton beras 

yang terjual 

selama dua hari? 

Diketahui : 

 
 

 
 ton persediaan beras 

 
 

 
 ton beras dan 

 

 
 ton beras terjual dalam dua 

hari berturut-turut 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa ton beras yang terjual selama dua hari? 
1 

Jawab : 

Menjumlahkan beras yang terjual 

 

 
  +  

 

 
 = 

                

     
 = 

   

  
 = 

  

  
 

 

2 

Jadi, beras yang terjual selama dua hari 

sebanyak 
  

  
 ton. 

1 

2 Pak Nuryadi 

memberikan Aan 

 

 
 batang dari 

coklatnya dan 

untuk Anis 
 

 
 

batang. Berapa 

bagian coklat Pak 

Nuryadi yang 

diberikan kepada 

Aan dan Anis? 

Diketahui : 

 Aan mendapat 
 

 
 batang 

 Anis 
 

 
 batang 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa bagian coklat Pak Nuryadi yang 

diberikan kepada Aan dan Anis? 

1 

Jawab : 

 

 
  +  

 

 
 = 

 

  
 + 

 

  
 = 

 

  
 

    

    

    
 

2 
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Jadi, bagian coklat Pak Nuryadi yang diberikan 

kepada Aan dan Anis adalah 
 

  
 coklat 

1 

3 Pak Joko 

mempunyai 

sebidang sawah 

yang berbentuk 

persegi panjang. 

Seluas 
 

 
 dari 

sawahnya 

ditanami padi, 
 

 
 

dari sawahnya 

ditanami kacang 

panjang. Berapa 

total bagian 

sawah Pak joko 

yang ditanami 

padi dan kacang 

panjang? 

Diketahui : 

 Seluas 
 

 
 dari sawahnya ditanami padi 

 
 

 
 dari sawahnya ditanami kacang panjang 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa total bagian sawah Pak joko yang 

ditanami padi dan kacang panjang? 

1 

Jawab : 

 

 
  +  

 

 
 = 

 

 
  + 

 

 
 = 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

2 

jadi, total bagian sawah Pak joko yang ditanami 

padi dan kacang panjang adalah 
 

 
bagian. 1 

4 Ibu dan Ani pergi 

kepasar untuk 

berbelanja. Ibu 

membawa beban 
 

 
 kg bahan kue 

dan 
 

 
 kg sayur-

sayuran. Ani 

membantu 

membawa beban 

seberat 
  

  
 kg. Bila 

berat beban yang 

dibawa ibu 

dijumlahkan, 

maka beban mana 

yang lebih berat? 

Diketahui : 

 Berat beban yang Ibu bawa 
 

 
 kg dan 

 

 
 kg 

 Berat beban yang Ani bawa  
  

  
 kg 

1 

5 

Ditanyakan : 

Bila berat beban yang dibawa Ibu dijumlahkan, 

maka beban mana yang lebih berat? Milik Ibu 

atau Ani? 

1 

Jawab : 

 Menjumlahkan berat beban  milik Ibu 

 

 
  +  

 

 
= 

                    

       
 

2 
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Milik Ibu atau 

Ani? 

 

           =
      

  
 = 

  

  
 kg 

 membandingkan milik Ibu dan Ani 

ibu 
  

  
  kg 

Ani 
  

  
 kg     

Jadi, bagian coklat Pak Nuryadi yang diberikan 

kepada Aan dan Anis adalah 
 

  
 coklat 

1 

5 Irma memiliki 

kebun yang 

berbentuk persegi 

panjang.  
 

 
 hektar 

ditanami bunga, 
 

 
 

hektar ditanami 

rumput. Kebun 

milik Rani 
 

 
 

hektar ditanami 

bunga dan 
 

 
 

hektar ditanami 

rumput. 

Kebun milik siapa 

yang lebih luas? 

Diketahui : 

 kebun Irma 

 

 
hektar ditanami bunga, 

 

 
hektar ditanami 

rumput 

 kebun Rani 

 

 
hektar ditanami bunga dan 

 

 
 ditanami rumput 

1 

5 

Ditanyakan : 

Kebun milik siapa yang lebih luas? 
1 

Jawab : 

 jumlah luas kebun Irma 

              

 

              

 

 

 
  +  

 

 
  = 

 

  
  + 

 

  
 =  

  

  
 hektar 

 

 

2 
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Penialian : 

Skor = 
 

  
 x 100% 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 

luas kebun 
Irma 
 

 jumlah luas kebun Rani 

               

               

 

 

 
  + 

 

 
  = 

  

  
  +  

 

  
 =  

  

  
hektar 

 

luas kebun 
Rani 
 

  jadi, kebun milik Rani lebih luas. 1 

Jumlah skor maksimal 25 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IVB (Empat)/ II 

Alokasi waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

 

Indikator 

6.5.8. Menghitung pegurangan pecahan berpenyebut sama dalam soal cerita 

(C3). 

6.5.9. Membuktikan hasil pengurangan pecahan berpenyebut sama dalam soal 

cerita (C5). 

6.5.10. Membuat laporan hasil diskusi kelompok berupa langkah-langkah 

penyelesaikan masalah dan hasil dari soal cerita yang diberikan (C6). 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat menghitung 

pengurangan pecahan berpenyebut sama dalam soal cerita dengan baik 

dan benar. 

2. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat 

membandingkan hasil  pengurangan pecahan berpenyebut sama dalam 

soal cerita dengan baik dan benar. 

3. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat 

membuktikan hasil pegurangan pecahan berpenyebut sama dalam soal 

cerita 
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4. Melalui kerjasama dalam diskusi kelompok, siswa dapat membuat 

laporan dari hasil diskusi kelompok berupa langkah-langkah 

penyelesaikan masalah dan hasil dari soal cerita yang telah diberikan 

dengan benar dan runtut. 

Karakter siswa yang diharapkan : ketelitian, kerjasama, tekun, berani. 

 

II. Materi Pembelajaran 

Operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama 

 

III. Model dan Metode Pembelajaran 

Model      : Problem Based Learning 

Metode    : ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran  

 

No.  Tahapan kegiatan Kegiatan pembelajaran 

A.  Pra kegiatan  ± 10 menit 

  a. Salam 

b. Berdo’a bersama 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas baik agar siswa siap dalam 

menerima pelajaran 

B.  Kegiatan awal  ± 10 menit 

  a. Guru menyampaikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

c. Guru memotivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

C.  Kegiatan Inti ± 70 menit 

1.  Orientasi siswa 

pada situasi 

masalah dengan 

menyajikan 

pertanyaan berupa 

permasalahan 

menggunakan CD 

Interaktif 

a. Siswa ditayangkan materi yang akan dipelajari, 

memberikan contoh soal cerita operasi pengurangan 

pecahan berpenyebut sama beserta penyelesaiannya 

menggunakan CD Interaktif dan disambungkan pada 

layar LCD (eksplorasi). 

b. Siswa disajikan 3 permasalah dalam bentuk soal 

cerita operasi pengurangan pecahan berpenyebut 

sama yang harus mereka cari pemecahan 
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2.  Mengorganisasikan 

siswa untuk 

belajarmenemukan 

jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

masalahnya (eksplorasi). 

c. Siswa dibagi dalam kelompok belajar dengan 

banyak anggota 4-5 orang, diberi notebook 

dilengkapi CD interaktif yang memuat 3 soal cerita 

yang sebelumnya telah disajikan pada layar LCD 

untuk dipecahkan bersama kelompok, diberi Lembar 

Kerja Kelompok (LKK) untuk menuliskan hasil 

diskusi, serta diberi petunjuk maupun waktu untuk 

penyelesaian masalah (tugas) serta pelaporan 

nanti(eksplorasi). 

3.  Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok untuk 

berdiskusi untuk 

memecahkan 

masalah yang ada 

pada CD Interaktif. 

d. Siswa bersama kelompok memahami soal cerita 

operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama 

untuk dipecahkan bersama (elaborasi). 

e. siswa dalam kelompok diminta aktif menyampaikan 

pemikiran/ide dalam mencari cara pemecahan 

masalah dan berdiskusi menyelesaikan masalah 

(elaborasi). 

f. Siswa diamati, dimotivasi oleh guru sebagai 

fasilitator untuk mengarahkan siswa bersama 

kelompok dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan (elaborasi). 

4.  Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya berupa 

laporan diskusi 

kelompok 

memecahan 

masalah yang 

disajikan dalam CD 

Interaktif 

g. Setelah siswa menemukan semua jawaban dari soal 

yang diberikan, siswa menyusun dan menuliskan 

langkah-langkah pemecahan masalah pada lembar 

kerja kelompok (elaborasi) 

h. Setelah semua kelompok selesai, salah satu 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas (elaborasi) 

i. Siswa yang lain menanggapi hasil pekerjaan yang 

dipresentasikan (elaborasi) 

j. Kelompok yang berani mempresentasikan dan siswa 

yang berani menanggapi akan mendapatkan 

penghargaan dari guru (konfirmasi) 

5.  Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah yang telah 

dilaksanakan 

k. Setelah presentasi selesai, siswa dan guru bersama-

sama menganalisis dan mengevaluai proses 

pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan 

menayangkan langkah-langkah pemecahan yang 

benar melalui layar LCD (konfirmasi) 

6.  Pertanyaan berupa 

kuis untuk 

mengasah 

kemampuan siswa 

tentang soal cerita, 

siswa memberi 

respon berupa 

jawaban, penilaian 

l. Untuk mengasah kemampuan menyelesaikan 

masalah, siswa bersama kelompok diberi kuis yang 

terdapat dalam CD Interaktif (elaborasi, konfirmasii) 
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terhadap reson 

serta pemberian 

balikan respon 

7.  Pengulangan 

materi tersedia 

dalam CD 

Interaktif apabila 

siswa belum paham 

mengenai materi 

yang diajarkan 

 

m. Pengulangan materi tersedia dalam CD interaktif 

setelah kuis selesai dilakukan. Siswa yang belum 

paham bisa mengklik tombol ulangi materi dalam 

CD Interaktif. 

 

D.  Kegiatan Akhir ± 15 menit 

8.  Penutup   a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari serta kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang belum dipahami, apabila ada siswa yang 

belum paham maka materi diulang melalui CD 

Interaktif. 

c. Guru melakukan evaluasi untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai 

materi operasi pengurangan pecahan berpenyebut 

sama, soal evaluasi ditayangkan pada layar LCD 

siswa mengerjakan dalam lembar jawab yang diberi 

oleh guru. 

d. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan. 

e. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu operasi pengurangan pecahan 

senama dalam kehidupan sehari-hari dan 

pembelajaran di akhiri. 

 

 

IX. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Notebook 

2. LCD 

3. CD Interaktif 

b. Sumber  

1. Standar isi matematika kelas IV semester II. 
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2. Mustaqim Burhan. 2008. Ayo Belajar Matematika. Jakarta : Depdiknas 

3. Sumber lain yang relevan 

 

X. Penilaian 

1. Prosedur tes : tes proses, tes akhir 

2. Jenis tes : tes tertulis, tes produk 

3. Bentuk tes         : uraian objektif 

4. Alat tes : lembar pengamatan, lembar kerja siswa 

dan lembar soal evaluasi (terlampir) 
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Materi Ajar 

Operasi pengurangan pecahan yang penyebutnya sama 

1. Coba lihat permasalahan berikut ini! 

Ibu memiliki satu buah kue pie apel, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang 

sama. Rina memakan 
 

 
  bagian kue. Maka berapa sisa kue pie Ibu sekarang? 

2. Coba bantu Ibu untuk memecahkan permasalah tersebut! 

Langkah-langkah penyelesaian masalah yang perlu kalian lakukan untuk 

membantu Ibu adalah: 

a. Menemukan informasi yang ada di dalam pemasalahan; 

b. Mencari masalah apa yang harus diselesaikan; 

c. Menetapkan solusi permasalahan. 

