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ABSTRAK 

Ula, Mutamimatul. 2012. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa  Kelas V 
pada Materi Sifat-Sifat Bangun Datar melalui Pembelajaran Matematika 
Realistik di Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 Bulakamba Brebes. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs. Yuli Witanto, II. Drs. 
Utoyo. 

 
Kata Kunci: Aktivitas Belajar Siswa, Hasil Belajar Siswa, Pembelajaran 

Matematika Realistik 
 

Hasil belajar siswa kelas V mata pelajaran matematika materi sifat-sifat 
bangun datar tahun pelajaran 2010/2011 masih rendah. Hal ini terjadi karena 
penyampaian materi pelajaran oleh guru didominasi dengan penggunaan metode 
ceramah dan kurang mengaitkan materi pelajaran dengan dunia nyata, sehingga 
siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Untuk mencapai hasil yang optimal, guru 
perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat membantu siswa 
mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga 
pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pendekatan tersebut yaitu Pembelajaran 
Matematika Realistik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar siswa kelas V serta performansi guru pada materi sifat-sifat 
bangun datar melalui Pembelajaran Matematika Realistik di SD Negeri Kluwut 04 
Brebes. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa 
kelas V SD Negeri Kluwut 04 tahun pelajaran 2011/2012 sejumlah 38 siswa. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes (tes formatif) dan non tes 
(observasi dan dokumentasi). Indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu nilai 
rata-rata kelas ≥ 65 dan persentase tuntas belajar klasikal  75%, dan keterlibatan 
siswa dalam kegiatan pembelajaran ≥ 75%, serta nilai performansi guru ≥ 75. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, 
aktivitas belajar siswa, dan performansi guru dari siklus I ke siklus II. Pada siklus 
I, nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 69,44 dan persentase tuntas belajar 
klasikal 69,44%, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar menjadi 80,82 
dan persentase tuntas belajar klasikal menjadi 86,11%. Keterlibatan siswa dalam 
pembelajaran siklus I 71,76% dan siklus II menjadi 78,40%. Nilai performansi 
guru pada siklus I 83,01 dan meningkat pada siklus II menjadi 87,52. Berdasarkan 
hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran Matematika Realistik dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru 
dalam pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar di kelas V SD 
Negeri Kluwut 04 Brebes. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan 
Pembelajaran Matematika Realistik sebagai alternatif pendekatan pembelajaran 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

Pasal 1). Pendidikan mempunyai peran dan tujuan yang penting, tujuan 

pendidikan di Indonesia membentuk suatu hierarki yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi. Hierarki tujuan tersebut antara lain: (1) tujuan umum pendidikan, 

(2) tujuan institusional, (3) tujuan pengajaran/kulikuler, (4) tujuan 

instruksional/pembelajaran (Hernawan dkk  2008: 1.18).  

Tujuan pendidikan memiliki nilai yang sangat penting dalam 

pembelajaran, seperti yang dikemukakan menurut Hamalik (2008: 80), bahwa 

tujuan pendidikan memberikan pedoman atau petunjuk kepada guru dalam rangka 

memilih dan menentukan metode mengajar atau menyediakan lingkungan belajar 

bagi siswa. Guru berperan menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan proses pembelajaran adalah dengan menentukan pendekatan, 

model, atau metode pada pembelajaran yang dilaksanakannya sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 
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Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Undang-Undang   No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 19). Kurikulum di 

Indonesia selalu mengalami perkembangan, kurikulum yang digunakan saat ini 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP  tahun 2006 terdiri 

dari beberapa mata pelajaran dan salah satunya adalah pelajaran matematika. 

Menurut Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa standar 

kompetensi matematika adalah membekali siswa dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Menurut Subarinah (2006: 1), matematika merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. 

Struktur yang abstrak pada pelajaran matematika masih sulit dipelajari oleh siswa 

SD, karena tahap berpikirnya masih belum formal dan masih konkret. Siswa SD 

di Indonesia umumnya berada pada usia 7-12 tahun. Menurut Piaget dalam Rifa’i 

dan Anni (2009: 29), siswa usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional 

konkret. Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun 

masih dalam bentuk benda konkret. Ruang lingkup pelajaran matematika meliputi 

bilangan, geometri dan  pengukuran, serta pengolahan data. Semua itu merupakan 
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konsep yang abstrak, sehingga masih membutuhkan bantuan benda-benda konkret 

untuk dapat memahaminya. Benda konkret dikemas sebagai alat peraga atau 

media pembelajaran untuk memudahkan siswa SD mempelajari matematika. 

Namun pada kenyataannya, penggunaan alat peraga atau media 

pembelajaran oleh guru sekolah dasar masih belum optimal dan merata pada 

semua siswa, selain itu pembelajaran yang dilakukan guru masih mengacu pada 

pembelajaran konvensional. Menurut Stahl dalam Supinah (2008: 1), 

pembelajaran konvensional atau tradisional merupakan pembelajaran yang dilihat 

dari kegiatan siswa selama berlangsungnya pembelajaran bekerja untuk dirinya 

sendiri, mata ke papan tulis dan penuh perhatian, mendengarkan guru dengan 

saksama, dan belajar hanya dari guru atau bahan ajar, bekerja sendiri, diam adalah 

emas, serta hanya guru yang membuat keputusan dan siswa pasif. Pembelajaran 

tersebut menggambarkan guru lebih berperan aktif dalam pembelajaran, 

sedangkan siswa pasif. Guru tidak melibatkan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran, akibatnya matematika dianggap sebagai salah satu mata pelajaran 

di SD yang sulit dan capaian hasil belajar siswa kurang maksimal, termasuk 

materi sifat-sifat bangun datar. 

Pelaksanaan pembelajaran yang diungkapkan oleh Stahl yang dikutip oleh 

Supinah di atas sama halnya pada kenyataan di Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04. 

Berdasarkan refleksi guru kelas V di SDN Kluwut 04, guru lebih sering 

menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas. Guru belum menggunakan 

pendekatan, metode, maupun model pembelajaran yang inovatif dan realistik, 

serta dalam penggunaan alat peraga dan media pembelajaran belum merata pada 

semua siswa. Hal tersebut menyebabkan siswa kurang antusias pada pembelajaran 
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matematika karena mereka hanya sebagai objek pembelajaran yang pasif dan 

hanya mengerjakan tugas yang diberi oleh guru.  

Kurang optimalnya pembelajaran matematika di SD Negeri Kluwut 04 

dapat dilihat dari data pencapaian hasil belajar mata pelajaran matematika pada 

siswa kelas V semester II tahun pelajaran 2010/2011, yang secara rata-rata 

menunjukkan hasil di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan 

sekolah yaitu 60, dari 41 siswa hanya 28 siswa yang tuntas dan 13 siwa yang tidak 

tuntas. Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 

80 dengan rata-rata kelas 58,78 dan persentase ketuntasan secara klasikal sebesar 

68,29%. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran tersebut 

perlu sekali diadakan peningkatan aktivitas belajar agar siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran dan hasil belajar agar siswa kelas V sekolah dasar lebih menguasai 

pembelajaran geometri  sebagai dasar untuk pembelajaran di kelas dan jenjang 

yang lebih tinggi, serta bekal dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika yaitu dengan menggunakan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). PMR adalah salah satu pendekatan 

belajar matematika yang dikembangkan untuk mendekatkan matematika kepada 

siswa. Masalah-masalah nyata dari kehidupan sehari-hari digunakan sebagai titik 

awal pembelajaran matematika untuk menunjukkan bahwa matematika 

sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Benda-benda nyata yang akrab 

dengan kehidupan keseharian siswa dijadikan alat peraga dalam pembelajaran 

matematika (Hadi dalam Aisyah 2007: 7-1). Dengan menggunakan PMR, siswa 



5 
 

 

akan terlibat langsung dalam menemukan kembali ide dan konsep matematika 

melalui eksplorasi masalah-masalah nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. 

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa  Kelas V 

pada Materi Sifat-Sifat Bangun Datar melalui Pembelajaran Matematika Realistik 

di Sekolah Dasar Negeri  Kluwut 04 Bulakamba Brebes”. 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tindakan berisi beberapa pertanyaan 

yang akan terjawab setelah tindakan selesai dilakukan. Rumusan masalah dalam 

PTK ini difokuskan pada peningkatan aktivitas, hasil belajar, dan performansi 

guru. Dalam pemecahan masalah dijelaskan adanya alternatif tindakan yang 

dilakukan untuk pemecahan masalah pada penelitian ini. Adapun rumusan 

masalah dan pemecahan masalah pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak dicapai 

melalui penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana menerapkan Pembelajaran 

Matematika Realistik untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kluwut 04 pada materi sifat-sifat bangun datar?; (2) Bagaimana 

menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 pada materi sifat-sifat bangun 

datar?; (3) Bagaimana menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik untuk 
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meningkatkan performansi guru kelas V Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 pada 

materi sifat-sifat bangun datar?. 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dalam memecahkan masalah, peneliti menerapkan suatu Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). Pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual 

(masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari) yang diambil dari dunia 

nyata. Dalam proses pembelajaran, guru menyediakan media atau bahan yang 

dapat dimanipulasi oleh siswa agar dapat menemukan dan mengkonstruksi 

konsep-konsep matematika terutama pada materi sifat-sifat bangun datar. Dengan 

demikian setiap siswa dapat berpartisipasi aktif dengan teman sekelompokya 

untuk memecahkan masalah tersebut. Strategi pembelajaran yang efektif dengan 

adanya interaksi dua arah antara siswa dengan guru sangat mendukung suatu 

pembelajaran yang optimal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan 

masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

sering terjadi pada pembelajaran matematika di SD. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan PTK adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

guru melalui penerapan pendekatan, model, maupun metode baru atau tindakan 
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baru yang guru temukan dan diyakini karena pendekatan, model, maupun metode 

baru itu telah teruji ternyata efektif meningkatkan hasil pembelajaran seperti 

diharapkan.  Diharapkan melalui PTK akan menghasilkan peningkatan kualitas 

pembelajaran baik aktivitas maupun hasil belajar siswa. Pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan hasil proses dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Kluwut 04 Bulakamba Brebes. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan dari pelaksanaan PTK yaitu untuk mengatasi berbagai persoalan 

nyata guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran guru 

melalui penerapan pendekatan, model, maupun metode baru. Di atas sudah 

dijelaskan mengenai tujuan umum dari penelitian ini. Selanjutnya secara khusus 

penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Kluwut 04 dalam Pembelajaran Matematika Realistik pada materi sifat-

sifat bangun datar. 

(2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Kluwut 

04 dalam Pembelajaran Matematika Realistik pada materi sifat-sifat 

bangun datar. 

(3) Meningkatkan performansi guru kelas V Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 

dalam Pembelajaran Matematika Realistik pada materi sifat-sifat bangun 

datar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dapat memberikan banyak manfaat apabila 

dilaksanakan. PTK mempunyai manfaat yang langsung dapat dimanfaatkan guru 

untuk memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas pembelajarannya. Penelitian 

ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain siswa, guru, 

dan sekolah. 

1.4.1 Manfaat bagi siswa 

Pelaksanaan tindakan kelas ini diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kesalahan dan kesulitan dalam 

proses pembelajaran akan dengan cepat dianalisis, sehingga kesalahan dan 

kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat 

segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan dan memberikan 

manfaat bagi siswa. manfaat bagi siswa dalam penelitian ini antara lain: 

(1) Meningkatnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

(2) Meningkatnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

1.4.2 Manfaat bagi guru 

Tujuan PTK yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Tujuan khusus dalam penelitian ini salah satunya adalah 

mendeskripsikan bagaimana meningkatkan performansi guru kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kluwut 04 dalam Pembelajaran Matematika Realistik pada materi 

sifat-sifat bangun datar. Peneltian ini tidak hanya memberi manfaat bagi siswa 

saja, melainkan juga bagi guru. manfaat bagi guru dalam penelitian ini antara lain: 
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(1) Tersedianya alternatif pendekatan pembelajaran pada mata pelajaran 

matematika khususnya materi sifat-sifat bangun datar. 

(2) Meningkatnya keterampilan guru dalam membelajarkan materi sifat-sifat 

bangun datar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

inovatif. 

1.4.3 Manfaat bagi sekolah 

Selain bermanfaat bagi siswa dan guru, penelitian ini juga diharapkan 

memberikan manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya sudah mampu 

membuat perubahan atau perbaikan dengan melaksanakan penelitian tindakan 

kelas, akan memberikan manfaat yang positif terhadap kemajuan sekolah. 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah antara lain: 

(1) Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika 

di kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes. 

(2) Sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam memberdayakan lembaga 

pendidikan dengan menerapkan pembelajaran matematika yang efektif. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan uraian tentang teori-teori yang akan dijadikan 

dasar untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka 

teori pada penelitian ini berisi tentang pengertian belajar, aktivitas belajar, hasil 

belajar, karakteristik siswa SD, performansi guru, matematika SD, teori belajar 

matematika, pembelajaran matematika realistik dan materi Sifat-sifat Bangun 

Datar di Kelas V Semester 2. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri  dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Menurut  Skinner dalam Dimyati dan Mudijono (2009: 9), belajar adalah 

suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responsnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responsnya menurun. Menurut Hamalik 

(2008: 36), belajar merupakan suatu proses, suatu 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 perilaku. 
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Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak 

mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu itu, atau anak 

yang tadinya tidak terampil menjadi terampil (Siddiq, Isniatun, dan Sungkono 

2008: 1-3). Menurut Gagne dan Berliner dalam Anni dkk (2006: 2), belajar adalah 

suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan berpikir dan merasakan sehingga terjadi perubahan 

tingkah laku sebagai akibat interaksi lingkungannya. 

2.1.2 Aktivitas Belajar 

Menurut Slameto (2008: 36) dalam proses belajar mengajar, guru perlu 

memunculkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan 

pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu 

saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang 

berbeda, seperti siswa akan bertanya, mangajukan pendapat, menimbulkan diskusi 

dengan guru. Siswa merupakan organisme yang hidup, dalam dirinya terkandung 

potensi yang sedang berkembang. Potensi siswa dapat dikembangkan oleh guru 

dengan cara menciptakan aktivitas belajar yang dapat memotivasi siswa untuk 

belajar aktif. Menurut Hamalik (2008: 90), pendidikan modern lebih 

menitikberatkan pada aktivitas sejati, dimana siswa belajar sambil bekarja. 

Dengan bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan 

serta perilaku lainnya, termasuk sikap dan nilai. Sehubungan dengan hal tersebut, 
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sistem pembelajaran saat ini sangat menekankan pada aktivitas dalam proses 

belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan tatap muka dalam kelas 

yang terstruktur, baik dalam bentuk komunikasi langsung, kegiatan kelompok dan 

kegiatan kelompok kecil. Jenis-jenis aktivitas menurut Dierich dalam Hamalik 

(2008: 90), membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelompok, sebagai berikut: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau 

bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan instrumen musik, mendengarkan siaran radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau rangkuman, 

mengerjakan tes, mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, 

peta, pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan 

(simulasi), menari, berkebun. 
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(7) Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, 

membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang dan 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat pada semua 

kegiatan tersebut di atas, dan bersifat tumpang tindih. 

Berdasarkan pengertian aktivitas belajar yang telah dikemukakan di atas 

dan disesuaikan dengan karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik, maka 

aktivitas belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini meliputi (1) keaktifan 

bertanya kepada guru, (2) kerjasama siswa berkelompok dalam membuat atau 

mengembangkan model-model pemecahan masalah yang diajukan, (3) keberanian 

siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya, (4) keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat, dan (5) ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting dan sering menjadi 

pokok pembicaraan atau permasalahan antar pendidik, karena hasil belajar 

mencerminkan kemampuan siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran. 

Menurut Dimyati dan Mudijono (2009: 3), hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.  

Menurut Hamalik (2008: 30), hasil belajar adalah terjadinya perubahan 

tingkah laku ketika seseorang telah belajar, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 
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dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar dapat ditunjukkan dengan 

nilai yang diberikan oleh guru. Guru perlu mengenal hasil belajar dan kemajuan 

belajar siswa yang telah diperoleh sebelumnya, misalnya dari sekolah lain, 

sebelum memasuki sekolahnya sekarang (Hamalik 2008: 103). Hal-hal yang perlu 

diketahui itu, ialah antara lain penguasaan pelajaran, keterampilan-keterampilan 

belajar dan bekerja. Pengenalan dalam hal-hal tersebut penting artinya bagi guru, 

sebab dalam pengenalan ini guru dapat membantu atau mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa, dapat memperkirakan hasil dan kemajuan belajar selanjutnya (pada 

kelas-kelas berikutnya), kendatipun hasil-hasil tersebut dapat saja berbeda dan 

bervariasi sehubungan dengan keadaan motivasi, kematangan, dan penyesuaian 

sosial. 

Berdasarkan teori taksonomi Bloom dalam Sudjana (2009: 22), hasil 

belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

(1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi atau 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi atau penilaian. 

(2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni  

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi 

atau karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

(3) Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek, yakni gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, keharmonisan atau ketepatan, 

gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 
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Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar, di antara salah 

satunya yaitu ranah kognitif  banyak dinilai karena berkaitan dengan kemampuan 

siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Hasil belajar afektif dan psikomotor 

juga harus menjadi bagian dari penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku seseorang setelah mengalami proses belajar, hasil belajar 

tidak hanya berupa aspek kognitif saja melainkan berupa aspek afektif dan juga 

aspek psikomotor. Hasil belajar digunakan oleh guru sebagai kriteria atau ukuran 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran.  

Hasil belajar mata pelajaran matematika materi sifat–sifat bangun datar 

pada penelitian ini yaitu hasil belajar berupa kemampuan kognitif siswa dapat 

diketahui melalui tes formatif. Sementara hasil belajar afektif dan psikomotor 

dapat diperoleh melalui pengamatan aktivitas belajar siswa selama pembelajaran 

dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

2.1.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Secara umum, siswa sekolah dasar berada pada rentang usia antara 7 tahun 

hingga 11 atau 12 tahun. Menurut Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2009: 29), 

perkembangan mental anak sekolah dasar (7-11 tahun)  berada pada tingkat 

operasional konkret atau nyata. Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan 

berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Pada tahap ini, setiap 

pembelajaran hendaknya menggunakan benda konkret sebagai media atau alat 

peraga yang digunakan untuk mencapai tingkat pemahaman siswa terhadap suatu 

konsep pembelajaran, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Prihandoko (2006: 
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4), yakni siswa akan mampu memahami suatu konsep jika mereka memanipulasi 

benda-benda konkret. 

Greer (2003: 9) mengemukakan bahwa seorang guru harus mengerti 

tentang bagaimana mengajarkan matematika dan mengerti tentang karakteristik 

berpikir anak: 

The teacher attempts to understand the mathematics, the trajectories, 
the obstacles, the child’s mind, and the principles of instruction, but in 
the end must use her own mind to apply all of these ideas in a 
personally meaningful way to the complex task of teaching. (Greer, 
2009: 157). 

 
Guru berusaha untuk mengerti tentang matematika, lintasan, hambatan, 

pikiran anak, dan prinsip-prinsip mengajar, tetapi pada akhirnya harus 

menggunakan pikirannya sendiri untuk menerapkan semua ide-ide dengan 

caranya sendiri untuk menjalankan tugas yang kompleks dalam mengajar (Greer 

2009: 157). Pendapat Greer di atas menjelaskan bahwa dalam membelajarkan 

matematika guru harus mengerti tentang matematika dan apa yang akan 

diajarkannya kepada siswa, guru juga harus mengetahui karakteristik berpikir 

siswa, dan memiliki ide-ide baru untuk membelajarkan matematika secara 

inovatif. Dalam membelajarkan matematika secara inovatif di SD, guru dapat 

menggunakan pendekatan, model, metode alternatif, maupun media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik siswa SD. 

Seorang guru harus dapat memahami perkembangan intelektual anak 

dalam belajar matematika, selain itu dia juga harus memahami sifat-sifat anak SD-

MI sesuai dengan kelompok umurnya sehingga akan memudahkannya menangani 

siswanya dalam belajar. Menurut Kardi dalam Pitajeng (2006: 9), sifat siswa SD 
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dikelompokkan menjadi 2 yaitu, pada umur 6-9 tahun (siswa SD tingkat rendah) 

dan pada umur 9-12 tahun (siswa SD tingkat tinggi). 

2.1.4.1 Sifat siswa SD kelompok umur 6-9 tahun 

Siswa kelompok umur ini sifat fisiknya sangat aktif sehingga mudah 

merasa letih dan memerlukan istirahat. Koordinasi otot-otot kecil masih belum 

sempurna, karena itu masih ada yang belum bisa memegang pensil dengan baik. 

Untuk dapat menciptakan proses belajar matematika yang efektif dan hidup, guru 

harus dapat menentukan suasana yang tepat dengan kondisi anak. Hindari anak 

menulis atau mengerjakan soal matematika yang berkepanjangan karena dapat 

menyebabkan anak jemu, bosan, lelah dan keterampilan menulisnya semakin 

menurun. 

Sifat-sifat sosial siswa SD kelompok umur ini antara lain sebagai berikut: 

mereka mulai memilih kawan yang disukai, mulai senang membentuk kelompok 

bermain yang anggotanya kecil, sering bertengkar, dan kompetisi di antara mereka 

sangat menonjol. Berdasar pada sifat sosial mereka, untuk dapat menciptakan 

suasana belajar matematika yang efektif dan hidup hendaknya guru dalam 

membentuk kelompok belajar atau kelompok diskusi memperhatikan anggota 

kelompoknya. Jangan memaksa anak untuk masuk ke dalam kelompok yang tidak 

disukai atau tidak menyukainya. Kegiatan perlombaan matematika antar 

kelompok akan sangat membantu anak untuk menguasai matematika, karena 

setiap kelompok ingin menjadi pemenang atau terbaik. 

Adapun sifat-sifat emosional anak pada kelompok umur ini adalah mereka 

mulai menaruh perhatian terhadap apa yang dirasakan temannya. Mereka sangat 

sensitif terhadap kritik dan celaan yang ditujukan kepada dirinya atau temannya.  
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Sifat mental anak kelompok usia ini adalah senang sekali belajar. Untuk 

belajar matematika sifat ini merupakan modal yang besar. Tetapi guru harus 

bijaksana dalam memberi motivasi positif kepada mereka. 

2.1.4.2 Sifat siswa SD kelompok umur 9-12 tahun 

 Salah satu sifat fisik anak kelompok umur ini adalah senang dan sudah 

dapat mempergunakan alat-alat dan benda-benda kecil. Hal ini terjadi karena 

mereka telah menguasai benar koordinasi otot-otot halus. Untuk pelajaran 

matematika, kegiatan-kegiatan yang tepat dan disenangi misalnya mengubah 

bangun dengan menggunting dan menyusun untuk mempelajari suatu konsep 

matematika. 

Sifat sosialnya adalah mereka mulai dipengaruhi oleh tingkah laku 

kelompok, bahkan norma-norma yang dipakai di kelompok dapat menggantikan 

norma yang sebelumnya diperoleh dari guru atau orang tua. Pada sifat emosional, 

mulai timbul pertentangan antara norma kelompok dan norma orang dewasa yang 

dapat menyebabkan kenakalan remaja. Oleh karena itu untuk membuat peraturan 

di kelas harus mengikut sertakan siswa, karena mereka telah dapat menerima 

peraturan-peraturan tetapi peraturan-peraturan tersebut harus disesuaikan dengan 

situasi dan tidak kaku. 

Sifat mental anak kelompok umur ini adalah mereka mempunyai rasa ingin 

tahu yang tinggi, lebih kritis, ada yang mempunyai rasa percaya diri yang 

berlebihan, dan ingin lebih bebas. Perasaan ingin tahu yang tinggi ini merupakan 

modal besar bagi mereka untuk mempelajari sesuatu, termasuk matematika, dari 

berbagai sumber. Namun guru perlu memberikan petunjuk atau pengarahan 

darimana sumber-sumber suatu topik matematika dapat diperoleh. 
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2.1.5 Performansi Guru 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ditegaskan bahwa pendidik (guru) harus 

memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah serta pendidikan anak usia dini. Arahan tersebut yang menyatakan 

bahwa guru sebagai agen pembelajaran menunjukkan pada harapan, bahwa guru 

merupakan pihak pertama yang paling bertanggung jawab dalam pentransferan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Berhasil tidaknya pentransferan ilmu 

pengetahuan di sekolah, sangat tergantung dengan kinerja guru. 

Kata kinerja adalah terjemahan dari kata performance yang didefinisikan 

sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai dan Basri 

dalam Ismail 2009). 

Kinerja dalam pembelajaran dikaitkan dengan kinerja guru. Menurut 

Sanjaya dalam Ismail (2009), kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, 

pengelolaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Guru sebagai 

perencana harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di 

lapangan, sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan 

sebagai evaluator maka guru harus mampu me¬laksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar siswa.  
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Menurut Ismail (2009), tugas guru dalam pembelajaran  menuntut 

penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan dan penguasaan tentang bagaimana 

mengajarkan bahan ajar yang menjadi pilihan. Pemilihan bahan ajar dan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran oleh guru tentunya 

disesuaikan dengan karakteristik siswa yang akan belajar dan kurikulum yang 

berlaku. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kinerja guru merupakan tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas sebagai seorang guru yaitu dalam tugas perencanaan, 

pengelolaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar siswa. 

Menurut Ismail (2009) keberhasilan seorang guru diukur berdasarkan tiga 

indikator yaitu: penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola pembelajaran, dan 

komitmen menjalankan tugas. 

(1) Penguasaaan bahan ajar oleh guru adalah kemampuan yang dimiliki guru 

dalam menerapkan sejumlah fakta, konsep, prinsip dan ketrampilan untuk 

menyelesaikan dan memecahkan soal-soal atau masalah yang berkaitan 

dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

(2) Kemampuan mengelola pembelajaran, kondisi pembelajaran yang efektif 

dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pembelajaran, 

mampu menjalin hubungan interpersonal dengan siswa serta 

mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang efektif akan 

mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan 

mengelola pembelajaran merupakan upaya guru dalam mengelola 



21 
 

 

pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung dengan dimensi: 

(1) menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal,    

(2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, (3) membina hubungan 

yang positif dengan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

(3) Komitmen menjalankan tugas adalah keberpihakan seorang guru secara 

psikologis dalam mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa 

sehingga kondisi pembelajaran efektif, yang ditandai oleh: (1) kepedulian 

terhadap kesulitan belajar siswa, (2) partisipasi dalam membimbing 

kegiatan belajar siswa (secara individu dan kelompok), (3) menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan, (4) adanya kemauan yang 

tinggi dalam membelajarkan siswa, (5) tingkat kehadiran yang tinggi dan 

(6) memiliki tanggung jawab dalam tugas pembelajaran. 

2.1.6 Matematika Sekolah Dasar 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa 

matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

pikir manusia. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua siswa 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 
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Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: bilangan, geometri dan pengukuran, 

pengolahan data. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya 

dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi yaitu dengan 

mengajukan masalah kontekstual, siswa secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, 

sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti 

komputer, alat peraga, atau media lainnya. 

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 Heruman (2012: 4), dalam pembelajaran 

matematika di tingkat SD, diharapkan terjadi reinvention (penemuan kembali). 

Penemuan kembali adalah menemukan suatu cara penyelesaian secara informal 

dalam pembelajaran matematika di kelas. Penyelesaian secara informal tersebut 

dapat dibantu dengan menggunakan media atau alat peraga sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan pola pikir siswa. 

2.1.7 Teori Belajar Matematika 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang  

abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Di dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, matematika adalah salah satu pelajaran yang wajib di 

belajarkan kepada siswa. Guru adalah orang yang dapat mendukung siswa dalam 

pembelajaran matematika. Untuk mendukung usaha pembelajaran yang mampu 
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menumbuhkan minat belajar matematika, diperlukan guru yang profesional dan 

kompeten. 

Guru matematika yang profesional dan kompeten mempunyai wawasan 

landasan yang dapat dipakai dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

matematika. Wawasan itu berupa dasar-dasar teori belajar yang dapat diterapkan 

untuk mengembangkan dan atau memperbaiki pembelajaran Matematika. 

Beberapa teori belajar Matematika yang menjadi landasan dalam penelitian ini 

antara lain yaitu: 

2.1.7.1 Teori Jean Piaget 

Teori perkembangan kognitif dari Piaget dalam Aisyah dkk (2007: 2.3-5) 

berpendapat bahwa, proses berpikir manusia merupakan suatu perkembangan 

yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan yang melalui 

empat tahap perkembangan sebagai berikut: (a) sensori motor (0-2 tahun), (b) pra 

operasional (2-7 tahun), (c) operasional konkret (7-11 tahun), dan (d) operasional 

(≥ 11 tahun). Teori Piaget juga menyatakan bahwa setiap makhluk hidup 

mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi belajar atau 

lingkungan (Muhsetyo 2007: 1.9). Keadaan ini memberi pentunjuk bahwa orang 

selalu belajar untuk mencari tahu dan memperoleh pengetahuan, dan setiap orang 

berusaha untuk membangun sendiri pengetahuan yang diperolehnya.  

Pendapat Piaget ini melandasi penerapan aliran konstruktivisme dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika, dan memposisikan peran guru sebagai 

fasilitator dan motivator agar siswa mempunyai kesempatan untuk membangun 

sendiri pengetahuan mereka (Muhsetyo: 1.10). Pembelajaran matematika realistik 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan pandangan 
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Piaget di atas. Pembelajaran matematika Realistik yang dikembangkan dengan 

berlandaskan pada filsafat konstruktivis, memandang pengetahuan dalam 

matematika bukanlah sebagai sesuatu yang sudah jadi dan siap diberikan kepada 

siswa, namun sebagai hasil konstruksi siswa yang sedang belajar. 

2.1.7.2 Teori Vygotsky 

Teori Vygotsky berusaha mengembangkan model kontruktivistik belajar 

mandiri dari piaget menjadi belajar kelompok (Muhsetyo 2007: 1.11). Dalam 

membangun sendiri pengetahuannya, peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan melalui kegiatan yang beranekaragam dengan guru sebagai 

fasilitator. Kegiatan itu dapat berupa diskusi kelompok kecil, diskusi kelas, 

mengerjakan tugas kelompok. Dengan kegiatan yang beragam, peserta didik akan 

membangun pengetahuannya sendiri melalui membaca, diskusi, tanya jawab, 

kerja kelompok, pengamatan, pencatatan, pengerjaan dan presensi. 

Salah satu tahapan dalam Pembelajaran Matematika Realistik adalah 

pemecahan masalah sebagai hasil penemuan konsep para siswa. Hasil temuan 

tersebut dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran melalui kelompok yang di 

dalamnya terdapat interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru 

atau antara siswa dengan lingkungannya. Interaksi sosial antar siswa diiwujudkan 

melalui tahap mendiskusikan pemecahan masalah secara berkelompok maupun 

klasikal. Dengan demikian tampak bahwa proses Pembelajaran Matematika 

Realistik sejalan dengan teori Vygotsky yang memberi tekanan pada pentingknya 

interaksi sosial dalam perkembangan intelektual anak. 
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2.1.7.3 Teori Jerome Bruner 

Menurut Bruner dalam Aisyah (2007: 1.1-5) belajar matematika adalah 

belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat 

di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep 

dan struktur-struktur matematika itu.  Secara lebih jelas Bruner dalam Aisyah 

(2007: 1.1-6) menyatakan anak berkembang melalui tiga tahap perkembangan 

mental, yaitu: 

(1) Tahap enaktif, pada tahap ini dalam belajar anak menggunakan atau 

memanipulasi objek-objek konkret secara langsung. Misalnya untuk 

memahami konsep operasi pengurangan bilangan cacah 7-4, anak 

memerlukan pengalaman mengambil/membuang 4 benda dari sekelompok 

7 benda. 

