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ABSTRAK

Hidayat, Arif Septianto. 2013. Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Pecahan
Melalui Pembelajaran Teams Games Tournament pada Siswa Kelas V
Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan
Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I: Dra. Noening Andrijati, M. Pd., pembimbing II:
Dra. Sri Sami Asih, M. Kes.

Kata Kunci: Pembelajaran Matematika, pecahan, model Teams Games
Tournament, siswa sekolah dasar.

Kegiatan pembelajaran Matematikapada siswa kelas V SD Negeri Keturen
Kota Tegal cenderung memaksimalkan peran guru dan meminimalkan peran serta
keterlibatan siswa. Hal ini mengakibatkan minat belajar siswa, aktivitas belajar
siswa dan hasil belajar siswa belum maksimal.Tindakan yang dilakukan untuk
memecahkan permasalahan agar dapat meningkatkan minat, aktivitas dan hasil
belajar siswa serta performansi guru adalah dengan menerapkan model
pembelajaranTeams Games Tournamentuntuk membelajarkan materi pecahan
pada siswa kelas V SD Negeri Keturen Kota Tegal.

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari 4 tahap meliputi tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta tahap refleksi.
Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian
yang diperoleh berupa hasil tes dan non tes. Data hasil tes merupakan data hasil
perolehan pre testdan tes formatif pada tiap akhir siklus. Sedangkan data hasil non
tes merupakan data hasil perolehan angket minat belajar siswa, lembar
pengamatan aktivitas siswa, dan pengamatan performansi guru.

Nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pre tesmencapai 55,47. Nilai rata-rata
kelas pada hasil tes formatif siklus I mencapai 64,09 meningkat pada siklus II
sebesar 10,49 menjadi 74,58 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari
36% meningkat sebesar 44 % menjadi 80%.Minat belajar siswa pada pra-tindakan
mencapai 49,94% meningkat sebesar 28,75% setelah tindakan menjadi
78,69%.Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I
mencapai 65% meningkat pada siklus II sebesar 10,085% menjadi 75,085% dan
mencapai kriteria aktivitas belajar sangat tinggi.Perolehan nilai performansi guru
melalui APKG 1 dan 2 pada siklus I mencapai 77,205 meningkat sebesar 8,105
pada siklus II menjadi 85,31. Disimpulkan penerapan modelTeams Games
Tournamentdapatmeningkatkan pembelajaran Matematika materi pecahan pada
siswa kelas V SD Negeri Keturen KotaTegal. Disarankan guru kelas V sekolah
dasar dapat menerapkan model Teams Games Tournament dalam kegiatan
pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Matematika materi pecahan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia membutuhkan pendidikan dalam

kehidupannya.Pendidikan diperlukan manusia demi mencapai kehidupan yang

lebih baik.Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga,

masyarakat,dan pemerintah.Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat

dibutuhkan manusia untuk berjuang hidup di masa depan. Pendidikan  memegang

peran yang sangat penting bagi manusia karena pendidikan dapat mempengaruhi

perkembangan manusia dalam seluruh aspek kepribadian dan kehidupannya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Bab I pasal 1 dinyatakan

bahwa:

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”.

Dalam pengertian di atas, perlu ditekankan bahwa pendidikan adalah usaha sadar,

yang artinya pendidikan merupakan tindakan yang rasional, disengaja, disiapkan,

dan didasarkan atas tujuan yang jelas. Pendidikan juga bukan hanya sekedar
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mengajar atau menyampaikan materi tertentu kepada siswa, pendidikan juga harus

membimbing dan melatih siswa.

Dalam pelaksanaan pendidikan, peran  tujuan sangat penting. Tujuan

pendidikan adalah untuk menyiapkan peserta didik sebagai generasi bangsa yang

berkualitas. Tujuan pendidikan di Indonesia membentuk suatu hierarki yang

saling berkaitan dan mempengaruhi. Hierarki tujuan tersebut yaitu: (1) tujuan

umum pendidikan, (2) tujuan institusional, (3) tujuan pengajaran/kurikuler, (4)

tujuan instruksional/pembelajaran (Hermawan, dkk, 2008: 1.18). Hamalik (2008:

80) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan memberikan pedoman atau petunjuk

kepada guru dalam rangka memilih dan menentukan metode mengajar atau

menyediakan lingkungan belajar bagi siswa.