3. Coba diskusikan pemecahan dari permasalahan tersebut bersama teman kalian! 

Apakah kalian sudah mendiskusikan pemecahan masalah tersebut dengan 

teman kalian? 

Ayo cari tahu informasi apa saja yang terdapat dalam soal!  

Apa yang dimiliki oleh ibu?  

satu buah kue pie apel, ya benar. 

Kue tersebut dibagi menjadi berapa bagian? 

Menjadi 4 bagian yang sama, ya benar. 

Lalu berapa berapa bagian kue pie apel ibu yang dimakan oleh Rina?  

Rina memakan 
 

 
  bagian kue, ya benar. 

Sekarang coba cari apa masalah yang harus kalian selsaikan! 

Berapa sisa kue pie apel Ibu sekarang? Ya, tepat sekali. 

Nah jika kalian sudah menemukan semua informasi atau fakta dalam soal dan 

masalah apa yang harus kalian selesaikan, saatnya kalian mencari solusi 

pemecahan masalahnya! 

4. Coba kalian tulis laporan hasil diskusi yang telah kalian lakukakan! 

Sekarang tuliskan pemecahan masalah yang telah kalian lakukan! 
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Diketahui :  

- Kue pie apel dibagi menjadi 4 bagian yang sama 

- Rina memakan 
 

 
 bagian kue pie 

Ditanyakan : 

Berapa sis kue pie apel ibu sekarang? 

Dijawab : 

      
 

 
 - 

 

 
  = 

 

 
  

      Jadi, banyak bagian kue pie apel ibu sekarang masih  
 

 
 bagian 

5. Coba lihat apakah penyelesaian kalian benar sudah benar? 

Untuk mengetahui apakah penyelesaian kalian sudah benar, mari amati gambar 

slide peneyelesaian yang tersedia dalam CD Interaktif dibawah ini! 

 

Visual Teks/audio Keterangan  

 

Langkah pertama yang 

harus kita tulis adalah 

apa yang diketahui 

dalam soal.  

- Kue pie apel dibagi 

menjadi 4 bagian 

yang sama 

- Rina memakan 
 

 
 

bagian kue pie 

 

Pemecahan masalah 

untuk mengumpulkan 

informasi yang kalian 

lakukan sudah benar. 

 

Langkah kedua kita 

tuliskan apa yang 

ditanyakan. 

Berapa sisa kue pie apel 

ibu sekarang? 

 

Pemecahan masalah 

untuk mencari apa yang 

menjadi masalah dalam 

permasalahan yang 

kalian lakukan sudah 

benar. 

 

Yang terakhir kita tulis 

jawab. 

Kita tulis operasi 

pengurangan 
 

 
 dan 

 

 
 

,lalu kita gunakan 

bantuan gambar, kita 

gambarkan 
 

 
 dan 

 

 
 

Pemecahan masalah 

yang kalian lakukan 

untuk mencari solusi 

dari permasalahan 

tersebut sudah benar. 
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sebagai berikut. 

lalu kita gabungkan 

kedua gambar, nah kita 

hitung bagian yang 

tersisa dari pecahan 
 

 
, 

ada satu, dua, tiga 

bagian yang tersisa dari 

keseluruhan bagian. Jadi 

bisa kita tuliskan hail 

pengurangan dari 
 

 
 dan 

 

 
 adalah 
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KISI-KISI SOAL DISKUSI DALAM CD INTERAKTIF 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB (Empat) / II 

Standar Kompetensi 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian  
Nomor 

Soal 
Aspek Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Tes 

Operasi 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut  

sama 

6.5.8. Menghitung 

pegurangan 

pecahan 

berpenyebut sama 

dalam soal cerita. 

6.5.9. Membuktikan 

hasil pengurangan 

pecahan 

berpenyebut sama 

dalam soal cerita. 

 

Tes 

Tertulis  

 

Uraian 

objektif 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

C3 

C3 

 

 

 

 

C5 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Nama kelompok : _______________ 

Nama anggota kelompok : 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

Petunjuk : 

1) Bacalah terlebih dahulu soal cerita yang ada dalam CD interaktif dengan 

seksama! 

2) Diskusikan soal dengan teman satu kelompokmu dan carilah cara 

penyelesaiannya! 

3) Tuliskan hasil diskusi kalian beserta cara penyelesaiaannya dengan runtut pada 

lembar kerja kelompok dibawah ini! 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ ........

....................................................................................................................................

.................................................................................................................... ................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Nilai  
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SOAL DISKUSI DALAM CD INTERAKTIF 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No. Soal Cerita Penyelesaian Penskoran 
Jumlah 

skor 

1 Aming mempunyai 
 

 
 

batang coklat. Ia 

memakan 
 

 
 bagian 

coklat itu. Berapa 

bagian yang tersisa? 

 

Diketahui : 

 Aming mempunyai 
 

 
 batang coklat 

 dimakan 
 

 
 bagian  

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa bagian yang tersisa? 
1 

Jawab : 

 

 

        

 

 

 

        

 

 sisa 

 

        

 

 

 

 
  -  

 

 
  = 

 

 
 

 

2 

Jadi,bagian coklat yang tersisa adalah 

 

 
bagian. 

1 

2 Ayah memiliki Diketahui : 1 5 
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sebidang tanah 

berbentuk persegi 

panjang yang luasnya 

  

  
 hektar. Seluas 

 

  
 

hektar akan ditanami 

bunga, 
 

  
 hektar akan 

ditanami pohon 

mangga, dan sisanya 

akan dibuat kolam. 

Berapa hektar tanah 

yang aka dibuat kolam? 

 sebidang tanah berbentuk persegi panjang 

yang luasnya 
  

  
 hektar 

 Seluas 
 

  
 hektar akan ditanami bunga 

 
 

  
 hektar akan ditanami pohon mangga 

Ditanyakan : 

Berapa hektar tanah yang aka dibuat kolam? 
1 

Jawab : 

    

    

    

Tanah mula-mula 
  

  
 

    

    

    

Ditanami bunga  
 

  
 

    

    

    

Ditanami pohon mangga  
 

  
 

    

    

    

Warna coklat sisa tanah yang akan di buat 

kolam  
 

  
 

 

Tanah mula-mula dikurangi untuk tnaman 

2 
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bunga 

  

  
  -  

 

  
 = 

 

  
 

Dikurangkan lagi untuk ditanami mangga 

 

  
  - 

 

  
  = 

 

  
 

 

Jadi, luas tanah untuk kolam seluas 
 

  
 hektar 

1 

3 Sinta mempunyai pita 

sepanjang 
 

  
 meter. 

Sebagian pita tersebut 

diberikan kepada Dian. 

Sekarang,  pita Sinta 

tinggal 
 

  
 meter. 

Benarkah bila panjang 

pita yang diberikan 

kepada Dian sepanjang 

 

  
 meter?  

Diketahui : 

 Sinta mempunyai pita sepanjang 
 

  
 meter 

 pita Sinta tinggal 
 

  
 meter 

1 

5 

Ditanyakan : 

Benarkah bila panjang pita yang diberikan 

kepada Dian sepanjang 
 

  
 meter? 

1 

Jawab : 

 

 

                

pita mula-mula 

 

 

 

               

Sisa pita setelah diberikan pada Dian 

 

 

 

               

Pita yang diberikan kepada Dian 

 

2 

 

  
 

 

  
 

? 
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Penialian : 

Skor = 
 

  
 x 100% 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  -  

 

  
 = 

 

  
 meter 

Jadi, tidak benar jika pita yang diberikan 

kepada Dian sepanjang 
 

  
 meter, yang benar 

adalah sepanjang 
 

  
 meter. 

1 

Jumlah total skor 15 



311 
 

 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB (Empat) / II 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

Standar Kompetensi 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian  
Nomor 

Soal 
Aspek Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Tes 

Operasi 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut  

sama 

6.5.8. Menghitung 

pegurangan 

pecahan 

berpenyebut sama 

dalam soal cerita. 

6.5.9. Membuktikan 

hasil pengurangan 

pecahan 

berpenyebut sama 

dalam soal cerita. 

Tes 

Tertulis  

 

Urian 

Objektif 

 

1 

2 

3 

 

 

 

4 

5 

 

C3 

C3 

C3 

 

 

 

C5 

C5 
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LEMBAR SOAL EVALUASI SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Nama Lengkap : _______________ 

No. Absen          : _______________ 

 

Petunjuk : 

1) Baca dengan seksama soal yang diberikan! 

2) Tuliskan cara penyelesaiaan soal dengan runtut ! 

3) Kerjakan secara individu ! 

1. Ibu memiliki kue bolu berbentuk persegi panjang sebanyak 
 

 
 bagian. Ade 

memakan 
 

 
 bagian kue itu. Berapa bagian sisa kue yang dimiliki ibu? 

2. Ibu membutuhkan tali rafia untuk mengikat kardus. Tali yang dibutuhkan 

sepanjang 
  

  
 meter. Namun ibu hanya mempunyai 

 

  
 meter tali. Berapa 

panjang tali yang harus ibu beli lagi? 

3. Sepetak tanah sawah kosong berbentuk persegi panjang seluas 
  

  
 bagian. 

Setelah ditanami padi tinggal 
 

  
 bagian sawah yang kosong. Berapa luas 

bagian sawah yang ditanami padi? 

4. Bu Inah menjual agar-agar berbentuk lingkaran yang sudah dipotong menjadi 

10 bagian yang sama. Jika saat pulang ia masih memiliki 
 

  
 bagian agar-agar. 

Benarkah bila agar-agar yang terjual sebanyak 
 

  
 bagian? Buktikan ! 

5. Firman memiliki 
 

  
 meter tali pramuka. Untuk mendirikan sebuah tenda 

membutuhkan tali sepanjang 
  

  
 meter. Jika Firman membeli 

 

  
 meter tali lagi, 

benar atau salah? Buktikan! 

 

 

 

 

 

Nilai : 
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SOAL EVALUASI DAN KUNCI JAWABAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No. Soal Cerita Penyelesaian Penskoran 
Jumlah 

skor 

1 Ibu memiliki kue bolu 

berbentuk persegi 

panjang sebanyak 
 

 
 

bagian. Ade memakan 
 

 
 

bagian kue itu. Berapa 

bagian sisa kue yang 

dimiliki ibu? 

Diketahui : 

 kue bolu berbentuk persegi panjang 

sebanyak 
 

 
 bagian 

 Ade memakan 
 

 
 bagian ku 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa bagian sisa kue yang dimiliki ibu? 
1 

Jawab : 

Bolu mula-mula 

         

 

Dimakan Ade 
 

 
 bagian 

         

 

                           Sisa kue ibu 
 

 
 

 

         

 

 

 

 
  -  

 

 
  = 

 

 
 

2 

Jadi, sisa kue ibu masih 
 

 
 bagian 1 

2 Ibu membutuhkan tali 

rafia untuk mengikat 

Diketahui : 

 Dibutuhkan tali sepanjang 
  

  
 meter 

1 5 
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kardus. Tali yang 

dibutuhkan sepanjang 
  

  
 

meter. Namun ibu hanya 

mempunyai 
 

  
 meter tali. 

Berapa panjang tali yang 

harus ibu beli lagi? 

 hanya mempunyai 
 

  
 meter tali 

Ditanyakan : 

Berapa panjang tali yang harus ibu beli 

lagi? 

1 

Jawab : 

Panjang tali yang dibutuhkan  

                

 

   Yang dimikili 

 

  
 

 

                

 

                           Tali yang harus dibeli ?? 

 

                

 

 

  
 

 

  

  
   -  

 

  
   =  

 

  
 meter 

2 

Jadi, tali yang harus ibu beli sepanjang 
 

  
 

meter. 
1 

3 Sepetak tanah sawah 

kosong berbentuk 

persegi panjang seluas 
  

  
 

bagian. Setelah ditanami 

padi tinggal 
 

  
 bagian 

Diketahui : 

 sawah kosong berbentuk persegi 

panjang seluas 
  

  
 bagian 

 ditanami padi tinggal 
 

  
 bagian sawah 

yang kosong 

1 5 
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sawah yang kosong. 