(2) Tahap ikonik, pada tahap ini kegiatan anak didik mulai menyangkut 

mental yang merupakan gambaran dari objek-objek konkret. Anak didik 

tidak memanipulasi langsung objek-objek konkret seperti pada tahap 

enaktif, melainkan sudah dapat memanipulasi dengan memakai gambaran 

dari objek-objek yang dimaksud. 

(3) Tahap simbolik, tahap ini merupakan tahap memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek. 

2.1.7.4 Teori Gagne 

Teori yang dikemukakan oleh Gagne tergolong ke dalam psikologi tingkah 

laku atau psikologi stimulus respon. Menurut Gagne dalam Aisyah (2007: 3.3-2), 

belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku 
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secara permanen. Gagne mengelompokkan 8 tipe belajar menurut kapabilitas 

keterampilan intelektual siswa, yaitu: 

(1) Belajar Isyarat  

Belajar isyarat adalah belajar yang tidak diniati atau tanpa kesengajaan, 

timbul sebagai akibat suatu rangsangan (stimulus) sehingga menimbulkan 

suatu respon emosional pada individu yang bersangkutan. Sebagai contoh, 

sikap guru yang sangat menyenangkan siswa, dan membuat siswa yang 

mengikuti pelajaran guru tersebut menyenangi pelajaran yang diajarkan 

oleh guru tersebut.  

(2) Belajar stimulus respon  

Belajar stimulus respon adalah belajar untuk merespon suatu isyarat, 

berbeda dengan pada belajar isyarat pada tipe belajar ini belajar yang 

dilakukan diniati atau sengaja dan dilakukan secara fisik. Misalnya siswa 

menirukan guru menyebutkan persegi setelah gurunya menyebutkan 

persegi; siswa mengumpulkan benda persegi setelah disuruh oleh gurunya.  

(3)  Belajar rangkaian gerak  

Belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmaniah terurut dari dua 

kegiatan atau lebih stimulus respon. Setiap stimulus respon dalam suatu 

rangkaian berhubungan erat dengan stimulus respon yang lainnya yang 

masih dalam rangkaian yang sama. Sebagai contoh, misalnya seorang anak 

akan menggambar sebuah lingkaran yang pusat dan panjang jari-jarinya 

diketahui. Untuk melakukan kegiatan tersebut anak tadi melakukan 

beberapa langkah terurut yang saling berkaitan satu sama lain.  
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(4)  Belajar rangkaian verbal  

Belajar rangkaian verbal adalah perbuatan lisan terurut dari dua kegiatan 

atau lebih stimulus respon. Setiap stimulus respon dalam satu rangkaian 

berkaitan dengan stimulus respon lainnya yang masih dalam rangkaian 

yang sama. Contoh, ketika mengamati suatu benda terjadilah hubungan 

stimulus respon yang kedua, yang memungkinkan anak tersebut menamai 

benda yang diamati tersebut. Contoh dalam matematika, seorang anak 

mengamati sebuah segi empat tegak yang keempat sisi-sisinya sama 

panjang, maka nama segi tersebut adalah persegi.  

(5)  Belajar memperbedakan  

Belajar memperbedakan adalah belajar membedakan hubungan stimulus 

respon sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan 

konsep, dalam merespon lingkungannya, anak membutuhkan 

keterampilan-keterampilan sederhana sehingga dapat membedakan suatu 

objek dengan objek lainnya, dan membedakan satu simbol dengan simbol 

lainnya.  

(6) Belajar Pembentukan Konsep  

Belajar Pembentukan Konsep adalah belajar mengenal sifat bersama dari 

benda-benda konkret, atau peristiwa untuk mengelompokkan menjadi satu. 

Misalnya untuk memahami konsep persegi panjang anak mengamati daun 

pintu rumah (yang bentuknya persegi panjang), papan tulis, bingkai foto 

(yang bentuknya persegipanjang) dan sebagainya. Untuk hal-hal tertentu 

belajar pembentukan konsep merupakan lawan dari belajar 

memperbedakan. Belajar memperbedakan menginginkan anak dapat 
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membedakan objek-objek berdasarkan karakteristiknya yang berlainan, 

sedangkan belajar pembentukan konsep menginginkan agar anak dapat 

mengklasifikasikan objek-objek ke dalam kelompok-kelompok yang 

memiliki karakteristik sama.  

(7)  Belajar Pembentukan Aturan  

Aturan terbentuk berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. 

Aturan merupakan pernyataan verbal, dalam matematika misalnya adalah: 

teorema, dalil, atau sifat-sifat. Contoh aturan dalam segitiga siku-siku 

berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-

sikunya.  

(8)  Belajar memecahkan masalah (problem solving) 

Belajar memecahkan masalah adalah tipe belajar yang lebih tinggi 

derajatnya dan lebih kompleks daripada tipe belajar aturan (rule learning). 

Pada tiap tipe belajar memecahkan masalah, aturan yang telah dipelajari 

terdahulu untuk membuat formulasi penyelesaian masalah. 

2.1.8 Pembelajaran Matematika Realistik 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) merupakan suatu pendekatan 

alternatif yang digunakan peneliti untuk meningkatkan atau memperbaiki 

aktivitas, hasil belajar, dan performansi guru. Pada bagian ini akan dijelaskan 

mengenai teori-teori tentang PMR yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian. Dalam pembelajaran matematika realistik akan membahas tentang 

hakikat PMR, ciri-ciri PMR, prinsip-prinsip PMR, karakteristik PMR, dan 

langkah-langkah PMR. 
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2.1.8.1 Hakikat Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Pada pembelajaran matematika terdapat beberapa pendekatan yang dapat 

dilakukan oleh guru demi terciptanya pembelajaran yang efektif, salah satunya 

adalah menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Pembelajaran 

Matematika Realistik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran 

matematika di Belanda. Kata “realistik” sering disalahartikan sebagai “real-

world”, yaitu dunia nyata. Banyak pihak yang menganggap bahwa PMR adalah 

suatu pendekatan pembelajaran matematika yang harus selalu menggunakan 

masalah sehari-hari (Wijaya 2012: 20). Penggunaan kata “realistik” sebenarnya 

berasal dari bahasa Belanda “zich realiseren” yang berarti “untuk dibayangkan” 

atau “to imagine” (Heuvel-Panhuizen dalam Wijaya 2012: 20). Menurut Heuvel 

dan Panhuizen, penggunaan kata “realistic” tersebut tidak sekadar menunjukkan 

adanya suatu koneksi dengan dunia nyata (real world) tetapi lebih mengacu pada 

fokus PMR dalam menempatkan penekanan penggunaan suatu situasi yang bisa 

dibayangkan oleh siswa. 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) atau disebut juga Realistic 

Mathematics Education (RME) merupakan teori pembelajaran matematika yang 

diperkenalkan oleh Hans Freudenthal, bahwa matematika merupakan proses 

insani dan harus dikaitkan dengan realitas. Pendapat tersebut sejalan dengan 

pendapat menurut Freudenthal dalam Supinah (2008: 14), bahwa siswa tidak 

dapat dipandang sebagai penerima pasif matematika yang sudah jadi. Menurut 

Tarigan (2006: 3), PMR menekankan akan pentingnya konteks nyata yang dikenal 

siswa dan proses konstruksi pengetahuan matematika oleh siswa itu sendiri. Suatu 

pengetahuan akan menjadi bermakna bagi siswa jika proses pembelajaran 
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dilaksanakan dalam suatu konteks (Wijaya 2012: 20). Konteks atau permasalahan 

realistik digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Menurut Treffers 

dalam Wijaya (2012: 21), konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata namun 

bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal 

tersebut bermakna dan masih bisa dibayangkan dalam pikiran siswa.  

Menurut Heuvel and Panhuizen (2003) dalam jurnal ilmiahnya, “In RME, 

students should learn mathematics by developing and applying mathematical 

concepts and tools in daily-life problem situations that make sense to them”. Dari 

kutipan di atas dijelaskan bahwa dalam RME siswa harus belajar matematika 

dengan mengembangkan dan menerapkan konsep dan peralatan-paralatan 

matematika dalam situasi permasalahan kehidupan sehari-hari siswa yang masuk 

akal bagi siswa. Masuk akal bagi siswa maksudnya yaitu dapat digunakan oleh 

siswa sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. 

2.1.8.2 Ciri-ciri Pembelajaran Matematika Realistik 

Pembelajaran Matematika Realistik adalah pendekatan pembelajaran yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Suryanto dan Sagiman dalam Supinah 2008: 

16):  

(1) Menggunakan masalah kontekstual, yaitu matematika dipandang sebagai 

kegiatan sehari-hari manusia, sehingga memecahkan masalah kehidupan 

yang dihadapi atau dialami oleh siswa (masalah kontekstual yang realistik  

bagi siswa) merupakan bagian yang sangat penting. 

(2) Menggunakan model, yaitu belajar matematika berarti bekerja dengan 

matematika (alat matematis hasil matematisasi horisontal). 
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(3) Menggunakan hasil dan konstruksi siswa sendiri, yaitu siswa diberi 

kesempatan untuk menemukan konsep-konsep matematis, di bawah 

bimbingan guru. 

(4) Pembelajaran terfokus pada siswa. 

(5) Terjadi interaksi antara murid dan guru, yaitu aktivitas belajar meliputi 

kegiatan memecahkan masalah kontekstual yang realistik, 

mengorganisasikan pengalaman matematis, dan mendiskusikan hasil-hasil 

pemecahan masalah tersebut. 

2.1.8.3 Prinsip Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Untuk dapat melaksanakan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)  

kita harus tahu prinsip-prinsip yang digunakan RME. Ada tiga prinsip kunci RME 

menurut Gravemeijer dalam Supinah (2008: 16-18), yaitu Guided re-invention, 

Didactical Phenomenology dan Self-delevoped Model. 

2.1.8.3.1 Guided Reinvention atau Menemukan Kembali Secara Seimbang 

Prinsip ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan 

matematisasi dengan masalah kontekstual yang realistik bagi siswa dengan 

bantuan dari guru. Siswa didorong atau ditantang untuk aktif bekerja bahkan 

diharapkan dapat mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang 

akan diperolehnya. Pembelajaran tidak dimulai dari sifat-sifat atau definisi atau 

teorema dan selanjutnya diikuti contoh-contoh, tetapi dimulai dengan masalah 

kontekstual atau real/nyata yang selanjutnya melalui aktivitas siswa diharapkan 

dapat ditemukan sifat atau definisi atau teorema atau aturan oleh siswa sendiri. 
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2.1.8.3.2 Didactical Phenomenology atau Fenomena Didaktik 

Topik-topik matematika disajikan atas dasar aplikasinya dan kontribusinya 

bagi perkembangan matematika. Pembelajaran matematika yang cenderung 

berorientasi kepada memberi informasi atau memberitahu siswa dan memakai 

matematika yang sudah siap pakai untuk memecahkan masalah, diubah dengan 

menjadikan masalah sebagai sarana utama untuk mengawali pembelajaran 

sehingga memungkinkan siswa dengan caranya sendiri mencoba memecahkannya. 

Dalam memecahkan masalah tersebut, siswa diharapkan dapat melangkah ke arah 

matematisasi horisontal dan matematisasi vertikal. Pencapaian matematisasi 

horisontal ini, sangat mungkin dilakukan melalui langkah-langkah informal 

sebelum sampai kepada matematika yang lebih formal. Dalam hal ini, siswa 

diharapkan dalam memecahkan masalah dapat melangkah kearah pemikiran 

matematika sehingga akan mereka temukan atau mereka bangun sendiri sifat-sifat 

atau definisi atau teorema matematika tertentu (matematisasi horisontal), 

kemudian ditingkatkan aspek matematisasinya (matematisasi vertikal).  

Kaitannya dengan matematisasi horisontal dan matematisasi vertikal ini, 

De Lange menyebutkan: proses matematisasi horisontal antara lain meliputi 

proses atau langkah-langkah informal yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah (soal), membuat model, membuat skema, menemukan hubungan 

dan lain-lain, sedangkan matematisasi vertikal, antara lain meliputi proses 

menyatakan suatu hubungan dengan suatu formula (rumus), membuktikan 

keteraturan, membuat berbagai model, merumuskan konsep baru, melakukan 

generalisasi, dan sebagainya. Proses matematisasi horisontal-vertikal inilah yang 

diharapkan dapat memberi kemungkinan siswa lebih mudah memahami 
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matematika yang berobjek abstrak. Dengan masalah kontekstual yang diberikan 

pada awal pembelajaran seperti tersebut di atas, dimungkinkan banyak/beraneka 

ragam cara yang digunakan atau ditemukan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Dengan demikian, siswa mulai dibiasakan untuk bebas berpikir dan berani 

berpendapat, karena cara yang digunakan siswa satu dengan yang lain berbeda 

atau bahkan berbeda dengan pemikiran guru tetapi cara itu benar dan hasilnya 

juga benar. Dengan memperhatikan fenomena didaktik yang ada didalam kelas, 

maka akan terbentuk proses pembelajaran matematika yang tidak lagi berorientasi 

pada guru, tetapi diubah atau beralih kepada pembelajaran matematika yang 

berorientasi pada siswa atau bahkan berorientasi pada masalah. 

2.1.8.3.3 Self-delevoped Models atau model dibangun sendiri oleh siswa 

Pada waktu siswa mengerjakan masalah kontekstual, siswa 

mengembangkan suatu model. Model ini diharapkan dibangun sendiri oleh siswa, 

baik dalam proses matematisasi horizontal ataupun vertikal. Kebebasan yang 

diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri atau 

kelompok, dengan sendirinya akan memungkinkan munculnya berbagai model 

pemecahan masalah buatan siswa. Dalam pembelajaran matematika realistik 

diharapkan terjadi urutan ”situasi nyata” → ”model dari situasi itu” → ”model ke 

arah formal” → ”pengetahuan formal”. 

2.1.8.4 Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Treffers dalam Wijaya (2012: 21) merumuskan lima karakteristik 

Pembelajaran Matematika Realistik: 
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2.1.8.4.1 Penggunaan Konteks 

Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal 

pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata 

namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga, atau situasi lain 

selama hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. 

Melalui penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk 

melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Hasil eksplorasi siswa tidak hanya 

bertujuan untuk menemukan jawaban akhir dari permasalahan yang diberikan, 

tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan berbagai strategi penyelesaian 

masalah yang bisa digunakan. Manfaat lain dari penggunaan konteks di awal 

pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi dan keterkaitan siswa dalam 

belajar matematika. 

2.1.8.4.2 Penggunaan Model untuk Matematisasi Progresif 

Dalam Pembelajaran Matematika Realistik, model digunakan dalam 

melakukan matematisasi secara progresif. Penggunaan model berfungsi sebagai 

jembatan dari pengetahuan dan matematika tingkat konkret menuju pengetahuan 

matematika tingkat formal. 

2.1.8.4.3 Pemanfaatan Hasil Konstruksi Siswa 

Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika tidak diberikan 

kepada siswa sebagai suatu produk yang siap dipakai tetapi sebagai suatu konsep 

yang dibangun oleh siswa maka dalam Pembelajaran Matematika Realistik siswa 

ditempatkan sebagai subjek belajar. 

Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan 

maslah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi. Hasil kerja 
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dan konstruksi siswa selanjutnya digunakan untuk landasan pengembangan 

konsep matematika. 

Karakteristik ke tiga dari Pembelajaran Matematika Realistik ini tidak 

hanya bermanfaat dalam membantu siswa memahami konsep matematika, tetapi 

juga sekaligus mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa. 

2.1.8.4.4 Interaktivitas 

Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu melainkan 

juga secara bersamaan merupakan suatu proses sosial. Proses belajar siswa akan 

menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa saling mengkomunikasikan hasil 

kerja dan gagasan mereka. Pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran matematika 

bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif siswa. 

2.1.8.4.5 Keterkaitan 

Konsep-konsep dalam matematika tidak besifat parsial, namun banyak 

konsep matematika yang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, konsep-konsep 

matematika tidak dikenalkan kepada siswa secara terpisah atau terisolasi satu 

sama lain. Pembelajaran Matematika Realistik menempatkan keterkaitan antar 

konsep matematika sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam proses 

pembelajaran. 

2.1.8.5 Konsepsi Pembelajaran Matematika Realistik 

Konsep matematika realistik ini sejalan dengan kebutuhan untuk 

memperbaiki pendidikan matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan 

bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan 

mengembangkan daya nalar. Lebih lanjut berkaitan dengan konsepsi PMRI ini, 

Hadi dalam Supinah dalam Agus D.W. (2008: 20) mengemukakan beberapa 
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konsepsi PMRI tentang siswa, guru dan pembelajaran yang mempertegas bahwa 

PMR sejalan dengan paradigma baru pendidikan, sehingga PMR pantas untuk 

dikembangkan di Indonesia. 

(1) Konsepsi PMR tentang siswa adalah sebagai berikut: (1) siswa memiliki 

seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide matematika yang 

mempengaruhi belajar selanjutnya; (2) siswa memperoleh pengetahuan 

baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri; (3) 

Pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi 

penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali dan 

penolakan; (4) pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya 

sendiri berasal dari seperangkat ragam pengalaman; (5) setiap siswa tanpa 

memandang ras, budaya dan jenis kelamin mampu memahami dan 

mengerjakan matematik. 

(2) Konsepsi PMR tentang guru adalah sebagai berikut: (1) Guru hanya 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran; (2) Guru harus mampu 

membangun pembelajaran yang interaktif; (3) Guru harus memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk secara aktif terlibat pada proses 

pembelajaran dan secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan 

persoalan riil; (4) Guru tidak terpancang pada materi yang ada didalam 

kurikulum, tetapi aktif mengaitkan kurikulum dengan dunia riil, baik fisik 

maupun sosial. 

(3) Konsepsi PMRI tentang pembelajaran Matematika meliputi aspek-aspek 

berikut: (1) Memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah (soal) 

yang ’riil’ bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat 
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pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam pembelajaran 

secara bermakna; (2) Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut; (3) 

Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara 

informal terhadap persoalan/permasalahan yang diajukan; (4) 

Pembelajaran berlangsung secara interaktif, siswa menjelaskan dan 

memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami 

jawaban temannya (siswa lain), setuju terhadap jawaban temannya, 

menyatakan ketidaksetujuan, mencari alternatif penyelesaian yang lain, 

dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau 

terhadap hasil pembelajaran. 

2.1.8.6 Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik 

Secara umum langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dapat dijelaskan sebagai berikut (Zulkardi dalam Aisyah, 2007: 7-20): 

(1) Persiapan. Pada langkah ini guru menyiapkan masalah kontekstual dan 

harus benar-benar memahami masalah serta memiliki berbagai macam 

strategi yang mungkin akan ditempuh siswa dalam menyelesaikannya. 

(2) Pembukaan. Pada bagian ini siswa diperkenalkan dengan strategi 

pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia 

nyata. Kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut 

dengan cara mereka sendiri. 

(3) Proses Pembelajaran. Pada tahap ini siswa mencoba berbagai strategi 

untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya, dapat 

dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Kemudian setiap 
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siswa atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan siswa 

atau kelompok lain dan siswa atau kelompok lain memberi tanggapan 

terhadap hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Guru mengamati 

jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa 

untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan aturan atau prinsip 

yang bersifat lebih umum. 

(4) Penutup. Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui 

diskusi kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. 

Pada akhir pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam 

bentuk matematika formal. 

2.1.9 Materi Sifat-sifat Bangun Datar di Kelas V Semester 2 

Materi sifat-sifat bangun datar pada penelitian ini yaitu pada Standar 

Kompetensi 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

Kompetensi Dasar yaitu (6.1) Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Berikut 

adalah tinjauan materi tentang sifat-sifat bangun datar. 

Bangun datar terdiri dari segitiga, persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Berikut merupakan 

penjelasan tentang materi sifat-sifat bangun datar. 

2.1.9.1 Sifat-sifat Persegi  
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Sifat-sifat persegi: 

(1) mempunyai 4 sisi sama panjang, AB = BC = CD = DA 

(2) mempunyai 4 sudut sama besar yaitu 90 , ABC BCD CDA DAB 

(3) mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, BD = AC 

(4) mempunyai 2 pasang sisi saling berhadapan yang sama panjang AB = CD, 

AD = BC 

2.1.9.2 Persegi Panjang 

 

 

 

Sifat-sifat persegi panjang sebagai berikut: 

(1) Mempunyai 2 panjang sisi yang sama panjang, PQ = RS dan  PS = QR 

(2) Mempunyai 4 sudut yang sama besar yaitu 90°, PQR    QRS    RSP   

SPQ 

(3) Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, PR = QS 

2.1.9.3 Segitiga 

2.1.9.3.1 Sifat-sifat segitiga sama kaki 

 

 

 

 

Sifat-sifat segitiga sama kaki sebagai berikut: 

(1) Memiliki 2 sisi yang sama panjang, yaitu AC = AB 
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(2) Memiliki 2 sudut yang sama besar, yaitu ACB   ABC 

2.1.9.3.2 Sifat-sifat segitiga sama sisi 

 

 

 

 

Sifat-sifat segitiga sama sisi sebagai berikut: 

(1) Segitiga yang memiliki 3 sisi sama panjang, RS = ST = RT. 

(2) Memiliki 3 sudut yang sama besar yaitu 60°, RST    STR    TRS 

2.1.9.3.3 Sifat-sifat segitiga sembarang 

 

 

 

 

Sifat-sifat segitiga sembarang sebagai berikut: 

(1) Tidak memiliki sisi yang sama panjang, DE ≠ EF ≠ FD. 

(2) Tidak memiliki sudut yang sama besar, DEF    EFD    FDE. 

2.1.9.3.4 Sifat-sifat segitiga lancip 

 

 

 

Sifat-sifat segitiga lancip yaitu memiliki sudut yang besarnya kurang dari 

90°. 
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2.1.9.3.5 Sifat-sifat segitiga tumpul 

 

 

 

Sifat-sifat segitiga tumpul yaitu memiliki sudut lebih dari 90° tetapi 

kurang dari 180° ada pada KLM. 

2.1.9.3.6 Sifat-sifat segitiga siku-siku 

 

 

 

 

Sifat-sifat segitiga siku-siku yaitu memiliki sudut siku-siku (90°), sudut 

siku-siku pada gambar segitiga PQR di atas adalah RPQ. 

2.1.9.4 Layang-layang 

 

 

 

 

 

Sifat-sifat layang-layang: 

(1) Memiliki 2 pasang sisi sama panjang, AB = BC dan AD = CD. 
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(2) Memiliki diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus, diagonal BD 

berpotongan dengan diagonal AC. 

(3) Memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar, BAD     BCD. 

2.1.9.5 Belah Ketupat 

 

 

 

 

 

 

Sifat-sifat belah ketupat sebagai berikut: 

(1) Semua sisi sama panjang, PQ = QR = RS = SP. 

(2) Kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetri, PR dan QS. 

(3) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, SPQ    QRS  dan  PSR   

PQR. 

(4) Diagonal-diagonal belah ketupat saling berpotongan tegak lurus, diagonal 

PR saling berpotongan dan tegak lurus dengan diagonal QS. 

2.1.9.6 Jajar Genjang 

 

 

 

Sifat-sifat jajargenjang sebagai berikut: 

(1) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang, AB // DC dan AD // CD. 
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(2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, DAB = BCD dan ABC = 

CDA. 

(3) Kedua diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang, 

diagonal yang saling berpotongan yaitu AC dan BD, diagonal yang 

membagi dua sama panjang yaitu AO = OC dan DO = OB. 

2.1.9.7 Lingkaran 

 

 

 

 

Sifat-sifat lingkaran sebagai berikut: 

(1) Memiliki satu titik pusat yaitu pada titik R. 

(2) Memiliki garis tengah yang panjangnya 2 kali jari-jari, jari-jari yaitu pada 

QR dan RP dan garis tengah pada QP. 

(3) Memiliki sumbu simetri yang tidak terhingga banyaknya. 

2.1.9.8 Trapesium 

2.1.9.8.1 Trapesium Siku-siku 

 

 

 

Sifat-sifat trapesium siku-siku sebagai berikut: 

(1) Memiliki  dua sisi sejajar, AB // DC. 

(2) Memiliki 2 sudut siku-siku (90 ), BAD    ADC. 
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2.1.9.8.2 Trapesium Sama kaki 

 

 

 

 

Sifat-sifat trapesium sama kaki sebagai berikut: 

(1) Memiliki 2 sisi yang sama panjang, GJ = HI. 

(2) Memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, HGJ    GHI  dan  GJI   

HIJ. 

2.1.9.8.3 Trapesium Sembarang 

 

 

Sifat-sifat trapesium sembarang sebagai berikut: 

(1) Memiliki 2 sisi sejajar, SR // PQ. 

(2) Memiliki sudut yang tidak sama besar, PSR    SRQ  RQP    QPS. 

2.1.10 Penerapan PMR dalam Pembelajaran Sifat-sifat Bangun Datar 

Penerapan PMR dalam pembelajaran sifat-sifat bangun datar kelas V 

semester II meliputi tahap persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Penerapan 

PMR dalam pembelajaran materi sifat-sifat bangun datar dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

2.1.10.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap 1 pada langkah-langkah PMR di mana 

guru mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum melaksanakan 
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HG 

P 
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pembelajaran dengan PMR. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru 

mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Mempelajari materi sifat-sifat bangun datar. 

(2) Merancang tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

(3) Merancang situasi masalah yang akan diselesaikan siswa. 

(4) Guru mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan masalah. Alat peraga yang digunakan misalnya undangan, 

tempat CD, buku, dan lain-lain.  

(5) Merancang teknik dan prosedur penilaian hasil belajar yang akan 

diterapkan. 

(6) Merancang langkah-langkah pembelajaran dengan Pembelajaran 

Matematika Realistik. 

(7) Menyiapkan RPP materi sifat-sifat bangun datar dengan menggunakan 

PMR. 

2.1.10.2 Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan tahap di mana guru 

menerapkan segala sesuatu yang telah direncanakan dalam pembelajaran dengan 

Pembelajaran Matematika Realistik. Tahap pelaksanaan pembelajaran materi 

sifat-sifat bangun datar dengan Pembelajaran Matematika Realistik meliputi 

kegiatan awal, inti, dan akhir. Penjelasan mengenai kegiatan awal, inti, dan akhir 

sebagai berikut: 

2.1.10.2.1 Kegiatan Awal 

Kegiatan awal pembelajaran terdapat tahap 2 yaitu pembukaan yaitu guru 

mengajukan masalah. Langkah-langkah kegiatan awal antara lain: 
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(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(2) Apersepsi, misalnya: memperlihatkan benda nyata yang bentuk 

permukaannya menyerupai bangun datar persegi, persegi panjang dan 

bertanya pada siswa apa nama bangun datar ini? Sebutkan benda-benda di 

sekitar rumah atau sekolah yang bentuk permukaannya menyerupai 

bangun persegi dan persegi panjang. 

(3) Guru mengajukan permasalahan kontekstual, seperti: bagaimana cara 

menggambar bangun datar persegi dan persegi panjang? 

2.1.10.2.2 Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti meliputi tahap 3 yaitu proses pembelajaran di mana 

siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal 

terhadap permasalahan yang diajukan. Langkah-langkah pembelajaran dengan 

PMR dalam kegiatan inti antara lain: 

(1) Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok. 

(2) Guru membagikan bahan dan alat berupa benda nyata seperti undangan, 

tempat CD, dan lain-lain kepada masing-masing kelompok. 

(3) Guru memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

memikirkan strategi pemecahan masalah dengan caranya sendiri.  

(4) Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi siswa, serta 

membantu siswa apabila ada kesulitan. 

(5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

hasil kerja atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban 

penyelesaian masalah di depan kelas. 
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(6) Guru membimbing kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja kelompok 

lain. 

(7) Guru memberi penguatan kepada siswa. 

2.1.10.2.3 Kegiatan Akhir 

Dalam kegiatan akhir terdapat pada tahap 4 yaitu penutup. Langkah- 

langkah kegiatan akhir antara lain: 

(1) Guru mengajak siswa membuat kesimpulan sifat-sifat bangun datar. 

(2) Guru membimbing siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan materi sifat-sifat bangun datar dalam bentuk matematika formal. 

(3) Guru mengadakan evaluasi pembelajaran. 

(4) Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 

(5) Guru menutup pelajaran. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR). Adapun hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

Hasil penelitian Aluysius Pandu Saputra (2009) yang berjudul Keefektifan 

Implementasi Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan PMRI terhadap Hasil 

Belajar pada Materi Pokok Persamaan Linear Satu Variabel Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 26 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009. Simpulan dari penelitian 

tersebut adalah pembelajaran dengan pendekatan PMRI efektif terhadap hasil 

hasil belajar pada meteri pokok persamaan linear satu variabel siswa kelas VII 

SMP Negeri 26 Kota Semarang. Hasil penelitian berdasarkan uji t dua sampel, 
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diperoleh  = 1,73 >  = 1,673 pada taraf signifikansi 5%, sehingga  

ditolak. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen adalah 72,51 dan rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol adalah 67,15. Kedua kelas mempunyai rata-rata > 65, dan 

rata-rata kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini berarti 

pembelajaran dengan pendekatan PMRI efektif terhadap hasil belajar. 

Hasil penelitian lainnya yaitu karya Rinawati (2010) yang berjudul 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Materi Pokok Penjumlahan dan 

Pengurangan Pecahan melalui Pembelajaran Matematika Realistik di SD Negeri 

Dumeling 02 Brebes. Simpulan dari penelitian tersebut adalah Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil belajar dan aktifitas 

belajar siswa kelas V SD Negeri Dumeling 02 tahun pelajaran 2009/2010 pada 

materi pokok penjumlahan dan pengurangan pecahan serta performansi guru di 

dalam kegiatan pembelajaran. Peningkatan tersebut diketahui setelah 

membandingkan hasil tes siklus I dan hasil tes siklus II. Hasil penelitian siklus I 

diperoleh   rata-rata hasil belajar siswa sebesar 63,97 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 59%, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

55,25%, dan persentase performansi guru sebesar 52,08%. Sedangkan pada silkus 

II rata-rata hasil belajar siswa 76,62, ketuntasan belajar siswa secara klasikal 74%, 

nilai rata-rata aktivitas siswa  71,75 dan skor persentase performansi guru dengan 

nilai 72,91%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap hasil 

belajar, aktifitas belajar siswa dan performansi guru pada materi penjumlahan dan 

pengurangan pecahan. 

 



49 
 

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Aluysius Pandu Saputra merupakan 

penelitian yang menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik dalam mata 

pelajaran matematika. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian, satuan pendidikan, materi, 

serta subjek yang diteliti. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rinawati 

merupakan penelitian yang menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik 

dalam mata pelajaran matematika. Perbedaannya terletak pada materi dan subjek 

yang diteliti. Peneliti mengambil materi sifat-sifat bangun datar dan subjek yang 

diteliti dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 Bulakamba 

Brebes. 

Penelitian-penelitian diatas menjadi bukti bahwa dengan menggunakan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, aktivitas siswa, dan performansi guru. Melihat keberhasilan penelitian 

dengan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik, peneliti termotivasi 

untuk melakukan penelitian dengan menggunakan Pembelajaran Matematika 

Realistik. Penelitian yang menjadi fokus peneliti adalah peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa serta performansi guru kelas V pada materi sifat-sifat bangun 

datar melalui Pembelajaran Matematika Realistik di Sekolah Dasar Negeri 

Kluwut 04 Bulakamba Brebes. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur 

yang  bersifat abstrak, sedangkan tahap berpikir siswa SD  pada tahap berpikir 

konkret, sehingga umumnya siswa SD masih merasa kesulitan mempelajari materi 

pada pelajaran matematika yang bersifat abstrak. Dalam pembelajaran yang 

selama ini berlangsung, guru dalam menyampaikan materi lebih dominan 

menggunakan metode ceramah dan hanya menanamkan konsep tanpa mengaitkan 

antara materi pelajaran dengan permasalahan dari dunia nyata dan tidak 

melibatkan siswa secara langsung dalam memperoleh pengetahuannya sendiri. 