Tujuan pendidikan secara tidak langsung meminta guru untuk berperan

dalam menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Salah

satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan proses

pembelajaran adalah dengan menentukan pendekatan, model, dan metode pada

pembelajaran yang dilaksanakannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Seluruh komponen pembelajaran harus dirancang dengan baik oleh guru supaya

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan pendidikan secara

umum telah diatur di dalam kurikulum. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun

2003 Bab I pasal 1 ayat 19, 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. Upaya-upaya inovatif telah banyak dilakukan sejalan dengan
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kesadaran pemerintah akan pentingnya pendidikan. Kurikulum yang digunakan

saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP tahun 2006

terdiri dari beberapa mata pelajaran dan salah satunya adalah matematika.

Menurut Standar 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 berpikir logis, analitis, sistematis,

kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama.

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

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

Belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep, dan

mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Ruang lingkup pelajaran

matematika meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data.

Ruang lingkup pelajaran matematika itu semuanya merupakan konsep yang

abstrak, sehingga guru harus mengetahui ciri khas matematika yang deduktif

aksiomatis agar dapat membelajarkan matematika dengan tepat, mulai dari konsep

yang sederhana sampai yang kompleks.

Membelajarkan konsep-konsep abstrak yang terdapat dalam mata pelajaran

matematika itu tidak mudah. Konsep-konsep matematika tidak bisa secara

langsung disampaikan guru kepada siswa dalam pembelajaran. Konsep-konsep

abstrak itu tidak sesuai untuk diberikan secara langsung kepada siswa karena

menurut Piaget dalam Rifa’i (2009: 29), siswa SD yang umumnya berusia 7-11

tahun berada pada tahap operasional konkret, dimana pada tahap ini anak mampu
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mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret,

siswa masih membutuhkan bantuan benda-benda konkret untuk dapat memahami

konsep matematika yang abstrak. Ini merupakan tugas seorang guru dalam

melaksanakan pembelajaran. Tugas seorang guru dalam mempermudah

penyampaian konsep matematika yang abstrak kepada siswa yaitu harus kreatif

dan inovatif dalam pembelajaran.

Soedjadi dalam Muhsetyo (2007: 1.2) menyatakan bahwa keabstrakan

matematika yang tidak sederhana menyebabkan matematika tidak mudah

dipelajari, dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap

matematika. Menurut Pitajeng (2006:1),banyak orang yang tidak menyukai

matematika, termasuk anak-anak yang masih duduk di bangku SD-MI. Mereka

menganggap bahwa matematika sulit dipelajari, serta gurunya kebanyakan tidak

menyenangkan, membosankan, menakutkan, angker, killer, dan sebagainya.

Anggapan ini menyebabkan mereka semakin takut untuk belajar matematika.

Kondisi yang demikian mengakibatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran

matematika menjadi rendah dan merosot.

Pembelajaran di sekolah sampai saat ini masih banyak yang menerapkan

pembelajaran konvensional dalam membelajarkan siswa, yang membuat siswa

terpaku pada apa yang diberikan oleh guru, siswa tidak bisa mengembangkan atau

menggali potensi yang terdapat dalam dirinya. Menurut Stahl dalam Supinah

(2008:1), pembelajaran konvensional atau tradisional merupakan pembelajaran

yang dilihat dari kegiatan siswa selama berlangsungnya pembelajaran yaitu

bekerja untuk diri sendiri, mata ke papan tulis penuh perhatian, mendengarkan
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guru dengan seksama, dan belajar hanya dari guru atau bahan ajar. Terlihat bahwa

guru membuat siswanya belajar secara pasif, tidak sesuai dengan karakter siswa

SD yang masih senang dengan bermain, pembelajaran berpusat pada guru, guru

sebagai subjek dan siswa sebagai objek, dan guru cenderung menggunakan

metode ceramah dalam menyampaikan materi, sehingga penanaman konsep dalam

pembelajaran belum maksimal.

Guru dituntut untuk bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dalam

pembelajaran, agar siswa menjadi nyaman dan senang dalam mengikuti

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Siswa yang merasa nyaman dan

senang akan berani untuk aktif dalam pembelajaran dan akan mempunyai

semangat yang lebih untuk terus belajar. Usaha guru untuk membuat

pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan yaitu dengan

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang terjadi dalam

pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi pembelajaran.