Berapa luas bagian 

sawah yang ditanami 

padi?  

Ditanyakan : 

Berapa luas bagian sawah yang ditanami 

padi? 

1 

Jawab : 

Sawah kosong  
  

  
 bagian 

      

      

      

 

Sisa sawah setelah ditanami padi 
 

  
 bagian 

      

      

      

 

 

      

      

      

 

Luas bagian yang ditanami padi 
 

  
 bagian 

      

      

      

 

  

  
  -  

 

  
 = 

 

  
 

2 

 Jadi, luas bagian yang ditanami padi 

seluas 
 

  
 bagian. 

1 

4 Bu Inah menjual agar- Diketahui : 1  
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agar berbentuk lingkaran 

yang sudah dipotong 

menjadi 10 bagian yang 

sama. Jika saat pulang ia 

masih memiliki 
 

  
 bagian 

agar-agar. Benarkah bila 

agar-agar yang terjual 

sebanyak 
 

  
 bagian? 

Buktikan ! 

 agar-agar dipotong menjadi 10 bagian 

yang sama untuk dijual 

 masih memiliki 
 

  
 bagian agar-agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Ditanyakan : 

Benarkah bila agar-agar yang terjual 

sebanyak 
 

  
 bagian? Buktikan ! 

1 

Jawab : 

Agar-agar mula-mula 

 

masih memiliki 
 

  
 bagian agar-agar 

 

Agar-agar yang terjual  
 

  
 bagian 

 

  

  
 – 

 

  
 = 

 

  
 

2 

jadi, terbukti benar bila agar-agar yang 

terjual sebanyak 
 

  
 bagian. 

1 

5 Firman memiliki 
 

  
 

meter tali pramuka. 

Untuk mendirikan 

Diketahui : 

 Firman memiliki 
 

  
 meter tali pramuka 

 mendirikan sebuah tenda 

1 
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sebuah tenda 

membutuhkan tali 

sepanjang 
  

  
 meter. Jika 

Firman membeli 
 

  
 meter 

tali lagi, benar atau 

salah? Buktikan! 

membutuhkan tali sepanjang 
  

  
 meter  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Ditanyakan : 

Jika Firman membeli 
 

  
 meter tali lagi, 

benar atau salah? Buktikan! 

1 

Jawab : 

Tali yang dimiliki Firman 
 

  
 meter 

               

 

Tali yang dibutuhkan 
  

  
 

               

 

Tali yang perlu dibeli 

               

 

 

  
 

  

  
  -  

 

  
  = 

 

  
 

2 

Jadi, salah jika firman hanya membeli 
 

  
 

meter, karena yang dibutuhkan 
 

  
 meter 

lagi. 

1 

Jumlah total skor 25 

 

Penialian : 

Skor = 
 

  
 x 100% 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : IVB (Empat)/ II 

Alokasi waktu : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

6 Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

 

Indikator 

6.5.10. Menghitung pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dalam soal 

cerita (C3). 

6.5.11. Membuktikan hasil pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dalam 

soal cerita (C5). 

6.5.12. Membuat laporan hasil diskusi kelompok berupa langkah-langkah 

penyelesaikan masalah dan hasil dari soal cerita yang diberikan (C6). 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat menghitung 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dalam soal cerita dengan 

baik dan benar. 

2. Melalui pengamatan materi pada CD Interaktif, siswa dapat 

membuktikan hasil pengurangan  pecahan berpenyebut tidak sama dalam 

soal cerita 

3. Melalui kerjasama dalam diskusi kelompok, siswa dapat membuat 

laporan dari hasil diskusi kelompok berupa langkah-langkah 
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penyelesaikan masalah dan hasil dari soal cerita yang telah diberikan 

dengan benar dan runtut. 

Karakter siswa yang diharapkan : ketelitian, kerjasama, tekun, berani. 

 

II. Materi Pembelajaran 

Operasi pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

 

III. Model dan Metode Pembelajaran 

Model      : Problem Based Learning 

Metode    : ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan 2 

No.  Tahapan kegiatan Kegiatan pembelajaran 

A.  Pra kegiatan  ± 10 menit 

  a. Salam 

b. Berdo’a bersama 

c. Presensi 

d. Pengkondisian kelas baik agar siswa siap dalam 

menerima pelajaran 

B.  Kegiatan awal  ± 10 menit 

  a. Guru menyampaikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

c. Guru memotivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

C.  Kegiatan Inti ± 70 menit 

1.  Orientasi siswa 

pada situasi 

masalah dengan 

menyajikan 

pertanyaan berupa 

permasalahan 

menggunakan CD 

Interaktif 

a. Siswa ditayangkan materi yang akan dipelajari, 

memberikan contoh soal cerita operasi pengurangan 

pecahan berpenyebut tidak sama  beserta 

penyelesaiannya menggunakan CD Interaktif dan 

disambungkan pada layar LCD (eksplorasi). 

b. Siswa disajikan 3 permasalah dalam bentuk soal 

cerita operasi pengurangan pecahan berpenyebut 

tidak sama yang harus mereka cari pemecahan 

masalahnya (eksplorasi). 

c. Siswa dibagi dalam kelompok belajar dengan 

banyak anggota 4-5 orang, diberi notebook 

2.  Mengorganisasikan 

siswa untuk 

belajarmenemukan 
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jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan 

dilengkapi CD interaktif yang memuat 3 soal cerita 

yang sebelumnya telah disajikan pada layar LCD 

untuk dipecahkan bersama kelompok, diberi Lembar 

Kerja Kelompok (LKK) untuk menuliskan hasil 

diskusi, serta diberi petunjuk maupun waktu untuk 

penyelesaian masalah (tugas) serta pelaporan 

nanti(eksplorasi). 

3.  Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok untuk 

berdiskusi untuk 

memecahkan 

masalah yang ada 

pada CD Interaktif. 

d. Siswa bersama kelompok memahami soal cerita 

operasi pengurangan pecahan berpenyebut tidak 

sama untuk dipecahkan bersama (elaborasi). 

e. siswa dalam kelompok diminta aktif menyampaikan 

pemikiran/ide dalam mencari cara pemecahan 

masalah dan berdiskusi menyelesaikan masalah 

(elaborasi). 

f. Siswa diamati, dimotivasi oleh guru sebagai 

fasilitator untuk mengarahkan siswa bersama 

kelompok dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan (elaborasi). 

4.  Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya berupa 

laporan diskusi 

kelompok 

memecahan 

masalah yang 

disajikan dalam CD 

Interaktif 

g. Setelah siswa menemukan semua jawaban dari soal 

yang diberikan, siswa menyusun dan menuliskan 

langkah-langkah pemecahan masalah pada lembar 

kerja kelompok (elaborasi) 

h. Setelah semua kelompok selesai, salah satu 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas (elaborasi) 

i. Siswa yang lain menanggapi hasil pekerjaan yang 

dipresentasikan (elaborasi) 

j. Kelompok yang berani mempresentasikan dan siswa 

yang berani menanggapi akan mendapatkan 

penghargaan dari guru (konfirmasi) 

5.  Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah yang telah 

dilaksanakan 

k. Setelah presentasi selesai, siswa dan guru bersama-

sama menganalisis dan mengevaluai proses 

pemecahan masalah yang telah dilaksanakan dengan 

menayangkan langkah-langkah pemecahan yang 

benar melalui layar LCD (konfirmasi) 

6.  Pertanyaan berupa 

kuis untuk 

mengasah 

kemampuan siswa 

tentang soal cerita, 

siswa memberi 

respon berupa 

jawaban, penilaian 

terhadap reson 

serta pemberian 

balikan respon 

l. Untuk mengasah kemampuan menyelesaikan 

masalah, siswa bersama kelompok diberi kuis yang 

terdapat dalam CD Interaktif (elaboras, konfirmasii) 
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7.  Pengulangan 

materi tersedia 

dalam CD 

Interaktif apabila 

siswa belum paham 

mengenai materi 

yang diajarkan 

 

m. Pengulangan materi tersedia dalam CD interaktif 

setelah kuis selesai dilakukan. Siswa yang belum 

paham bisa mengklik tombol ulangi materi dalam 

CD Interaktif. 

D.  Kegiatan Akhir ± 15 menit 

8.  Penutup   a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari serta kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang belum dipahami, apabila ada siswa yang 

belum paham maka materi diulang melalui CD 

Interaktif. 

c. Guru melakukan evaluasi untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai 

materi operasi pengurangan pecahan berpenyebut 

tidak sama, soal evaluasi ditayangkan pada layar 

LCD siswa mengerjakan dalam lembar jawab yang 

diberi oleh guru. 

d. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan. 

e. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya yaitu operasi pengurangan pecahan 

senama dalam kehidupan sehari-hari dan 

pembelajaran di akhiri. 

 

 

XI. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Notebook 

2. LCD 

3. CD Interaktif 

b. Sumber  

1. Standar isi matematika kelas IV semester II. 

2. Mustaqim Burhan. 2008. Ayo Belajar Matematika. Jakarta : Depdiknas 

3. Sumber lain yang relevan 
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XII. Penilaian 

1. Prosedur tes : tes proses, tes akhir 

2. Jenis tes : tes tertulis, tes produk 

3. Bentuk tes         : uraian objektif 

4. Alat tes : lembar pengamatan, lembar kerja siswa 

dan lembar soal evaluasi (terlampir) 
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Materi Ajar 

Operasi pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama 

1. Coba lihat permasalahan berikut ini! 

Tono memiliki tali pramuka yang panjangnya  
 

 
   meter. Lalu ia mengunakan 

tali tersebut untuk  membuat tenda sepanjang 
 

 
  meter. Berapa panjang tali 

Tono sekarang? 

2. Coba bantu Tono untuk memecahkan permasalah tersebut! 

Langkah-langkah penyelesaian masalah yang perlu kalian lakukan untuk 

membantu Tono adalah: 

a. Menemukan informasi yang ada di dalam pemasalahan; 

b. Mencari masalah apa yang harus diselesaikan; 

c. Menetapkan solusi permasalahan. 

3. Coba diskusikan pemecahan dari permasalahan tersebut bersama teman kalian! 

Apakah kalian sudah mendiskusikan pemecahan masalah tersebut dengan 

teman kalian? 

Ayo cari tahu informasi apa saja yang terdapat dalam soal!  

Apa yang dimiliki oleh Tono?  

Tali pramuka yang panjangnya  
 

 
  meter, ya benar. 

Lalu tali tersebut digunakan Tono untuk apa? 

Tono mengunakan tali tersebut untuk  membuat tenda sepanjang 
 

 
  meter, ya 

benar. 

Sekarang coba cari apa masalah yang harus kalian selsaikan! 

Berapa panjang tali Tono sekarang? Ya, tepat sekali. 

Nah jika kalian sudah menemukan semua informasi atau fakta dalam soal dan 

masalah apa yang harus kalian selesaikan, saatnya kalian mencari solusi 

pemecahan masalahnya! 

4. Coba kalian tulis laporan hasil diskusi yang telah kalian lakukakan! 

Sekarang tuliskan pemecahan masalah yang telah kalian lakukan! 
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Diketahui :  

Toni memiliki tali pramuka yang panjangnya 
 

 
 meter 

Untuk membuat tenda sepanjang 
 

 
 meter 

Ditanyakan : 

Berapa panjang tali Tono sekarang? 

Dijawab : 

      
 

 
 - 

 

 
  = 

 

  
 - 

 

  
 = 

 

  
  

      Jadi, banyak bagian kue pie apel ibu sekarang masih  
 

  
 bagian 

5. Coba lihat apakah penyelesaian kalian benar sudah benar? 

Untuk mengetahui apakah penyelesaian kalian sudah benar, mari amati gambar 

slide peneyelesaian yang tersedia dalam CD Interaktif dibawah ini! 