Pembelajaran matematika tersebut menyebabkan siswa kurang memahami konsep 

Matematika 
(mempelajari struktur yang abstrak) 

• Siswa tidak aktif 
• Siswa kurang memahami konsep 

pelajaran  
• Siswa mudah lupa terhadap 

materi pelajaran 

• Guru lebih dominan 
menggunakan metode ceramah 

• Guru hanya menanamkan konsep 
• Guru kurang mengaitkan materi 

dengan dunia nyata 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika 

Pembelajaran Matematika Realistik 

1. Pembelajaran menjadi bermakna dan hasil 
belajar siswa meningkat. 

2. Siswa aktif dalam pembelajaran 
3. Performansi guru meningkat 
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yang diberikan guru, meskipun paham siswa akan mudah lupa karena tidak 

mengalaminya secara langsung.   

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika adalah dengan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR). Melalui PMR siswa diajak untuk menyelesaikan masalah nyata sesuai 

dengan pengalaman atau strategi yang mereka miliki. Dengan demikian siswa 

terlibat secara langsung dalam menemukan konsep matematika sehingga 

pembelajaran matematika lebih bermakna bagi siswa. Melalui tindakan guru 

menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik, dapat diduga bahwa hasil 

belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru dapat meningkat.  

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara berdasarkan pada kajian 

teori dan kerangka berpikir. Berdasarkan kerangka berpikir, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

(1) Melalui Pembelajaran Matematika Realistik, aktivitas belajar siswa kelas 

V pada materi sifat-sifat bangun datar di Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 

dapat meningkat. 

(2) Melalui Pembelajaran Matematika Realistik, hasil belajar siswa kelas V 

pada materi sifat-sifat bangun datar di Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 

dapat meningkat. 

(3) Melalui Pembelajaran Matematika Realistik, performansi guru dalam 

pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 dapat meningkat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2008: 3). 

Dalam pelaksanaan PTK minimal terdiri dari 2 siklus dimana pada masing-masing 

siklus terdapat 4 tahap/langkah penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Keempatnya harus terencana sebaik mungkin agar 

pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dan mendapat hasil yang sesuai dengan 

keinginan peneliti. Berikut ini merupakan gambaran langkah-langkah/prosedur 

yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas (Arikunto, Suhardjono, dan 

Supardi 2008: 16): 

 

Gambar 3.1. Model Penelitian Tindakan Kelas  
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3.1.1 Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di 

mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Rencana akan 

menjadi dasar dalam melaksanakan tindakan. Menurut Taggart dalam Aqib (2008: 

30), bentuk-bentuk perencanaan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: 

(1) Membuat skenario pembelajaran. 

(2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas. 

Jika digunakan instrumen pengamatan tertentu, perlu dikemukakan 

bagaimana pembuatannya, siapa yang akan menggunakan dan kapan akan 

digunakan. 

(3) Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data 

mengenai proses dan hasil tindakan. 

(4) Melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menguji 

keterlaksanaan rancangan. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan penelitian tersebut, yaitu mengenai 

tindakan yang akan dilakukan di kelas. Pada tahap tindakan, guru sekaligus 

sebagai peneliti melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang telah 

direncanakan, yaitu kegiatan pembelajaran dengan menerapkan Pembelajaran 

Matematika Realistik disertai dengan kegiatan observasi. Dalam tahap ini guru 

pelaksana harus berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, 

tetapi harus berlaku wajar dan tidak dibuat-buat. 
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3.1.3 Pengamatan 

Kegiatan observasi atau pengamatan dalam suatu penelitian yaitu kegiatan 

yang dilakukan oleh pengamat. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan 

sedang dilakukan. Pengamat mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran dan 

mengamati guru saat melakukan tindakan dengan menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). Guru pelaksana penelitian juga berstatus sebagai 

pengamat. Guru pelaksana mengamati aktivitas siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Pada tahap refleksi dilakukan analisis data mengenai proses, 

masalah, hambatan yang dijumpai, dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap hasil 

yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan serta penarikan kesimpulan. Pada tahap 

ini, peneliti mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan 

berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan tindakan pada siklus berikutnya. 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I 

terdiri dari 2 pertemuan dan siklus II pun  terdiri dari 2 pertemuan. Sedangkan tes 

formatif dilakukan pada setiap pertemuan kedua. Setiap siklus melalui 4 tahapan, 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  
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3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Perencanaan tahap penelitian pada siklus I merupakan seluruh rencana 

yang dirancang dan dipersiapkan oleh peneliti sebelum melaksanakan tindakan 

siklus I dengan harapan tindakan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang 

optimal. Tahapan perencanaan pada siklus I terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penjelasan dari tahap-tahap 

tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan guru pada tahap perencanaan di antaranya 

meliputi: (1) mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, mengembangkan 

pemecahan masalah, (2) merancang rencana pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan PMR dan sesuai dengan materi pada saat pelaksanaan siklus I, yaitu 

materi sifat-sifat bangun datar (persegi, persegi panjang, layang-layang, dan 

segitiga), (3) merancang alat peraga, media dan lembar kegiatan siswa,               

(4) menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru, 

dan (5) menyusun tes formatif I. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan meliputi:        

(1) menyiapkan rencana pembelajaran, (2) menyiapkan alat peraga, media, dan 

lembar kegiatan siswa, (3) menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru kemudian memberikannya kepada observer untuk 

mengamati proses pembelajaran, (4) melakukan presensi siswa sebelum pelajaran 

dimulai, (5) menggunakan tahap-tahap pada Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) dan (6) pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I. 
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3.2.1.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada:      

(1) aktivitas siswa, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengamati aktivitas 

siswa selama menggunakan PMR yaitu keaktifan bertanya kepada guru, 

kerjasama siswa berkelompok dalam membuat atau mengembangkan model-

model pemecahan masalah yang diajukan, keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat, dan ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, (2) performansi guru, hal-hal yang perlu diamati untuk menilai 

performansi guru dalam proses belajar mangajar yaitu pada kemampuan guru 

dalam merencanakan pembelajaran dengan menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I yaitu pada pelaksanaan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan Pembelajaran Matematika 

Realistik, kemudian dari hasil analisis tersebut digunakan sebagai perbaikan 

pelaksanaan siklus II. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Perencanaan tahap penelitian pada siklus II merupakan seluruh rencana 

yang dirancang dan dipersiapkan oleh peneliti sebelum melaksanakan tindakan 

siklus II dengan harapan tindakan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang 
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optimal. Tahapan perencanaan pada siklus II terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penjelasan dari tahap-tahap 

tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus II guru melakukan berbagai hal di 

antaranya yaitu: (1) mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, 

mengembangkan pemecahan masalah, (2) merancang rencana pembelajaran 

sesuai dengan pendekatan PMR dan sesuai dengan materi pada saat pelaksanaan 

siklus II, yaitu materi sifat-sifat bangun datar (belah ketupat, jajar genjang, 

trapesium dan lingkaran), (3) merancang alat peraga, media dan lembar kegiatan 

siswa, (4) menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru, dan (5) menyusun tes formatif II. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan meliputi:       

(1) menyiapkan rencana pembelajaran, (2) menyiapkan alat peraga, media, dan 

lembar kegiatan siswa, (3) menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru kemudian memberikannya kepada observer untuk 

mengamati proses pembelajaran, (4) melakukan presensi siswa sebelum pelajaran 

dimulai, (5) menggunakan tahap-tahap pada Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) dan (6) pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada:       

(1) hasil belajar siswa, (2) aktivitas siswa, dan (3) performansi guru. Pengamatan 

pada hasil belajar siswa difokuskan dengan mendata hasil belajar siswa yang 
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sudah mencapai hasil ≥ 65 dan yang belum mencapai 65 dan persentase tuntas 

belajar klasikal. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengamati aktivitas siswa 

yaitu keaktifan bertanya kepada guru, kerjasama siswa berkelompok dalam 

membuat atau mengembangkan model-model pemecahan masalah yang diajukan, 

keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian siswa 

dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat, dan ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Hal-hal yang perlu diamati untuk 

menilai performansi guru dalam proses belajar mangajar yaitu pada penguasaan 

materi dan penguasaan pendekatan PMR. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

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

analisis juga dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran di kelas pada siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada siklus I dan II terhadap 

hasil belajar siswa, dan performansi guru, maka peneliti akan menyimpulkan 

apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Jika hasil belajar, aktivitas dan 

performansi guru meningkat, maka pendekatan Pembelajaran Matematika 

Realistik yang diterapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan subjek penelitian adalah siswa 
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kelas V tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 36 siswa yang terdiri dari 18 

siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri Kluwut 04, Desa 

Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dengan lama waktu penelitian 

selama 6 bulan yaitu dari bulan Januari sampai Juni 2012. 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan 

fakta (Riduwan, 2010: 106). Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan 2010: 

97). Data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas ini antara lain sebagai berikut: 

3.5.1 Jenis Data 

Data diperlukan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Riduwan 

(2010: 106), mengemukakan bahwa data menurut jenisnya ada dua yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif.  Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data 

kuantitatif dan kuantitatif. 

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono 2010:15). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa 

hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat bangun datar yaitu nilai tes formatif 

siswa pada siklus I dan siklus II. 
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3.5.1.2 Data Kualitatif 

Menurut Sugiyono (2010: 15), data kualitatif dalam penelitian ini berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang aktivitas siswa dan 

performansi guru. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa dan performansi guru dengan menggunakan 

lembar pengamatan pada siklus I dan siklus II. 

3.5.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber yang dapat memberikan data kepada 

pengumpul data baik secara langsung (sumber primer) maupun tidak langsung 

(sumber sekunder), yaitu melalui orang lain maupun dokumen (Sugiyono 2010: 

156). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari siswa, guru, dan dokumen. 

Sumber data yang diperoleh dari siswa meliputi hasil tes formatif siswa kelas V 

SD Negeri Kluwut 04 dan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. 

Sumber data yang diperoleh dari guru meliputi kemampuan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan hasil pengamatan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan Pembelajaran Matematika Realistik. Sumber 

data yang diperoleh dari dokumen meliputi daftar nilai dan hasil pengamatan. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian tindakan kelas 

ini yaitu teknik tes dan non tes. Penjelasan teknik pengumpulan data selengkapnya 

sebagai berikut: 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaaan yang 

harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau 
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tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur 

suatu aspek tertentu dari peserta tes (Poerwanti 2008: 4-3). Tes dalam penelitian 

ini dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa, yaitu dengan tes formatif yang 

dilaksanakan pada setiap akhir siklus I dan II.   

3.5.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes pada penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 

melakukan observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data kualitatif. Tenik 

non tes yang digunakan peneliti sebagai berikut: 

3.5.3.2.1 Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2010: 104). 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa dan lembar pengamatan performansi guru. Observasi 

terhadap aktivitas belajar siswa dan performansi guru dilakukan setiap pertemuan 

pembelajaran pada setiap siklus. 

3.5.3.2.2 Dokumentasi 

Menurut Riduwan (2010: 105), dokumentasi merupakan cara 

pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data nilai siswa 

kelas V pada tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran matematika materi 

sifat-sifat bangun datar serta data hasil tes formatif pada siklus I dan II untuk 
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mengetahui meningkat tidaknya hasil dan aktivitas belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran matematika realistik. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk menguji hipotesis tindakan yang 

telah dirumuskan. Data yang sudah terkumpul oleh peneliti lalu dianalisis untuk 

memperoleh hasil dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data hasil belajar 

siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru. Penjelasan mengenai data 

hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru sebagai berikut: 

3.6.1 Data Hasil Belajar Siswa 

Teknik analisis data hasil belajar siswa digunakan untuk menganalisis data 

hasil tes formatif yang dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. Rumus-rumus 

yang digunakan untuk menganalisis data hasil belajar siswa yaitu: 

(1) Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing 

siswa adalah (BSNP 2007: 25): 

=  x 100 

Keterangan: 

 = Nilai Akhir 

 = Skor perolehan 

 = Skor maksimal 

(2) Untuk menentukan rata-rata kelas: 

 =  
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Keterangan: 

 = Nilai Rata-rata 

 = Nilai Akhir 

 = Jumlah Siswa 

(Poerwanti 2008: 6-25) 

(3) Untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal 

 =  X 100% 

Keterangan: 

           = Tuntas belajar klasikal 

N (nilai ≥ 65) = banyak siswa yang memperoleh nilai minimal 65 

           = Jumlah Siswa 

3.6.2 Data Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

belajar matematika, maka analisis ini dilakukan pada instrumen lembar 

pengamatan dengan menggunakan rumus-rumus melalui persentase. 

Adapun perhitungan persentase keaktifan pembelajaran siswa dalam 

mengikuti proses belajar sebagai berikut (Yonny dkk 2010: 176): 

 =  X 100% 

Keterangan: 

 = Persentase keaktifan siswa 

 = Jumlah skor perolehan 
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 = Jumlah siswa 

 = Skor maksimal 

Hasil data observasi siswa dianalisis dengan pedoman sebagai berikut (Yonny dkk 

2010: 175-176). 

Tabel 3.1. Kriteria Persentase Keaktifan Siswa  

PERSENTASE KRITERIA 

75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

 

3.6.3 Data Hasil Observasi Performansi Guru 

Untuk mengetahui skor perolehan dari hasil observasi performansi guru 

adalah sebagai berikut: 

Nilai APKG 1 = R  

R =   

(Dirjendikti 1999: 12) 

Nilai APKG 2 = K 

K =  

(Dirjendikti 1999: 30) 

Keterangan: 

R = APKG 1 (Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran) 

K = APKG 2 (Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran) 
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Nilai performansi guru diperoleh dari gabungan nilai kemampuan guru 

dalam membuat RPP dan dalam melaksanakan pembelajaran dengan model PBL. 

Menurut Aunurrahman dkk (2009: 9.10), untuk mengubah skor APKG 1 dan 

APKG 2 menjadi skala nilai 0-100 yaitu sebagai berikut: 

R =   

K =  

Keterangan: 

R = APKG 1  

K = APKG 2 

 = Skor perolehan 

 = Skor maksimal 

Kemampuan guru dalam membuat RPP berbobot 1, sedangkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran memiliki berbobot 2. Rumus 

yang digunakan untuk menilai keseluruhan performansi guru yaitu: 

 =  

Keterangan: 

 = Performansi Guru 

R = APKG 1 (kemampuan guru membuat RPP) 

K = APKG 2 (kemampuan guru melaksanakan pembelajaran) 

Skala nilai performansi guru menurut Pedoman Akademik Unnes (2011: 

55) yaitu sebagai berikut: 



66 
 

 

Tabel 3.2. Skala Nilai Perfomansi Guru 

No Nilai Angka Nilai Huruf 

1 86 – 100 A 

2 81 – 85 AB 

3 71 – 80 B 

4 66 – 70 BC 

5 61 – 65 C 

6 56 – 60 CD 

7 51 – 55 D 

8 < 51 E 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dikatakan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa, jika: (1) hasil belajar siswa pada rata-rata kelas 

sekurang-kurangnya 65 dan persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% 

(minimal 75% siswa yang memperoleh skor ≥ 65), (2) aktivitas belajar siswa 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran lebih dari 75%, kegiatan aktivitas belajar 

siswa meliputi: keaktifan bertanya kepada guru, kerjasama siswa berkelompok 

dalam membuat atau mengembangkan model-model pemecahan masalah yang 

diajukan, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya, keberanian 

siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat, dan ketekunan siswa 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru, (3) nilai performansi guru dalam 

pembelajaran minimal ≤75 (B). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh guru pada siklus I dan siklus II di  

Sekolah Dasar Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar, aktivitas siswa, dan 

performansi guru selama proses pembelajaran, lebih jelasnya akan dipaparkan 

pada deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Tindakan Siklus I dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 17 April 2012 

pada materi sifat-sifat bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, dan layang-

layang dengan Pembelajaran Matematika Realistik. Siklus I pertemuan 1 

dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012 dengan materi sifat-sifat bangun datar 

persegi dan persegi panjang dan pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 17 April 

2012 dengan materi sifat-sifat bangun datar segitiga dan layang-layang. Dari 

pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh deskripsi data hasil belajar siswa, aktivitas 

belajar siswa, dan performansi guru. Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.1.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan 

pendekatan PMR pada siklus I pertemuan 1 dan 2 dapat dilihat dari hasil tes 

formatif siswa. Berdasarkan tes formatif I diketahui data nilai rata-rata kelas dan 
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persentase ketuntasan belajar klasikal. Berikut ini tabel nilai hasil tes formatif 

siswa pada siklus I. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil Belajar 
Siklus I 

Keterangan  Banyak 
Siswa 

Persentase 

Skor ≥ 65 25 69,44% Tuntas  
Skor < 65 11 30,56% Tidak tuntas 
Nilai Rata-rata 69,44  
 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

69,44% dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 69,44. Siswa yang mendapat nilai  

≥ 65 ada 25 siswa dan yang mendapat nilai < 65 ada 11 siswa. Pencapaian 

ketuntasan belajar siswa pada  siklus I digambarkan pada diagram berikut. 

 

Diagram 4.1 Persentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus I 

Berdasarkan diagram 4.1 persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

sebesar 69,44% hal tersebut belum dapat dikatakan berhasil karena belum 

memenuhi kriteria indikator  keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan 

belajar siswa minimal 75%. 
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4.1.1.2 Deskripsi Data Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi proses pembelajaran pada penelitian ini yaitu pada observasi 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan PMR 

dan performansi guru dari awal sampai akhir pembelajaran. Aktivitas siswa 

selama mengikuti pembelajaran secara klasikal dapat dilihat pada tabel data 

aktivitas siswa dalam pembelajaran berikut ini. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Aspek yang diamati 
Persentase (%) 

Pertemuan  Ketercapaian 
Siklus I 1 2 

1. Keaktifan siswa bertanya kepada guru 69,70 70,14 69,92 
2. Kerjasama siswa berkelompok dalam 

membuat atau mengembangkan model-model 
pemecahan masalah yang diajukan 

68,94 70,83 69,89 

3. Keberanian siswa dalam mempresentasikan 
hasil kerjanya  74,24 75,69 74,97 

4. Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 62,88 65,28 64,08 

5. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru 77,27 77,78 77,53 

Rata-rata aktivitas siswa 70,61 71,94 71,28 

 
Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dalam penerapan pendekatan PMR 

pada indikator  keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru yang mencapai 

69,92%. Observasi kerjasama siswa berkelompok dalam membuat atau 

mengembangkan model-model pemecahan masalah yang diajukan mencapai 

69,89%. Indikator lain adalah keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya sudah cukup baik mencapai 74,97%. Indikator keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat menunjukkan  persentase ketercapaian 

64,08%. Ketercapaian indikator ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 
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diberikan guru sudah cukup baik yaitu 77,53%. Hasil persentase keseluruhan yang 

diperoleh dari kelima indikator aktivitas siswa pada siklus I sebesar 71,28%. Hasil 

observasi aktivitas belajar siswa tersebut belum dapat dikatakan berhasil, karena 

belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan pada aktivitas belajar 

siswa yaitu ≥ 75%. 

Performansi guru yang dinilai meliputi  kemampuan guru merencanakan 

pembelajaran siklus I dan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran siklus I. 

Berikut ini disajikan data penilaian performansi guru dalam merencanakan 

pembelajaran pada siklus I dari pertemuan 1 dan pertemuan 2.  

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Penilaian Guru dalam Membuat RPP Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran/ indikator 3,5 4 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar 
3,67 3,67 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 3,44 3 

4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 3,5 

5. Menentukan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 4 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 3 

Jumlah 21,11 20,67 

Rata-rata 3,52 3,44 

Rata-rata Siklus I 3,48 

Nilai APKG 1 87,04 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 yaitu 

87,04 (A). Hasil tersebut sudah manunjukkan adanya keberhasilan guru dalam 
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merencanakan pembelajaran, karena hasil tersebut sudah melampaui indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥75. Adapun kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan Guru 
dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3,5 3,5 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3 3,33 
3. Mengelola interaksi kelas 3,2 3,2 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 
3 3 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran matematika 

3 3,13 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3 3,5 
7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,25 3,75 

Jumlah  21,95 23,41 

Rata-rata  3,14 3,34 

Rata-rata Siklus I 3,24 
Nilai APKG 2 81 

 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui nilai rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan pembelajaran siklus I dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 mencapai 

81 (AB), hasil tabel 4.3 dan 4.4 dapat dibuat data yang menunjukkan penilaian 

aktivitas performansi guru sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus I 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor 
Nilai 
Akhir 

Keterangan 

1. Kemampuan guru membuat 
rencana pelaksanaan pembelajaran 
(APKG 1) 

87,04 1 87,04 
86-100 = A 
81-85 = AB 
71-80 = B 
66-70 = BC 
61-65 = C 
56-60 = CD 
51-55 = D 
≤50    = E 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 

81,00 2 162 

Jumlah 3 249,04 

Nilai Performansi Guru 83,01 
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Berdasarkan tabel 4.5, pada siklus I nilai aktivitas performansi guru sudah 

mencapai 83,01 yaitu pada kriteria AB. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas 

performansi guru pada siklus I sudah baik karena sudah mencapai standar 

indikator yang ditetapkan yaitu minimal B atau ≥ 75. 

Jadi pada siklus I meskipun performansi guru sudah dikatakan baik 

mencapai 83,01 dan rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai 69,44, tetapi 

pembelajaran dikatakan masih belum berhasil karena jumlah siswa yang tuntas 

belajar masih di bawah 75% yaitu baru 69,44 % dan aktivitas belajar siswa juga 

masih dibawah 75%. 

4.1.1.3 Refleksi 

Refleksi setelah melaksanakan siklus I yaitu masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam menerapkan pendekatan PMR dan kekurangan guru pada 

pengelolaan kelas. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil tes, aktivitas siswa dan 

performansi guru. 

Hasil belajar pada siklus I yaitu pada tes formatif menunjukkan nilai rata-

rata kelas sebesar 69,44 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 69,44%. Pada 

rata-rata kelas sudah melampaui batas kriteria yang ditentukan yaitu 65, tetapi 

pada persentase tuntas klasikal belum mencapai batas indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan yaitu 75%. 

Walaupun hasil rata-rata kelas sudah melampaui batas kriteria, tetapi 

masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran, selain itu pada 

persentase ketuntasan belajar belum mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 
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(1) Siswa tidak terbiasa diberi soal (permasalahan) pada saat memulai 

kegiatan pembelajaran, karena guru hanya menyampaikan permasalahan 

secara lisan. 

(2) Siswa masih belum bisa memperoleh pengetahuan dengan strateginya 

sendiri dan tidak terbiasa memanipulasi model-model, karena guru saat 

pembelajaran tidak melakukan bimbingan pada siswa dan petunjuk yang 

digunakan pada LKS kurang jelas sehingga sulit dimengerti oleh siswa. 

(3) Penyampaian materi oleh guru dinilai kurang, guru hanya menjelaskan di 

depan kelas dan tidak mengikutsertakan siswa untuk bertanya dan 

memberi tanggapan sehingga perhatian siswa sangat kurang saat guru 

menjelaskan materi. 

Selain hasil tes, terdapat juga hasil aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan PMR pada siklus I sebesar 71,28%. Hasil 

aktivitas tersebut masih belum mancapai kriteria yang ditetapkan yaitu 75%. Hal 

ini disebabkan adanya berbagai kendala saat proses pembelajaran berlangsung. 

Kendala dalam kegiatan pembelajaran sifat-sifat bangun datar antara lain: 

(1) Masih terdapat beberapa indikator aktivitas belajar siswa yang kurang 

optimal dalam pembelajaran yaitu pada keaktifan siswa bertanya kepada 

guru, keberanian siswa mengemukakan tanggapan atau pendapat kepada 

kelompok lain dan kerjasama siswa dalam membuat atau mengembangkan 

model-model permasalahan yang diajukan, indikator tersebut kurang 

tampak karena guru tidak memberi penjelasan bagaimana cara 
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menyampaikan pendapat dengan benar kepada siswa dan guru tidak 

memberi penjelasan kepada siswa tentang makna kerjasama. 

(2) Siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan berkelompok. Saat 

berkelompok masih terdapat siswa yang sifatnya individual dan hanya 

ingin mengerjakan sendiri LKS yang diberikan. Dalam pembelajaran yang 

dilakukan, guru menentukan 1 kelompok terdiri dari 5 siswa. Dari 5 siswa 

tersebut hanya 2-3 siswa yang aktif mengerjakan LKS dan yang aktif 

mengerjakan LKS adalah hanya siswa-siswa yang pandai. Hal ini 

disebabkan karena guru tidak memberikan bimbingan saat masing-masing 

kelompok mengerjakan LKS. 

Setelah hasil tes formatif dan aktivitas belajar siswa, yang dinilai 

selanjutnya adalah hasil performansi guru. Hasil performansi guru yang diperoleh 

guru sebesar 83,01 dengan kriteria AB. Hasil performansi guru tersebut sudah 

mencapai ketentuan keberhasilan dari ketuntasan yang di targetkan yaitu 75, akan 

tetapi masih terdapat beberapa kekurangan saat melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan PMR. Kekurangan tersebut dapat dibuktikan 

dari deskriptor yang nilainya masih rendah, antara lain: 

(1) Dalam pembuatan RPP, guru kurang dapat menentukan cara-cara 

memotivasi siswa. 

(2) Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa deskriptor yang dinilai 

rendah oleh pengamat, yaitu: 1) mengelola waktu pembelajaran kurang 

efisien, karena pada saat siswa berkelompok guru tidak membimbing 

siswa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Guru membiarkan siswa 

mengerjakan LKS dengan caranya sendiri, sehingga waktu yang 
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digunakan untuk mengerjakan LKS sangat lama, 2) kurang memberikan 

latihan penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, 3) 

kurang peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. Perhatian guru terhadap 

kesalahan berbahasa siswa masih sangat kurang, karena guru terlalu fokus 

pada materi pembelajaran sehingga kepada siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa tidak menjadi perhatian oleh guru. 

(3) Guru belum maksimal dalam menerapkan pendekatan PMR, karena guru 

belum menguasai langkah-langkah pendekatan PMR. 

Kenyataan di atas menunjukkan masih terdapat banyak kekurangan baik 

dilihat dari hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru dalam 

pembelajaran. Hasil yang belum mencapai indikator keberhasilan tersebut akan 

diperbaiki dan ditingkatkan pada siklus II. 

4.1.1.4 Revisi 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I masih kurang dari indikator 

keberhasilan, sehingga perlu ditingkatkan hasil belajarnya agar mencapai 

persentase ketuntasan belajar klasikal ≥ 75%. Hal-hal yang perlu diperbaiki pada 

hasil belajar siswa, yaitu: 

(1) Guru mengajukkan permasalahan secara lisan dan dengan bantuan LCD 

agar siswa dapat cepat memahami permasalahan yang diajukkan oleh 

guru. 

(2) Guru membimbing kelompok yang kesulitan saat mengerjakan LKS. 

(3) Penyampaian materi yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan 

media kertas yang bentuknya seperti bangun datar tertentu dan guru juga 
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melakukan kuis tanya jawab mengenai sifat-sifat bangun datar. Sehingga 

siswa tertarik untuk memperhatikan penjelasan dari guru. 

Pada aktivitas belajar siswa juga perlu ditingkatkan agar persentase 

aktivitas belajar siswa secara klasikal mencapai ≥ 75% dari perolehan  71,28% 

pada siklus I. Hal-hal yang perlu diperbaiki pada hasil belajar siswa, yaitu: 

(1) Memperbaiki indikator aktivitas siswa yang kurang tampak dengan cara 

memberi penjelasan kepada siswa tentang bagaimana cara menyampaikan 

pendapat dengan benar kepada siswa, memberi penjelasan kepada siswa 

tentang makna kerjasama dan bagaimana akibat dari tidak adanya 

kerjasama dalam suatu kelompok, memberi penjelasan bagaimana cara 

bertanya yang baik. 

(2) Pada saat siswa bekerjasama mengerjakan LKS, guru memberikan 

bimbingan kepada masing-masing kelompok dan membimbing siswa 

untuk memanipulasi model-model bangun datar. 

Selain itu walaupun hasil performansi guru dalam menerapkan pendekatan 

PMR sudah baik namun masih perlu perbaikan, baik dalam pembuatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaan pembelajaran dari awal 

sampai akhir pembelajaran. Hal-hal yang akan diperbaiki pada performansi guru, 

yaitu: 

(1) Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan penguatan 

berupa lencana bintang agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. 

(2) Agar waktu dapat efisien, maka saat mengajukkan permasalahan dan 

membuat kesimpulan guru menggunakan LCD, selain itu guru 

membimbing siswa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS karena bila 
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siswa mengerjakan LKS benar-benar dengan strateginya sendiri maka 

waktu yang dibutuhkan saat pembelajaran akan terlalu lama. 

(3) Memberikan latihan penggunaan konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan benda nyata dan mengaitkannya dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Tindakan Siklus II dilaksanakan mulai tanggal 14-15 Mei 2012 pada 

materi sifat-sifat bangun datar jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan 

lingkaran dengan Pembelajaran Matematika Realistik. Siklus II pertemuan 1 

dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2012 dengan materi sifat-sifat bangun datar 

jajar genjang dan belah ketupat dan pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 15 

Mei 2012 dengan materi sifat-sifat bangun datar trapesium dan lingkaran. Dari 

pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh deskripsi data hasil belajar siswa, 

aktivitas belajar siswa, dan performansi guru. Deskripsi data pelaksanaan tindakan 

siklus II dapat dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Setelah dilaksanakan perbaikan-perbaikan pada siklus II dengan 

menggunakan pendekatan PMR pada pertemuan 1 dan 2, hasil belajar siklus II 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Berikut ini tabel nilai hasil tes formatif siswa 

pada siklus I. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil Belajar 
Siklus II 

Keterangan 
Banyak Siswa Persentase 

Skor ≥ 65 31 86,11% Tuntas 
Skor < 65 5 13,89% Tidak tuntas 
Nilai Rata-rata 80,30  
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

86,11% dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 80,30. Siswa yang mendapat nilai  

≥ 65 ada 31 siswa dan yang mendapat nilai < 65 ada 5 siswa. Pencapaian 

ketuntasan belajar siswa pada  siklus II digambarkan pada diagram berikut. 

 

Diagram 4.2 Persentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus II 

Diagram 4.2 menunjukkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

yang cukup memuaskan karena sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan 

yaitu ketuntasan belajar minimal 75%  dan siklus II dikatakan berhasil. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada siklus I dan siklus II 

terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 

I mencapai 69,44% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 69,44 dan pada siklus II 

nilai rata-rata meningkat menjadi 80,30 dengan persentase ketuntasan sebesar 

86,11%. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMR berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada materi sifat-sifat bangun datar. 
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Pencapaian ketuntasan belajar dan nilai rata-rata siswa pada  siklus I dan siklus II 

digambarkan pada diagram berikut. 