Kemampuan guru dalam mengolah dan menggunakan model pembelajaran

sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi dalam penggunaan

metode pembelajaran, kebanyakan guru hanya menggunakan metode

pembelajaran yang berpusat pada guru saja yakni ceramah, pemberian tugas,

pekerjaan rumah, dan drill. Padahal dalam proses pembelajaran tidak hanya

bersifat klasikal dan individu saja, tetapi diperlukan juga pembelajaran yang

bersifat kelompok. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah pada umumnya

guru cenderung menggunakan model pembelajaran yang monoton dan kurang
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bervariasi. Permasalahan tersebut juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri Keturen

Kota Tegal pada pembelajaran matematika materi pecahan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kelas V SD N Keturen Kota

Tegal, terlihat bahwa pembelajaran matematika masih bersifat klasikal, kurang

variatif dalam penyampaian materi, alat  peraga dan media yang digunakan juga

terbatas. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas.

Guru belum menggunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang

inovatif dan realistik. Hal ini menyebabkan siswa kurang antusias pada pelajaran

matematika, terlihat dari banyaknya siswa yang merasa bosan. Siswa lebih banyak

yang mengobrol dengan temannya sendiri. Tidak sedikit juga siswa yang berpura-

pura mendengarkan penjelasan guru, tetapi pikiran tidak berkonsentrasi pada

pembelajaran. Hal itu terlihat saat siswa hanya terdiam, tidak bisa menjawab

pertanyaan dari guru tentang materi yang baru dijelaskan. Minat siswa terhadap

matematika rendah akibat kejenuhan yang terjadi saat pembelajaran berlangsung

di ruang kelas, mereka hanya dianggap sebagai objek pembelajaran yang pasif dan

hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Kenyataan tersebut didukung dengan pencapaian hasil belajar mata

pelajaran matematika siswa kelas V semester II tahun pelajaran 2011/2012 pada

materi pecahan masih banyak siswa yang nilainya di bawah kriteria ketuntasan

minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Dari 23 siswa hanya 14 siswa

yang tuntas dan 9 siswa yang belum tuntas. Data hasil belajar ditunjukkan dengan

nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 80 dengan rata-rata kelas 63,35. Dengan

melihat data hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran tersebut perlu diadakan
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peningkatan minat dan hasil belajar agar siswa kelas V sekolah dasar lebih

menguasai pembelajaran pecahan sebagai dasar untuk pembelajaran di kelas dan

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

Berdasarkan data hasil belajar matematika pada materi pecahan, kurangnya

minat belajar terhadap matematika, dan karakteristik siswa yang cenderung masih

suka bermain dengan teman-temannya, maka perlu diadakan perubahan agar

pembelajaran monoton dan konvensional menjadi pembelajaran yang lebih

menekankan pada kegiatan yang menyenangkan, tidak tertekan, dan menciptakan

suasana kerjasama antar siswa guna mempermudah siswa dalam memahami

materi yang diajarkan oleh guru. Hal yang perlu mendapat perhatian yaitu

bagaimana membuat mata pelajaran matematika menjadi mata pelajaran yang

menantang dan diminati bagi siswa. Salah satu upaya yang dapat digunakan

sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan

kerjasama tim dalam kelompok kecil demi tujuan bersama. Pembelajaran

kooperatif muncul dari konsep dimana siswa akan lebih mudah menemukan dan

memahami suatu konsep yang sulit apabila mereka saling berdiskusi dengan

temannya. Menurut Slavin dalam Isjoni (2010: 15) pembelajaran kooperatif

adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 5-6 siswa secara kolaboratif sehingga

dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Kegiatan siswa dalam

pembelajaran kooperatif antara lain mengikuti penjelasan guru secara aktif,
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menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompok, memberikan penjelasan pada teman

sekelompoknya, mendorong teman sekelompoknya untuk berdiskusi secara aktif

dan berdiskusi.

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yaitu Teams Games

Tournament (TGT). Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) merupakan model pembelajaran yang menempatkan siswa

dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 siswa dengan

kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Guru menyajikan

materi dan siswa bekerja dalam kelompok mereka masing-masing. Dalam kerja

kelompok, guru memberikan LKS kepada setiap kelompok. Tugas yang diperoleh

dikerjakan bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Peneliti memilih model

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) karena model

pembelajaran ini akan menarik minat siswa terhadap mata pelajaran matematika.