 

Visual Teks/audio Keterangan  

 

Langkah pertama yang harus 

kita tulis adalah apa yang 

diketahui dalam soal.  

Toni memiliki tali pramuka 

yang panjangnya 
 

 
 meter 

Untuk membuat tenda 

sepanjang 
 

 
 meter 

Pemecahan masalah 

untuk 

mengumpulkan 

informasi yang 

kalian lakukan sudah 

benar. 

 

 

Langkah kedua kita tuliskan 

apa yang ditanyakan. 

Berapa panjang tali Tono 

sekarang? 

 

Pemecahan masalah 

untuk mencari apa 

yang menjadi 

masalah dalam 

permasalahan yang 

kalian lakukan sudah 

benar. 

 

Yang terakhir kita tulis 

jawab. 

Pemecahan masalah 

yang kalian lakukan 

untuk mencari solusi 

dari permasalahan 

tersebut sudah benar. 



325 
 

 

 

 

Jadi, panjang tali pramuka Tono 

sekarang 
 

  
 meter.  
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KISI-KISI SOAL DISKUSI DALAM CD INTERAKTIF 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB (Empat) / II 

Standar Kompetensi 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian  
Nomor 

Soal 
Aspek Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Tes 

Operasi 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

tidak sama 

6.5.10. Menghitung 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut tidak 

sama dalam soal 

cerita. 

6.5.11. Membuktikan 

hasil pengurangan 

pecahan 

berpenyebut tidak 

sama dalam soal 

cerita. 

Tes 

Tertulis  

 

Uraian 

objektif 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

C5 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama kelompok : _______________ 

Nama anggota kelompok : 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

Petunjuk : 

1) Bacalah terlebih dahulu soal cerita yang ada dalam CD interaktif dengan 

seksama! 

2) Diskusikan soal dengan teman satu kelompokmu dan carilah cara 

penyelesaiannya! 

3) Tuliskan hasil diskusi kalian beserta cara penyelesaiaannya dengan runtut pada 

lembar kerja kelompok dibawah ini! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ ........

....................................................................................................................................

.................................................................................................................... ................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Nilai  
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SOAL DISKUSI DALAM CD INTERAKTIF 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. Soal Cerita Penyelesaian Penskoran 
Jumlah 

skor 

1 Ibu memiliki pita 

berwarna merah 

sepanjang 
 

 
 meter. 

Setelah digunakan untuk 

mengkuncir rambut Rita, 

pita ibu tinggal 
 

 
 meter. 

Berapa panjang pita yang 

digunakan untuk 

mengkuncir rambut Rita? 

Diketahui : 

 pita berwarna merah sepanjang 
 

 
 

meter. 

 untuk mengkuncir rambut Rita, pita 

ibu tinggal 
 

 
 meter. 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa panjang pita yang digunakan untuk 

mengkuncir rambut Rita? 

1 

Jawab  

 Pita mula-mula 
 

 
 meter. 

         

 

Sisa pita 
 

 
 meter. 

   

 

Sisa pita 
 

 
 meter. 

         

 

                       Pita untuk mengkuncir 

         

 

 

 
 

 

 
  -  

 

 
  = 

 

 
  - 

 

 
 = 

 

 
 

2 
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Jadi, panjang pita yang digunakan untuk 

mengkuncir rambut Rita adalah  
 

 
  meter.                             

1 

 

2 Anisa memiliki coklat 

berbentuk persegi 

panjang sebanyak 
 

 
 

bagian. Karena terkena 

panas maka coklat 

tersebut memeleh 

sebanyak 
 

 
 bagian. Maka 

berapa bagian coklat 

Anisa yang masih utuh? 

 

Diketahui : 

 coklat berbentuk persegi panjang 

sebanyak 
 

 
 bagian 

 memeleh sebanyak 
 

 
 bagian 

1 

5 

Ditanyakan : 

Maka berapa bagian coklat Anisa yang 

masih utuh? 

1 

Jawab : 

Coklat mula-mula 
 

 
 bagian 

      

 

Coklat meleleh 
 

 
 bagian 

   

 

Samakan penyebutnya menjadi 
 

 
 bagian 

2 
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Coklat yang masih utuh (coklat mula-mula 

dikurangi coklat yang meleleh) 

      

 

 

 
 bagian 

 

 
 – 

 

 
 =  

 

 
 -  

 

 
 =  

 

 
 

  Jadi, bagian coklat Anisa yang masih utuh 

sebanyak 
 

 
 bagian 

1 

3 Pak Didik memiliki 

halaman rumah 

berbentuk persegi 

panjang seluas 
 

  
 bagian, 

rencananya akan dibuat 

kolam seluas 
 

 
 bagian. 

Apakah benar sisa 

halaman  rumah Pak 

Didik tinggal 
 

 
 bagian? 

Buktikan ! 

Diketahui : 

 Pak Didik halaman rumah seluas 
 

 
 

bagian 

 dibuat kolam seluas 
 

 
 bagian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan : 

Apakah benar sisa halaman  rumah Pak 

Didik tinggal 
 

 
 bagian? Buktikan ! 

1 

Jawab : 

 Halaman mula-mula  
 

 
 bagian 

    

    

2 
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dibuat kolam seluas 
 

 
 bagian 

 

  

  

 

Samakan penyebut luas kolam jadi 
 

 
 

    

    

 

Sisa halaman (mula-mula dikurangi 

luas kolam) 

    

    

 Yaitu seluas 
 

 
 bagian 

 

 

 
  -  

 

 
 = 

 

 
 – 

 

 
 = 

 

 
 

 

 

5 

Jadi, salah jika sisa halaman  rumah Pak 

Didik tinggal 
 

 
 bagian. Karena setelah 

dibuktikan hasilnya 
 

 
 bagian 

1 

Jumlah total skor 15 

 

Penialian : 

Skor = 
 

  
 x 100% 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SDN Wates 01 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB (Empat) / II 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

Standar Kompetensi 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian  
Nomor 

Soal 
Aspek Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Tes 

Operasi 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

tidak sama 

6.5.10. Menghitung 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

tidak sama 

dalam soal 

cerita. 

6.5.11. Membuktikan 

hasil 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

tidak sama 

dalam soal 

cerita. 

Tes 

Tertulis  

 

Urian 

Objektif 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

C3 

C3 

C3 

 

 

 

 

 

 

C5 
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LEMBAR SOAL EVALUASI SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama Lengkap : _______________ 

No. Absen          : _______________ 

 

Petunjuk : 

1) Baca dengan seksama soal yang diberikan! 

2) Tuliskan cara penyelesaiaan soal dengan runtut ! 

3) Kerjakan secara individu ! 

1. Ibu membuat kue berbentuk persegi panjang kemudian dipotong menjadi 12 

bagian yang sama. Jika 
 

 
 bagian kue sudah dimasukkan kardus. Berapa 

bagian kue Ibu yang belum masuk ke dalam kardus? 

2. Ayah memerlukan tali tambang sepanjang 
 

  
 meter untuk membuat jemuran. 

Jika dirumah Ayah masih mempunyai 
 

 
 meter. Berapa panjang tali tambang 

yang perlu Ayah beli? 

3. Sebidang tanah kosong seluas 
 

 
 hektar, setelah ditanami ketela masih tersisa 

 

 
 

hektar. Jadi berapa luas tanah yang digunakan untuk menanam ketela? 

4. Malam hari Nenek menaruh 
 

 
 kue di meja makan. Keesokan harinya, kue 

dimeja tinggal 
 

 
 bagian. Jika semalam kue itu dimakan tikus, maka tikus itu 

memakan 
 

  
 bagian kue. Benar atau tidak? Buktikan ! 

5. Untuk arisan sore nanti Ibu membeli 
 

 
 potong kue yang bagiannya sama . Jika  

saat berjalan ke rumah kue itu terjatuh sebanyak 
 

 
 bagian. Benarkah kue yang 

masih utuh sebanyak 
  

  
 bagian? Buktikan ! 

 

 

 

 

 

Nilai : 
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SOAL EVALUASI DAN KUNCI JAWABAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. Soal Cerita Penyelesaian Penskoran 
Jumlah 

skor 

1 Ibu membuat kue 

berbentuk persegi 

panjang kemudian 

dipotong menjadi 

12 bagian yang 

sama. Jika 
 

 
 

bagian kue sudah 

dimasukkan 

kardus. Berapa 

bagian kue Ibu 

yang belum masuk 

ke dalam kardus? 

Diketahui : 

 kue berbentuk persegi panjang kemudian 

dipotong menjadi 12 bagian yang sama 

 
 

 
 bagian kue sudah dimasukkan kardus 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa bagian kue Ibu yang belum masuk ke 

dalam kardus? 

1 

Jawab : 

 kue berbentuk persegi panjang dipotong 

menjadi 12 bagian yang sama 

            

 

 

 
 bagian kue sudah dimasukkan kardus 

      

 

Samakan penyebut menjadi 
  

  
 bagian  

            

 

bagian kue Ibu yang belum masuk ke dalam 

kardus  

            

Warna coklat adalah bagian kue yang belum 

2 
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masuk kardus yaitu 
 

  
 bagian. 

Jadi, bagian kue yang belum masuk kardus 

yaitu 
 

  
 bagian 

1 

2 Ayah memerlukan 

tali tambang 

sepanjang 
 

  
 meter 

untuk membuat 

jemuran. Jika 

dirumah Ayah 

masih mempunyai 

 

 
 meter. Berapa 

panjang tali 

tambang yang 

perlu Ayah beli? 

Diketahui : 

 perlu tali tambang sepanjang 
 

  
 meter 

 masih mempunyai 
 

 
 meter 

1 

5 

Ditanyakan : 

Berapa panjang tali tambang yang perlu 

Ayah beli? 

1 

Jawab : 

Tali yang diperlukan 
 

  
 meter 

          

 

Tali yang sudah ada 
 

 
 meter 

     

 

Samakan penyebut 
 

  
 meter 

          

 

tali tambang yang perlu Ayah beli 

          

 

 

  
 meter 

 

  
 – 

 

 
 = 

 

  
 – 

 

  
 = 

 

  
 

2 

Jadi, tali tambang yang perlu Ayah beli 

sepanjang 
 

  
 meter 

 

1 
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3 Sebidang tanah 

kosong seluas 

 

 
hektar, setelah 

ditanami ketela 

masih tersisa 
 

 
 

hektar. Jadi berapa 

luas tanah yang 

digunakan untuk 

menanam ketela? 

Diketahui : 

 Sebidang tanah kosong seluas 
 

 
 hektar 

 ditanami ketela masih tersisa 
 

 
 hektar 

1 

5 

Ditanyakan : 

Jadi berapa luas tanah yang digunakan untuk 

menanam ketela? 

1 

Jawab : 

 tanah kosong seluas 
 

 
 hektar 

      

 

ditanami ketela masih tersisa 
 

 
 hektar 

 

 

 

 

 

 

Samakan penyebutnya 

 tanah kosong seluas 
  

  
 hektar 

 

      

      

      

      

      

2 
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ditanami ketela masih tersisa 
  

  
 hektar 

      

      

      

      

      

 

luas tanah yang digunakan untuk menanam 

ketela 
  

  
 hektar 

      

      

      

      

      
 

Jadi, luas tanah yang digunakan untuk 

menanam ketela seluas 
  

  
 hektar 

1 

4 Malam hari Nenek 

menaruh 
 

 
 kue di 

meja makan. 

Keesokan harinya, 

kue dimeja tinggal 

 

 
 bagian. Jika 

semalam kue itu 

dimakan tikus, 

maka tikus itu 

memakan 
 

  
 

bagian kue. Benar 

Diketahui : 

 
 

 
 kue di meja makan 

 kue dimeja tinggal 
 

 
 bagian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan : 

Jika semalam kue itu dimakan tikus, maka 

tikus itu memakan 
 

  
 bagian kue. Benar atau 

tidak? Buktikan ! 