 

Diagram 4.3 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

4.1.2.2 Deskripsi Data Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi aktivitas siswa yang dilakukan pada siklus II tampak adanya 

peningkatan. Hasil aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Aspek yang diamati 
Persentase 

Pertemuan Ketercapaian 
Siklus I 1 2 

1. Keaktifan siswa bertanya kepada guru 72,22 72,92 72,57 
2. Kerjasama siswa berkelompok dalam 

membuat/ mengembangkan model-model 
pemecahan masalah yang diajukan 

79,17 79,86 79,51 

3. Keberanian siswa dalam mempresentasikan 
hasil kerjanya  76,39 78,47 77,43 

4. Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 75,69 79,86 77,78 

5. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru 85,42 84,03 84,72 

Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus II (%) 77,78 79,03 78,40 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa 

pada siklus II. Setiap indikator aktivitas siswa sudah menunjukkan hasil yang 
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baik. Indikator bertanya kepada guru yang mencapai 72,57%. Indikator kerjasama 

siswa berkelompok dalam membuat atau mengembangkan model-model 

pemecahan masalah yang diajukan mencapai 79,51%. Indikator keberanian siswa 

dalam mempresentasikan hasil kerjanya mencapai 77,43%. Indikator keberanian 

siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat menunjukkan  persentase 

ketercapaian 77,78%. Indikator ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru sudah cukup baik yaitu 84,72%. Hasil persentase keseluruhan yang 

diperoleh dari kelima indikator aktivitas siswa pada siklus II sebesar 78,40%. 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa tersebut sudah berhasil terbukti dengan 

adanya peningkatan aktivitas siswa dari siklus I sebesar 71,28% meningkat 

sebesar 7,12% pada siklus II menjadi 78,40%. Peningkatan aktivitas belajar siswa 

secara klasikal pada siklus I dan siklus II digambarkan pada diagram berikut. 

 
Diagram 4.4 Peningkatan aktivitas belajar siswa (%) 

Observasi proses pembelajaran berikutnya adalah performansi guru. Nilai 

performansi guru pada siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan dari 
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observasi siklus I. Peningkatan nilai performansi guru pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel di bawah. 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Penilaian Guru dalam Membuat RPP Siklus II 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran/ indikator 3,5 3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar 
3,67 3,67 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 3,56 3,67 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3 

5. Menentukan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian 
4 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 

Jumlah 21,72 21,83 

Rata-rata 3,62 3,64 

Rata-rata Siklus I 3,63 

Nilai APKG 1 90,74 

 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan hasil pada siklus I. Nilai performansi guru pada siklus I 

sebesar dari 87,33 meningkat pada siklus II menjadi 90,74. Data kemampuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan Guru 
dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3,50 4,00 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,33 3,50 
3. Mengelola interaksi kelas 3,20 3,20 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 
3,40 3,60 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran matematika 

3,38 3,50 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3,50 3,50 
7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,25 3,25 

Jumlah  23,56 24,55 

Rata-rata  3,37 3,51 
Rata-rata Siklus I 3,44 
Nilai APKG 2 85,91 

Berdasarkan tabel 4.9 pada siklus II nilai rata-rata kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dari pertemuan 1 dan 2 mencapai 85,91. Nilai 

aktivitas performansi guru pada siklus II ada pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus II 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor Nilai 
Akhir 

Keterangan

1. Kemampuan guru membuat 
rencana pelaksanaan 
pembelajaran (APKG 1) 

90,74 1 90,74 
86-100 = A 
81-85 = AB 
71-80 = B 
66-70 = BC 
61-65 = C 
56-60 = CD 
51-55 = D 
≤50    = E 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 

85,91 2 171,82 

Jumlah 3 262,56 
Nilai Performansi Guru 87,52 

 
Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada siklus II 

aktivitas performansi guru mengalami peningkatan yaitu menjadi  87,52 dengan 

kriteria A. Hasil ini sudah melebihi dari target indikator yang ditetapkan untuk 

aktivitas performansi guru, yaitu minimal 75 atau B. 
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Hasil observasi performansi guru pada siklus II mengalami peningkatan, 

nilai performansi guru pada siklus I yaitu 83,01 meningkat pada siklus II 87,52. 

Hal ini disebabkan karena kemampuan guru dalam menerapkan PMR semakin 

baik. Guru sudah membantu siswa menemukan konsep sifat-sifat bangun datar 

dari situasi nyata menuju ke situasi formal serta menunjukkan adanya sikap 

membantu dan memelihara keterlibatan siswa baik secara individu maupun pada 

kerja kelompok. Peningkatan nilai performansi guru dari siklus I ke siklus II dapat 

dilihat pada diagram 4.5. 

 

Diagram 4.5. Peningkatan Performansi Guru 

4.1.2.3 Refleksi 

Refleksi setelah melaksanakan siklus II adalah terdapat peningkatan pada 

hasil belajar, aktivitas siswa dan performansi guru. Hal ini dapat dibuktikan dari 

hasil belajar, aktivitas siswa dan performansi guru. 

Hasil belajar pada siklus II yaitu pada tes formatif menunjukkan nilai rata-

rata kelas sebesar 80,30 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 86,11%. Hal 

ini dapat menunjukkan adanya peningkatan pada hasil rata-rata kelas yang pada 
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siklus I sebesar 69,44 meningkat pada siklus II menjadi 80,30. Kemudian pada 

persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 69,44% meningkat sebesar 

16,67% menjadi 86,11%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya 

tindakan-tindakan dari guru dengan melihat refleksi hasil dari siklus 1, yaitu: 

(1) Guru mengajukkan permasalahan secara lisan dan dengan bantuan LCD, 

jadi siswa dapat cepat memahami permasalahan yang diajukkan oleh guru. 

(2) Guru membimbing kelompok yang kesulitan saat mengerjakan LKS. 

(3) Penyampaian materi oleh guru menggunakan media kertas yang bentuknya 

seperti bangun datar tertentu dan guru juga melakukan kuis tanya jawab 

mengenai sifat-sifat bangun datar. Sehingga siswa tertarik untuk 

memperhatikan penjelasan dari guru. 

Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMR pada siklus II sebesar 

78,40%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa 

yang pada siklus 1 sebesar 71,28% meningkat sebesar 7,12% menjadi 78,40%. 

Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan dari guru 

dengan melihat refleksi hasil dari siklus 1, yaitu: 

(1) Meningkatkan aktivitas siswa yang kurang tampak dengan cara memberi 

penjelasan kepada siswa tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat 

dengan benar kepada siswa, memberi penjelasan kepada siswa tentang 

makna kerjasama dan bagaimana akibat dari tidak adanya kerjasama 

dalam suatu kelompok, memberi penjelasan bagaimana cara bertanya 

yang baik. 
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(2) Pada saat siswa bekerjasama mengerjakan LKS, guru memberikan 

bimbingan kepada masing-masing kelompok dan membimbing siswa 

untuk memanipulasi model-model bangun datar. 

Hasil performansi guru yang diperoleh guru pada siklus II sebesar 87,52 

dengan kriteria A. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan performansi 

guru yang pada siklus 1 sebesar 83,01 dengan kriteria AB, meningkat sebesar 4,51 

menjadi 87,52. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan 

dari guru dengan melihat refleksi hasil dari siklus I, yaitu: 

(1) Memberi motivasi kepada siswa dengan memberikan penguatan berupa 

lencana bintang agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. 

(2) Mengajukkan permasalahan dengan  bantuan LCD, selain itu guru 

membimbing siswa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS karena bila 

siswa mengerjakan LKS benar-benar dengan strateginya sendiri maka 

waktu yang dibutuhkan saat pembelajaran akan terlalu lama. 

(3) Memberikan latihan penggunaan konsep matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan benda nyata dan mengaitkannya dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. 

Kenyataan di atas menunjukkan adanya peningkatan dan sudah 

tercapainya indikator keberhasilan terhadap hasil belajar, aktivitas siswa, dan 

performansi guru.  

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II dapat diketahui perolehan 

hasil belajar siswa menunjukkan bahwa dalam tes formatif nilai rata-rata kelas 

sebesar 80,30 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 86,11%, sedangkan 
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kriteria yang ditentukan adalah rata-rata nilai 65 dengan persentase tuntas klasikal 

75%. Hasil aktivitas belajar siswa sebesar 78,40% dan performansi guru sebesar 

87,52. Hal ini sudah menunujukkan  keberhasilan pembelajaran pada siklus 

II.Hasil dari  pelaksanaan siklus II tidak perlu adanya revisi karena sudah 

mencapai indikator keberhasilan  baik dari hasil belajar, aktivitas siswa, dan 

performansi guru melalui pendekatan PMR. 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian yang guru lakukan dijadikan sebagai bahan pembahasan 

dalam skripsi. Hasil penelitian yang diperoleh meliputi hasil belajar, aktivitas 

siswa dan performansi guru yang dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I dan 

siklus II. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi pemaknaan temuan penelitian 

dan implikasi hasil penelitian. 

4.2.1 Pemaknaan temuan penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, siswa kelas V SD Negeri 

Kluwut 04 sudah tidak merasa kesulitan mempelajari materi sifat-sifat bangun 

datar, hal ini ditandai dengan adanya antusiasme siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan rata-rata hasil belajar yang dicapai siswa setelah diterapkannya 

Pembelajaran Matematika Realistik. Materi sifat-sifat bangun datar dapat 

dijumpai dalam kehidupan nyata sehari-hari, dengan menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik dapat membantu siswa memahami materi matematika yang 

abstrak dengan kemampuan berpikir siswa yang konkret. 

Penggunaan Pembelajaran Matematika Realistik ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat bangun datar. Terbukti 
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dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pada 

siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 69,44 dan ketuntasan belajar 

sebesar 69,44%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar meningkat 

menjadi 80,30 dan ketuntasan belajar siswa mencapai 86,11%.   Peningkatan hasil 

belajar tersebut memiliki makna bahwa Pembelajaran Matematika Realistik 

efektif untuk pembelajaran matematika, karena pada Pembelajaran Matematika 

Realistik memberikan pengalaman belajar kepada siswa berupa pengalaman pada 

proses belajar melalui kegiatan membuat atau mengembangkan model dari 

permasalahan yang diajukan guru untuk memecahkan masalah. Proses belajar 

yang dialami siswa sesuai dengan pendapat Gagne dalam Anni dkk (2006: 4) 

bahwa belajar adalah suatu proses dimana suatu organisma berubah perilakunya 

akibat dari pengalaman.  

Proses belajar yang dilakukan siswa mengakibatkan adanya perubahan 

perilaku. Perubahan perilaku yang dialami siswa sebagai hasil belajar ditandai 

dengan pemahaman siswa terhadap materi sifat-sifat bangun datar menjadi lebih 

baik. Perubahan perilaku yang diperoleh siswa sebagai hasil belajar sesuai dengan 

pendapat Hamalik (2008: 30) bahwa hasil belajar adalah terjadinya perubahan 

tingkah laku ketika seseorang telah belajar, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Melalui Pembelajaran Matematika 

Realistik siswa lebih memahami materi sifat-sifat bangun datar, karena siswa 

mengalami proses membangun sendiri konsep mengenai sifat-sifat bangun datar 

dengan memanipulasi alat peraga melalui permasalahan realistik yang diajukan 

oleh guru sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna serta motivasi siswa 

dalam belajar matematika menjadi lebih baik. Temuan ini dapat menjawab teori 
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yang dikemukakan oleh Treffers dalam Wijaya (2012: 21) bahwa manfaat dari 

penggunaan konteks di awal pembelajaran pada Pembelajaran Matematika 

Realistik yaitu dapat membantu siswa dalam memahami konsep matematika, 

meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar matematika. 

Aktivitas belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik juga mengalami peningkatan 

yang lebih baik dari siklus I ke siklus II. Persentase hasil aktivitas siswa pada 

siklus I sebesar 71,28% meningkat pada siklus II menjadi 78,40%. Peningkatan 

hasil aktivitas belajar tersebut memiliki makna bahwa Pembelajaran Matematika 

Realistik dapat mendorong aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Selama proses pembelajaran siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan 

strategi pemecahan masalah dengan bantuan alat peraga untuk mengkonstruksi 

pengetahuan matematika dari matematika tingkat konkret menuju matematika 

tingkat abstrak. Temuan ini dapat menjawab teori yang dikemukakan oleh 

Treffers dalam Wijaya (2012: 21) bahwa manfaat dari penggunaan model pada 

Pembelajaran Realistik yaitu mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa. 

Adanya aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahamannya terhadap materi dan menjadi lebih ingat karena ia mengalami 

sendiri proses belajarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 36), 

bahwa penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak 

akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi 

dalam bentuk yang berbeda. 

Faktor guru juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil dan 

aktivitas belajar siswa dalam Pembelajaran Matematika Realistik. Hal ini 
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menjawab teori yang dikemukakan oleh Ismail (2009), bahwa untuk mendapatkan 

proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan kinerja 

(performansi) guru yang maksimal. Nilai performansi guru pada siklus I sebesar 

83,01 (AB), sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 87,52 (A). Performansi 

guru menjadi lebih baik karena guru semakin baik dalam menerapkan 

Pembelajaran Matematika Realistik pada materi sifat-sifat bangun datar. Guru 

sudah melaksanakan semua kegiatan sesuai yang direncanakan dan lebih optimal 

dalam melaksanakan Pembelajaran Matematika Realistik. 

Selama pembelajaran guru tidak langsung mengawali pembelajaran 

dengan matematika formal tetapi mengajukan permasalahan yang harus 

dipecahkan oleh siswa dan guru telah menempatkan dirinya sebagai fasilitator dan 

pembimbing. Performansi guru yang tampak dalam pembelajaran model PBL 

sejalan dengan pendapat menurut Tarigan (2006: 5), bahwa peran guru dalam 

Pembelajaran Matematika Realistik lebih banyak pada motivasi dan mendorong 

kegiatan siswa dimulai dari masalah yang real sehingga siswa dapat terlibat dalam 

proses pembelajaran secara bermakna.  

4.2.2 Implikasi hasil penelitian 

Hasil peneltian yang dilakukan guru dengan menggunakan Pembelajaran 

matematika Realistik pada materi sifat-sifat bangun datar di kelas V SD Negeri 

Kluwut 04 adalah meningkatnya hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi 

guru. Hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru menggunakan 

Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkat apabila memperhatikan 

karakteristik siswa, karakteristik materi pelajaran, sarana dan prasarana, alokasi 

waktu pembelajaran, dan kondisi kelas. 
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Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran matematika, apabila memperhatikan karakteristik materi 

pembelajaran. Jika guru akan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik 

maka harus memilih materi pelajaran yang dapat menyangkut kehidupan sehari-

hari sehingga guru dapat mengaitkan antara kehidupan sehari-hari siswa dengan 

materi yang diajarkan. Materi sifat-sifat bangun datar dapat diterapkan dengan 

menggunakan pembelajaran matematika realistik, karena dalam kehidupan sehari-

hari siswa selalu menjumpai benda-benda yang bentuk permukaannya menyerupai 

bangun datar tertentu. Guru dapat menggunakan konteks pada materi sifat-sifat 

bangun datar, dimana pada awal pembelajaran guru menggunakan konteks 

tersebut dijadikan sebagai masalah dari dunia nyata yang dapat dibayangkan oleh 

siswa. Masalah yang diajukan kepada siswa berupa soal yang harus dipecahkan 

dengan menggunakan alat peraga yang disediakan. 

Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar, 

apabila memperhatikan karakteristik siswa. Jika guru akan menggunakan 

Pembelajaran Matematika Realistik, maka guru harus memperhatikan 

karakteristik siswa. Karakteristik siswa kelas V yaitu senang dan sudah dapat 

menggunakan alat-alat atau benda-benda kecil dan memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi, lebih kritis, dan memiliki percaya diri yang berlebihan, hal tersebut sejalan 

dengan pembelajaran matematika realistik dimana dalam menyelesaikan masalah 

yang diajukan perlu adanya media ataupun model sebagai alat-alat atau benda 

kecil yang digunakan untuk menyatakan suatu hubungan dengan suatu formula 

(rumus), membuktikan keteraturan, membuat berbagai model, merumuskan 

konsep baru, melakukan generalisasi, dan sebagainya. 



91 
 

 

Hal yang perlu diperhatikan selain karakterisitik siswa dan karakteristik 

materi yaitu tersedianya sarana dan prasarana. Jika guru akan menggunakan 

Pembelajaran Matematika Realistik, maka guru harus memperhatikan sarana dan 

prasarana sebagai alat penunjang keberhasilan dalam melakukan Pembelajaran 

Matematika Realistik. Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Realistik 

membutuhkan persiapan media dan alat peraga yang dibutuhkan untuk 

memfasilitasi siswa selama kegiatan matematisasi horisontal, dimana pada 

matematisasi horisontal siswa memecahkan masalah dengan strateginya sendiri di 

antaranya cara membuat berbagai model dengan menggunakan media dan alat 

peraga. 

Aktivitas siswa dapat meningkat dengan menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik. Jika guru akan menggunakan Pembelajaran Matematika 

Realistik, maka guru harus memberikan bimbingan, motivasi dan penguatan 

kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dan aktif mengikuti pembelajaran 

matematika.  

Dalam pelaksanaan Pembelajaran Matematika Realistik diperlukan banyak 

waktu pada kegiatan matematisasi horisontal maupun matematisasi vertikal untuk 

memecahkan masalah. Oleh karena itu, Pembelajaran Matematika Realistik 

banyak menyita waktu dalam proses matematisasi horisontal maupun 

matematisasi vertikal. Jika guru akan menggunakan Pembelajaran Matematika 

Realistik, maka harus memperhatikan alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan 

permasalah yang diajukan oleh guru. Alokasi waktu yang digunakan guru dalam 

Pembelajaran Matematika Realistik pada materi sifat-sifat bangun datar adalah 2 

JP, alokasi waktu tersebut harus digunakan sebaik mungkin agar proses belajar 
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siswa dapat bermakna. Guru dapat mensiasati agar pembelajaran matematika 

realistik yang dilakukan tidak melebihi alokasi waktu yang telah ditetapkan 

dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan 

masalah yang diajukan, menggunakan media LCD atau kartu masalah untuk 

menyampaikan masalah kepada siswa, dan membimbing siswa dalam melakukan 

kegiatan yang interaktif. 

Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkatkan performansi guru, 

apabila guru memperhatikan kondisi kelas. Jika guru akan menggunakan 

Pembelajaran Realistik, maka guru harus memperhatikan kondisi kelas agar 

pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan lancar dan efektif. Guru harus dapat 

memperhatikan bagaimana kondisi siswa saat mengikuti pembelajaran, guru harus 

mengerti kapan siswa merasa sangat bersemangat dan kapan siswa merasa jenuh. 

Misalnya apabila siswa merasa jenuh maka guru dapat mengajak siswa untuk 

bernyanyi agar pikirannya rileks kembali, selain itu guru juga harus dapat 

membimbing siswa untuk dapat menyelesaikan masalah yang diajukan. 

Penjabaran di atas menunjukan bahwa dalam menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik guru tidak hanya harus mengerti tentang pengertian 

Pembelajaran Matematika Realistik, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana 

karakteristiknya, tetapi selain itu guru juga harus dapat menyesuaikan antara 

karaktersitik siswa, karakteristik materi pelajaran, sarana dan prasarana, alokasi 

waktu pembelajaran, dan kondisi kelas untuk mendukung efektifnya pelaksanaan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan Pembelajaran Matematika 

Realistik. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siklus 

I dan siklus II dengan menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik pada siswa 

kelas V di SD Negeri Kluwut 04 Bulakamba Brebes, menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas siswa, hasil belajar, dan performansi guru di kelas V pada 

materi sifat-sifat bangun datar. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran Matematika Realistik memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa melalui pemecahan masalah kontekstual. Proses pemecahan 

masalah dilakukan secara kelompok mendorong aktivitas siswa menjadi 

aktif bertanya, kerjasama siswa dalam membuat atau mengembangkan 

model pemecahan menjadi lebih baik, siswa berani mempresentasikan 

hasil kerja, siswa berani mengemukakan pendapat, dan tekun dalam 

mengerjakan tugas yang diberi oleh guru. Peningkatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMR pada siklus I 

mencapai 71,28% dan siklus II mencapai 78,40%. 

(2) Pembelajaran Matematika Realistik mendorong aktivitas siswa dalam 

pemecahan masalah. Saat melakukan aktivitas pemecahan masalah, siswa 

diberi kesempatan mengkonstruksi pengetahuannya mengenai sifat-sifat 

bangun datar dengan strategi pemecahan masalah. Kegiatan pemecahan 
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masalah tersebut membuat siswa lebih ingat terhadap materi yang 

diperolehnya, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Peningkatan hasil belajar siswa, setelah guru menerapkan pembelajaran 

Matematika Realistik dibuktikan dari hasil tes formatif pada siklus I dan 

siklus II, nilai rata-rata siswa pada siklus I yaitu 69,44 kemudian 

meningkat pada siklus II menjadi 80,30 dan ketuntasan belajar siswa pada 

siklus I sebesar 69,44% meningkat pada siklus II menjadi 86,11%. 

(3) Pembelajaran Matematika Realistik mendorong guru untuk belajar tentang 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik seperti karakteristik materi pelajaran, karakteristik 

siswa, sarana dan prasarana, alokasi waktu, dan kondisi kelas. Guru juga 

berusaha memahami perannya dalam Pembelajaran Matematika Realistik, 

yaitu sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran matematika, 

sehingga menambah kreatifitas guru dalam pembelajaran matematika yang 

menyebabkan performansi guru menjadi meningkat. Peningkatan 

performansi guru dalam penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 

dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan 

pembelajaran. Perolehan nilai performansi guru pada siklus I adalah 83,01 

dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 87,52. 

5.2 Saran 

Dari pelaksanaan PTK ini, peneliti memberikan saran kepada berbagai 

pihak antara lain siswa, guru, dan sekolah, dengan maksud agar terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru 
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yang lebih baik dalam pembelajaran selanjutnya. Saran yang dapat peneliti 

berikan berkaitan dengan PTK ini antara lain sebagai berikut: 

(1) Bagi Guru 

Guru hendaknya guru di Sekolah Dasar menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) dalam pembelajaran matematika khususnya 

pada materi sifat-sifat bangun datar. Dalam menggunakan PMR, 

sebaiknya guru menggunakan media/alat peraga yang dekat dengan 

kehidupan sehari-hari siswa dan mengenalkan konsep  matematika  yang 

abstrak melalui benda nyata dan masalah kontekstual, sehingga 

pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna bagi siswa. Pelaksanaan 

Pembelajaran Matematika Realistik memerlukan peran guru sebagai 

fasilitator pembelajaran, oleh sebab itu hendaknya guru memantau 

aktivitas siswa selama kegiatan belajar berlangsung agar kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan efektif.  

(2) Bagi Sekolah 

Pembelajaran Matematika Realistik dapat dijadikan sebagai alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Keberhasilan pelaksanaan PMR 

membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Hal ini 

disebabkan pembelajaran tersebut membutuhkan pengelolaan kelas yang 

tepat dan tersedianya media pembelajaran yang mendukung, sehingga 

dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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Lampiran 1 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BULAKAMBA 
SEKOLAH DASAR NEGERI KLUWUT 04 

Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes 

 
DAFTAR NILAI SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

MATERI SIFAT-SIFAT BANGUN DATAR 

No. Nama siswa Nilai Keterangan 

1 Windi Saputri 40 Tidak Tuntas 
2 Abd. Rakhman Tadarus 60 Tuntas 
3 Akh. Maulana Hasan 50 Tidak Tuntas 
4 Anita Yuni M 60 Tuntas 
5 Dewi Fitriyani 60 Tuntas 
6 Hermawan Setiawan 50 Tidak Tuntas 
7 Nurul Komariyah 60 Tuntas 
8 Desi Ratnasari 60 Tuntas 
9 Rosidin 60 Tuntas 
10 Siti Saadah 60 Tuntas 
11 Warsiah 50 Tidak Tuntas 
12 Abd. Rokhim 50 Tidak Tuntas 
13 Abdur Rakhman 60 Tuntas 
14 Azis Maulana 70 Tuntas 
15 Akhmad Habibi 60 Tuntas 
16 Akhmad Nurfadilah 60 Tuntas 
17 Akhmad Yani 60 Tuntas 
18 Amarul Fariz 80 Tuntas 
19 Ayu Wulandari 50 Tidak Tuntas 
20 Bella Yunika U 80 Tuntas 
21 Cunersih 50 Tidak Tuntas 
22 Desi Ratnasari R. 50 Tidak Tuntas 
23 Desi Fitri solikhatun 70 Tuntas 
24 Desi Solikhatun 60 Tuntas 
25 Dewantoro 50 Tidak Tuntas 
26 Dian Adriyanti 70 Tuntas 
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No. Nama siswa Nilai Keterangan 

27 Dian Rahmawati 60 Tuntas 
28 Dinda Meliyana  60 Tuntas 
29 Dwi Yulianti 60 Tuntas 
30 Endang Fitriyah 50 Tidak Tuntas 
31 Faiz Adi Wibowo 60 Tuntas 
32 Imam Tarmudin 50 Tidak Tuntas 
33 Jamal Maulana  70 Tuntas 
34 Jubaedah 60 Tuntas 
35 Jumroh 60 Tuntas 
36 Khusnul Al Qaida 60 Tuntas 
37 Khusnul Ainiyah 50 Tidak Tuntas 
38 Lailatus Saadah 60 Tuntas 
39 Miftah Azis 50 Tidak Tuntas 
40 Wakhyono 60 Tuntas 
41 Wasnipah  70 Tuntas 

Jumlah Nilai 2410 
Nilai Rata-rata 58,78 
Siswa yang Tuntas Belajar 28 
Persentase Tuntas Belajar 68,29% 
Siswa yang Tidak Tuntas Belajar 13 
Persentase Tidak Tuntas 31,71% 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Kelas 

      

     

 

Wamto, S.Pd. Susilowati, S.Pd. SD. 

19600220 198201 1 004 19630506 198304 2 004 
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Lampiran 2 

PROGRAM SEMESTER 
MATA PELAJARAN : Matematika         SEMESTER   : II (Dua) 
KELAS  : V (Lima)         TAHUN PELAJARAN : 2011/2012 

 

No No. 
SK/KD 

Standar Kompetensi/ 
Kompetensi Dasar 

Alokasi 
Waktu 

Bulan/ Minggu 
 Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 5 Menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah 
                               

5.1 Mengubah pecahan ke dalam 
bentuk persen dan desimal serta 
sebaliknya 

15 JP  
X

X
 

X
X

X
X

                          

5.2 Menjumlahkan dan 
mengurangkan berbagai bentuk 
pecahan 

15 JP      
X
 

X  
X
 

X
X

X                      

5.3 Mengalikan dan membagi 
berbagai bentuk pecahan 

15 JP         X X 
X 

X  
X 

X                  

5.4 Menggunakan pecahan dalam 
masalah perbandingan dan skala 

10 JP              
X

X
X

X                

2 6 Memahami sifat-sifat bangun dan 
hubungan antar bangun. 

                               

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 
bangun datar 

10 JP                X
X

X  
X
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No No. 
SK/KD 

Standar Kompetensi/ 
Kompetensi Dasar 

Alokasi 
Waktu 

Bulan/ Minggu 
 Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun ruang 
10 JP                   X

X
X
 

X  
 

 
 

 
 

      

6.3 Menentukan jaring-jaring 
berbagai bangun ruang sederhana 

8 JP                       
X

X
X

 
X

  
 

    

6.4 Menyelidiki sifat kesebangunan 
dan simetri 

5 JP                          
X

X  
 

   

6.5 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan bangun datar 
dan bangun ruang sederhana 

5JP                           X
X

   

 
Kluwut, 1 Januari 2012 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kluwut 04 Guru Kelas V 

 

  

Wamto, S.Pd. Susilowati, S.Pd. SD. 
19600220 198201 1 004  19630506 198304 2 004 
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Lampiran 3 

SILABUS MATEMATIKA KELAS V 

Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 
Standar Kompetensi : 5. Menggunakan Pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

5.1 Mengubah 
pecahan ke 
bentuk persen 
dan desimal 
serta 
sebaliknya 

Operasi hitung 
pecahan 

• Menceritakan kehidup- 
an sehari-hari yang 
berhubungan dengan 
persen (diskon harga dll). 
Analisis dan kesimpulan. 

• Menjelaskan cara 
mengubah pecahan biasa 
ke dalam persen dan 
desimal setelah itu menguji 
kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal. 

• Menyampaikan beberapa 
kasus dalam kehidupan 
sehari-hari untuk dapat 
membandingkan dua 
pecahan yang berlainan 
jenis. 

• Menentukan persentase 
sederhana dari kuantitas atau 
banyak barang tertentu 

• Menentukan kuantitas atau 
banyak jika banyak benda dan 
persentase diketahui. 

• Mengubah pecahan biasa ke 
dalam persen dan desimal. 

• Mengubah persen dan desimal 
ke dalam bentuk pecahan biasa 
yang paling sederhana. 

• Membandingkan dua jenis 
pecahan yang berbeda dari 
(desimal, persen, biasa) atau 
sebaliknya. 

Tertulis 
 
Kinerja 

15 jp x 35 
menit 

• Buku 
Pelajaran 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 

• Kartu 
bilangan 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

5.2 Mengubah 
dan me-
ngurangkan 
berbagai 
bentuk 
pecahan 

Operasi hitung 
pecahan 

• Melakukan diskusi dan 
latihan dengan fasilitas 
soal-soal 
 

• Melakukan operasi penjum-
lahan dan pengurangan ber-
bagai bentuk pecahan (pe-cahan 
biasa atau pecahan campuran) 
berpenyebut sa-ma. 

• Melakukan operasi penjum-
lahan dan pengurangan ber-
bagai bentuk pecahan (pec-ahan 
biasa atau pecahan campuran) 
berpenyebut ber-beda. 

• Melakukan operasi hitung 
campuran berbagai bentuk 
pecahan (pecahan biasa atau 
pecahan campuran) yang ber-
penyebut sama. 

• Melakukan operasi hitung 
campuran berbagai bentuk 
pecahan (pecahan biasa atau 
pecahan campuran) yang 
berpenyebut berbeda. 

Tertulis 
 
Kinerja 
 
Portofolio 

15 jp x 35 
menit 

• Buku 
Pelajaran 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 
 

5.3 Mengalikan 
dan membagi 
berbagai 
bentuk 
pecahan 

Operasi hitung 
pecahan 

• Melakukan tanya jawab 
dan diskusi serta latihan. 

• Melakukan tanya jawab 
dan diskusi mencari 
persamaan atau perbedaan 
mengalikan bilangan biasa 
dengan pecahan 

• Mengenalkan arti perkalian dan 
pembagian 

• Melakukan operasi perkalian 
berbagai bentuk pecahan 

• Melakukan operasi pembagian 
berbagai bentuk pecahan 

Tertulis 
 
Kinerja 
 

15 jp x 35 
menit 

• Buku 
Pelajaran 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

5.4 Menggunakan 
pecahan 
dalam 
masalah 
perbandingan 
dan skala 

Operasi hitung 
pecahan dalam 
perbandingan 

• Menceritakan masalah se-
hari-hari yang melibatkan 
perbandingan 

• Melakukan diskusi untuk 
memecahkan masalah yang 
berhubungan dengan per- 
Bandingan dan meng-
adakan percobaan untuk 
membuat skala dari 
ruangan sekitar (gedung 
sekolah) 

• Menjelaskan arti perbandingan 
pecahan. 

• Menggunakan perbandingan 
untuk menentukan skala 

• Melakukan operasi hitung 
dengan menggunakan perbandi-
ngan dan skala 

Tertulis 
 
Kinerja 
 
 

10 jp x 35 
menit 

• Buku 
Pelajaran 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 
 

 
Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

6.1 Mengidentifi- 
kasi sifat-sifat 
bangun datar 

Sifat-sifat 
bangun datar 

• Melakukan diskusi kelom-
pok untuk menentukan 
sifat-sifat bangun datar 
segitiga, persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, lingkaran, belah 
ketupat, layang-layang 

• Latihan dengan fasilitas 
soal 

• Menyebutkan sifat-sifat bangun 
datar segitiga, persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, lingkaran, belah 
ketupat, layang-layang. 

• Menggambar bangun datar dari 
sifat-sifat bangun datar yang 
diberikan. 

Kinerja 10 jp x 35 
menit 

• Buku 
Pelajaran 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

6.2 Mengidentifi-
kasi sifat-sifat 
bangun ruang 

Sifat-sifat 
bangun ruang 

• Melakukan diskusi kelom-
pok untuk menentukan 
sifat-sifat bangun ruang 
tabung, prisma, kerucut, 
limas. 