Model ini menerapkan kompetisi dan permainan dalam pembelajaran yang

membuat siswa tidak akan merasa jenuh atau bosan terhadap pembelajaran

matematika.  Siswa akan saling bekerjasama serta saling mengajari temannya

yang belum paham tentang materi yang diajarkan oleh guru.Melalui kompetisi,

diharapkan siswa akan lebih berminat terhadap matematika, sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Pecahan melalui

Pembelajaran Teams Games Tournament pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar

Negeri Keturen Kota Tegal”.
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah

1.2.1 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ruang lingkup dari penelitian ini

yaitu peningkatan minat dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika pada

materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

(1) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) pada pembelajaran pecahan di kelas V Sekolah

Dasar Negeri Keturen Kota Tegal dapat meningkatkan performansi

guru?

(2) Apakahpenerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament(TGT) dapat meningkatan minat belajar siswa pada

pembelajaran pecahan di kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota

Tegal?

(3) Apakahpenerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams  Games

Tournament(TGT) dapat meningkatan aktivitas belajar siswa pada

pembelajaran pecahan di kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota

Tegal?

(4) Apakahpenerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams  Games

Tournament(TGT) dapat meningkatan hasil belajar siswa pada

pembelajaran pecahan di kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota

Tegal?
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1.2.2 Pemecahan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pemecahan masalah dalam

penelitian ini adalah dengan melakukan perbaikan pembelajaran matematika

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) dalam pembelajaran matematika materi pecahan pada siswa

kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota Tegal dan penggunaan media kertas

origami guna mempermudah siswa dalam menerima konsep pecahan. Penggunaan

media kertas origami bertujuan untuk memudahkan siswa dalam menerima

penjelasan tentang konsep pecahan. Kertas origami bisa membantu siswa dalam

mengerjakan tugas yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan

pecahan. Siswa akan dibagi kedalam kelompok-kelompok dengan tingkat

kemampuan yang berbeda dalam tiap kelompok. Pembagian kelompok dengan

tingkat kemampuan yang berbeda dalam tiap kelompok dimaksudkan agar salah

satu siswa dengan tingkat kemampuan yang tinggi akan mengajari siswa dengan

tingkat kemampuan yang di bawahnya. Kondisi seperti itu yang nantinya akan

meningkatkan interaksi antara siswa dengan siswa. Setelah siswa mempelajari

materi yang diberikan oleh guru, siswa akan diberikan tugas untuk dikerjakan oleh

masing-masing kelompok. Pengerjaan tugas tersebut akan dibuat menantang

dengan unsur permainan sesuai dengan karakter anak SD yang masih suka dengan

bermain. Permainan dalam model pembelajaran ini yaitu dengan mengadakan

semacam perlombaan antar kelompok, seperti balap mobil, balap kapal, ular

tangga, dan lain sebagainya.  Minat belajar, aktivitas belajar, dan hasil belajar

siswa akan meningkat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
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Teams Games Tournament dalam pembelajaran matematika pada materi pecahan.

Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament

pada materi pecahanjuga dapat meningkatkan performansi guru dalam proses

pembelajaran.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar matematika siswa kelas V di

Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota Tegal.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk:

(1) Meningkatkan performansi guru kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen

pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan  melalui

pembelajaran Teams Games Tournament.

(2) Meningkatkan minat belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri

Keturen pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui

pembelajaran Teams Games Tournament.

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

Keturen pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui

pembelajaran Teams Games Tournament.
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(4) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri

Keturen pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui

pembelajaran Teams Games Tournament.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan

sekolah. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Siswa

(1) Meningkatnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika

materi penjumlahan dan pengurangan pecahan.

(2) Meningkatnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika

materi penjumlahan dan pengurangan pecahan.

(3) Meningkatnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika

materi penjumlahan dan pengurangan pecahan.

1.4.2 Bagi Guru

(1) Tersedianya alternatif model pembelajaran pada mata pelajaran

matematika khususnya materi penjumlahan dan pengurangan pecahan.

(2) Meningkatnya keterampilan guru dalam membelajarkan materi

penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan model

pembelajaran yang inovatif.