 

1 

Jawab : 

 

 
 – 

 

 
 = 

  

  
 – 

 

  
 = 

 

  
 

 

2 
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atau tidak? 

Buktikan ! 

 

 
 

 
 kue di meja makan 

       

 

kue dimeja tinggal 
 

 
 bagian 

   

 

samakan penyebutnya 

                     

 

                     

 

                     

 

 

  
 

 

 

5 

jadi, benar jika tikus itu memakan 
 

  
 bagian 

kue 
1 

5 Untuk arisan sore 

nanti Ibu membeli 

 

 
 potong kue yang 

bagiannya sama . 

Jika  saat berjalan 

ke rumah kue itu 

terjatuh sebanyak 
 

 
 

Diketahui : 

 Ibu membeli 
 

 
 potong kue yang 

bagiannya sama 

 terjatuh sebanyak 
 

 
 bagian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan : 

Benarkah kue yang masih utuh sebanyak 
  

  
 

bagian? Buktikan ! 

1 
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bagian. Benarkah 

kue yang masih 

utuh sebanyak 

  

  
bagian? 

Buktikan ! 

Jawab : 

 
 

 
 potong kue yang bagiannya sama 

      

 

terjatuh sebanyak 
 

 
 bagian 

    

 

Samakan penyebut  

 

 

kue yang masih utuh sebanyak 
  

  
 

 

 

 

 
 – 

 

 
 = 

  

  
 – 

 

  
 = 

  

  
 

2 

 

 

 

 

5 

Jadi, kue yang masih utuh sebanyak 
  

  
 

Terbukti benar. 
1 

jumlah total skor 25 

 

Penialian : 

Skor = 
 

  
 x 100% 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada butir soal  

       St = skor teoritis (skor paling banyak/maksimal) 
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Lampiran  7 

NAMA SISWA KELAS IVB 

SDN WATES 01 SEMARANG 

No. NAMA INISIAL SISWA 

1. Aditya Cahyo Nurul  

2. Frans Andi Muhamad 

3. Ayu Sinar Kingniawati 

4. Ishak Cahyo S 

5. Sherly Agustin R 

6. Kartini Mega Rahayu 

7. Monica Cindi Fatmasari 

8. Dimas Rasya Aurora 

9. Sech Romy Ashary  

10. Alvin Naufan Darmawan  

11. Alfito Nanda Dinofa  

12. Andiko Rangga Prastiya  

13. Ariq Maulana  

14. Arizona Zamzany Hasan M  

15. Assyifa Jihan Zaifa Nur R  

16. Aulia Nur Rofiah  

17. Cahya Iftia Maulia  

18. Daffa Suci Elmayanti  

19. Dani Zitna Hermawan  

20. Diki Bachtiar  

21. Dita Julia Prastika  

22. Farid Tri Cahyono  

23. Febri Wahyu Nugroho  

24. Ferry Yuistira  

25. Luki Bagus Handoyo  

26. Miftahul Huda  
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27. Nur Yasin Yunanto  

28. Pungki Mega Tri Handoko  

29. Rahmdhani Reza Nur Fadillah  

30. Rizk Febriyan Pratama  

31. Sabrina Jonnar Afrilihana  

32. Salma Nafiah Wardhani  

33. Sekar Ayu Puspitaningrum  

34. Sulthan Athallah  

35. Syahnan Cahya Alesa  

36. Tiarisa Agustin Riyanto  

37. Givanto Muhammad Akbar  

38. Sebastian Fery  

39. Rizki Kamaludin  

40. Andre Sheva Zudatama  
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Lampiran 8 

DATA AWAL DAN PEMBAGIAN KELOMPOK  

SISWA KELAS IVB 

SDN WATES 01 SEMARANG 

 

No. 
Nama Inisial 

Siswa 

Nilai Awal Nama Kelompok 

1. DJP 81 1 

2. AJZNR 81 2 

3. FY 80 3 

4. SNW  78 4 

5. ASK 77 5 

6. SAP 75 6 

7. AM 71 7 

8. ANR 67 8 

9. SNW 66 1 

10. RRNF 66 2 

11. ISK 65 3 

12. ASZ 63 4 

13. SF 62 5 

14. NYN 60 6 

15. RK 58 7 

16. GMA 58 8 

17. FAM 54 1 

18. CAN 54 2 

19. MCF 54 3 

20. SJA 54 4 

21. SA 53 5 

22. SCA 53 6 

23. DZH 53 7 
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24. CIM 51 8 

25. AND 51 1 

26. AND 51 2 

27. AZHM 50 3 

28. DSE 48 4 

29. MH 48 5 

30. DRA 47 6 

31. PMTH 46 7 

32. FWN 45 8 

33. RFP 42 1 

34. ARP 42 2 

35. FTC 40 3 

36. SAR 40 4 

37. SRA 39 5 

38. LBH 38 6 

39. KMR 37 7 

40. DB 36 8 
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Lampiran 9 

DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

No. Nama Inisial Siswa Pert. 1 Kategori Pert. 2 Kategori 

1. ACN  40 Tidak Tuntas  
52 

Tidak Tuntas 

2. FAM 40 Tidak Tuntas 
60 

Tuntas  

3. ASK 60 Tuntas  
72 

Tuntas  

4. ICS 44 Tidak Tuntas 
54 

Tidak Tuntas 

5. SAR 38 Tidak Tuntas 
48 

Tidak Tuntas 

6. KMR 36 Tidak Tuntas 
56 

Tidak Tuntas 

7. MCF 74 Tuntas  
96 

Tuntas  

8. DRA 48 Tidak Tuntas 
52 

Tidak tuntas 

9. SRA  32 Tidak Tuntas 
46 

Tidak Tuntas  

10. AND  64 Tuntas  
76 

Tuntas  

11. AND  50 Tidak Tuntas 
74 

Tuntas  

12. ARP  48 Tidak Tuntas 
52 

Tidak Tuntas  

13. AM  52 Tidak Tuntas 
84 

Tuntas  

14. AZHM  64 Tuntas 
66 

Tuntas  

15. AJZNR  92 Tuntas 
92 

Tuntas  

16. ANR  88 Tuntas 
84 

Tuntas  

17. CIM  72 Tuntas 
86 

Tuntas  

18. DSE  84 Tuntas 
84 

Tuntas  

19. DZH  60 Tuntas 
76 

Tuntas  

20. DB  32 Tidak Tuntas 
44 

Tidak Tuntas  

21. DJP  92 Tuntas 
100 

Tuntas  

22. FTC  34 Tidak Tuntas 
66 

Tuntas  

23. FWN  32 Tidak Tuntas 
54 

Tidak Tuntas  

24. FY  72 Tuntas 
92 

Tuntas  

25. LBH  60 Tuntas 
60 

Tuntas  

26. MH  68 Tuntas  
76 

Tuntas  

27. NYY  78 Tuntas 
100 

Tuntas  
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28. PMTH  34 Tidak Tuntas 
60 

Tuntas  

29. RRNF  86 Tuntas 
100 

Tuntas  

30. RFP  36 Tidak Tuntas 
40 

Tidak Tuntas  

31. SJA  72 Tuntas 
76 

Tuntas  

32. SNW  84 Tuntas 
72 

Tuntas  

33. SAP  92 Tuntas 
100 

Tuntas  

34. SA  76 Tuntas 
86 

Tuntas  

35. SCA  62 Tuntas 
60 

Tuntas  

36. TAR  56 Tidak Tuntas 
66 

Tuntas  

37. GMA  52 Tidak Tuntas 
56 

Tidak Tuntas 

38. SF  68 Tuntas  
84 

Tidak Tuntas 

39. RK  40 Tidak Tuntas 
64 

Tidak Tuntas 

40. ASZ  34 Tidak Tuntas 
48 

Tidak Tuntas  

Rata-rata nilai 58,7  
70,4 

 

Prosentase ketuntasan 52,5%  
70% 

 

Prosentase ketidaktuntasan 47,5%  
30% 

 

 

Keterangan: Siswa yang menjadi fokuspenelitian namanya tercetak dengan warna 

merah  
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Lampiran 10 

DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

No. Nama Inisial Siswa Pert. 1 Kategori Pert. 2 Kategori 

1. ACN  58 Tidak Tuntas 66 Tuntas 

 

2. 
FAM 68 Tuntas 72 Tuntas 

3. ASK 92 Tuntas 92 Tuntas 

4. ICS 64 Tuntas 78 Tuntas 

5. SAR 56 Tidak Tuntas 72 Tuntas 

6. KMR 58 Tidak Tuntas 68 Tuntas 

7. MCF 92 Tuntas 94 Tuntas 

8. DRA 66 Tuntas 74 Tuntas 

9. SRA  58 Tidak Tuntas 58 Tidak Tuntas 

10. AND  96 Tuntas 88 Tuntas 

11. AND  96 Tuntas 86 Tuntas 

12. ARP  56 Tidak Tuntas 56 Tidak Tuntas 

13. AM  100 Tuntas 84 Tuntas 

14. AZHM  92 Tuntas 100 Tuntas 

15. AJZNR  88 Tuntas 100 Tuntas 

16. ANR  100 Tuntas 92 Tuntas 

17. CIM  92 Tuntas 100 Tuntas 

18. DSE  88 Tuntas 96 Tuntas 

19. DZH  78 Tuntas 86 Tuntas 

20. DB  56 Tidak Tuntas 58 Tidak Tuntas 

21. DJP  100 Tuntas 98 Tuntas 

22. FTC  84 Tuntas 82 Tuntas 

23. FWN  76 Tuntas 78 Tuntas 

24. FY  88 Tuntas 100 Tuntas 

25. LBH  78 Tuntas 84 Tuntas 
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26. MH  96 Tuntas 98 Tuntas 

27. NYY  100 Tuntas 88 Tuntas 

28. PMTH  76 Tuntas 84 Tuntas 

29. RRNF  100 Tuntas 100 Tuntas 

30. RFP  58 Tidak Tuntas 72 Tuntas 

31. SJA  92 Tuntas 94 Tuntas 

32. SNW  76 Tuntas 100 Tuntas 

33. SAP  94 Tuntas 92 Tuntas 

34. SA  100 Tuntas 98   Tuntas 

35. SCA  60 Tuntas 76 Tuntas 

36. TAR  92 Tuntas 82 Tuntas 

37. GMA  62 Tuntas 84 Tuntas 

38. SF  100 Tuntas 98 Tuntas 

39. RK  60 Tuntas      82 Tuntas 

40. ASZ  68 Tuntas 72 Tuntas 

Rata-rata nilai 79  84,3  

Prosentase ketuntasan 82,5%  92,5%  

Prosentase ketidaktuntasan 17,5%  7,5%  
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Lampiran 11 

REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

No. Indikator Deskriptor 

yang tampak 

Skor Kategori 

1 2 3 4   

1. Keterampilan membuka pelajaran   √  3 B 

2. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan media CD Interaktif 

  √  3 B 

3. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD 

inetarktif 

 √   2 C 

4. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar 

menemukan jawaban 

  √  3 B 

5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah yang disajikan melalui 

CD interaktif 

  √  3 B 

6. Keterampilan membimbing pembuatan dan 

penyajian laporan diskusi kelompok 

 √   2 C 

7. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 √   2 C 

8. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di 

kelas 

   √ 4 A 

9. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran  √   2 C 

10. Kualitas media CD interaktif yang digunakan    √ 4 A 

11. Ketermpilan mengadakan variasi dalam mengajar    √ 4 A 

12. Keterampilan dalam memberikan penguatan   √  3 B 

13. Keterampilan menutup pelajaran   √  3 B 

Jumlah Skor Total 38 B 

Rerata  2,92 
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Lampiran 12 

REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No Indikator Deskriptor 

yang tampak 

Skor Kategori 

1 2 3 4 

1. Keterampilan membuka pelajaran   √  3 B 

2. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan media CD Interaktif 

  √  3 B 

3. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD 

inetarktif 

   √ 4 A 

4. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar 

menemukan jawaban 

  √  3 B 

5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah yang disajikan melalui 

CD interaktif 

  √  3 B 

6. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian 

laporan diskusi kelompok 

  √  3 B 

7. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 √   2 C 

8. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas    √ 4 A 

9. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran   √  3 B 

10. Kualitas media CD interaktif yang digunakan    √ 4 A 

11. Ketermpilan mengadakan variasi dalam mengajar    √ 4 A 

12. Keterampilan dalam memberikan penguatan   √  3 B 

13. Keterampilan menutup pelajaran   √  3 B 

Jumlah Skor Total 42 B 

Rerata  3,23 
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Lampiran 13 

REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No Indikator Deskriptor 

yang tampak 

Skor Kategori 

1 2 3 4 

1. Keterampilan membuka pelajaran    √ 4 A 

2. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan media CD Interaktif 

  √  3 B 

3. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD 

inetarktif 

   √ 4 A 

4. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar 

menemukan jawaban 

  √  3 B 

5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah yang disajikan melalui 

CD interaktif 

  √  3 B 

6. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian 

laporan diskusi kelompok 

  √  3 B 

7. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

  √  3 B 

8. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas    √ 4 A 

9. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran    √ 4 A 

10. Kualitas media CD interaktif yang digunakan    √ 4 A 

11. Ketermpilan mengadakan variasi dalam mengajar    √ 4 A 

12. Keterampilan dalam memberikan penguatan    √ 4 B 

13. Keterampilan menutup pelajaran    √ 4 B 

Jumlah Skor Total 47 A 

Rerata  3,62 
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Lampiran 14 

REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No Indikator Deskriptor 

yang tampak 

Skor Kategori 

1 2 3 4 

1. Keterampilan membuka pelajaran    √ 4 A 

2. Keterampilan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan menggunakan media CD Interaktif 

   √ 4 A 

3. Keterampilan menjelaskan materi melalui media CD 

inetarktif 

   √ 4 A 

4. Keterampilan membimbing siswa untuk belajar 

menemukan jawaban 

   √ 4 A 

5. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

untuk memecahkan masalah yang disajikan melalui 

CD interaktif 

   √ 4 A 

6. Keterampilan membimbing pembuatan dan penyajian 

laporan diskusi kelompok 

   √ 4 A 

7. Keterampilan membimbing dalam menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

  √  3 B 

8. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas    √ 4 A 

9. Kualitas materi yang disajikan dalam pembelajaran    √ 4 A 

10. Kualitas media CD interaktif yang digunakan    √ 4 A 

11. Ketermpilan mengadakan variasi dalam mengajar    √ 4 A 

12. Keterampilan dalam memberikan penguatan    √ 4 B 

13. Keterampilan menutup pelajaran   √  3 B 

Jumlah Skor Total 50 A 

Rerata  3,85 
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Lampiran 15 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

Siklus I Pertemuan 1 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

skor 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1 LBH 2 1 2 3 3 11 Baik   

2 RFP 2 2 3 2 4 13 Baik 

3 ARP 2 3 2 2 4 13 Baik 

4 SRA 2 2 3 2 4 13 Baik  

5 DB 2 2 2 2 3 11 Baik  

6 FWN 2 2 1 3 4 12 Baik  

7 KMR 3 3 2 3 4 15 Baik 

8 SAR 2 1 3 3 4 13 Baik 

9 FTC 2 2 3 2 3 12 Baik  

10 PMTH 2 2 2 2 3 11 Baik  

Jumlah 21 20 23 24 36 124 Baik  

Rata-rata 2,1 2 2,3 2,4 3,6 12,4 

 

Siklus I Pertemuan 2 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 

1 LBH 3 3 2 2 4 14 Baik 

2 RFP 3 3 3 3 4 16 Baik  

3 ARP 3 4 2 2 4 15  Baik 

4 SRA 3 3 2 3 4 15 Baik 

5 DB 3 4 3 3 4 17 Sangat Baik 

6 FWN 3 3 2 2 4 14 Baik  

7 KMR 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 

8 SAR 4 3 3 2 4 16        Baik  

9 FTC 3 2 2 3 4 14 Baik 

10 PMTH 3 3 3 2 4 15 Baik  

Jumlah 32 32 25 25 40 154 Baik (B) 

Rata-rata 3,2 3,2 2,5 2,5 4 15,4 
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Lampiran 16 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

Siklus II Pertemuan 1 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 

1 LBH 3 3 3 2 4 15 Baik 

2 RFP 3 3 3 3 4 16 Baik  

3 ARP 3 4 3 2 4 16  Baik 

4 SRA 3 3 3 3 4 16 Baik 

5 DB 3 4 3 3 4 17 Sangat Baik 

6 FWN 3 3 3 2 4 15 Baik  

7 KMR 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 

8 SAR 4 3 4 3 4 18 Sangat Baik  

9 FTC 3 3 3 3 4 16 Baik 

10 PMTH 3 3 3 3 4 16 Baik  

Jumlah 32 33 31 27 40 163 Baik (B) 

Rata-rata 3,2 3,3 3,1 2,7 4 16,3 

 

Siklus II Pertemuan 2 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 

1 LBH 3 3 4 3 4 17 Sangat Baik 

2 RFP 3 3 4 3 4 17 Sangat Baik  

3 ARP 3 4 3 3 4 17  Sangat Baik 

4 SRA 4 3 3 3 4 17 Sanagat Baik 

5 DB 3 4 3 3 4 17 Sangat Baik 

6 FWN 3 3 4 3 4 17 Sangat Baik  

7 KMR 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 

8 SAR 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik  

9 FTC 4 3 3 3 4 17 Sangat Baik 

10 PMTH 3 4 3 3 4 17 Sangat Baik  

Jumlah 34 35 34 30 40 173 Sangat Baik 

(A) Rata-rata 3,4 3,5 3,4 3 4 17,3 
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Lampiran 17 

HASIL BELAJAR SISWA 
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Lampiran 18 

RANCANGAN MEDIA CD INTERAKTIF  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

NO. AUDIO VISUAL/VIDEO 

1 Slide pembuka : 

Selamat datang di CD Pembelajaran Interaktif matematika, 
kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Untuk memulai 

pembelajaran kali ini tekan tombol klik.  

 

2 Slide menu  

Pilih salah satu menu yang tersedia 

(siswa memilih menu sesuai dengan bimbingan dari guru) 

 

3 Terdapat 3 menu yaitu materi, permasalahan, dan kuis. 

Siswa memilih menu sesuai dengan bimbingan guru. 

 

tombol untuk memunculkan penyelesaian soal diskusi 

 

4 Jika memilih menu materi akan mumcul slide seperti di 

samping. 

Perhatikan gambar lingkaran berikut. Coba sebutkan 

berapa besar bagian yang diarsis dari keseluruhan bagian 

lingkaran? Ya benar 
 

 
. 

Perhatikan gambar lingkaran berikut. Coba sebutkan 

berapa besar bagian yang diarsir dari keseluruhan bagian 

lingkaran? Ya benar 
 

 
. 

 

5 Slide berikutnya. 

Sekarang perhatikan penjumlahan pecahan berikut 
 

 
 + 

 

 
 

sama dengan berapa? 

Untuk mengetahui hasilnya kita gunakan bantuan gambar, 
 

 
 kita gambarkan seperti ini, 

 

 
 kita gambarkan seperti ini. 

Lalu coba kita gabungkan kedua gambar, nah kita putar 

salah satu gambar sampai bagian yang diarsis saling 

berhimpitan, kita hitung bagian yang diarsir sekarang, ada 
5 bagian dari 8 bagian lingkaran. Nah berarti kita bisa 

menuliskan hasil penjumlahan 
 

 
 + 

 

 
  

 

 
. 

 

 

6 Perhatikan gambar penjumlahan berikut, 
 

 
 + 

 

 
 sama 

dengan berapa? 

Untuk mengetahui hasilnya kita gunakan bantuan gambar, 
 

 
 kita gambarkan seperti ini, 

 

 
 kita gambarkan seperti ini. 

Lalu coba kita gabungkan kedua gambar, nah kita putar 

salah satu gambar sampai bagian yang diarsis saling 
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berhimpitan, kita hitung bagian yang diarsir sekarang, ada  
2 bagian dari 4 bagian lingkaran. Nah berarti kita bisa 

menuliskan hasil penjumlahan 
 

 
 + 

 

 
  

 

 
. 

7 Perhatikan soal cerita berikut. 

Ayah pergi membeli pizza yang berbentuk lingkaran, dan 

ia memesan pizza yang sudah dipotong menjadi 6 bagian 

yang sama. Sesampainya dirumah Rina memakan 
 

 
 bagian 

pizza dan Danu memakan 
 

 
  bagian pizza. Berapa bagian 

pizza yang dimakan Rani dan Danu bila dijumlahkan? 

 

8 Langkah pertama yang harus kita tulis adalah apa yang 

diketahui dalam soal.  

- Pizza berbentuk lingkaran dipotong menjadi 6 bagin 

yang sama, perhatikan gambar pizza  berikut. 

- Kita tulis bagian pizza yang dimakan Rina dan Danu.  

9 Langkah kedua kita tuliskan apa yang ditanyakan. 

Yaitu Berapa bagian pizza yang dimakan Rina dan Danu 

bila dijumlahkan? 

 

10 Yang terakhir kita tulis jawab. 

Pertama-tama kita jumlahkan bagian milik Rina dan Danu. 

Yaitu 
 

 
 + 

 

 
 

Untuk mengetahui hasilnya kita gunakan bantuan gambar, 
 

 
 kita gambarkan seperti ini, 

 

 
 kita gambarkan seperti ini. 

Lalu coba kita gabungkan kedua gambar, nah kita putar 

salah satu gambar sampai bagian yang diarsis saling 

berhimpitan, kita hitung bagian yang diarsir sekarang, ada  

4 bagian dari 6 bagian lingkaran. Nah berarti kita bisa 

menuliskan hasil penjumlahan 
 

 
 + 

 

 
  

 

 
. 

 

11 Bacalah petunjuk dengan benar. 

 kerjakan 3 permasalahn yang ada bersama dengan 

kelompokmu 

 tulis penyelesaian masalah pada lembar kerja 

kelompok 

 jika kuran paham tanyakan pada guru 

 
Tombol untuk memulai 

 

12 3 permasalahan yang diberikan saat diskusi kelompok. 

 Permasalahan 1 

Ibu membawa oleh-oleh berupa 1 buah pizza yang 

berbentuk lingkaran, lalu ibu memotong pizza tersebut 

menjadi 6 bagian yang sama. Eka memakan 
 

 
 bagian 

dari pizza, sedangkan Dwi memakan 
 

 
 bagian. Maka 

berapa bagian pizza yang mereka makan seluruhnya? 
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 Permasalahan 2 
Pak Burhan memiliki sepetak sawah yang berbentuk 

persegi panjang dan  ingin memberikan sebagian 

sawahnya kepada ketiga anak Pak Burhan. Adi anak 

pertamanya mendapatkan 
 

  
 bagian sawah, Risang 

anak kedua mendapatkan 
 

  
 , sedang anak ketiganya 

Noni mendapatkan 
 

  
 bagian sawah. Berapa luas 

bagian sawah Pak Burhan yang diberikan kepada 

anaknya? 

 
 Permasalahan 3 

Ibu membeli bahan-bahan pembuat kue di pasar, ia 

membeli 
 

  
kg gula, 

 

  
kg tepung. Jika kedua bahan 

ditimbang bersama apakah berat beban menjadi 1 kg? 

Buktikan! 

 

 

13 Penyelesaian 1 

Diketahui: 

1 buah pizza dibagi menjadi 6 bagian yang sama  

Eka memakan 
 

 
 bagian  

Dwi memakan 
 

 
 bagian   

14 Ditanyakan : 

Maka berapa bagian pizza yang mereka makan 

seluruhnya?  

 

 

15 Jawab : 

Yang terakhir kita tulis jawab. 