• Melakukan praktik meng-
gambar bangun ruang 

• Menyebutkan sifat-sifat bangun 
ruang tabung, prisma, kerucut, 
limas. 

• Menggambar bangun ruang dari 
sifat-sifat bangun yang telah 
dipelajari. 

Kinerja 
 
Portofolio 

15 jp x 35 
menit 

• Buku 
Pelajaran 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 

 
6.3 Menentukan 

jaring-jaring 
berbagai 
bangun ruang 
sederhana 

Jaring-jaring 
berbagai 
bangun ruang 

• Melakukan praktik memb-
bongkar kotak, untuk dapat 
menentukan jaring-jaring 

• Menggambar jaring-jaring 
kubus dan balok 

• Menggambar berbagai jaring-
jaring kubus dan balok. 

• Membuat jaring-jaring kubus 
dan balok. 

Kinerja 8 jp x 35 
menit 

• Buku 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 

6.4 Menyelidiki 
sifat-sifat 
kesebangunan 
dan simetri 

Sifat-sifat 
kesebangunan 
simetri 

• Mendiskusikan masalah 
kesebangunan untuk men-
cari syarat-syarat kese-
bangunan 

• Melakukan praktik mem-
buat macam-macam bang-
un datar dengan kertas lipat 
atau karton, untuk mencari 
simetri lipat dan membuat 
bingkai dari masing-
masing bangun datar ter-
sebut untuk mencari 
simetri putar 

• Menentukan kesebangunan 
antar bangun-bangun datar. 

• Menentukan simetri lipat dan 
simetri putar bangun datar. 

Kinerja 5 jp x 35 
menit 

• Buku 
Pelajaran 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok/ 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

6.5 Menyelesai-
kan masalah 
yang berkait-
an dengan 
bangun-
bangun datar 
dan bangun 
ruang 
sederhana 

Bangun datar 
dan bangun 
ruang 

• Melakukan diskusi dan 
latihan dengan fasilitas soal

• Memecahkan masalah sehari-
hari yang melibatkan bangun 
datar dan bangun ruang. 

Kinerja 5 jp x 35 
menit 

• Buku 
Pelajaran 
Matematika 
SD Kelas 5 

• Buku lain 
yang sesuai 

 

 

Kluwut, 1 Januari 2012 
Mengetahui, 

Kepala SDN Kluwut 04 Guru Kelas V 

 

 

Wamto, S.Pd. Susilowati, S.Pd. SD. 
19600220 198201 1 004 19630506 198304 2 004
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Lampiran 4 

 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BULAKAMBA 
SEKOLAH DASAR NEGERI KLUWUT 04 

Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

No. No. Induk Nama Jenis Kelamin 

1 2730 Abdul Kholik L 
2 2777 Nur Asikin L 
3 2972 Saeful Anwar L 
4 2965 Suki P 
5 2803 Tohirin L 
6 2820 Fitriyanti P 
7 2831 Abdul Kholik S. L 
8 2835 Agus Setiawan L 
9 2850 Casniyah P 
10 2853 Devi Lusiana P 
11 2863 Jeni L 
12 2866 Hendri Agus Riyanto L 
13 2869 Irwan Irawan L 
14 2894 Rina Susanti P 
15 2900 Saefullah L 
16 2928 Tianingsih P 
17 2952 Akh. Sofyan L 
18 2954 Ade Yusuf Irawan L 
19 2956 Aldi Setiawan L 
20 2958 Anah Nofiyah P 
21 2959 Anita P 
22 2962 Cika Putri Ayu L. P 
23 2964 Desi P 
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No. No. Induk Nama Jenis Kelamin 

24 2966 Diana Sari P 
25 2967 Didik Dimas Mahara L 
26 2968 Dinda Indri Safitri P 
27 2969 Dinda Setiani P 
28 2970 Eka Safitri P 
29 2975 Heni Yismayanti P 
30 2976 Faisal Ramadhon L 
31 2977 Ilham Nurhadi L 
32 2978 Imam Mustofa Arif L 
33 2980 Indra Soleh L 
34 2982 Jihan Nuraeni P 
35 2985 Lili Nur Indahsari P 
36 2991 Nova Auliatul P 

 

Jumlah:  P = 18 

  L = 18 

 

   Mengetahui, 

   Kepala Sekolah 

 

 

 

Wamto, S.Pd. 

19600220 198201 1 004 
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Lampiran 5 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SIKLUS I 

 

No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
1 2730 Abdul Kholik L √ √ 
2 2777 Nur Asikin L √ √ 
3 2972 Saeful Anwar L √ √ 
4 2965 Suki P √ √ 
5 2803 Tohirin L √ √ 
6 2820 Fitriyanti P √ √ 
7 2831 Abdul Kholik S. L A √ 
8 2835 Agus Setiawan L √ √ 
9 2850 Casniyah P √ √ 
10 2853 Devi Lusiana P √ √ 
11 2863 Jeni L √ √ 
12 2866 Hendri Agus Riyanto L √ √ 
13 2869 Irwan Irawan L √ √ 
14 2894 Rina Susanti P √ √ 
15 2900 Saefullah L √ √ 
16 2928 Tianingsih P √ √ 
17 2952 Akh. Sofyan L S √ 
18 2954 Ade Yusuf Irawan L √ √ 
19 2956 Aldi Setiawan L √ √ 
20 2958 Anah Nofiyah P S √ 
21 2959 Anita P √ √ 
22 2962 Cika Putri Ayu L. P √ √ 
23 2964 Desi P √ √ 
24 2966 Diana Sari P √ √ 
25 2967 Didik Dimas Mahara L √ √ 
26 2968 Dinda Indri Safitri P √ √ 
27 2969 Dinda Setiani P √ √ 
28 2970 Eka Safitri P √ √ 
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29 2975 Heni Yismayanti P √ √ 

No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
31 2977 Ilham Nurhadi L √ √ 
32 2978 Imam Mustofa Arif L √ √ 
33 2980 Indra Soleh L √ √ 
34 2982 Jihan Nuraeni P √ √ 
35 2985 Lili Nur Indahsari P √ √ 
36 2991 Nova Auliatul P √ √ 

Jumlah siswa yang hadir 33 36 
Persentase kehadiran siswa 91,67% 100% 
Jumlah siswa yang tidak hadir 3 0 
Persentase ketidakhadiran siswa 8,33% 0% 
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Lampiran 6 

 

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR SISWA KELAS V 

SD NEGERI KLUWUT 04 

 

KELOMPOK 1 KELOMPOK 5 
Agus Setiawan Jeni 
Saefullah Faisal Ramadon 
Anita Abdul Kholik S 
Suki  Aldi Setiawan 
Akhmad Sofyan  

KELOMPOK 2 KELOMPOK 6 
Hendri Agus R Didik Dimas M 
Imam Mustofa A.  Eka Safitri 
Tohirin Chika Putri Ayu L 
Rina Susanti Anah Nofiyah 
Dinda Setiani  Saeful Anwar 

KELOMPOK 3 KELOMPOK 7 
Fitriyanti Casniyah 
Nova Auliatul F. Irwan Irawan 
Devi Lusiana Tiyaningsih 
Heni Yismayanti  Indra Sholeh 
 Abdul Kholik T 

KELOMPOK 4 KELOMPOK 8 
Diana sari Jihan Nuraeni 
Ilham Nurhayati Desi 
Nur Asikin Lili Nur Indah Sari 
Ade Yusuf Irmawan Dinda Indri Safitri 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Satuan Pendidikan : SD Negeri Kluwut 04  

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

 Siklus/Pertemuan : Siklus I/Pertemuan ke 1 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun datar segitiga, persegi, persegi 

panjang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, layang-

layang. 

6.1.2 Menggambar bangun datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dari berbagai benda nyata yang ada, siswa dapat menemukan cara  

menggambar bangun datar persegi dan persegi panjang. 

2. Melalui  metode diskusi, penemuan terbimbing, menggunakan LKS, dan 

menggunakan model bangun persegi dan persegi panjang, siswa dapat 

menemukan cara mencari sifat-sifat bangun datar persegi dan persegi 

panjang. 

 

Dampak Pengiring : Disiplin, tanggung jawab, tekun, rasa hormat dan 

perhatian, teliti. 



111 
 

 

E. Materi Ajar 

1. Sifat-sifat Persegi 

a                                     j 

       P         k            Q 

 

      r                          t 

 

      S           l          R 

h                                  b 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sifat-sifat Persegi Panjang 

K                                                L 

 

                         O                           x 

 

 N                       y                       M 

 

 

 

 

 

 

F. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan: Pembelajaran Matematika Realistik 

2. Metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan.  

Sifat-sifat persegi: 

(1)  mempunyai 4 sisi sama panjang 

(2)  mempunyai 4 sudut sama besar yaitu 90  

(3)  mempunyai 2 diagonal yang sama panjang 

(4)  mempunyai 2 pasang sisi saling berhadapan yang sama panjang 

Sifat-sifat persegi panjang sebagai berikut: 

(1)  mempunyai 2 panjang sisi yang sama panjang. 

(2)  mempunyai 4 sudut yang sama besar yaitu 90°. 

(3)  mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa.  

b. Guru mempresensi siswa.  

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain   buku pelajaran, alat peraga, 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS).  

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses  

pembelajaran dengan menyampaian salam.  

e. Guru memberikan apersepsi dengan memperlihatkan benda-benda 

nyata yang permukaannya menyerupai bangun datar persegi dan 

persegi panjang (seperti: tempat disket, kartu tanda pengenal, saklar, 

dan lain-lain), dan bertanya kepada siswa: “Apa nama benda ini? 

Benda ini permukaannya menyerupai bangun datar apa? Coba kalian 

sebutkan benda di sekitar kita yang bentuk permukaannya menyerupai 

bangun persegi dan persegi panjang!”. 

f. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui 

siswa “Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat 

bangun datar persegi dan persegi panjang” . 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

“Setelah mengikuti pelajaran,  anak-anak  dapat menemukan cara 

menggambar bangun persegi dan persegi panjang dan mencari sifat 

bangun persegi dan persegi panjang”. 

h. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol karena siswa menjawab benar pertanyaan guru.  

2. Kegiatan Inti (40 menit ) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru memperkenalkan masalah kepada siswa dengan 

memberikan kartu masalah sebagai berikut: 

 

 

 

Bagaimana cara menggambar 

bangun datar “persegi” dan 

“persegi panjang”? 
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2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami 

permasalahan yang diberi guru. 

3) Setelah semua siswa memahami masalah guru membagi siswa 

menjadi 8 kelompok heterogen dengan anggota masing-masing 

kelompok 5 siswa. 

4) Guru memberikan kartu masalah, benda nyata yang berbentuk 

persegi dan persegi panjang, dan kertas untuk menggambar 

kepada masing-masing kelompok. 

5) Masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menggambar 

benda nyata yang permukaannya menyerupai bangun persegi dan 

persegi panjang dengan caranya sendiri. 

6) Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan cara menggambar bangun persegi dan persegi 

panjang. 

7) Guru memberi LKS untuk dikerjakan oleh masing-masing 

kelompok. LKS tersebut berisi permasalahan yang selanjutnya 

mengenai materi sifat-sifat bangun datar. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Guru memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok 

untuk mendiskusikan permasalahan pada LKS yang diberi oleh 

guru. 

2) Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi 

siswa, serta membantu siswa apabila ada kesulitan. 

3) Setelah waktu mengerjakan LKS selesai, guru menugaskan 

beberapa kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompok 

di depan kelas. 

 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Salah satu perwakilan kelompok maju membacakan jawaban 

hasil kerja kelompok. 
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2) Guru dan siswa lain mengamati dan membenarkan jika ada 

jawaban yang salah. 

3) Guru menjelaskan kembali mengenai sifat-sifat bangun persegi 

dan persegi panjang. 

4) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami 

siswa.  

5) Guru memberi penguatan kepada masing-masing kelompok. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang sifat-sifat bangun 

persegi dan persegi panjang. 

b. Guru melakukan tes akhir. Pada kegiatan ini siswa diminta kembali 

duduk pada tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian, 

guru membagikan lembar soal latihan, guru meminta kepada peserta 

didik untuk bekerja sendiri. 

c. Guru membimbing siswa mengerjakan soal latihan. 

d. Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 

e. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. Alat Peraga, Media, dan Sumber Belajar 

1. Alat Peraga dan Media 

Benda nyata yang bentuk permukaannya menyerupai bangun persegi dan 

persegi panjang ( seperti: tempat disket, kartu undangan, kartu tanda 

pengenal, tempat CD, dll), kertas, busur derajat, dan LKS.  

2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP SD kelas V 

b. Astuti, Lusia Tri dan P. Sunardi. 2009. Matematika 5: Untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 129-131. 

c. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 5: untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Halaman 130. 
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d. Handoko, Tri. 2006. Terampil Matematika 5: untuk SD kelas V. 

Jakarta: Yudhistira. Halaman 150-151 

 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  : Penilaian proses dan hasil (tes akhir) 

2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes   : Uraian 

4. Alat Penilaian  :  

a. Soal Tes dan Kunci Jawaban 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

5. Kriteria Penilaian : 

a. Jumlah Soal : 4 soal 

b. Skor Soal : nomor 1 (1), nomor 2 (1), nomor 3 (2), nomor 4 

(4) 

6. Skor Penilaian : Nilai Akhir =  x 100 

 

Brebes, 16 April  2012 

Observer      Mahasiswa Praktikan 

 

 

Susilowati, S.Pd SD     Mutamimatul Ula 

19630506 198304 2 004    1402408016 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 04 Kluwut 

 

 

 

Wamto, S.Pd. 

19600220 198201 1 004  
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Lampiran 8 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Mata Pelajaran : Matematika     Kelas : V (Lima) 
Materi Pokok : Sifat-sifat persegi dan persegi panjang Waktu : 15 menit 
Kelompok : 
Anggota : 1. .............................................  
                            2. .............................................  
                            3. .............................................  
                            4. ............................................. 
 5. .............................................  
Petunjuk: 
Selidiki sifat-sifat atau ciri-ciri apa saja yang berlaku pada persegi dan persegi panjang 
yang berkaitan dengan sisi, sudut, dan diagonalnya! 
1. Perhatikan gambar 1 di samping! 

a. Adakah sisi-sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi-sisi yang sama panjang! 
c. Adakah sudut-sudut yang sama besar? 
d. Sebutkan sudut-sudut yang sama besar! 
e. Adakah diagonal yang sama panjang? 
f. Sebutkan diagonalnya! 

 
 
 

 
 
 
 
2. Perhatikan gambar 2 di samping! 

a. adakah sisi-sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi-sisi yang sama panjang! 
c. Adakah sudut-sudut yang sama besar? 
d. Sebutkan sudut-sudut yang sama besar! 
e. Adakah diagonal yang sama panjang? 
f. Sebutkan diagonalnya! 

 
 

C

A B

D Gambar 1 

Gambar 2 

K L 

MN

o

Kesimpulan: 
Sifat-sifat persegi 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................... 

Kesimpulan: 

Sifat-sifat persegi panjang 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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Lampiran 9 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Indikator Soal Bentuk 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesulitan 

Nomor 
Soal 

Sifat-sifat 
bangun persegi 
dan persegi 
panjang 

1. Siswa dapat 

menunjukkan benda 

yang bentuk 

permukaannya 

menyerupai bangun 

persegi. 

2. Siswa dapat 

menentukan  panjang 

sisi yang sama pada 

bangun persegi 

panjang ABCD. 

3. Siswa dapat 

menentukan panj-ang 

sisi yang sama dan 

menentukan sudut 

yang sama besar 

pada persegi ABCD. 

4. Siswa dapat 

membuat gambar 

bangun persegi 

panjang dari buku 

yang ada dengan 

skala tertentu 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 

Uraian 

C1 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

Mudah 
 
 
 
 
 
 
 

Sedang 
 
 

 
 
 
 

Sedang 
 
 
 
 
 
 
 

Sulit 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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Lampiran 10 

SOAL-SOAL TES AKHIR 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Sifat-sifat Persegi dan Persegi panjang 
Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 
Waktu  : 15 menit 
 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 
1. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. 
             
 
 
 
 
    
 
 
 

Bangun datar yang memiliki ciri-ciri memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 
sudut yang sama besar, dan keempat sudutnya siku-siku adalah gambar nomor ... dan 
... 
 

2.                         
 
                                             
  
 
                        

 
 

 
3. A                               B 

 
 
 
                          
C                                D 

4. Buku milik Andri bentuknya persegi panjang. Panjang buku sebenarnya adalah 30 
cm, dan memiliki lebar 25 cm. Buatlah bentuk permukaan buku tersebut dengan 
skala 1 : 5!    
 

Perhatikan persegi ACBD! 

a. Panjang sisi AC = panjang sisi ..., ..., dan ... 

b. Sudut ABD = sudut ..., ..., dan ... 

 

Perhatikan persegi panjang ABCD di samping! 
a. Sisi AB = sisi ... 
b. Sisi BC = sisi ... 

     

1  2 3 4

A 

D 

C

B 
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Lampiran 11 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

No. 
Soal 

Kunci jawaban Skor 

1. Gambar nomor 1 dan 4 1 
Skor maksimal  1 

2. a. Sisi AB = sisi CD 

b. Sisi BC = sisi AD 

1 
1 

Skor maksimal 2 
3. a. Panjang sisi AC = panjang sisi AB, BD, dan CD 

b. Sudut ABD = sudut BDC, ACD, dan BAC 

1 
1 

Skor maksimal 2 
4. Diketahui  : p = 30, l = 25 

                    Skala = 1:5 

Panjang =  x 30 = 6 cm 

Lebar =  x 25 = 5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 

1 
 

1 

Skor maksimal 3 

Jumlah Skor 8 
 

5 cm

6 cm 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Satuan Pendidikan : SD Negeri Kluwut 04  

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

 Siklus/Pertemuan : Siklus I/Pertemuan ke 2 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

   

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun datar segitiga, persegi, persegi 

panjang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, layang-

layang. 

6.1.2 Menggambar bangun datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan model kertas karton yang bentuk permukaannya 

menyerupai bangun layang-layang dan segitiga, siswa dapat menemukan 

cara  menggambar bangun datar layang-layang dan segitiga. 

2. Melalui  metode diskusi, penemuan terbimbing, menggunakan LKS, dan 

menggunakan model bangun layang-layang dan segitiga, siswa dapat 

menemukan cara mencari sifat-sifat bangun datar layang-layang dan 

segitiga. 
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Dampak Pengiring : Disiplin, tanggung jawab, tekun, rasa hormat dan 

perhatian, teliti. 

 

E. Materi Ajar 

1. Sifat-sifat Layang-layang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sifat-sifat segitiga 

a. Sifat-sifat segitiga sama kaki 

 

 

 

 

 

 

b. Sifat-sifat segitiga sama sisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat-sifat layang-layang: 
1. Memiliki diagonal yang saling 

berpotongan dan tegak lurus 
2. Memiliki 2 pasang sisi sama 

panjang 
3. Memiliki sepasang sudut 

berhadapan sama besar 

Sifat-sifat segitiga sama kaki sebagai 
berikut: 

(1) Memiliki 2 sisi yang sama panjang 
(2) Memiliki 2 sudut yang sama besar 

A 

C  B

T S

R

Sifat-sifat segitiga sama sisi sebagai 
berikut: 
• Segitiga yang memiliki 3 sisi sama 

panjang 
• Memiliki 3 sudut yang sama besar 

yaitu 60°. 

A 

B 

D

C
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c. Sifat-sifat segitiga sembarang 

 

 

 

 

 

 

d. Segitiga lancip 

 

 

 

 

 

e. Segitiga siku-siku 

 

 

 

 

 

f. Segitiga tumpul 

 

 

 

 

 

F. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan: Pembelajaran Matematika Realistik 

2. Metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penemuan 

terbimbing. 

 

 

D

E

F 

Sifat-sifat segitiga sembarang sebagai 
berikut: 
• Tidak memiliki sisi yang sama 

panjang. 
• Tidak memiliki sudut yang sama 

besar. 

M

O

N Sifat-sifat segitiga lancip sebagai 
berikut: 
Memiliki sudut yang besarnya kurang 
dari 90°

P 

R 

Q

Sifat-sifat segitiga siku-siku sebagai 
berikut: 
Memiliki sudut siku-siku (90°) 

K L

M

Sifat-sifat segitiga tumpul sebagai 
berikut: 
Memiliki sudut lebih dari 90° tetapi 
kurang dari 180° 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa.  

b. Guru mempresensi siswa.  

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain   buku pelajaran, alat peraga, 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS).  

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses  

pembelajaran dengan menyampaian salam.  

e. Guru memberikan apersepsi dengan memperlihatkan benda-benda 

nyata yang permukaannya berbentuk bangun layang-layang atau 

segitiga (seperti: layang-layang dan macam-macam penggaris 

segitiga, gambar rambu lalu lintas yang permukaannya berbentuk 

bangun segitiga), dan bertanya kepada siswa: “Apa nama benda ini? 

Benda ini permukaannya menyerupai bangun datar apa? Coba kalian 

sebutkan benda di sekitar kita yang bentuk permukaannya menyerupai 

bangun layang-layang atau segitiga!”. 

f. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui 

siswa “Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat 

bangun datar layang-layang dan segitiga” . 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

“Setelah mengikuti pelajaran,  anak-anak  dapat menemukan cara 

menggambar bangun layang-layang dan segitiga dan mencari sifat 

bangun layang-layang dan segitiga”. 

h. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol karena siswa menjawab benar pertanyaan guru.  

2. Kegiatan Inti (40 menit ) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru memperkenalkan masalah kepada siswa dengan 

memberikan kartu masalah sebagai berikut: 

 Bagaimana cara menggambar bangun 
datar “layang-layang” dan “segitiga”? 



124 
 

 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami 

permasalahan yang diberi guru. 

3) Setelah semua siswa memahami masalah guru membagi siswa 

menjadi 8 kelompok heterogen dengan anggota masing-masing 

kelompok 5 siswa. 

4) Guru memberikan kartu masalah, benda nyata yang berbentuk 

layang-layang dan segitiga, dan kertas untuk menggambar 

kepada masing-masing kelompok. 

5) Masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menggambar 

benda nyata yang permukaannya menyerupai bangun layang-

layang dan segitiga dengan caranya sendiri. 

6) Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan cara menggambar bangun layang-layang dan 

segitiga. 

7) Guru memberi contoh cara menggambar segitiga yang di perkecil 

dengan skala tertentu. 

8) Guru memberi LKS untuk dikerjakan oleh masing-masing 

kelompok. LKS tersebut berisi permasalahan yang selanjutnya 

mengenai materi sifat-sifat bangun layang-layang dan segitiga. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Guru memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok 

untuk mendiskusikan permasalahan pada LKS yang diberi oleh 

guru. 

2) Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi 

siswa, serta membantu siswa apabila ada kesulitan. 

3) Setelah waktu mengerjakan LKS selesai, guru menugaskan 

beberapa kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompok di 

depan kelas. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Salah satu perwakilan kelompok maju membacakan jawaban 

hasil kerja kelompok. 
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2) Guru dan siswa lain mengamati dan membenarkan jika ada 

jawaban yang salah. 

3) Guru menjelaskan kembali mengenai sifat-sifat bangun persegi 

dan persegi panjang. 

4) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami 

siswa.  

5) Guru memberi penguatan kepada masing-masing kelompok. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang sifat-sifat bangun 

layang-layang dan segitiga. 

b. Guru melakukan tes akhir. Pada kegiatan ini siswa diminta kembali 

duduk pada tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan 

penilaian, guru membagikan lembar soal latihan, guru meminta 

kepada peserta didik untuk bekerja sendiri. 

c. Guru membimbing siswa mengerjakan soal latihan. 

d. Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 

e. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

H. Alat Peraga, Media, dan Sumber Belajar 

1. Alat Peraga dan Media 

Kartu masalah, penggaris segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan  

segitiga sama sisi, layang-layang, model bangun layang-layang, model 

bangun segitiga, penggaris, busur derajat, Lembar Kerja Siswa (LKS). 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP SD kelas V 

b. Astuti, Lusia Tri dan P. Sunardi. 2009. Matematika 5: Untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 133-135. 

c. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 5: untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Halaman 128-129. 
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I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  : Penilaian proses dan hasil (tes akhir) 

2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes   : Uraian 

4. Alat Penilaian  :  

a. Soal Tes dan Kunci Jawaban 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

5. Kriteria Penilaian : 

a. Jumlah Soal : 4 soal 

b. Skor Soal : nomor 1 (1), nomor 2 (2), nomor 3 (2), dan nomor 

4 (4) 

6. Skor Penilaian  : Nilai Akhir =  x 100 

 

Brebes, 17 April 2012 

 

Observer      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD.     Mutamimatul Ula 

19630506 198304 2 004    1402408016 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 04 Kluwut 

 

 

 

Wamto, S.Pd.  

19600220 198201 1 004 
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Lampiran 13 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Mata Pelajaran : Matematika      
Kelas   : V (Lima) 
Materi Pokok  : Sifat-sifat layang-layang dan segitiga  
Waktu   : 15 menit 

Kelompok : 
Anggota : 1. .............................................  
                            2. .............................................  
                            3. .............................................  
                            4. ............................................. 
Petunjuk: 
Selidiki sifat-sifat atau ciri-ciri apa saja yang berlaku pada segitiga dan layang-layang  
yang berkaitan dengan sisi, sudut, dan diagonalnya. 
1. Bangun segitiga apa yang kalian peroleh?  

a. Adakah sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi yang sama panjang! 
c. Adakah sudut yang sama besar? 
d. Sebutkan sudut yang sama besar! 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan gambar 2 di samping! 
a. Adakah sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi yang sama panjang! 
c. Adakah diagonal yang saling berpotongan 

dan tegak lurus? 
d. Sebutkan diagonal yang saling berpotongan 

Dan tegak lurus! 
e. Adakah sudut yang sama besar? 
f. Sebutkan sudut yang sama besar! 

 

 

 

 

A

B

D

C

A

C B

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Segitiga .... 
.......................................................................................................................
..................................................................................................................... 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Layang-layang 
.......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Mata Pelajaran : Matematika      
Kelas   : V (Lima) 
Materi Pokok  : Sifat-sifat layang-layang dan segitiga  
Waktu   : 15 menit 

 
Kelompok : 
Anggota : 1. .............................................  
                            2. .............................................  
                            3. .............................................  
                            4. ............................................. 
 5. .............................................  
Petunjuk: 
Selidiki sifat-sifat atau ciri-ciri apa saja yang berlaku pada segitiga dan layang-layang 
yang berkaitan dengan sisi, sudut, dan diagonalnya. 
 
1. Bangun segitiga apa yang kalian peroleh?  

a. Adakah sisi yang sama panjang?  
b. Sebutkan sisi yang sama panjang! 
c. Adakah sudut yang sama besar? 
d. Sebutkan sudut yang sama besar! 

 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar  di samping! 

a. Adakah sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi yang sama panjang! 
c. Adakah diagonal yang saling berpotongan 

dan tegak lurus? 
d. Sebutkan diagonal yang saling berpotongan 

Dan tegak lurus! 
e. Adakah sudut yang sama besar? 
f. Sebutkan sudut yang sama besar! 

 
 
 
 
 

A

B 

D 

C 

T S

R

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Segitiga .... 
.......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Layang-layang 
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Mata Pelajaran : Matematika      
Kelas   : V (Lima) 
Materi Pokok  : Sifat-sifat layang-layang dan segitiga  
Waktu   : 15 menit 

 
Kelompok : 
Anggota : 1. .............................................  
                            2. .............................................  
                            3. .............................................  
                            4. ............................................. 
 5. .............................................  
Petunjuk: 
Selidiki sifat-sifat atau ciri-ciri apa saja yang berlaku pada segitiga dan layang-layang 
yang berkaitan dengan sisi, sudut, dan diagonalnya. 
 
1. Bangun segitiga apa yang kalian peroleh?  

a. Adakah sisi yang sama panjang?  
b. Sebutkan sisi yang sama panjang!  
c. Adakah sudut yang sama besar? 
d. Sebutkan sudut yang sama besar! 

 
 
 
 
 
 

 
2. Perhatikan gambar  di samping! 

a. Adakah sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi yang sama panjang! 
c. Adakah diagonal yang saling berpotongan 

dan tegak lurus? 
d. Sebutkan diagonal yang saling berpotongan 

Dan tegak lurus! 
e. Adakah sudut yang sama besar? 
f. Sebutkan sudut yang sama besar! 

 
 
 
 

 

A

B

D

C 

D 

E 

F

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Segitiga .... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Layang-layang 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Mata Pelajaran : Matematika      
Kelas   : V (Lima) 
Materi Pokok  : Sifat-sifat layang-layang dan segitiga  
Waktu   : 15 menit 

 
Kelompok : 
Anggota : 1. .............................................  
                            2. .............................................  
                            3. .............................................  
                           4. ............................................. 
 5. .............................................  
Petunjuk: 
Selidiki sifat-sifat atau ciri-ciri apa saja yang berlaku pada segitiga dan layang-layang 
yang berkaitan dengan sisi, sudut, dan diagonalnya. 
 
1. Bangun segitiga apa yang kalian peroleh?  

a. Besar sudut MNO = ...  
b. Besar sudut NOM = ...  
c. Besar sudut NMO = ...  

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Perhatikan gambar  di samping! 

a. Adakah sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi yang sama panjang! 
c. Adakah diagonal yang saling berpotongan 

dan tegak lurus? 
d. Sebutkan diagonal yang saling berpotongan 

Dan tegak lurus! 
e. Adakah sudut yang sama besar? 
f. Sebutkan sudut yang sama besar! 

 
 
 
 

A

B

D

C 

M

O

N 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Segitiga .... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Layang-layang 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 

Mata Pelajaran : Matematika      
Kelas   : V (Lima) 
Materi Pokok  : Sifat-sifat layang-layang dan segitiga  
Waktu   : 15 menit 

 
Kelompok : 
Anggota : 1. .............................................  
                            2. .............................................  
                            3. .............................................  
                            4. ............................................. 
 5. .............................................  
Petunjuk: 
Selidiki sifat-sifat atau ciri-ciri apa saja yang berlaku pada segitiga dan layang-layang 
yang berkaitan dengan sisi, sudut, dan diagonalnya. 
 
1. Bangun segitiga apa yang kalian peroleh ? 

a. Besar sudut RPQ = ... 
b. Besar sudut RQP  = ... 
c. Besar sudut QRP  = ... 

 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar  di samping! 

a. Adakah sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi yang sama panjang! 
c. Adakah diagonal yang saling berpotongan 

dan tegak lurus? 
d. Sebutkan diagonal yang saling berpotongan 

Dan tegak lurus! 
e. Adakah sudut yang sama besar? 
f. Sebutkan sudut yang sama besar! 

 

 

 

A

B

D

C

P

R

Q

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Segitiga .... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Layang-layang 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Mata Pelajaran : Matematika      
Kelas   : V (Lima) 
Materi Pokok  : Sifat-sifat layang-layang dan segitiga  
Waktu   : 15 menit 

 
Kelompok : 
Anggota : 1. .............................................  
                            2. .............................................  
                            3. .............................................  
                           4. ............................................. 
 5. .............................................  
Petunjuk: 
Selidiki sifat-sifat atau ciri-ciri apa saja yang berlaku pada segitiga dan layang-layang 
yang berkaitan dengan sisi, sudut, dan diagonalnya. 
 
1. Bangun segitiga apa yang kalian peroleh ? 

Hitunglah besar sudut! 
a. Besar sudut KLM = ... 
b. Besar sudut LMK  = ...  
c. Besar sudut LKM  = ... 

 
 
 
 
 
 

 
2. Perhatikan gambar  di samping! 

a. Adakah sisi yang sama panjang? 
b. Sebutkan sisi yang sama panjang! 
c. Adakah diagonal yang saling berpotongan 

dan tegak lurus? 
d. Sebutkan diagonal yang saling berpotongan 

Dan tegak lurus! 
e. Adakah sudut yang sama besar? 
f. Sebutkan sudut yang sama besar! 

A

B

D

C

K L 

MKesimpulan: 
Sifat-sifat Segitiga .... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Layang-layang 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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Lampiran 14 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Tingkat 

Kesulitan 

Nomor 

Soal 

Sifat-sifat 

bangun persegi 

dan persegi 

panjang 

1. Siswa dapat 

menunjukkan 

gambar segitiga yang 

diketahui sifat-

sifatnya. 

2. Siswa dapat 

menentukan sisi dan 

sudut yang sama 

besar pada gambar 

segitiga sama kaki. 

3. Siswa dapat 

menentukan pan-jang 

diagonal, dan besar 

sudut yang sama 

pada bangun layang-

layang. 

4. Siswa dapat meng-

gambar segitiga sa-

ma kaki dari peng-

garis  yang ada de-

ngan skala tertentu. 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sulit 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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Lampiran 15 

SOAL-SOAL TES AKHIR 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Sifat-sifat layang-layang dan segitiga 
Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 
Waktu  : 15 menit 
 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 
1. Berilah tanda ceklist (√ ) untuk segitiga yang memiliki sifat memiliki 3 sisi yang 

sama panjang dan memiliki 3 sudut yang sama besar. 
 

 

 

 

(....)    (....)   (....) 

2. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini! 
 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Ibu guru memiliki penggaris segitiga sama kaki. Penggaris tersebut memiliki alas 

yang panjangnya = 36 cm, dan tinggi = 42  cm. Buatlah bentuk permukaan penggaris 

segitiga sama kaki tersebut dengan skala 1:6! 

K 

LM 

a. Sisi KL = Sisi ... 
b. Sudut KLM = Sudut ... 

Perhatikan layang-layang ABCD, jika sudut DAB 
= , AD = 12 cm, OA = 6 cm, DC = 16 cm. 
Tentukan: 
a.  BCD =  ...  
b. AC = ... cm 

A 

B 

D 

C

O 
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Lampiran 16 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No. 

Soal 
Kunci jawaban Skor 

1. 

 
         (  ) 

1 

Skor maksimal  1 

2. Sisi KL = Sisi KM 

Sudut KLM = Sudut KML 

1 

1 

Skor maksimal 2 

3. a.  BCD =  

b. Diagonal AC = OA +  OC = 6 + 6 = 12 cm 

1 

1 

Skor maksimal 2 

4. Diketahui  : a = 36, t = 42, Skala = 1:6 

alas =  x 36 = 6 cm 

tinggi =  x 42 = 7 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Skor maksimal 3 

Jumlah Skor 8 
 

6 cm

7 cm
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Lampiran 17 

KISI-KISI  

 SOAL TES FORMATIF SIKLUS 1 

Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar   

       bangun. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 
Ranah 

Kognitif 
Tingkat 

Kesulitan 
Nomor 

Soal 
Sifat-sifat 
bangun persegi 
dan persegi 
panjang 

1. Siswa dapat 
menyebutkan nama 
bangun datar 
berdasarkan sifat-
sifatnya. 

2. Dengan melihat 
gambar persegi 
panjang RSTU, 
siswa dapat 
menentukan diagonal 
persegi panjang dan 
panjang diagonal 
pada persegi 
panjang. 

3. Dengan melihat 
gambar persegi 
ABCD, siswa dapat 
menentukan sudut 
yang sama besar dan 
panjang keempat sisi 
pada persegi jika 
salah satu panjang 
sisinya diketahui. 

4. Siswa dapat 
menentukan 2 pasang 
sisi yang sama 
panjang dan sudut 
yang sama besar 
pada gambar layang-
layang FGHI. 

5. Dengan melihat 
gambar segitiga, 
siswa dapat 

Uraian 
 
 

 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
Uraian 
 
 

C1 
 
 

 
 

C2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C2 
 
 

Mudah 
 
 
 

 
Sedang 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sedang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedang 
 
 
 

 
Sedang 

 
 

1,2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
6 
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menyebutkan nama 
segitiga dan 
menentukan sudut 
tumpul. 

6. Siswa dapat 
membuat gambar 
segitiga siku-siku 
dari penggaris 
segitiga siku-siku 
yang ada dengan 
skala tertentu. 

7. Siswa dapat 
membuat gambar  
persegi panjang 
dengan skala 
tertentu. 

 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
Uraian 

 
 
 
 

C3 
 
 
 
 
 

 
C3 

 
 
 
 

Sulit 
 
 
 
 
 

 
Sulit 

 

 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

 
8 
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Lampiran 18 

PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS I  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Penelaah  : Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

A. Materi 
1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk 
bentuk uraian) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai  √ 

   
√  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

3. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Isi materi yang ditanyakan 
sesuai dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat kelas 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

B. Konstruksi 
5. Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang menuntut jawaban 
uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal √ √ √ √ 

 
√ √ √ √ 

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √ √ √  √ 
8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau 

yang sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca      

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
         

C. Bahasa/Budaya 
9. Rumusan kalimat soal komu-

nikatif  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

10. Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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Catatan: 

 ...................................................................................................................................   Tegal, 26 Maret 2012 
 ...................................................................................................................................   Penelaah 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................   Drs. Yuli Witanto 
   19640717 198803 1 002 
 
 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

11. Tidak  menggunakan 
kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda 
atau salah pengertian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 √ 

 

12. Tidak menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat/tabu  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
13. Rumusan soal tidak 

mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung 
perasaan siswa 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Penelaah   : Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

A. Materi                                 
1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk 
bentuk uraian) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

3. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Isi materi yang ditanyakan 
sesuai dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat kelas 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

B. Konstruksi                                 
5. Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang menuntut jawaban 
uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal √ √ √ √ 

 
√ √ √ √ 

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √ √ √ √ 
8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau 

yang sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
         

C. Bahasa/Budaya                                 
9. Rumusan kalimat soal komu-

nikatif  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

10. Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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Catatan: 

 ...................................................................................................................................   Tegal, 28 Maret 2012 

 ...................................................................................................................................   Penelaah 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................   Drs. Yuli Witanto 

   19640717 198803 1 002 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

11. Tidak  menggunakan 
kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda 
atau salah pengertian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

12. Tidak menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat/tabu  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
13. Rumusan soal tidak 

mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung 
perasaan siswa 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS I  

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Penelaah  : Susilowati, S.Pd. SD. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

A. Materi 
1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk 
bentuk uraian) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

3. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Isi materi yang ditanyakan 
sesuai dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat kelas 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

B. Konstruksi 
5. Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang menuntut jawaban 
uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal √ √ √ √ 

 
√ √ √ √ 

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √ √ √ √ 
8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau 

yang sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca      

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
         

C. Bahasa/Budaya 
9. Rumusan kalimat soal komu-

nikatif  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

10. Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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Catatan: 

 ...................................................................................................................................   Kluwut, 31 Maret 2012 
 ...................................................................................................................................   Penelaah 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................   Susilowati, S.Pd. SD. 
   19630506 198304 2 004 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

11. Tidak  menggunakan 
kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda 
atau salah pengertian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 √ 

 

12. Tidak menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat/tabu  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
13. Rumusan soal tidak 

mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung 
perasaan siswa 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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Lampiran 19 

SOAL-SOAL 

 TES FORMATIF SIKLUS I  

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Sifat-sifat Persegi, persegi panjang, layang- 

 layang, dan segitiga 

Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 

Waktu  : 35 menit 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Rizki membuat sebuah mainan. Mula-mula ia menyiapkan dua batang bambu, 

kertas, benang, dan lem. Mainan tersebut berbentuk sebuah bangun datar 

yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, dan sepasang sudut yang 

sama besar. Kemudian kedua batang bambu tersebut membentuk dua 

diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus. Berbentuk apakah mainan 

yang dibuat Rizki?  

2. Aku adalah bangun datar. 

Aku mempunyai 4 sisi yang sama panjang. 

Mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu .  

Mempunyai dua diagonal yang sama panjang. 

Bangun datar apakah aku? 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan persegi panjang RSTU di 

samping! 

a. Sebutkan diagonal persegi panjang 

RSTU! 

b. Jika SU = 10 cm, berapa panjang RT? 

R

T

U

S
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4.  

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

7. Ibu guru memiliki sebuah penggaris segitiga siku-siku yang digunakan untuk 

mengajar. Penggaris tersebut memiliki panjang alas = 32 cm, dan tinggi = 40 

cm. Buatlah bentuk permukaan penggaris segitiga siku-siku tersebut dengan 

perbandingan 1 : 8! 

8. Paman memiliki sebuah kebun. Kebun itu berbentuk persegi panjang. 

Panjang sisi kebun itu = 28 m, lebarnya = 16 m. Buatlah bentuk permukaan 

kebun milik Paman dengan skala 1 : 4! 

 

 

A 

CD 

B 

Perhatikan persegi ABCD di samping! 

a. Sebutkan sudut-sudut yang sama besar! 

b. Jika AC = 5 cm, berapa panjang sisi 

CB, sisi BD, dan sisi DA! 

F 

GI 

H 

Perhatikan layang-layang FGHI di 

samping! 

Tentukan: 

a. Sisi FG = sisi ... 

b. Sisi FI = sisi ... 

c.  GHI =  ... 

a. Gambar segitiga di samping termasuk 

segitiga... 

b. Yang merupakan sudut tumpulnya... 
P 

Q

R 
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Lampiran 20 

KUNCI JAWABAN 

SOAL-SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

No. 

Soal 
Kunci jawaban Skor 

1. Layang-layang 1 

Skor maksimal  1 

2. Persegi 1 

Skor maksimal 1 

3. a. Diagonal persegi panjang RSTU adalah RT dan SU 

b. Panjang diagonal SU = 10 cm, panjang RT = 10 cm 

1 

1 

Skor maksimal 2 

4. a. Sudut yang sama besar yaitu,  DAC,  ACB,  CBD,  BDA 

b. Jika AC = 5 cm,maka panjang sisi CB, sisi BD, dan sisi DA = 

5 cm 

1 

1 

 

Skor maksimal 2 

5.  a. Sisi FG = sisi GH 

b. Sisi FI = sisi HI 

c.  GHI =  GFI 

1 

 

1 

 Skor maksimal 2 

6. a. Segitiga tumpul 

b.  RPQ  

1 

1 

Skor maksimal 2 

 

7. 

Diketahui  : a = 32, t = 40 

                    Skala = 1:8 

 

 

1 
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alas  =  x  = 4 cm 

tinggi =  x 40 = 5 cm 

                   
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Skor maksimal 3 

8. Diketahui  : p = 28, l = 16 

                    Skala = 1:4 

Panjang =  x 28 = 7 

Lebar =  x 16 = 4  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Skor maksimal 3 

Jumlah Skor 16 

 

 

 

 

5 cm 

4 cm 

7 cm 

4 cm 
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Lampiran 21 

 

HASIL TES AKHIR PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Abdul Kholik 75 √   
2 Nur Asikin 87,5 √   
3 Saeful Anwar 37,5   √ 
4 Suki 62,5   √ 
5 Tohirin 37,5   √ 
6 Fitriyanti 68,75 √   
7 Abdul Kholik S 0     
8 Agus Setiawan 50   √ 
9 Casniyah 87,5 √   
10 Devi Lusiana 87,5 √   
11 Jeni 81,25 √   
12 Hendri Agus Riyanto 56,25   √ 
13 Irwan Irawan 87,5 √   
14 Rina Susanti 75 √   
15 Saefullah 81,25 √   
16 Tianingsih 81,25 √   
17 Akh. Sofyan 0     
18 Ade Yusuf Irawan 50   √ 
19 Aldi Setiawan 81,25 √   
20 Anah Nofiyah       
21 Anita 87,5 √   
22 Cika Putri Ayu L. 62,5   √ 
23 Desi 68,75 √   
24 Diana Sari 75 √   
25 Didik Dimas Mahara 43,75   √ 
26 Dinda Indri Safitri 75 √   
27 Dinda Setiani 50   √ 
28 Eka Safitri 37,5   √ 
29 Heni Yismayanti 81,25 √   
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Faisal Ramadhon 81,25 √   
31 Ilham Nurhadi 87,5 √   
32 Imam Mustofa Arif 75 √   
33 Indra Soleh 56,25  √ 
34 Jihan Nuraeni 68,75 √   
35 Lili Nur Indahsari 81,25 √   
36 Nova Auliatul 75 √   
Jumlah Nilai 2293,75   
Nilai Rata-rata 69,51   
Jumlah siswa tuntas belajar  22   
Persentase tuntas belajar  66,67%   
Jumlah siswa tidak tuntas belajar    11 
Persentase tidak tuntas belajar    33,33% 
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Lampiran 22 

 

HASIL TES AKHIR PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Abdul Kholik 62,5   √ 
2 Nur Asikin 87,5 √   
3 Saeful Anwar 56,25   √ 
4 Suki 50   √ 
5 Tohirin 50   √ 
6 Fitriyanti 87,5 √   
7 Abdul Kholik S 75 √   
8 Agus Setiawan 75 √   
9 Casniyah 75 √   
10 Devi Lusiana 75 √   
11 Jeni 75 √   
12 Hendri Agus Riyanto 75 √   
13 Irwan Irawan 75 √   
14 Rina Susanti 81,25 √   
15 Saefullah 87,5 √   
16 Tianingsih 87,5 √   
17 Akh. Sofyan 62,5   √ 
18 Ade Yusuf Irawan 87,5 √   
19 Aldi Setiawan 62,5   √ 
20 Anah Nofiyah 62,5   √ 
21 Anita 75 √   
22 Cika Putri Ayu L. 62,5   √ 
23 Desi 75 √   
24 Diana Sari 81,25 √   
25 Didik Dimas Mahara 68,75 √   
26 Dinda Indri Safitri 75 √   
27 Dinda Setiani 87,5 √   
28 Eka Safitri 62,5   √ 
29 Heni Yismayanti 75 √   
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Faisal Ramadhon 100 √   
31 Ilham Nurhadi 81,25 √   
32 Imam Mustofa Arif 75 √   
33 Indra Soleh 50   √ 
34 Jihan Nuraeni 75 √   
35 Lili Nur Indahsari 75 √   
36 Nova Auliatul 87,5 √   
Jumlah Nilai 2656,25   
Nilai Rata-rata 73,78   
Jumlah siswa tuntas belajar  26   
Persentase tuntas belajar  72,22%   
Jumlah siswa tidak tuntas belajar    10 
Persentase tidak tuntas belajar    27,78% 
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Lampiran 23 

 

 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS I 

KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Abdul Kholik 68,75 √   
2 Nur Asikin 81,25 √   
3 Saeful Anwar 62,5   √ 
4 Suki 50   √ 
5 Tohirin 43,75   √ 
6 Fitriyanti 75 √   
7 Abdul Kholik S 56,25   √ 
8 Agus Setiawan 43,75   √ 
9 Casniyah 68,75 √   
10 Devi Lusiana 81,25 √   
11 Jeni 75 √   
12 Hendri Agus Riyanto 81,25 √   
13 Irwan Irawan 75 √   
14 Rina Susanti 75 √   
15 Saefullah 75 √   
16 Tianingsih 68,75 √   
17 Akh. Sofyan 43,75   √ 
18 Ade Yusuf Irawan 93,75 √   
19 Aldi Setiawan 68,75 √   
20 Anah Nofiyah 43,75   √ 
21 Anita 68,75 √   
22 Cika Putri Ayu L. 56,25   √ 
23 Desi 87,5 √   
24 Diana Sari 68,75 √   
25 Didik Dimas Mahara 62,5   √ 
26 Dinda Indri Safitri 75 √   
27 Dinda Setiani 81,25 √   
28 Eka Safitri 43,75   √ 
29 Heni Yismayanti 75 √   
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Faisal Ramadhon 75 √  
31 Ilham Nurhadi 87,5 √  
32 Imam Mustofa Arif 87,5 √  
33 Indra Soleh 62,5  √ 
34 Jihan Nuraeni 75 √  
35 Lili Nur Indahsari 75 √  
36 Nova Auliatul 87,5 √  
Jumlah Nilai 2500   
Nilai Rata-rata 69,44   
Jumlah siswa tuntas belajar  25  
Persentase tuntas belajar  69,44%  
Jumlah siswa tidak tuntas belajar   11 
Persentase tidak tuntas belajar   30,56% 
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Lampiran 24 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

 

1. Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
 

Nilai butir 1 = A 
 

2.  Kerjasama siswa berkelompok dalam membuat 
 model-model pemecahan masalah yang di- 
 ajukan. 

Nilai butir 2 = B 
3. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil  

kerjanya  
Nilai butir 3 = C 

 
4.  Keberanian siswa dalam mengemukakan 

 tanggapan atau pendapat 
Nilai butir 4 = D 

 
5.  Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 

 yang diberikan guru 
Nilai Butir 5 = E 

 

 

Persentase Keaktifan Siswa  

 =  X 100% 

Brebes, .................... 2012 

Observer 

 

 

 

.....................................................

1 2 3 4 



158 
 

 

Lampiran 25 

 

DESKRIPTOR 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Keaktifan siswa bertanya kepada guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya bila ditunjuk. 

b. Siswa berani mengajukan pertanyaan sendiri. 

c. Pertanyaan siswa sesuai dengan materi pelajaran. 

d. Siswa bertanya lebih dari satu kali. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Kerjasama siswa berkelompok dalam membuat model-model pemecahan 

masalah yang diajukan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tidak membedakan teman sekelompoknya. 

b. Berdiskusi membuat model-model untuk memecahkan masalah yang 

diajukan. 

c. Berdiskusi mencari solusi untuk memecahkan masalah yang diajukan. 

d. Saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok. 

e. Mengutamakan kepentingan kelompok/ tidak egois. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat/lima deskriptor tampak 
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3. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mempresentasikan hasil kerja menurut kesadaran sendiri (tanpa ditunjuk 

guru). 

b. Menjelaskan presentasi hasil kerjanya dengan runtut. 

c. Mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

d. Mempresentasikan di depan kelas. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk oleh guru. 

b. Pendapat siswa sesuai dengan materi pelajaran. 

c. Siswa mengemukakan pendapat dengan kalimat yang runtut. 

d. Siswa mengemukakan pendapat dengan jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru. 

b. Siswa menyelesaikan tugas sendiri/bersama kelompoknya. 

c. Siswa tidak banyak mengobrol dalam menyelesaikan tugas. 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 
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Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 26 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor 

Persen-
tase  

A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Abdul Kholik   √         √     √     √           √   11 55 
2 Nur Asikin     √       √       √       √         √ 16 80 
3 Saeful Anwar   √       √       √     √         √     9 45 
4 Suki √           √   √         √       √     9 45 
5 Tohirin     √     √         √       √         √ 15 75 
6 Fitriyanti     √     √         √     √           √ 14 70 
7 Abdul Kholik S                                         0 0 
8 Agus Setiawan √           √       √   √         √     10 50 
9 Casniyah √             √       √   √         √   14 70 
10 Devi Lusiana       √     √       √         √     √   17 85 
11 Jeni       √     √         √   √         √   16 80 
12 Hendri Agus Riyanto   √         √         √     √       √   15 75 
13 Irwan Irawan   √         √         √     √         √ 16 80 
14 Rina Susanti       √       √   √       √           √ 16 80 
15 Saefullah     √     √         √       √         √ 15 75 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor 

Persen-
tase 

A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

16 Tianingsih     √         √     √     √       √     14 70 
17 Akh. Sofyan                                         0 0 
18 Ade Yusuf Irawan       √       √       √     √         √ 19 95 
19 Aldi Setiawan     √       √         √     √       √   16 80 
20 Anah Nofiyah   √       √       √         √     √     11 55 
21 Anita     √         √   √       √         √   14 70 
22 Cika Putri Ayu L.   √       √     √         √         √   10 50 
23 Desi     √     √           √     √     √     14 70 
24 Diana Sari     √       √     √       √           √ 14 70 
25 Didik Dimas Mahara     √   √         √         √   √       10 50 
26 Dinda Indri Safitri   √       √         √       √       √   13 65 
27 Dinda Setiani       √     √         √       √     √   18 90 
28 Eka Safitri       √     √       √       √         √ 17 85 
29 Heni Yismayanti     √       √         √   √       √     14 70 
30 Faisal Ramadhon     √     √         √         √       √ 16 80 
31 Ilham Nurhadi     √     √         √       √       √   14 70 
32 Imam Mustofa Arif     √         √     √       √       √   16 80 
33 Indra Soleh                                         0 0 
34 Jihan Nuraeni   √       √         √     √           √ 13 65 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persen-
tase A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
35 Lili Nur Indahsari       √     √       √     √         √   15 75 
36 Nova Auliatul     √     √           √   √           √ 15 75 

Jumlah Siswa 3 8 15 7 1 12 14 6 2 7 14 10 3 13 14 3 1 7 13 12   
Jumlah Nilai 92 91 98 83 102 466 2330 
Rata-rata 2,79 2,76 2,97 2,52 3,09     
Persentase (%) 69,70 68,94 74,24 62,88 77,27   70,61 
 
Keterangan: 
A : Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
B : Kerjasama siswa berkelompok dalam membuat atau mengembangkan model-model pemecahan masalah yang diajukan 
C : Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya  
D : Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
E : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
 
  Kluwut, 16 April 2012 
Observer Observer 
 
 
 
 
Susilowati, S.Pd. SD. Mutamimatul Ula 
19630506 198304 2 004 1402408016   
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Lampiran 27 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor 

Persen-
tase  

A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Abdul Kholik   √         √       √     √       √     12 60 
2 Nur Asikin     √         √     √       √       √   16 80 
3 Saeful Anwar   √     √       √         √       √     8 40 
4 Suki √       √         √     √         √     7 35 
5 Tohirin     √   √         √         √       √   12 60 
6 Fitriyanti     √         √       √       √       √ 19 95 
7 Abdul Kholik S     √     √         √     √         √   13 65 
8 Agus Setiawan √           √       √       √         √ 14 70 
9 Casniyah     √       √     √       √         √   13 65 
10 Devi Lusiana       √     √         √     √         √ 18 90 
11 Jeni       √       √       √       √   √     18 90 
12 Hendri Agus Riyanto       √       √       √       √     √   19 95 
13 Irwan Irawan     √       √         √     √       √   16 80 
14 Rina Susanti       √       √       √     √       √   18 90 
15 Saefullah   √         √     √     √           √   11 55 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor 

Persen-
tase 

A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

16 Tianingsih     √         √     √   √             √ 15 75 
17 Akh. Sofyan   √       √       √     √         √     9 45 
18 Ade Yusuf Irawan       √     √         √     √         √ 18 90 
19 Aldi Setiawan √           √       √         √     √   14 70 
20 Anah Nofiyah √           √       √       √     √     12 60 
21 Anita   √         √       √     √         √   13 65 
22 Cika Putri Ayu L.   √       √       √       √         √   11 55 
23 Desi       √       √       √     √         √ 19 95 
24 Diana Sari     √         √   √       √         √   14 70 
25 Didik Dimas Mahara   √       √       √       √       √     10 50 
26 Dinda Indri Safitri     √       √       √       √       √   15 75 
27 Dinda Setiani     √       √         √       √       √ 18 90 
28 Eka Safitri     √       √       √       √         √ 16 80 
29 Heni Yismayanti     √         √       √     √       √   17 85 
30 Faisal Ramadhon       √     √         √     √       √   17 85 
31 Ilham Nurhadi     √       √       √       √       √   15 75 
32 Imam Mustofa Arif       √   √           √       √       √ 18 90 
33 Indra Soleh   √       √       √       √         √   11 55 
34 Jihan Nuraeni     √     √         √     √           √ 14 70 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persen-
tase A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
35 Lili Nur Indahsari       √   √         √     √         √   14 70 
36 Nova Auliatul     √     √         √     √           √ 14 70 

Jumlah Siswa 4 8 15 9 3 9 15 9 1 9 14 12 4 12 14 6 0 7 18 11   
Jumlah Nilai 101 102 109 94 112 527 2590 
Rata-rata 2,81 2,83 3,03 2,61 3,11   
Persentase (%) 70,14 70,83 75,69 65,28 77,78  71,94 
 
Keterangan: 
A : Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
B : Kerjasama siswa berkelompok dalam membuat atau mengembangkan model-model pemecahan masalah yang diajukan 
C : Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya  
D : Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
E : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
  Kluwut, 17 April 2012 
Observer Observer 
 
 
 
Susilowati, S.Pd. SD. Mutamimatul Ula 
19630506 198304 2 004 1402408016 
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Lampiran 28 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1.  Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1           2          3           4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  
        hasil belajar 
1.2 Merancang dampak pengiring  

          
       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

1. NAMA GURU :  ………………………………………………….. 

2. SEKOLAH : ………………………………………………….. 

3. MATA PELAJARAN : ………………………………………………….. 

4. KELAS : ………………………………………………….. 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6.  WAKTU :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                     :  ………………………………………………….. 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik 

3.2.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

kontekstual 

3.2.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

3.2.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

3.2.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 
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  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

   
 
 
 
 

Susilowati, S.Pd SD 

  19630506 198304 2 004 

 

Nilai APKG RPP = R 

R =   = 
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Lampiran 29 

DESKRIPTOR 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan 

tafsiran ganda 

b. Rumusan tujuan khusus dinyatakan lengkap, bila memenuhi 

rambu-rambu: 

- Subjek belajar (A= audience). 

- Tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur (B = 

behavior). 

- Kondisi belajar (C = condition). 

- Kriteria keberhasilan (D = degree) 

c.  Tujuan khusus berurutan secara logis (dari yang mudah ke yang 

sukar), dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret 

ke yang abstrak, dan dari berfikir tingkat rendah sampai tingkat 

tinggi 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 
jelas tetapi lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, 
atau lengkap dan logis 
Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

 Indikator  : 1.2 Merancang dampak pengiring  

 Penjelasan : Dampak pengiring adalah kemampuan di luar TPK yang terbentuk 

sebagai dampak iringan kegiatan pembelajaran, seperti kemampuan 

bekerja sama, mengemukakan pendapat, berpikir kritis, bertanggung 

jawab, disiplin. 

 Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 

3 
 
 

4 
 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 
operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional tetapi tidak sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang 
operasional dan sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai 

berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir dalam 

bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai 

berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan siswa belajar 

(misalnya: gambar, model benda asli dan peta). 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Direncanakan penggunaan satu macam media 
tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan 
Direncanakan penggunaan satu macam media 
yang sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu 
macam media yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah 

ini  

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan guru, 

observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, melakukan 

percobaan, membaca, dan sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa dapat 

dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multi metode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa  
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 
Tiga sampai empat deskriptor tampak 
Lima sampai enam deskriptor tampak 
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan mengguna- 
kan pendekatan pembelajaran matematika realistik 

 Penjelasan :  Langkah-langkah pembelajaran matematika realistik adalah tahap-

tahap pembelajaran matematika realistik yang direncanakan guru 

sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
3 

 
4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan dan materi pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci.  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan, 
disertai rencana kegiatan terstruktur dan mandiri 

 

Indikator : 3.2.1 Persiapan: Menyiapkan masalah kontekstual 

Penjelasan : Guru menyiapkan masalah kontekstual dan memiliki berbagai macam 
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     strategi yang mungkin akan ditempuh siswa dalam menyelesaikannya. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

Menyiapkan masalah kontekstual tetapi tidak rinci. 
Menyiapkan masalah kontekstual secara rinci.  
Menyiapkan masalah kontekstual secara rinci dan 
sesuai dengan tujuan 
Menyiapkan masalah kontekstual secara rinci, 
sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan 
karakteristik siswa 

 

Indikator : 3.2.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran dengan mengajukan  

masalah (soal) kontekstual yang nyata bagi siswa. 

Penjelasan : Pada bagian ini guru mengajukan masalah yang nyata bagi siswa  

sesuai  dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga 

siswa segera terlibat dalam pembelajaran bermakna. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

 

Dicantumkan masalah kontekstual tetapi tidak rinci. 
Dicantumkan masalah kontekstual secara rinci.  
Dicantumkan masalah kontekstual secara rinci dan 
sesuai dengan tujuan 
Dicantumkan masalah kontekstual secara rinci dan 
sesuai dengan tujuan, disertai rencana kegiatan 
terstruktur dan mandiri 

 

Indikator : 3.2.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesaikan masalah sesuai  

        pengalamannya secara perorangan maupun kelompok, siswa  

       mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik 

       secara informal terhadap masalah yang diajukan lalu  

       mempresentasikan hasil kerjanya. 

Penjelasan : Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai  

     dengan pengalamannya, dapat dilakukan secara perorangan maupun  

     kelompok, siswa membuat model-model simbolik dari masalah yang  

     diajukan, kemudian setiap siswa atau kelompok mempresentasikan  

     hasil kerjanya di depan siswa atau kelompok lain. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 

 
3 

 
 
 

4 
 

Dicantumkan langkah siswa memecahkan masalah. 
Dicantumkan langkah siswa memecahkan masalah 
melalui diskusi kelompok. 
Dicantumkan langkah siswa memecahkan masalah 
melalui diskusi kelompok, membuat dan 
mengembangkan  model bangun datar dari masalah 
yang diajukan. 
Dicantumkan langkah siswa memecahkan masalah 
melalui diskusi kelompok dan membuat  model 
bangun datar dari masalah yang diajukan, lalu 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

 

Indikator : 3.2.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesimpulan dari model yang  

       diciptakan atau dikembangkan ke pengetahuan formal, 

selanjutnya mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk formal. 

Penjelasan : Siswa diajak menarik kesimpulan dari model-model yang telah dibuat  

     atau dikembangkan menuju pengetahuan formal, serta pada akhir  

     pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk  

     matematika formal. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 

 
 

3 
 
 
 

4 
 

Dicantumkan langkah siswa menarik kesimpulan. 
Dicantumkan langkah siswa menarik kesimpulan 
dari pengetahuan yang dimiliki menuju pada 
matematika formal.  
Dicantumkan langkah siswa menarik kesimpulan 
dari pengetahuan yang dimiliki menuju pada 
matematika formal dan langkah siswa mengerjakan 
evaluasi. 
Dicantumkan langkah siswa menarik kesimpulan 
dari pengetahuan yang dimiliki menuju pada 
matematika formal dan langkah siswa mengerjakan 
evaluasi secara individu. 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 
 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk setiap 

tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 
pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai 
berikut. 