Pertama-tama kita jumlahkan bagian milik Eka dan Dwi. 

Yaitu 
 

 
 + 

 

 
 

Untuk mengetahui hasilnya kita gunakan bantuan gambar, 
 

 
 kita gambarkan seperti ini, 

 

 
 kita gambarkan seperti ini. 

Lalu coba kita gabungkan kedua gambar, nah kita putar 

salah satu gambar sampai bagian yang diarsis saling 

berhimpitan, kita hitung bagian yang diarsir sekarang, ada  

4 bagian dari 6 bagian lingkaran. Nah berarti kita bisa 

menuliskan hasil penjumlahan 
 

 
 + 

 

 
  

 

 
. 

Bisa kita simpulkan bahwa bagian pizza yang mereka 

makan seluruhnya 
 

 
. 

 

16 Penyelesaian 2 

Diketahui: 

Bagian seluruh sawah ada 1 petak 
  

  
 

Adi mendapat  bagian sawah 
 

  
 

Risang mendapat  bagian sawah 
 

  
 

Noni mendapat  bagian sawah 
 

  
 

 



362 
 

 

 

17 Ditanyakan : 
Berapa luas bagian sawah Pak Burhan yang diberikan 

kepada anaknya?  

 

 

18 

 

Jawab : 

a. Bagian sawah Adi ditambahkan dengan bagian 

sawah Risang  

 

  
 + 

 

  
 = 

     

  
 = 

  

  
 

b. Bagian sawah Adi, Risang dan Noni 

  

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

c. Sawah keseluruhan 
  

  
 = 1 petak sawah 

Sawah yang diberikan pada anaknya 
  

  
 bagian 

Jadi gambar bagian sawah kedua anak Pak Burhan 

dari keseluruhan sawah yang dimiliki Pak burhan 

adalah : 

    

    

    

    

 

Yang diarsir adalah bagian sawah yang diberikan untuk 

anak Pak Burhan. 

 

 

19 Diketahui : 

Ibu membeli gula 
 

  
 kg dan tepung 

 

  
 kg 

 

20 Ditanyakan : 

Jika kedua bahan ditimbang bersama apakah berat beban 

menjadi 1 kg? Buktikan!  
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21 Jawab : 
Menambahkan berat kedua bahan  
 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 = 1 

Jadi, bila kedua berat baha ditambahkan menjadi 1 kg - 

terbukti 

  

22 Kesimpulan : 

Cara Menjumlahkan Pecahan Berpenyebut Sama  

menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan 

penyebutnya tidak dijumlahkan. 

 

 

23 Jika memilih tombol kuis maka akan muncul slide seperti 

di samping. 

Saatnya kita kuis untuk memulai kuis tekan tombol mulai. 

 
 

24 Soal dalam kuis berjumlah 5 butir soal 

Soal no. 1 

Perhatikan penjumlahan pecahan berikut! 
 

  
 + 

 

  
 = … 

Gambar lingkaran yang paling tepat untuk menunjukkan 

hasil penjumlahan pecahan di atas adalah?  

        
 

             
 

Soal no. 2 
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Soal no. 3 

 
 

Soal no. 4 

 
 

Soal no. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Respon dari CD Interaktif terhadap jawaban siswa dari 

soal kuis 

Apabila siswa menjawab dengan benar maka akan muncul 

slide seperti ini. 

 
 dan siswa bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 

 

Apabila jawaban siswa salah maka akan muncul slide 

seperti ini. 
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Dan siswa harus mengulang menjawab pertanyaan. 

 

Apabila siswa sudah menjawab semua pertanyaan dengan 

benar maka akan muncul slide seperti ini 

 
Di slide ini terdapat tombol ulang materi, siswa dapat 

mengulang materi yang belum mereka pahami. 
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RANCANGAN MEDIA CD INTERAKTIF  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

NO. TEKS/AUDIO VISUAL/VIDEO 

1 Slide pembuka : 

Selamat datang di CD Pembelajaran Interaktif matematika, 

kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Untuk memulai 

pembelajaran kali ini tekan tombol klik.  

 

2 Slide menu  
Pilih salah satu menu yang tersedia 

(siswa memilih menu sesuai dengan bimbingan dari guru) 

 

3 Terdapat 3 menu yaitu materi, permasalahan, dan kuis. Siswa 

memilih menu sesuai dengan bimbingan guru. 

 

tombol untuk memunculkan penyelesaian soal diskusi 

 

4 Mari kita belajar pecahan senilai terlebih dahulu 

Besar bagian pizza yang Anton, Willi dan Hasan makan 

memiliki bagian sama, hanya jumlah potongannya yang 

berbeda  

Ini membuktikan bahwa 
 

 
 = 

 

 
 = 

 

  
 

 

 

5 Coba perhatikan penjumlahan pecahan berikut ini ! 

 

6 Contoh soal cerita : 

Indah memakan  
 

 
  bagian kue bolu berbentuk lingkaran yang 

dibuat Ibu. Di meja makan masih tersisa   
 

 
  bagian kue bolu. 

Berapa banyak bagian kue bolu pada awalnya? 
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7 Diketahui : 

Indah memakan  
 

 
    bagian kue bolu berbentuk lingkaran 

tersisa  
 

 
    bagian kue bolu 

 

8 Menuliskan apa yang ditanyakan 

Berapa banyak bagian kue bolu pada awalnya?  

 

 

9 Jawaban dari permasalah yang diberikan 

 

 
 + 

 

 
 = 

  

  
 + 

  

  
 = 

  

  
  

Jadi, banyak bagian kue pada awalnya adalah 
  

  
 bagian 

 

 Soal cerita untuk diskusi kelompok 

 Permasalahan 1 

Indah memakan 
 

 
 bagian kue bolu berbentuk lingkaran 

yang dibuat Ibu. Di meja makan masih tersisa 
 

 
 bagian 

kue bolu. Berapa banyak bagian kue bolu pada awalnya? 

 Permasalahan 2 

Pita biru panjangnya adalah  
 

 
 m. pita merah panjangnya 

 

 
 

m lebih panjang dari pita biru. Berapa panjang 

keseluruhan kedua pita? 

 Permasalahan 3 

Saat lomba makan, Dion menghabiskan 
 

 
 piring nasi dan 

 

 
 piring tumis udang. Sedangkan Agus menghabiskan 

 

 
 

piring nasi dan 
 

 
 piring udang. Siapakah yang 

menghabiskan makanan paling banyak? 

 

 

 

10 Penyelesain permasalahan nomor 1  

Diketahui: 

Indah memakan 
 

 
 bagian 

Di meja makan tersisa 
 

 
 bagian 

Untuk lanjut ke silde berikutnya tkan tombol  

 

Ditanyakan: 

Berapa banyak bagian kue bolu pada awalnya? 

Untuk lanjut ke silde berikutnya tkan tombol  
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Jawab:  

 

 

 

 

11 Penyelesain permasalahan nomor 2 

Diketahui: 

 Pita biru panjangnya adalah  
 

 
 m 

         

 

pita merah panjangnya 
 

 
 m lebih panjang dari pita biru 

Untuk lanjut ke silde berikutnya tkan tombol  

 

Ditanyakan : 

Berapa panjang keseluruhan kedua pita? 

Untuk lanjut ke silde berikutnya tkan tombol  

 

Jawab: 

cari panjang pita merah 

 

 
 + 

 

 
 = 

                  

     
 = 

        

  
 = 

  

  
 = 
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Atau 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
  

 

         

 

 menjumlahkan pita biru dan merah 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 

         

 

         

 

Jadi, panjang keseluruhan kedua pita adalah 
 

 
 m 

         

 

 

 Penyelesain permasalahan nomor 1  

Diketahui : 

Dion menghabiskan 
 

 
 piring nasi dan 

 

 
 piring tumis udang 

Agus menghabiskan 
 

 
 piring nasi dan 

 

 
 piring udang 

Ditanyakan : 

Siapakah yang menghabiskan makanan paling banyak? 

Jawab : 

 Menghitung jumlah makanan yang dihabiskan Dion 

 

 
  +  

 

 
 = 

 

  
  +  

 

  
 = 

  

  
 

 Menghitung jumlah makanan yang dihabiskan Agus 

 

 
  + 

 

 
 = 

 

  
 +  

 

  
  = 

  

  
 

 

 Membandingkan  

Milik Dion 
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Milik Agus 

 

Jadi, yang memakan lebih banyak adalah Agus. 

 

13 Kesimpulan dari materi yang dipelajari 

Cara penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama : 

1. menyamakan penyebutnya atau mengubah ke bentuk 

pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya 

menjadi sama. 

2. cari pecahan yang senilai dengan penyebut yang sama. 

3. Kemudian jumlahkan pecahan tersebut.  

 

 

14 Judul pembuka saat kuis 

 

15 Soal dalam kuis berjumlah 5 butir soal  

Soal no. 1 

  

 

Soal no. 2 
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Terdapat tabung yang berisi bola bertuliskan angka pecahan. 

Jika Rani mengambil bola berwarna merah muda dan unggu 

maka berapa jumlah pecahan tersebut? 

 

 

Soal no. 3 

 

 

 

 

Soal no. 4 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

  
 

Carilah nilai a ! 

 

 

Soal no. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 
 

 

 

Nobita berjalan dari rumah menuju rumah Sizuka yang 

berjarak 
 

 
 km. Kemudian mereka berjalan besama menuju 

sekolah dengan jarak 
 

 
 km. Maka berapa jarak total yang di 

tempuh Nobita? 

 

 

 

16 Respon dari CD Interaktif terhadap jawaban siswa dari soal 

kuis 

Apabila siswa menjawab dengan benar maka akan muncul 

slide seperti ini. 

 
 dan siswa bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 

 

Apabila jawaban siswa salah maka akan muncul slide seperti 

ini. 

 
Dan siswa harus mengulang menjawab pertanyaan. 

 

Apabila siswa sudah menjawab semua pertanyaan dengan 

benar maka akan muncul slide seperti ini 

 
Di slide ini terdapat tombol ulang materi, siswa dapat 

mengulang materi yang belum mereka pahami. 
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RANCANGAN MEDIA CD INTERAKTIF  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

NO. AUDIO VISUAL/VIDEO 

1 Slide pembuka : 

Selamat datang di CD Pembelajaran Interaktif matematika, 

kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Untuk memulai 

pembelajaran kali ini tekan tombol klik.  

 

2 Slide menu  
Pilih salah satu menu yang tersedia 

(siswa memilih menu sesuai dengan bimbingan dari guru) 

 

3 Terdapat 3 menu yaitu materi, permasalahan, dan kuis. 

Siswa memilih menu sesuai dengan bimbingan guru. 

 

tombol untuk memunculkan penyelesaian soal diskusi 

 

4 Materi: 

-  perhatikan gambar lingkaran berikut, coba sebutkan 

berapa besar bagian yang diarsir dari keseluruhan 

bagian lingkaran?  

- Ya benar 
 

 
 

- Perhatikan perhatikan gambar lingkaran berikut, coba 

sebutkan berapa besar bagian yang diarsir dari 

keseluruhan bagian lingkaran? 

- Ya benar 
 

 
 

 

5 Coba perhatikan pengurangan pecahan berikut. 

 

 
 + 

 

 
 berapakah hasilnya? 

Nah untuk menghitungnya kita gunakan bantuan gambar. 
 

 
 

dan 
 

 
 kita gambarkan seperti ini. Lalu kita gabungkan 

kedua gambar, kita putar gambar yang menunjukkan 

pecahan 
 

 
 lalu kita hitung sisa bagian yang diarsir dari 

pecahan 
 

 
 . ada satu, dua, tiga, ada 3 bagian jadi kita bisa 

menuliskan hasil pengurangan 
 

 
 dikurangi 

 

 
 adalah 
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6 P                                     

Ibu memiliki satu buah kue pie apel, kemudian dibagi 

menjadi 4 bagian yang sama. Rina memakan 
 

 
  bagian kue. 