Skala 
Penilaian 

Penjelasan 

1 
 
2 

 
3 
 
4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, inti, 
dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah waktu 
kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-langkah 
pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa belajar 

secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

    cara memotivasi siswa. 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut kemampuan 

mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut 
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kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi 

siswa pada tahap pembukaan, selama proses belajar dan pada 

penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau 
pemahaman  
Terdapat pertanyaan penerapan. 
Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar 

 Penjelasan : Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot, dan alat 

pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis kegiatan. 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan waktu. 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan lingkungan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah kegiatan guru 

dalam menentukan pengelompokan, memberi tugas, menata alur 
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kerja, dan cara kerja sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, 

dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai dengan 
tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di antaranya 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai dengan 
tujuan. 
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 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 

 
4 

Setiap TPK diuji oleh satu pertanyaan atau 
lebih. 
Rumusan pertanyaan mengukur TPK yang 
akan dicapai. 
Rumusan pertanyaan memenuhi syarat-syarat 
penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan memenuhi syarat-syarat 
penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa dan tercantum dalam 
kunci jawaban. 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat dari 

penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 
tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran hendaknya 

mengikuti kaidah bahasa tulis. 
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 30 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

  

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator         1  2 3         4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring  

          

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

    Rata-rata butir 2 = B 

1. NAMA GURU    : MUTAMIMATUL ULA 
2. NIM     : 1402408016 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN KLUWUT 04 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : I (SATU)/ 1 (SATU) 
7. PELAKSANAAN    : 16 APRIL 2012 

√

3,5 

√

√

√

√

3,67 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik 

3.2.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

kontekstual 

3.2.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

3.2.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

3.2.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,44 

√

√
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 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

    

Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  =  =  = 3,52 

 

Kluwut, 16 April 2012 

Observer 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

     19630506 198304 2 004 

 

√

3,5 

√

4 

√

√

3 

√
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Lampiran 31 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator         1  2 3         4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring  

          

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

    Rata-rata butir 2 = B 

1. NAMA GURU    : MUTAMIMATUL ULA 
2. NIM     : 1402408016 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN KLUWUT 04 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : I (SATU)/ 2 (DUA) 
7. PELAKSANAAN    : 17 APRIL 2012 

√

√

√

√

√

√

4 

3,67 



185 
 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik 

3.2.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

kontekstual 

3.2.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

3.2.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

3.2.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3 
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  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  =  =  = 3,45 

 

Kluwut, 17 April 2012 

Observer 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

     19630506 198304 2 004 

 

√

√

√

3,5 

3 

3,5 

√
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Lampiran 32 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir pengukuran 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

                   1           2            3            4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

1.    NAMA GURU :  ………………………………………………….. 

2. SEKOLAH : ………………………………………………….. 

3. MATA PELAJARAN : ………………………………………………….. 

4. KELAS : ………………………………………………….. 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6.  WAKTU :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                     :  ………………………………………………….. 
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 
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pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika melalui 

kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

 matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

 matematika dalam kehidupan sehari-hari  

5.4 Menerapkan pendekatan pembelajaran  

 matematika realistik 

5.4.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

   kontekstual 

5.4.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

5.4.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

5.4.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

                                                                                                 Rata-rata butir 4 = T        
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6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

                            

K =  

 

Observer, 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

19630506 198304 2 004 
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Lampiran 33 

 

DESKRIPTOR 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  
 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan sumber 

belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.  

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a atau c tampak 
Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d 
tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas 

harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk mulai 

belajar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

      a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

    b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( 

apersepsi ). 

    c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar 

materi dan kegiatan. 

    d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, 

perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan.  

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 
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    b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

    c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

    d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan 

situasi dan lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan alat bantu 

(media) pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas, tidak 

termasuk papan tulis, kapur/spidol, dan penghapus. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 
2 
 
3 
 
4 

Guru menggunakan sendiri alat bantu pembelajaran 
Siswa dilibatkan dalam menggunakan alat bantu 
pembelajaran 
Siswa dikelompokkan untuk menggunakan alat bantu 
pembelajaran 
Pada hampir seluruh kegiatan inti siswa mendapat 
kesempatan menggunakan alat bantu pembelajaran secara 
kelompok atau individual. 

 

 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran sehingga 

kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan tatanan yang 

runtun. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

    b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 
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    c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

    d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau 

PR pada akhir pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b dan 
c tampak 
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; atau 
b, c, dan d tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

  

Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual,  

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi 

perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk dampak pengiring. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

   a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai 

dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

   b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai 

dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

   c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

    d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) yang sedang dikelola. 

   e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa 

terlibat secara optimal. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu 

pembelajaran yang telah dialokasikan. 
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   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

   a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

   b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

    c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang   

         ditentukan. 

   d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

    e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

   f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat / lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang bertalian 

dengan isi pembelajaran. 

    Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada usaha 

guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada usaha 

guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha guru 

untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah dipahami 

siswa. 
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 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan dan 

komentar siswa. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

 
4 

 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 
pertanyaan / pendapat  atau tidak menanggapi 
pertanyaan / pendapat siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 
pertanyaan / pendapat, sesekali menggali 
respons atau pertanyaan siswa dan memberi 
respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa 
selama pembelajaran berlangsung dan 
memberikan balikan kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon 
pertanyaan temannya atau menampung 
respons dan pertanyaan siswa untuk kegiatan 
selanjutnya. 

 

 Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk 

gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam berkomunikasi 

dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk gerakan badan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Pembicaraan lancar. 

    b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

    c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa 

tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan 

jelas. 

d.   Isyarat termasuk gerakan badan tepat.    

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang 

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

     a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

    b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

    c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mampu menggali reaksi siswa. 

    d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. Kegiatan ini 

dapat terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat rangkuman 
atau ringkasan atau meninjau ulang. 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

    a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

    b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif *) 

    c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur 

siswa. *) 

    d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

    *)1  Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor 

b, c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan 

memang tidak menuntut dilakukannya tindakan dimaksud. 

Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, 

mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila 

keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga 

deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai 

maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, 

atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut 

muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan 

tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut 

tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai dengan 

semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 
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dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, 

sehingga tidak diberi nilai untuk tindakan salah yang 

dilakukan itu.  

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

    Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara, 

gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

    a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

    b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

    c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

     d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-hal 

yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap 
siswa yang membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan 
masalahnya sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu temannya 
yang membutuhkan.  
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*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 
kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 
 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap siswa. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

    a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

    b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

    c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

     d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat 

dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

    b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan 

tentang pendapatnya. 

    c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

    d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
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3 
4 

Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran Matematika 

  Indikator  : 5.1 Menanamkan konsep matematika melalui kegiatan 

manipulatif. 

  Penjelasan : Penanaman konsep matematika  dilakukan dengan memberi 

kesempatan kepada siswa melakukan kegiatan manipulatif benda 

nyata yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

Penanaman konsep melalaui satu jenis 
kegiatan dengan manipulasi sejenis benda 
Penanaman konsep melalui satu jenis 
kegiatan dengan manipulasi dua jenis 
benda. 
Penanaman konsep melalui dua jenis 
kegiatan dengan manipulasi dua jenis 
benda. 
Penanaman konsep melalui beberapa jenis 
kegiatan dengan manipulasi berbagai jenis 
benda.  

 

  Indikator  : 5.2 Mengusai konsep dan simbol-simbol matematika. 

   Penjelasan : Simbol matematika mengacu pada perlambangan yang 

digunakan dalam operasi dan pengerjaan. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
4 

Membaca simbol matematika dengan 
benar. 
Menggunakan simbol matematika dengan 
benar. 
Berbahasa matematika dengan benar. 
Menyelesaikan masalah matematika 
dengan menggunakan simbol matematika. 
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  Indikator  : 5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

  Penjelasan : Penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari 

sangat perlu ditekankan oleh guru agar siswa memanfaatkan 

konsep matematika. 

      Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

      a. Memberikan contoh penerapan konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

      b. Mendorong siswa mencari contoh penerapan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

      c. menunjukkan adanya keterkaitan matematika dengan mata 

pelajaran lain. 

      d. Menyelesaikan masalah yang ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari secara praktis dengan menggunakan konsep 

matematika. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.4 Memberikan latihan penggunaan konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

  Penjelasan : Penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari 

sangat perlu ditekankan oleh guru agar siswa memanfaatkan 

konsep matematika. 

      Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mengajukkan masalah kontekstual sebagai awal 

pembelajaran. 

b. Menggunakan model-model untuk menjembatani siswa dari 

situasi informal ke situasi formal. 

c. Memberi kesempatan siswa untuk menkonstruksi 

pengetahuannya sendiri secara individu atau kelompok. 
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d. Menciptakan suasana interaktif antara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.4.1 Persiapan: Menyiapkan masalah kontekstual 

Penjelasan : Guru menyiapkan masalah kontekstual dan memiliki berbagai ma- 

cam strategi yang mungkin akan ditempuh siswa dalam 

menyelesaikannya. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Masalah kontekstual menarik perhatian siswa dan mampu 

membangkitkan motivasi siswa untuk belajar matematika. 

b. Masalah kontekstual sebagai titik awal pembangunan suatu 

konsep. 

c. Masalah kontestual tidak melibatkan “emosi”. 

d. Masalah kontestual memperhatikan pengetahuan awal yang 

dimiliki oleh siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.4.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran dengan mengajukan  

masalah (soal) kontekstual yang nyata bagi siswa. 

Penjelasan : Pada bagian ini guru mengajukan masalah yang nyata bagi siswa  

sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga 

siswa segera terlibat dalam pembelajaran bermakna. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memulai pembelajaran dengan mangajukan masalah (soal) 

yang nyata bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat 

pengetahuannya. 
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b. Mengarahkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

c. Memberi kesempatan siswa untuk memahami masalah. 

d. Meminta siswa untuk memecahkan masalah dengan cara 

mereka sendiri. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.4.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesaikan masalah sesuai  

       pengalamannya secara perorangan maupun kelompok, siswa  

      mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik 

      secara informal terhadap masalah yang diajukan lalu  

      mempresentasikan hasil kerjanya. 

Penjelasan : Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah  

sesuai dengan pengalamannya, dapat dilakukan secara perorangan 

maupun kelompok, siswa membuat model-model simbolik dari 

masalah yang diajukan, kemudian setiap siswa atau kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan siswa atau kelompok 

lain. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Membantu siswa dalam menafsirkan permasalahan nyata. 

b. Memberi kesempatan siswa untuk terlibat secara aktif 

menyelesaikan permasalahan nyata pada proses pembelajaran. 

c. Memberi kesempatan siswa untuk membuat atau 

mengembangkan model-model simbolik secara informal 

terhadap permasalahan yang diajukan. 

d. Membangun membelajaran yang interaktif, yaitu siswa 

menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang 

diberikannya, memahami jawaban temannya, menyatakan 

ketidaksetujuan. 
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e. Memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-

temannya. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.4.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesimpulan dari model yang  

diciptakan atau dikembangkan ke pengetahuan 

formal,selanjutnya mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk 

formal. 

Penjelasan : Siswa diajak menarik kesimpulan dari model-model yang telah  

dibuat atau dikembangkan menuju pengetahuan formal, serta pada 

akhir  pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam 

bentuk matematika formal. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mengajak siswa membuat kesimpulan. 

b. Mengajak siswa menarik kesimpulan dari model yang telah 

dibuat dan dikembangkan menuju ke pengetahuan formal. 

c. Membagi soal evaluasi kepada masing-masing siswa. 

d. Meminta siswa untuk mengerjakan sendiri soal evaluasi yang 

diberikan. 

 

 

 

 

 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan balikan 

mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai 

berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Tidak melakukan penilaian selama proses 
pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan 
tugas kepada siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja 
yang ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat 
yang ditunjukkan siswa. 

 

 Indikator  : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

      Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan 
tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan 
tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Pembelajaran lancar. 

    b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

    c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

    d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung 

jawab, tenggang rasa). 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

    b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

    c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata 

daerah atau asing). 

      d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa, 

agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan 

benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti 

menegur, menyuruh, memperbaiki atau menanyakan kembali. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 
1 
 
2 
3 
 
4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 
memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 
kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 
kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 
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Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara keseluruhan 

dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, dan 

ketegasan). 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    a. Berbusana rapi dan sopan. 

    b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

     c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

    d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 34 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.  1 2 3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

1. NAMA GURU    : MUTAMIMATUL ULA 
2. NIM     : 1402408016 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN KLUWUT 04 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : I (SATU)/ 1 (SATU) 
7. PELAKSANAAN  : 16 APRIL 2012

√

√

√

√

3,5 

√
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 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

√

√

√

3 

√

√

√

√

√

√

3,2 

√

√

√
√
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kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika melalui 

kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

 matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

 matematika dalam kehidupan sehari-hari  

5.4 Menerapkan pendekatan pembelajaran  

 matematika realistik 

5.4.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

   kontekstual 

5.4.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

5.4.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

5.4.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

                                                                                                 Rata-rata butir 4 = T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

√

√

√

√

√

√

√

√

3 

3 

√
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6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

Nilai APKG 2 (PP) = K 

K =  

  =  =  = 3,14 

  

 Kluwut, 16 April 2012 

Observer 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

     19630506 198304 2 004 

 

√

√

√

√

3 

3,25 

√
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Lampiran 35 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.           1            2            3           4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

1. NAMA GURU    : MUTAMIMATUL ULA 
2. NIM     : 1402408016 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN KLUWUT 04 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : I (SATU)/ 2 (DUA) 
7. PELAKSANAAN  : 17 APRIL 2012

√

√

√

√

√

3,5 
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 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,2 

3,33 
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kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika melalui 

kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

 matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

 matematika dalam kehidupan sehari-hari  

5.4 Menerapkan pendekatan pembelajaran  

 matematika realistik 

5.4.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

   kontekstual 

5.4.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

5.4.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

5.4.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

                                                                                                 Rata-rata butir 4 = T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

√

√

√

√

√

√

√

√

3 

3,13 

√
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6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

 

Nilai APKG 2 (PP) = K 

K =  

  =  =  = 3,34 

  

 Kluwut, 17 April 2012 

Observer 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

     19630506 198304 2 004 

 

√

√

√

√

√

3,75 

3,5 
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Lampiran 36 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SIKLUS II 

 

No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
1 2730 Abdul Kholik L √ √ 
2 2777 Nur Asikin L √ √ 
3 2972 Saeful Anwar L √ √ 
4 2965 Suki P √ √ 
5 2803 Tohirin L √ √ 
6 2820 Fitriyanti P √ √ 
7 2831 Abdul Kholik S. L √ √ 
8 2835 Agus Setiawan L √ √ 
9 2850 Casniyah P √ √ 
10 2853 Devi Lusiana P √ √ 
11 2863 Jeni L √ √ 
12 2866 Hendri Agus Riyanto L √ √ 
13 2869 Irwan Irawan L √ √ 
14 2894 Rina Susanti P √ √ 
15 2900 Saefullah L √ √ 
16 2928 Tianingsih P √ √ 
17 2952 Akh. Sofyan L √ √ 
18 2954 Ade Yusuf Irawan L √ √ 
19 2956 Aldi Setiawan L √ √ 
20 2958 Anah Nofiyah P √ √ 
21 2959 Anita P √ √ 
22 2962 Cika Putri Ayu L. P √ √ 
23 2964 Desi P √ √ 
24 2966 Diana Sari P √ √ 
25 2967 Didik Dimas Mahara L √ √ 
26 2968 Dinda Indri Safitri P √ √ 
27 2969 Dinda Setiani P √ √ 
28 2970 Eka Safitri P √ √ 
29 2975 Heni Yismayanti P √ √ 
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No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
30 2976 Faisal Ramadhon L √ √ 
31 2977 Ilham Nurhadi L √ √ 
32 2978 Imam Mustofa Arif L √ √ 
33 2980 Indra Soleh L √ √ 
34 2982 Jihan Nuraeni P √ √ 
35 2985 Lili Nur Indahsari P √ √ 
36 2991 Nova Auliatul P √ √ 

Jumlah siswa yang hadir 36 36 
Persentase kehadiran siswa 100% 100% 
Jumlah siswa yang tidak hadir 0 0 
Persentase ketidakhadiran siswa 0% 0% 
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Lampiran 37 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Satuan Pendidikan : SD Negeri 04 Kluwut 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

 Siklus/Pertemuan : Siklus II/Pertemuan ke 1 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

   

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun datar segitiga, persegi, persegi 

panjang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, layang-

layang. 

6.1.2 Menggambar bangun datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan model kertas duplek yang berbentuk bangun jajar 

genjang dan belah ketupat , siswa dapat menemukan cara  menggambar 

bangun datar jajar genjang dan belah ketupat . 

2. Melalui  metode diskusi, penemuan terbimbing, menggunakan LKS, dan 

dengan memanipulasi model kertas lipat yang berbentuk bangun jajar 

genjang dan belah ketupat, siswa dapat menemukan cara mencari sifat-

sifat bangun datar jajar genjang dan belah ketupat. 
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Dampak Pengiring : Disiplin, tanggung jawab, tekun, rasa hormat dan 

perhatian, teliti. 

 

E. Materi Ajar 

1. Sifat-sifat Jajar genjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sifat-sifat Belah ketupat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan: Pembelajaran Matematika Realistik 

2. Metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan. 

  

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa.  

A B

CD

Sifat-sifat jajargenjang sebagai berikut: 
• Sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. 
• Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 
• Kedua diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama 

panjang. 

P 

Q
S 

R 

Sifat-sifat belah ketupat sebagai 
berikut: 
• Semua sisi sama panjang 
• Kedua diagonal belah ketupat 

merupakan sumbu simetri 
• Sudut-sudut yang berhadapan 

sama besar 
• Diagonal-diagonal belah ketupat 

saling berpotongan tegak lurus 
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b. Guru mempresensi siswa.  

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain   buku pelajaran, alat peraga, 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS).  

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses  

pembelajaran dengan menyampaian salam.  

e. Guru memberikan apersepsi dengan menggunakan LCD 

memperlihatkan gambar benda yang permukaannya menyerupai 

bangun jajar genjang dan belah ketupat, dan bertanya kepada siswa: 

“Apa nama benda ini? Benda ini permukaannya menyerupai bangun 

datar apa? Coba kalian sebutkan benda di sekitar kita yang bentuk 

permukaannya menyerupai bangun jajar genjang dan belah ketupat!”. 

f. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui 

siswa “Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat 

bangun datar jajar genjang dan belah ketupat” . 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

“Setelah mengikuti pelajaran,  anak-anak  dapat menemukan cara 

menggambar bangun jajar genjang dan belah ketupat dan mencari sifat 

bangun jajar genjang dan belah ketupat”. 

h. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol karena siswa menjawab benar pertanyaan guru. 

2. Kegiatan Inti (40 menit ) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru mengajukan masalah kepada siswa dengan bantuan Liquid 

Crystal Display (LCD), yaitu: 

 

 

 

 

 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami 

permasalahan yang diberi guru. 

Bagaimana cara 
menggambar bangun  
datar “jajar genjang” 
dan “belah ketupat”? 
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3) Setelah semua siswa memahami masalah guru membagi siswa 

menjadi 8 kelompok heterogen dengan anggota masing-masing 

kelompok 5 siswa. 

4) Guru memberikan kartu masalah, model kertas karton yang 

berbentuk jajar genjang dan belah ketupat, dan kertas untuk 

menggambar kepada masing-masing kelompok. 

5) Masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menggambar 

model dari kertas karton yang permukaannya menyerupai bangun 

jajar genjang dan belah ketupat dengan caranya sendiri. 

6) Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan cara menggambar bangun jajar genjang dan belah 

ketupat. 

7) Guru memberi LKS untuk dikerjakan oleh masing-masing 

kelompok. LKS tersebut berisi permasalahan yang selanjutnya 

mengenai materi sifat-sifat bangun datar. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Guru memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok 

untuk mendiskusikan permasalahan pada LKS yang diberi oleh 

guru. 

2) Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi 

siswa, serta membantu siswa apabila ada kesulitan. 

3) Setelah waktu mengerjakan LKS selesai, guru menugaskan 

beberapa kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompok 

di depan kelas. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Salah satu perwakilan kelompok maju membacakan jawaban 

hasil kerja kelompok. 

2) Guru dan siswa lain mengamati dan membenarkan jika ada 

jawaban yang salah. 

3) Guru menjelaskan kembali mengenai sifat-sifat bangun jajar 

genjang dan belah ketupat. 
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4) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami 

siswa.  

5) Guru memberi penguatan kepada masing-masing kelompok. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang sifat-sifat bangun jajar 

genjang dan belah ketupat. 

b. Guru melakukan tes akhir. Pada kegiatan ini siswa diminta kembali 

duduk pada tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian, 

guru membagikan lembar soal latihan, guru meminta kepada peserta 

didik untuk bekerja sendiri. 

c. Guru membimbing siswa mengerjakan soal latihan. 

d. Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 

e. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. Alat Peraga, Media, dan Sumber Belajar 

1. Alat Peraga dan Media 

Gambar benda nyata yang bentuk permukaannya menyerupai bangun 

jajar genjang dan belah ketupat, model kertas duplek yang bentuk 

permukaannya menyerupai bangun jajar genjang dan belah ketupat, LKS.  

2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP SD kelas V 

b. Astuti, Lusia Tri dan P. Sunardi. 2009. Matematika 5: Untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 137 dan 141. 

c. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 5: untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Halaman 135-139. 

d. Handoko, Tri. 2006. Terampil Matematika 5: untuk SD kelas V. 

Jakarta: Yudhistira. Halaman 157 dan162 
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I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  : Penilaian proses dan hasil (tes akhir) 

2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes   : Uraian 

4. Alat Penilaian  :  

c. Soal Tes dan Kunci Jawaban 

d. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

5. Kriteria Penilaian : 

c. Jumlah Soal : 4 soal 

d. Skor Soal : nomor 1 (1), nomor 2 (1), nomor 3 (2), nomor 4 

(4) 

6. Skor Penilaian  : Nilai Akhir =  x 100 

 

Brebes,    Mei 2012 

 

Observer      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD.     Mutamimatul Ula 

19630506 198304 2 004    1402408016 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 04 Kluwut 

 

 

 

Wamto, S.Pd. 

19600220 198201 1 004 
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Lampiran 38 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Mata Pelajaran : Matematika     Kelas : V (Lima) 

Materi Pokok : Sifat-sifat jajar genjang    Waktu : 15 menit 

dan belah ketupat 

Kelompok : 

Anggota : 1. .............................................  

                            2. .............................................  

                            3. .............................................  

                            4. ............................................. 

 5. .............................................  

Petunjuk: 

1. Perhatikan gambar 1 di samping! 

a. Nama bangun datar di samping yaitu ... 

b. Ukurlah keempat sisi belah ketupat yang kalian  

peroleh dengan menggunakan penggaris! 

• Sisi PQ = .  .  .  cm 

• Sisi QR = .  .  .  cm 

• Sisi RS = .  .  .  cm 

• Sisi SP = .  .  .  cm 

c. Apakah keempat sisinya sama panjang? 

d. Sisi PQ = sisi  .  .  .  , sisi  .  .  .  , dan sisi  .  .  . 

e. Lipatlah belah ketupat PQRS menurut garis PR. 

• Apakah sudut PSR berhimpit dengan sudut PQR? 

• Sudut PQR = sudut .  .  . 

f. Lipatlah belah ketupat PQRS menurut garis SQ. 

• Apakah sudut SPQ berhimpit dengan sudut SRQ? 

• Sudut SPQ = sudut  .  .  . 

P 

Q
S

R 

Gambar 1 
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Gambar 2 

A B

CD

g. Apakah diagonal belah ketupat saling berpotongan dan tegak lurus? 

 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan gambar 2 di samping! 

a. Nama bangun datar di samping yaitu .... 

b. Sisi AB sejajar dengan sisi ... 

c. Sisi AD sejajar dengan sisi ...   

d. Apakah jajar genjang memiliki sisi yang                               o 

berhadapan sejajar sama panjang? 

e. Sudut ABC berhadapan sama besar dengan 

Sudut .... 

f. Sudut DAB berhadapan sama besar dengan 

Sudut ... 

g. Apakah jajar genjang memiliki sudut yang berhadapan sama besar? 

f. Panjang diagonal OB = panjang diagonal OD 

g. Panjang diagonal OA = panjang diagonal ... 

h. Apakah kedua diagonalnya saling berpotongan dan saling membagi 2 

sama panjang?  

 

 

 

 

 

  

 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Belah Ketupat 
1. Memiliki .  .  . sisi yang sama panjang. 
2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 
3. Diagonal-diagonal belah ketupat saling . . . dan . . . 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Jajar genjang 
1. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 
2. Sudut-sudut yang berhadapan .  .  . 
3. Kedua diagonalnya saling .  .  . dan saling membagi . . . sama 

panjang 
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Lampiran 39 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 
Ranah 

Kognitif 
Tingkat 

Kesulitan 
Nomor 

Soal 
Sifat-sifat 
bangun persegi 
dan persegi 
panjang 

1. Siswa dapat 
menunjukkan 
gambar bangun datar 
jajar genjang. 

2. Siswa dapat 
menentukan  
panjang sisi yang 
sama pada bangun 
jajar genjang. 

3. Siswa dapat 
menentukan besar 
sudut yang sama 
pada bangun belah 
ketupat PQRS. 

4. Siswa dapat 
membuat gambar 
bangun belah 
ketupat dengan skala 
tertentu. 

Uraian 
 
 

 
Uraian 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
Uraian 

C1 
 
 

 
C2 

 
 
 
 

C2 
 
 
 

 
C3 

 
 

Mudah 
 
 

 
Sedang 

 
 

 
 

Sedang 
 
 
 

 
Sulit 

 

1 
 
 

 
2 
 
 

 
 

3 
 
 
 

 
4 
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Lampiran 40 

SOAL-SOAL TES AKHIR 
SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Sifat-sifat Jajar genjang dan belah ketupat 
Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 
Waktu  : 15 menit 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. 

             

 

 

 

 

    

 

 

 

Bangun jajar genjang ditunjukkan pada gambar nomor ... dan ... 

2.                         

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

4. Andri melihat replika ketupat raksasa di Mall. Ketupat raksasa itu bentuk 
permukaannya menyerupai bangun datar belah ketupat. Panjang diagonal ketupat 
raksasa itu adalah adalah 50 cm dan 40 cm. Buatlah bentuk permukaan ketupat 
tersebut dengan skala 1 : 5!    

Perhatikan gambar bangun datar di samping! 
a. Sudut QPS = sudut ... 
b. Sudut PQR = sudut ... 

 

Perhatikan jajar genjang ABCD di samping! 
a. Sisi AB = sisi ... 
b. Sisi BC = sisi ... 

    1  2 3 4

5 6 7

A B

CD 

P 

QS 

R 
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Lampiran 41 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No. 
Soal 

Kunci jawaban Skor 

1. Gambar nomor 1 dan 6 1 
Skor maksimal  1 

2. c. Sisi AB = sisi CD 

d. Sisi BC = sisi AD 

1 
1 

Skor maksimal 2 
3. c. Sudut QRS 

d. Sudut PSR 

1 
1 

Skor maksimal 2 
4. Diketahui  : d1 = 50, d2 = 40 

                    Skala = 1:5 

Panjang =  x 50 = 10 cm 

Lebar =  x 40 = 8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 

1 
 

1 

Skor maksimal 3 

Jumlah Skor 8 
 

10 cm

8 cm
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Lampiran 42 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Satuan Pendidikan : SD Negeri Kluwut 04  

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

 Siklus/Pertemuan : Siklus II/Pertemuan ke 2 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

    

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

6.1.1 Menyebutkan sifat-sifat bangun datar segitiga, persegi, persegi 

panjang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, layang-

layang. 

6.1.2 Menggambar bangun datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dari berbagai benda nyata yang bentuk permukaannya menyerupai 

bangun datar lingkaran dan menggunakan model bangun trapesium, 

siswa dapat menemukan cara  menggambar bangun datar lingkaran dan 

trapesium. 

2. Melalui  metode diskusi, penemuan terbimbing, menggunakan LKS, dan 

menggunakan model bangun lingkaran dan trapesium, siswa dapat 

menemukan cara mencari sifat-sifat bangun datar lingkaran dan 

trapesium. 
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Dampak Pengiring : Disiplin, tanggung jawab, tekun, rasa hormat dan 

perhatian, teliti. 

 

E. Materi Ajar 

1. Sifat-sifat Lingkaran 

 

 

                 

 

 

 

 

2. Sifat-sifat trapesium 

a. Trapesium siku-siku  

 

 

 

 

 

b. Trapesium Sama kaki 

 

 

 

 

 

 

c. Trapesium Sembarang 

 

 

 

 

Sifat-sifat lingkaran sebagai berikut: 
1. Memiliki satu titik pusat. 
2. Memiliki garis tengah yang 

panjangnya 2 kali jari-jari. 
3. Memiliki sumbu simetri yang 

tidak terhingga banyaknya. 

Sifat-sifat trapesium siku-siku sebagai 
berikut: 
(1) Memiliki sisi sejajar. 
(2) Memiliki 2 sudut yang sama besar 

(90 ). 

 

 

 

 

P 

Q

R 

A 

D  C

B

J  I

HG 

P 

S  R

Q

Sifat-sifat trapesium sama kaki sebagai 
berikut: 
• Memiliki 2 sisi yang sama panjang. 
• Memiliki 2 pasang sudut yang sama 

besar. 

Sifat-sifat trapesium sembarang sebagai 
berikut: 
• Memiliki 2 sisi sejajar tetapi tidak 

sama panjangnya. 
• Memiliki sudut yang tidak sama besar 
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F. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan: Pembelajaran Matematika Realistik 

2. Metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penemuan 

terbimbing. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa.  

b. Guru mempresensi siswa.  

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain   buku pelajaran, alat peraga, 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS).  

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses  

pembelajaran dengan menyampaian salam.  

e. Guru memberikan apersepsi dengan memperlihatkan benda-benda 

nyata yang permukaannya berbentuk lingkaran dan memperlihatkan 

gambar benda yang permukaannya menyerupai bangun trapesium 

dengan menggunakan LCD, dan bertanya kepada siswa: “Apa nama 

benda ini? Benda ini permukaannya menyerupai bangun datar apa? 

Coba kalian sebutkan benda di sekitar kita yang bentuk permukaannya 

menyerupai bangun lingkaran dan trapesium!”. 

f. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan  belajar yang akan dilalui 

peserta didik “Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-

sifat bangun datar lingkaran dan trapesium” . 

g. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

“Setelah mengikuti pelajaran,  anak-anak  dapat menemukan cara 

menggambar bangun lingkaran atau trapesium dan mencari sifat 

bangun lingkaran dan trapesium”. 

h. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol karena siswa menjawab benar pertanyaan guru.  
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2. Kegiatan Inti (40 menit ) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru mengajukan masalah kepada siswa dengan bantuan Liquid 

Crystal Display (LCD), yaitu: 

 

 

 

 

: 

 

 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami 

permasalahan yang diberi guru. 

3) Setelah semua siswa memahami masalah guru membagi siswa 

menjadi 8 kelompok heterogen dengan anggota masing-masing 

kelompok 5 siswa. 

4) Guru memberikan kartu masalah, benda nyata yang berbentuk 

lingkaran, model kertas duplek yang bentuk permukaannya 

bangun trapesium, dan kertas untuk menggambar kepada masing-

masing kelompok. 

5) Masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk menggambar 

benda nyata yang permukaannya menyerupai bangun lingkaran 

atau trapesium dengan caranya sendiri. 

6) Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 

menjelaskan cara menggambar bangun lingkaran dan trapesium. 

7) Guru memberi contoh cara menggambar trapesium dengan skala 

tertentu. 

8) Guru memberi LKS untuk dikerjakan oleh masing-masing 

kelompok. LKS tersebut berisi permasalahan selanjutnya 

mengenai materi sifat-sifat bangun lingkaran dan trapesium. 

 

 

Bagaimana cara 
menggambar 
bangun  datar 
“lingkaran” dan 
“trapesium”? 
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b. Elaborasi (15 menit) 

1) Guru memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok 

untuk mendiskusikan permasalahan pada LKS yang diberi oleh 

guru. 

2) Guru berkeliling mengamati, memfasilitasi, dan memotivasi 

siswa, serta membantu siswa apabila ada kesulitan. 

3) Setelah waktu mengerjakan LKS selesai, guru menugaskan 

beberapa kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompok di 

depan kelas. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Salah satu perwakilan kelompok maju membacakan jawaban 

hasil kerja kelompok. 

2) Guru dan siswa lain mengamati dan membenarkan jika ada 

jawaban yang salah. 

3) Guru menjelaskan kembali mengenai sifat-sifat bangun lingkaran 

dan trapesium. 

4) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami 

siswa.  

5) Guru memberi penguatan kepada masing-masing kelompok. 

 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang sifat-sifat bangun 

lingkaran dan trapesium. 

b. Guru melakukan tes akhir. Pada kegiatan ini siswa diminta kembali 

duduk pada tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian, 

guru membagikan lembar soal latihan, guru meminta kepada siswa 

untuk bekerja sendiri. 

c. Guru membimbing siswa mengerjakan soal latihan. 

d. Guru bersama siswa mengoreksi dan menganalisis hasil evaluasi. 

e. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 
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H. Alat Peraga, Media, dan Sumber Belajar 

1. Alat Peraga dan Media 

Kartu masalah, LCD, benda nyata yang permukaannya bangun lingkaran, 

model kertas duplek yang bentuk permukaannya bangun trapesium siku-

siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang, penggaris, busur 

derajat, Lembar Kerja Siswa (LKS). 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus KTSP SD kelas V 

b. Astuti, Lusia Tri dan P. Sunardi. 2009. Matematika 5: Untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 137-142. 

c. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 5: untuk kelas V 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Halaman 132-134 dan 144. 

d. Handoko, Tri. 2006. Terampil Matematika 5: untuk SD kelas V. 

Jakarta: Yudhistira. Halaman 156 dan161. 

 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian  : Penilaian proses dan hasil (tes akhir) 

2. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes   : Uraian 

4. Alat Penilaian  :  

a. Soal Tes dan Kunci Jawaban 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

5. Kriteria Penilaian : 

a. Jumlah Soal : 4 soal 

b. Skor Soal : nomor 1 (1), nomor 2 (2), nomor 3 (2), dan nomor 

4 (4) 
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6. Skor Penilaian : Nilai Akhir =  x 100 

 

Brebes, 15 Mei 2012 

Observer      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD.     Mutamimatul Ula 

19630506 198304 2 004    1402408016 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 04 Kluwut 

 

 

 

Wamto, S.Pd  

19600220 198201 1 004 
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Lampiran 43 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Mata Pelajaran : Matematika      

Kelas   : V (Lima) 

Materi Pokok  : Sifat-sifat lingkaran dan trapesium  

Waktu  : 15 menit 

 

Kelompok : 
Anggota : 1. .............................................  
                            2. .............................................  
                            3. .............................................  
                            4. ............................................. 
 5. .............................................  
Petunjuk: 

Selidiki sifat-sifat atau ciri-ciri apa saja yang berlaku pada lingkaran dan 

trapesium yang berkaitan dengan sisi dan sudutnya. 

1. Perhatikan gambar 1 di samping! 

a. Nama bangun datar di samping yaitu... 

b. Sisi AB sejajar dengan sisi ... 

c. Apakah Trapesium siku-siku memiliki- 

sisi sejajar? 

d. Apakah trapesium siku-siku memiliki sudut siku-siku (90 )? 

e. Berapa jumlah sudut siku-siku yang dimiliki oleh trapesium siku-siku? 

f. Sudut BAD = Sudut ...   (90 ) 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C
Gambar 1 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Trapesium Siku-siku 
1. ...................................................................................................... 
2. Memiliki .  .  .  siku-siku (90 ) 
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2. Perhatikan gambar 2 di samping! 

a. Titik pusat lingkaran yaitu pada titik... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

Q 

b. Jari-jari lingkaran ada di garis... 

c. AB adalah diameter/garis tengah. 

Panjang garis tengah = .... x panjang 

jari-jari 
Gambar 2 

Kesimpulan: 
Sifat-sifat Lingkaran 
1. Memiliki .  .  . titik pusat 
2. Memiliki garis tengah yang panjangnya .  .  . kali jari-jari 
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Lampiran 44 

KISI-KISI SOAL TES  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 
Ranah 

Kognitif 
Tingkat 

Kesulitan 
Nomor 

Soal 
Sifat-sifat 
bangun persegi 
dan persegi 
panjang 

1. Siswa dapat 
menunjukkan 
gambar trapesium 
siku-siku yang 
diketahui sifat-
sifatnya. 

2. Siswa dapat 
menentukan titik 
pusat lingkaran dan 
panjang sisi pada 
bangun datar 
lingkaran. 

3. Siswa dapat 
menentukan pan-
jang sisi pada 
trapesium sama kaki. 

4. Siswa dapat 
menggambar 
trapesium siku-siku 
dengan skala 
tertentu. 

Uraian 
 
 
 

 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
Uraian 

C1 
 
 
 

 
 

C2 
 
 
 
 
 
  C2 

 
 
 

 
C3 

Mudah 
 
 
 
 

 
Sedang 

 
 

 
 

 
Sedang 

 
 

 
 

Sulit 
 

1 
 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 
 

3 
 
 

 
 

4 
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Lampiran 45 

SOAL-SOAL TES AKHIR 
SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Sifat-sifat lingkaran dan trapesium 
Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 
Waktu  : 15 menit 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Berilah tanda ceklist (√ ) untuk trapesium yang memiliki sifat memiliki sisi 

sejajar dan memiliki 2 sudut yang sama besar (90 ). 

 

 

 

(...)    (....)   (....) 

2. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

3. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Adik memiliki mainan yang bentuk permukaannya menyerupai trapesium siku-

siku. Panjang sisi bagian bawah trapesium tersebut 25 cm, panjang sisi bagian 
atas trapesium tersebut 20 cm, tingginya 30 cm. Buatlah bentuk permukaan 
mainan adik tersebut dengan skala 1:5! 

A

B

R

Q
a. Titik pusat dari lingkaran di samping 

yaitu pada titik ... 

b. Sisi AQ = sisi ... 

a. Gambar di samping adalah trapesium... 

b. Sisi GJ = sisi ... 

J  I

HG 
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Lampiran 46 

KUNCI JAWABAN TES 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. 

Soal 
Kunci jawaban Skor 

1.  

 

 

 

         (  ) 

1 

Skor maksimal  1 

2. a. titik P 

b. panjang AQ = QB /QR 

1 

1 

Skor maksimal 2 

3. a. Trapesium sama kaki 

b. Sisi GJ = sisi HI 

1 

1 

Skor maksimal 2 

4. Diketahui  : a = 20, b = 25, t = 30 Skala = 1:5 

a =  x 20 = 4 cm 

b =  x 25 = 5 cm 

t =  x 30 = 6 cm 

 
 
 
 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Skor maksimal 3 

Jumlah Skor 8 
 

6 cm 

4 cm 

 

 

 

 

5 cm
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Lampiran 47 

KISI-KISI  

TES FORMATIF SIKLUS II 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Materi Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 
Ranah 

Kognitif 
Tingkat 

Kesulitan 
Nomor 

Soal 
Sifat-sifat 
bangun persegi 
dan persegi 
panjang 

1. Siswa dapat 
menunjukkan 
gambar trapesium 
yang diketahui sifat-
sifatnya. 

2. Siswa dapat 
menunjukkan 
gambar bangun datar 
jajar genjang. 

3. Dengan melihat 
gambar belah 
ketupat PQRS, siswa 
dapat menentukan 
sisi yang sama 
panjang dan sudut 
yang sama besar. 

4. Dengan melihat 
gambar jajar genjang 
CDEF, siswa dapat 
menentukan panjang 
sisi CD dan panjang 
sisi DE. 

5. Dengan melihat 
gambar trapesium 
ABCD siswa dapat 
menyebutkan nama 
bangun trapesium 
dan menentukan sisi 
yang sejajar. 

6. Dengan melihat 
gambar lingkaran 
siswa dapat 
menentukan titik 

Uraian 
 
 

 
 
Uraian 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 

C1 
 
 

 
 

C1 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

 
C2 

 
 
 

 
 
 

C2 
 
 
 

Mudah 
 
 
 

 
Mudah 

 
 
 

Sedang 
 

 
 
 
 
 

Sedang 
 
 
 
 

 
Sedang 

 
 
 

 
 
 

Sedang 
 
 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 

 
 
 

6 
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pusat lingkaran dan 
panjang jari-jari . 

7. Siswa dapat 
membuat gambar 
bangun belah 
ketupat dengan skala 
tertentu. 

8. Siswa dapat 
membuat gambar 
trapesium siku-siku 
dengan skala 
tertentu. 

 
 
Uraian  
 
 
 
 
Uraian 

 
 

C3 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 

 

 
 

Sulit 
 
 
 

 
Sulit 

 

 
 

7 
 
 
 

 
8 
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Lampiran 48 
PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Penelaah   : Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

A. Materi                                 
1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk 
bentuk uraian) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

3. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Isi materi yang ditanyakan 
sesuai dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat kelas 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

B. Konstruksi                                 
5. Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang menuntut jawaban 
uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal √ √ √ √ 

 
√ √ √ √ 

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √ √ √ √ 
8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau 

yang sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
         

C. Bahasa/Budaya                                 
9. Rumusan kalimat soal komu-

nikatif  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

10. Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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Catatan: 

 ...................................................................................................................................   Tegal, 3 Mei 2012 

 ...................................................................................................................................   Penelaah 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................   Drs. Yuli Witanto 

   19640717 198803 1 002 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

11. Tidak  menggunakan 
kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda 
atau salah pengertian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

12. Tidak menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat/tabu  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
13. Rumusan soal tidak 

mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung 
perasaan siswa 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS II  

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Dua) 

Penelaah  : Susilowati, S.Pd. SD. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

A. Materi 
1. Soal sesuai dengan indikator 

(menuntut tes tertulis untuk 
bentuk uraian) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

3. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4. Isi materi yang ditanyakan 
sesuai dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat kelas 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

B. Konstruksi 
5. Menggunakan kata tanya atau 

perintah yang menuntut jawaban 
uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal √ √ √ √ 

 
√ √ √ √ 

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √ √ √ √ 
8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau 

yang sejenisnya disajikan 
dengan jelas dan terbaca 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
         

C. Bahasa/Budaya 
9. Rumusan kalimat soal komu-

nikatif  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

10. Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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Catatan: 

 ...................................................................................................................................   Kluwut, 5 Mei 2012 
 ...................................................................................................................................   Penelaah 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................   Susilowati, S.Pd. SD. 
   19630506 198304 2 004 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK 

11. Tidak  menggunakan 
kata/ungkapan yang 
menimbulkan penafsiran ganda 
atau salah pengertian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 √ 

 

12. Tidak menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat/tabu  √ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
13. Rumusan soal tidak 

mengandung kata/ungkapan 
yang dapat menyinggung 
perasaan siswa 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
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Lampiran 49 

SOAL-SOAL 
 TES FORMATIF SIKLUS 2 

Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Sifat-sifat Jajargenjang, belah ketupat,  
     trapesium, dan lingkaran. 
Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 
Waktu  : 35 menit 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Berilah tanda ceklist (√ ) untuk trapesium yang memiliki sifat memiliki 2 sisi sejajar 

dan memiliki 2 sudut yang sama besar (90 ). 

 

 

 

( ...)            ( ... )          ( ... ) 

 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangun datar yang memiliki ciri-ciri sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang, 
sudut-sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya berpotongan dan saling 
membagi dua sama panjang adalah benda yang ditunjukkan pada nomor ... 
 

 

          

     

1
2

5 
4

3 
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3.  

 

 

 

 

 

 

4.  

                 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

7. Ibu membuat ketupat untuk merayakan lebaran. Ketupat yang dibuat ibu bentuk 

permukaannya menyerupai bangun datar belah ketupat. Panjang diagonal ketupat itu 

adalah adalah 12 cm dan 8 cm. Buatlah bentuk permukaan ketupat tersebut dengan 

skala 1 : 2!    

8. Adik memiliki mainan yang bentuk permukaannya menyerupai trapesium siku-siku. 

Panjang sisi bagian bawah trapesium tersebut 40 cm, panjang sisi bagian atas 

trapesium tersebut 25 cm, tingginya 30 cm. Buatlah bentuk permukaan mainan adik 

tersebut dengan skala 1:5! 

Perhatikan belah ketupat PQRS di samping! 

a. Sisi PQ = sisi ..., sisi ..., sisi ...  

b. PQR    ... 

a. Sisi CD = Sisi ... 
b. Sisi DE   sisi ... 

a. Gambar di samping adalah trapesium... 

b. Sisi AB sejajar dengan sisi ... 

a. Titik pusat pada lingkaran di samping adalah 

pada titik ... 

b. Jari-jari AQ = jari-jari ... 

S

P

R

Q

F 

ED 

C 

D  C

BA 

A

B

R

Q
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Lampiran 50 
KUNCI JAWABAN 

SOAL-SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

 

No. 

Soal 
Kunci jawaban Skor 

1.  

 

 

              (  ) 

1 

Skor maksimal  1 

2. Gambar nomor 3 1 

Skor maksimal 1 

3. a. Sisi yang sama panjang dengan PQ yaitu QR, RS, SP 

b. PQR     PSR 

1 

1 

Skor maksimal 2 

4. a. Sisi CD = Sisi EF 

b. Sisi DE   sisi CF 

1 

1 

 

Skor maksimal 2 

5.  a. Trapesium sama kaki 

b. Sisi AB sejajar dengan sisi CD 

1 

1 

 Skor maksimal 2 

6. c. Titik Q 

d. Sisi AQ = sisi QB/QR 

1 

1 

Skor maksimal 2 

7. Diketahui  : d1 = 12, d2 = 8 

                    Skala = 1:2 

1 

 

1 
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d1 =  x 12 = 6 cm 

d2  =  x 8 = 4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Skor maksimal 3 

8. Diketahui  : a = 25, b = 30, t = 30 Skala = 1:5 

a =  x 25 = 5 cm 

b =  x 30 = 6 cm 

t =  x 30 = 6 cm 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Skor maksimal 3 

Jumlah Skor 16 

4 cm

6 cm

6 cm 

5 cm 

 

 

6 cm
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Lampiran 51 

 

HASIL TES AKHIR PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

SISWA KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Abdul Kholik 50   √ 
2 Nur Asikin 100 √   
3 Saeful Anwar 75 √   
4 Suki 50   √ 
5 Tohirin 75 √   
6 Fitriyanti 87,5 √   
7 Abdul Kholik S. 62,5   √ 
8 Agus Setiawan 75 √   
9 Casniyah 93,75 √   
10 Dewi Lusiana 100 √   
11 Jeni 75 √   
12 Hendri Agus Riyanto 100 √   
13 Irwan Irawan 75 √   
14 Rina Susanti 100 √   
15 Saefullah 62,5  √ 
16 Tianingsih 75 √   
17 Akh. Sofyan 62,5   √ 
18 Ade Yusuf Irawan 100 √   
19 Aldi Setiawan 75 √   
20 Anah Nofiyah 75 √   
21 Anita 68,75 √   
22 Cika Putri Ayu L. 87,5 √   
23 Desi 75 √   
24 Diah 100 √   
25 Diana Sari 56,25  √ 
26 Didik Dimas Mahara 50   √ 
27 Dinda Indri Safitri 81,25 √   
28 Dinda Setiani 75 √   
29 Eka Safitri 75 √   
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Faisal Ramadhon 100 √  
31 Ilham Nurhadi 87,5 √  
32 Imam Mustofa Arif 100 √  
33 Indra Soleh 75 √  
34 Jihan Nuraeni 75 √  
35 Lili Nur Indahsari 87,5 √  
36 Nova Auliatul 87,5 √  
Jumlah Nilai 2831,25   
Nilai Rata-rata 78,65   
Jumlah siswa tuntas belajar  29   
Persentase tuntas belajar  80,56%   
Jumlah siswa tidak tuntas belajar    7 
Persentase tidak tuntas belajar    19,44% 
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Lampiran 52 

 

HASIL TES AKHIR PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Abdul Kholik 75 √   
2 Nur Asikin 87,5 √   
3 Saeful Anwar 56,25   √ 
4 Suki 75 √   
5 Tohirin 62,5   √ 
6 Fitriyanti 87,5 √   
7 Abdul Kholik S 50   √ 
8 Agus Setiawan 75 √   
9 Casniyah 75 √   
10 Devi Lusiana 87,5 √   
11 Jeni 100 √   
12 Hendri Agus Riyanto 87,5 √   
13 Irwan Irawan 62,5   √ 
14 Rina Susanti 87,5 √   
15 Saefullah 87,5 √   
16 Tianingsih 75 √   
17 Akh. Sofyan 50   √ 
18 Ade Yusuf Irawan 75 √   
19 Aldi Setiawan 75 √   
20 Anah Nofiyah 75 √   
21 Anita 87,5 √   
22 Cika Putri Ayu L. 75 √   
23 Desi 87,5 √   
24 Diana Sari 75 √   
25 Didik Dimas Mahara 50   √ 
26 Dinda Indri Safitri 75 √   
27 Dinda Setiani 100 √   
28 Eka Safitri 75 √   
29 Heni Yismayanti 87,5 √   
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Faisal Ramadhon 87,5 √   
31 Ilham Nurhadi 75 √   
32 Imam Mustofa Arif 87,5 √   
33 Indra Soleh 75 √   
34 Jihan Nuraeni 87,5 √   
35 Lili Nur Indahsari 100 √   
36 Nova Auliatul 87,5 √   
Jumlah Nilai 2818,75     
Nilai Rata-rata 78,30     
Jumlah siswa tuntas belajar   30   
Persentase tuntas belajar   83,33%   
Jumlah siswa tidak tuntas belajar     6 
Persentase tidak tuntas belajar     16,67% 
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Lampiran 53 

 

 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS II 

KELAS V SD NEGERI KLUWUT 04 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Abdul Kholik 68,75 √   
2 Nur Asikin 81,25 √   
3 Saeful Anwar 68,75 √   
4 Suki 50   √ 
5 Tohirin 75 √   
6 Fitriyanti 81,25 √   
7 Abdul Kholik S 50   √ 
8 Agus Setiawan 81,25 √   
9 Casniyah 81,25 √   
10 Devi Lusiana 93,75 √   
11 Jeni 93,75 √   
12 Hendri Agus Riyanto 100 √   
13 Irwan Irawan 68,75 √   
14 Rina Susanti 100 √   
15 Saefullah 46,87   √ 
16 Tianingsih 87,5 √   
17 Akh. Sofyan 62,5   √ 
18 Ade Yusuf Irawan 93,75 √   
19 Aldi Setiawan 75 √   
20 Anah Nofiyah 87,5 √   
21 Anita 75 √   
22 Cika Putri Ayu L. 68,75 √   
23 Desi 100 √   
24 Diana Sari 68,75 √   
25 Didik Dimas Mahara 50  √ 
26 Dinda Indri Safitri 100 √   
27 Dinda Setiani 100 √   
28 Eka Safitri 75 √   
29 Heni Yismayanti 81,25 √   
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 65 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Faisal Ramadhon 93,75 √   
31 Ilham Nurhadi 100 √   
32 Imam Mustofa Arif 100 √   
33 Indra Soleh 75 √   
34 Jihan Nuraeni 93,75 √   
35 Lili Nur Indahsari 81,25 √   
36 Nova Auliatul 81,25 √   
Jumlah Nilai 2890,62   
Nilai Rata-rata 80,30   
Jumlah siswa tuntas belajar  31   
Persentase tuntas belajar  86,11%   
Jumlah siswa tidak tuntas belajar    5 
Persentase tidak tuntas belajar    13,89% 
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Lampiran 54 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor 

Persen-
tase  

A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Abdul Kholik     √       √       √     √         √   14 70 
2 Nur Asikin     √       √       √       √       √   15 75 
3 Saeful Anwar   √         √       √       √       √   14 70 
4 Suki   √       √       √       √       √     10 50 
5 Tohirin   √       √         √       √         √ 14 70 
6 Fitriyanti     √       √       √         √       √ 17 85 
7 Abdul Kholik S     √       √     √         √       √   14 70 
8 Agus Setiawan   √         √       √     √         √   13 65 
9 Casniyah     √       √       √       √         √ 16 80 

10 Devi Lusiana     √         √     √       √         √ 17 85 
11 Jeni       √       √       √       √       √ 20 100 
12 Hendri Agus Riyanto       √     √         √       √     √   18 90 
13 Irwan Irawan     √       √       √       √       √   15 75 
14 Rina Susanti       √       √       √       √       √ 20 100 
15 Saefullah     √     √       √       √         √   12 60 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor 

Persen-
tase 

A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

16 Tianingsih     √         √     √     √         √   15 75 
17 Akh. Sofyan     √       √       √       √       √   15 75 
18 Ade Yusuf Irawan       √       √       √     √         √ 19 95 
19 Aldi Setiawan     √       √       √       √       √   15 75 
20 Anah Nofiyah     √         √       √   √           √ 17 85 
21 Anita   √         √       √     √         √   13 65 
22 Cika Putri Ayu L.   √         √       √     √         √   13 65 
23 Desi     √         √       √       √       √ 19 95 
24 Diana Sari   √         √       √       √       √   14 70 
25 Didik Dimas Mahara   √       √       √         √       √   12 60 
26 Dinda Indri Safitri     √         √       √       √       √ 19 95 
27 Dinda Setiani     √         √     √       √         √ 17 85 
28 Eka Safitri   √         √     √       √         √   12 60 
29 Heni Yismayanti     √       √       √         √       √ 17 85 
30 Faisal Ramadhon     √       √         √       √       √ 18 90 
31 Ilham Nurhadi     √       √       √       √       √   15 75 
32 Imam Mustofa Arif       √       √     √       √         √ 18 90 
33 Indra Soleh   √       √       √         √       √   12 60 
34 Jihan Nuraeni     √       √       √         √     √   16 80 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persen-
tase A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
35 Lili Nur Indahsari       √     √       √       √         √ 17 85 
36 Nova Auliatul     √         √     √         √       √ 18 90 

Jumlah Siswa 0 10 20 6 0 5 20 11 0 6 22 8 0 9 17 10 0 1 19 16   
Jumlah Nilai 104 114 110 109 123 560 2800 
Rata-rata 2,89 3,17 3,06 3,03 3,42     
Persentase (%) 72,22 79,17 76,39 75,69 85,42   77,78 

 
Keterangan: 
A : Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
B : Kerjasama siswa berkelompok dalam membuat atau mengembangkan model-model pemecahan masalah yang diajukan 
C : Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya  
D : Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
E : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
  Kluwut, 14 Mei 2012 
Observer Observer 
 
 
 
 
Susilowati, S.Pd. SD. Mutamimatul Ula 
19630506 198304 2 004 1402408016  
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Lampiran 55 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor 

Persen-
tase  

A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Abdul Kholik     √       √       √     √         √   14 70 
2 Nur Asikin     √         √     √       √       √   16 80 
3 Saeful Anwar   √         √       √       √       √   14 70 
4 Suki   √       √       √       √       √     10 50 
5 Tohirin   √         √       √       √         √ 15 75 
6 Fitriyanti     √         √       √       √       √ 19 95 
7 Abdul Kholik S     √       √       √       √       √   15 75 
8 Agus Setiawan   √         √       √     √         √   13 65 
9 Casniyah     √       √       √       √         √ 16 80 
10 Devi Lusiana     √         √     √       √         √ 17 85 
11 Jeni       √       √       √       √       √ 20 100 
12 Hendri Agus Riyanto       √       √       √       √     √   19 95 
13 Irwan Irawan     √       √       √       √       √   15 75 
14 Rina Susanti       √       √       √       √       √ 20 100 
15 Saefullah     √     √       √         √       √   13 65 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor 

Persen-
tase 

A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

16 Tianingsih     √       √       √       √       √   15 75 
17 Akh. Sofyan     √       √       √       √       √   15 75 
18 Ade Yusuf Irawan       √       √       √       √       √ 20 100 
19 Aldi Setiawan     √       √       √       √       √   15 75 
20 Anah Nofiyah     √       √         √   √           √ 16 80 
21 Anita   √         √       √       √       √   14 70 
22 Cika Putri Ayu L.   √         √       √       √       √   14 70 
23 Desi     √       √         √       √       √ 18 90 
24 Diana Sari   √       √         √       √       √   13 65 
25 Didik Dimas Mahara   √       √       √         √       √   12 60 
26 Dinda Indri Safitri     √         √     √         √       √ 18 90 
27 Dinda Setiani     √       √       √       √       √   15 75 
28 Eka Safitri   √         √     √       √         √   12 60 
29 Heni Yismayanti       √     √         √       √     √   18 90 
30 Faisal Ramadhon     √         √       √       √       √ 19 95 
31 Ilham Nurhadi     √         √     √         √       √ 18 90 
32 Imam Mustofa Arif       √       √       √     √       √   18 90 
33 Indra Soleh   √       √       √         √       √   12 60 
34 Jihan Nuraeni     √       √       √         √     √   16 80 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah  
Skor 

Persen-
tase A B C D E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
35 Lili Nur Indahsari       √       √     √       √         √ 18 90 
36 Nova Auliatul     √       √       √         √       √ 17 85 

Jumlah Siswa 0 10 19 7 0 5 19 12 0 5 21 10 0 5 19 12 0 1 21 14   
Jumlah Nilai 105 115 113 115 121 569 2845 
Rata-rata 2,92 3,19 3,14 3,19 3,36     
Persentase (%) 72,92 79,86 78,47 79,86 84,03   79,03 

 
Keterangan: 
A : Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
B : Kerjasama siswa berkelompok dalam membuat atau mengembangkan model-model pemecahan masalah yang diajukan 
C : Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya  
D : Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
E : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
  Kluwut, 15 Mei 2012 
Observer Observer 
 
 
 
Susilowati, S.Pd. SD. Mutamimatul Ula 
19630506 198304 2 004 1402408016   
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Lampiran 56 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator         1  2 3         4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring  

          

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

    Rata-rata butir 2 = B 

 

1. NAMA GURU    : MUTAMIMATUL ULA 
2. NIM     : 1402408016 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN KLUWUT 04 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : II (DUA)/ 1 (SATU) 
7. PELAKSANAAN    : 14 MEI 2012 

3,5 

√

√

√

√

3,67 

√
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik 

3.2.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

kontekstual 

3.2.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

3.2.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

3.2.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,56 

√

√
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  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

    

Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  =  =  = 3,62 

 

Kluwut, 14 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

     19630506 198304 2 004 

 

 

 

 

  

3 

√

4 

√

√

4 

√
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Lampiran 57 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator         1  2 3         4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring  

          

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

    Rata-rata butir 2 = B 

 

1. NAMA GURU    : MUTAMIMATUL ULA 
2. NIM     : 1402408016 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN KLUWUT 04 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : II (DUA)/ 2 (DUA) 
7. PELAKSANAAN    : 15 MEI 2012 

√

√

√

√

√

3,5 

3,67 

√
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik 

3.2.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

kontekstual 

3.2.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

3.2.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

3.2.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas 

belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,67 
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  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

   Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  =  =  = 3,64 

 

Kluwut, 15 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

     19630506 198304 2 004 

 

√

√

√

√

3 

4 

4 
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Lampiran 58 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

2. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.  1 2 3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

1. NAMA GURU    : MUTAMIMATUL ULA 
2. NIM     : 1402408016 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN KLUWUT 04 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : II (DUA)/ 1 (SATU) 
7. PELAKSANAAN  : 14 MEI 2012

√

√

√

√

3,5 

√
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

√

√

√

3,33 

√

√

√

√

√

√

3,2 

√

√

√
√
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   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika melalui 

kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

 matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

 matematika dalam kehidupan sehari-hari  

5.4 Menerapkan pendekatan pembelajaran  

 matematika realistik 

5.4.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

   kontekstual 

5.4.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

5.4.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

5.4.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

                                                                                                 Rata-rata butir 4 = T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,4 

3,38 

√

√
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akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

Nilai APKG 2 (PP) = K 

K =  

  =  =  = 3,37 

  

 Kluwut, 14 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

     19630506 198304 2 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

3,5 

3,25 
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Lampiran 59 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.           1            2            3           4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

       

   Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

1. NAMA GURU    : MUTAMIMATUL ULA 
2. NIM     : 1402408016 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN KLUWUT 04 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : MATEMATIKA 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : II (DUA)/ 2 (DUA) 
7. PELAKSANAAN  : 15 MEI 2012

√

√

√

√

√

4 
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,2 

3,5 
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   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika melalui 

kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai konsep dan simbol-simbol  

 matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

 matematika dalam kehidupan sehari-hari  

5.4 Menerapkan pendekatan pembelajaran  

 matematika realistik 

5.4.1 Persiapan: Menyiapkan masalah  

   kontekstual 

5.4.2 Pembukaan: Memulai pembelajaran 

dengan mengajukan masalah (soal) yang 

nyata bagi siswa 

5.4.3 Proses pembelajaran: Siswa menyelesai- 

kan masalah sesuai pengalamannya  

secara perorangan maupun kelompok, 

siswa mengembangkan atau menciptakan 

model-model simbolik secara informal  

terhadap masalah yang diajukan lalu  

mempresentasikan hasil kerjanya 

5.4.4 Penutup: Siswa diajak menarik kesim- 

pulan dari model yang dikembangkan 

atau diciptakan menuju ke pengetahuan  

formal, selanjutnya mengerjakan soal 

evaluasi dalam bentuk formal 

                                                                                                 Rata-rata butir 4 = T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,6 

3,5 

√ 
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akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

 

Nilai APKG 2 (PP) = K 

K =  

  =  =  = 3,51 

  

 Kluwut, 15 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Susilowati, S.Pd. SD. 

     19630506 198304 2 004 

 

√

√

√

3,25 

3,5 

√
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Lampiran 60 

JADWAL PENELITIAN 

Kegiatan 

Tahun 2012 
Bulan dan Minggu ke: 

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Menyusun proposal x x x                                           
Seminar proposal   x                                     
Menyusun instrumen       x x  x                                   
Revisi proposal dan instrumen       x X x  x x                               
Pelaksanaan penelitian 
Siklus I 

                   x x 
  
 

        
        

        

Analisis data dan refleksi siklus I x x         
Pelaksanaan penelitian 
Siklus II 

                      
  

x x   
        

        

Analisis data dan refleksi siklus II   x x         
Pembuatan laporan 
skripsi 

                          
   

x x x x x x x x     

Seminar skripsi    x    
Revisi dan penjilidan                                                       x x x x
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Lampiran 61 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BULAKAMBA 
SEKOLAH DASAR NEGERI KLUWUT 04 

Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes 

SURAT KETERANGAN MENGAJAR  
Nomor :            /       / 2012 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama               :  WAMTO, S.Pd 
NIP                   :  19600220 198201 1 004 
Pangkat / Golongan :  Pembina / IVa 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
 

Menerangkan bahwa : 
Nama :  MUTAMIMATUL ULA 
NIM :  1402408016 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 
Benar-benar merupakan guru mata pelajaran matematika di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes mulai bulan 
Januari 2012. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
      Kluwut, 16 Mei 2012 
      Kepala Sekolah 
 
 
 
 
      Wamto, S.Pd. 
 19600220 198201 1 004 



282 
 

 

Lampiran 62 
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Lampiran 63 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BULAKAMBA 
SEKOLAH DASAR NEGERI KLUWUT 04 

Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes 

SURAT KETERANGAN 
Nomor :      /      / 2012 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama               :  WAMTO, S.Pd 
NIP           :  19600220 198201 1 004  
Pangkat / Golongan :  Pembina / IVa 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
 

Menerangkan bahwa : 
Nama :  MUTAMIMATUL ULA 
NIM :  1402408016 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 

 Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai bahan skripsi 
di kelas V Sekolah Dasar Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba Kabupaten 
Brebes mulai bulan April sampai Mei 2012. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
 
      Kluwut, 16 Mei 2012 
      Kepala Sekolah 
 
 
 
 
      Wamto, S.Pd. 
 19600220 198201 1 004 
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Lampiran 64 

DOKUMENTASI  KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

Gambar 1. Guru mengadakan apersepsi 

 

 

Gambar 2. Guru mengajukan masalah 
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Gambar 3. Guru mengorganisasikan siswa untuk belajar 

  
Gambar 4. Siswa melakukan kegiatan memecahkan masalah 

 

 
Gambar 5. Guru membimbing siswa melakukan penyelidikan 
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Gambar 6. Keberanian siswa mempresentasikan hasil karya 
 

  
Gambar 7. Siswa menyajikan/ mempresentasikan hasil karya 

 

 

Gambar 8. Guru menjelaskan materi dalam bentuk matematika formal 
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Gambar 9. Siswa mengerjakan latihan soal 

 

 

Gambar 10. Siswa mengerjakan soal tes formatif 
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