Maka berapa sisa kue pie Ibu sekarang? 
 

7 Slide 3 tahap penyelesaian yaitu diketahui, ditanyakan, 

jawab. 

Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis 

apa yang diketahui dalam soal. 

Diketahui : 

- Kue pie apel dibagi menjadi 4 bagian yang sama 

- Rina memakan 
 

 
 bagian kue pie 

Langkah kedua kita tulis apa yang ditanyakan dalam soal. 

Ditanyakan: 

Berapa sisa kue pie apel ibu sekarang? 

Langkah ketiga adalah jawab 

Kita tulis operasi pengurangan 
 

 
 dan 

 

 
 ,lalu kita gunakan 

bantuan gambar, kita gambarkan 
 

 
 dan 

 

 
 sebagai berikut. 

lalu kita gabungkan kedua gambar, nah kita hitung bagian 

yang tersisa dari pecahan 
 

 
, ada satu, dua, tiga bagian yang 

tersisa dari keseluruhan bagian. Jadi bisa kita tuliskan hail 

pengurangan dari 
 

 
 dan 

 

 
 adalah 

 

 
  

 

 

 

 

 

     

8 Jika memilih menu permaalahan maka akan muncul slide 

permasalahan, ada 3 permasalahan. 

 Permasalahan 1 

Aming mempunyai 
 

 
 batang coklat. Ia memakan 

 

 
 

bagian coklat itu. Berapa bagian yang tersisa? 

Untuk lanjut ke soal berikutnya siswa bisa menklik 

tombol  

 Permasalahan 2 

Ayah memiliki sebidang tanah berbentuk persegi 

panjang yang luasnya 
  

  
 hektar. Seluas 

 

  
 hektar akan 

ditanami bunga, 
 

  
 hektar akan ditanami pohon 

mangga, dan sisanya akan dibuat kolam. Berapa hektar 
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tanah yang aka dibuat kolam? 

Untuk lanjut ke soal berikutnya siswa bisa menklik 

tombol  

 Permasalahan 3 

Sinta mempunyai pita sepanjang 
 

  
 meter. Sebagian 

pita tersebut diberikan kepada Dian. Sekarang,  pita 

Sinta tinggal 
 

  
 meter. Benarkah bila panjang pita yang 

diberikan kepada Dian sepanjang 
 

  
 meter? 

9 Jika saat membuka slide  

 

Dan memilih tombol  maka akan muncul slide 

penyelesaian dari ketiga permasalahn yang diberikan tadi 

Contoh penyelsaian 1 

 

 

 

10 Jika memilih menu kuis maka akan muncul judul pembuka 

kuis.  

 

11 Peta hamtaro jalan-jalan (variasi dan kreatifitas guru dalam 

mengembangkan kuis dalam CD Interaktif) 

Hamtaro akan berjalan ke tujuan selanjutnya apabil siswa 

menjawab pertanyaan kuis dengan benar. 

Terdapat 5 tujuan yaitu rumah hamtaro, rumah pintar, 

aneka jaya, rumah mitaro, dan toko kue. 

 

12 Terdapat 5 butir soal kuis dalam setiap pertemuan 

Soal no. 1 
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Ibu menyiapkan roti sandwich untuk hamtaro, roi itu 

dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Karena Hamtaro lapar 

ia menghabiskan hampir 
 

 
 bagian roti. Sekarang bantu 

Hamtaro menghitung sisa kue sandwichnya 

 

 

Soal no. 2 

Dirumah pintar Hamtaro menemuka soal matematika 

tntang pecahan, coba kalian bantu hamtaro menyelesaikan 

soal berikut : 

 

 

 

Soal no. 3 

 Hamtaro membeli parcel buah apel untuk 

Mitaro di aneka jaya yang beratnya 
  

  
 kg. saat berjalan 

beberapa buah jatuh seberat 
  

  
 kg. Maka berapa jumlah 
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toal berat buah yang Hamtaro bawa sekarang? 

 

 

Soal no. 4 

 Dirumah Mitaro, Hamtaro diberi jus satu 

gela penuh dan beberapa cemilan. Karen Hamtaro haus ia 

langsung meminun jus itu. Setelah diminum, jus tersisa 
 

  
 

gelas. Berapa banyak jus yang diminum Hamtaro? 

 

 

Soal no. 5 

 Hitung hasil pengurangan pecahan di 

samping ! kemudian carilah gambar yang paling tepat 

untuk menggambarka hasil pengurangan pecahan tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Respon dari CD Interaktif terhadap jawaban siswa dari 

soal kuis 

Apabila siswa menjawab dengan benar maka akan muncul 

slide seperti ini. 
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 dan siswa bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 

 

Apabila jawaban siswa salah maka akan muncul slide 

seperti ini. 

 
Dan siswa harus mengulang menjawab pertanyaan. 

 

Apabila siswa sudah menjawab semua pertanyaan dengan 

benar maka akan muncul slide seperti ini 

 
Di slide ini terdapat tombol ulang materi, siswa dapat 

mengulang materi yang belum mereka pahami. 
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RANCANGAN MEDIA CD INTERAKTIF  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

NO. AUDIO VISUAL/VIDEO 

 Slide pembuka : 

Selamat datang di CD Pembelajaran Interaktif 

matematika, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. 

Untuk memulai pembelajaran kali ini tekan tombol klik.  

 

 Slide menu  
Pilih salah satu menu yang tersedia 

(siswa memilih menu sesuai dengan bimbingan dari guru) 

 

 Terdapat 3 menu yaitu materi, permasalahan, dan kuis. 

Siswa memilih menu sesuai dengan bimbingan guru. 

 

tombol untuk memunculkan penyelesaian soal diskusi 

 

 Jika memilih menu materi maka akan munjul slide seperti 

ini. 

Mari kita belajar pecahan senilai terlebih dahulu 

 

 
  senilai dengan 

 

 
  senilai dengan 

 

 
    

Mari kita buktikan menggunakan gambar, 
 

 
   kita 

gambarkan sebagai berikut, 
 

 
   kita gambakan sebagai 

berikut, 
 

 
   kita gabarkan sebagai berikut..  

Lalu coba kita gabungkan ketiga gambar tersebut, kita 

bisa lihat bagian yang diarsir dari ketiga gambar sama 

besar, ini membuktikan bahwa  
 

 
  senilai dengan 

 

 
  senilai 

dengan 
 

 
    

 

 Pembuktian pecahan senilai lagi, konsep sama dengan 

yang sebelumnya. 
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 Contoh pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

 

 Contoh soal cerita : 

Tono memiliki tali pramuka yang panjangnya  
 

 
   meter. 

Lalu ia mengunakan tali tersebut untuk  membuat tenda 

sepanjang 
 

 
  meter. Berapa panjang tali Tono sekarang? 

 

 

 Slide 3 tahap penyelesaian yaitu diketahui, ditanyakan, 

jawab. 

Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis 

apa yang diketahui dalam soal. 

Diketahui : 

Toni memiliki tali pramuka yang panjangnya 
 

 
 meter 

Untuk membuat tenda sepanjang 
 

 
 meter 

Langkah kedua kita tulis apa yang ditanyakan dalam soal. 

Ditanyakan : 

Berapa panjang tali Tono sekarang? 

Langkah ketiga adalah menulis penyelesaiannya 

Jawab : 

 

Jadi, panjang tali pramuka Tono sekarang 
 

  
 meter. 

 

       

 

     

 

 Jika memilih menu permaalahan maka akan muncul slide 

permasalahan, ada 3 permasalahan. 

 Permasalahan 1 

Ibu memiliki pita berwarna merah sepanjang 
 

 
 meter. 

Setelah digunakan untuk mengkuncir rambut Rita, pita 
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ibu tinggal 
 

 
 meter. Berapa panjang pita yang 

digunakan untuk mengkuncir rambut Rita? 

Untuk lanjut ke soal berikutnya siswa bisa menklik 

tombol  

 Permasalahan 2 

Anisa memiliki coklat berbentuk persegi panjang 

sebanyak 
 

 
 bagian. Karena terkena panas maka coklat 

tersebut memeleh sebanyak 
 

 
 bagian. Maka berapa 

bagian coklat Anisa yang masih utuh? 

Untuk lanjut ke soal berikutnya siswa bisa menklik 

tombol  

 Permasalahan 3 

Pak Didik memiliki halaman rumah berbentuk persegi 

panjang seluas 
 

  
 bagian, rencananya akan dibuat 

kolam seluas 
 

 
 bagian. Apakah benar sisa halaman  

rumah Pak Didik tinggal 
 

 
 bagian? Buktikan ! 

 

 

 

 

 

 

 Jika saat membuka slide  

 

Dan memilih tombol  maka akan muncul slide 

penyelesaian dari ketiga permasalahn yang diberikan tadi 

 

 

 

 Jika memilih menu kuis maka akan muncul judul 

pembuka kuis.  
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 Roda kuis  (variasi dan kreatifitas guru dalam 

mengembangkan kuis dalam CD Interaktif) 

Guru menggunakan gambar dua dimensi dari kartun one 

piece untuk konsep kuisnya. Diharapkan lebih menarik 

minat siswa. Dilengkapi dengan panduan cara bermain. 

Saat siswa memutar roda, dan roda berhenti maka siswa 

harus mengklik gambra yang ditunjukkan oleh anak 

panah. Maka akan muncul pertanyaan dari kuis. Roda di 

desain sedemikian rupa sehingga siswa tidak mungkin 

mendapatkan soal yang sama saat memutar roda. 

 

 Terdapat 4 butir soal kuis dalam pertemuan ini. 

Soal 1 

Saat Luffy bersama teman-temannya berlayar, ada bajak 

laut yang memberi mereka pertanyaan sebagai berikut. 

 

Ayo bantu Luffy dan teman-temannya memecahkan soal 

itu! 

 

 

Soal 2 

Luffy dan kawan-kawan ingin berlayar ke pulau Mistery 

yang berjarak 21 km. Setelah menempuh perjalanan 

selama 1 jam, Luffy telah menempuh jarak sepanjang 
 

 
 

km. Berapa sisa jarak yang harus ditempuh Luffy agar 

sampai di pulau Mistery? 
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Soal 3 

 

 

Siswa mendapat kesempatan lagi untuk memutar roda 

kuis. 

 

 

Soal 4  

Sanji, sebaai koki bajak laut membuat kue pie apel yang 

dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nami, yang sangat 

suka kue pie memakan hampir 
 

 
 bagian kue. Ayo bantu 

Sanji menghitung sisa kue pie yang ia buat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respon dari CD Interaktif terhadap jawaban siswa dari 

soal kuis 

Apabila siswa menjawab dengan benar maka akan muncul 

slide seperti ini. 

 
 dan siswa bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 
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Apabila jawaban siswa salah maka akan muncul slide 

seperti ini. 

 
Dan siswa harus mengulang menjawab pertanyaan. 

 

Apabila siswa sudah menjawab semua pertanyaan dengan 

benar maka akan muncul slide seperti ini 

 
Di slide ini terdapat tombol ulang materi, siswa dapat 
mengulang materi yang belum mereka pahami. 
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Lampiran 20 

FOTO-FOTO KEGIATAN 

 

Guru membuka pelajaran 

 

 

Guru melakukan apersepsi 
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Penyampaian materi menggunakan CD Interaktif 

 

Orientasi masalah kepada siswa menggunakan CD Ineraktif 

 



387 
 

 

 

 

Mengorganisasi siswa untuk menemukan jawaban dengan kelompok 

 

Siswa berdiskusi bersama kelompok dilengkapi dengan CD Interaktif 
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Guru membimbing siswa untuk berdiskusi  

 

Siswa mulai membuat laporan sebagai hasil karya kelompok 
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Siswa mempresentasikan hasil karya berupa laporan hasil diskusi 

 

Evaluasi dan menganalisis hasil karya dengan CD Interaktif 
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Siswa mengasah kemampuan dengan permainan kuis 
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Siswa melakukan evaluasi 
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Lampiran 21 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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