1.4.3 Bagi Sekolah

(1) Meningkatnya kualitas proses dan hasil belajar matematika siswa kelas

V di Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota Tegal.
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(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 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Belajar

Menurut Gagne dan Berliner dalam Rifa’i (2009: 82), belajar merupakan

suatu proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari

pengalaman. Sejalan dengan Gagne dan Berliner, Slameto (2010: 2) menyatakan

belajar adalah 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. Selanjutnya

menurut Hamalik (2008: 36), belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih

luas dari pada itu, yakni mengalami.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang baik secara fisik,

psikis, atau sosial yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang mampu

diterapkan dalam kehidupannya untuk berinteraksi dengan

lingkungannya.Perubahan perilaku itu harus terjadi secara sadar dalam diri

individu dan dilaksanakan secara permanen. Sesuai dengan konsep belajar di atas,

maka penelitian ini bertujuan supaya siswa dapat memahami konsep matematika

dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
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2.1.2 Minat Belajar Siswa

Slameto (2010: 180) menyatakan bahwa “Minat adalah suatu rasa lebih suka

dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh”.

Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan rasa suka

terhadap suatu hal dan dapat juga diketahui melalui aktivitas yang dilakukannya.

Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu akan cenderung memberikan

perhatian yang besar terhadap hal yang diminatinya. Sama halnya dengan

pendapat Slameto, menurut Sudaryono dkk (2013: 90) minat adalah kesadaran

yang timbul bahwa objek tertentu sangat disenangi dan melahirkan perhatian yang

tinggi bagi individu terhadap objek tersebut.

Berbeda dengan pendapat Slameto, Djaali (2008: 121) menyatakan bahwa

“Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri

dengan sesuatu di luar diri”. Pengertian diatas lebih menekankan kehadiran minat

itu karena adanya hubungan dengan sesuatu yang dirasa penting bagi diri

individu. Minat belajar siswa akan tumbuh jika siswa merasa materi yang

diberikan guru merupakan sesuatu yang penting bagi dirinya. Disinilah tugas

seorang guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, kreatifitas dalam

mengolah materi sangat dibutuhkan disini.

Crow and Crow dalam Djaali (2008: 121) mengatakan bahwa minat

berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi

atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, dan pengalaman yang dirangsang

oleh kegiatan itu sendiri. Penekanan dari pengertian di atas adalah adanya
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dorongan. Dorongan yang menimbulkan aktivitas dari seseorang dalam

melakukan kegiatan, seperti mengerjakan tugas dengan semangat.

Dengan demikian, hakekat minat belajar adalah suatu ketertarikan

seseorang terhadap kegiatan belajar yang dapat dilihat dari adanya semangat,

perhatian, ketekunan, dan pengorbanan yang diberikan untuk kegiatan belajar.

Minat seseorang terhadap sesuatu bukan semata-mata merupakan bawaan sejak

lahir, melainkan lebih banyak didapat dari pengalaman orang tersebut. Jika

pengalaman siswa terhadap suatu kegiatan selalu menimbulkan hasil yang sesuai

dengan harapannya, maka minat siswa terhadap kegiatan tersebut akan meningkat.

Oleh karena itu, setiap pendidik dituntut untuk mampu menimbulkan minat siswa

terhadap materi yang akan diberikan. Salah satunya yaitu menggunakan model

pembelajaran Teams Games Tournament dalam pembelajaran matematika.

2.1.3 Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam interaksi

belajar-mengajar (Sardiman, 2011: 96). Aktivitas tidak bisa lepas dari belajar,

karena pada dasarnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Tidak

ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dalam setiap pembelajaran, guru perlu

memunculkan aktivitas siswa baik dalam berpikir maupun dalam berbuat.

Rousseau dalam Sadirman (2011: 96) memberikan penjelasan bahwa segala

pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri,

penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut,

sistem pembelajaran saat ini sangat menekankan pada aktivitas dalam proses

belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.



17

Student-centered learning can be important part of the mix of
techniques used by engineering educators to meet the numerous
objectives of higher education. A variety of teaching methodes, both
innovative and traditional, also better meets the needs of student by
recognizing and accommodating their diverse learning styles and
preferences. (Zimmerman, et, al., 2003)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keaktifan yang berpusat pada siswa

merupakan bagian penting dari teknik yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk

mencapai tujuan yang lebih tinggi. Variasi metode belajar, baik inovatif dan

maupun tradisional harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan

menghargai dan menampung berbagai gaya belajar yang mereka sukai. Hal ini

bermaksud bahwa dalam mencapai tujuan pembelajaran, apapun strategi

pembelajaran yang digunakan oleh guru harus berpusat pada siswa, baik inovatif

maupun tradisional harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi metode yang

kita gunakan harus berpusat pada siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa

supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai macam

aktivitas belajar siswa seperti membaca, praktikum, berbicara, berpendapat,

bekerja kelompok, dan sebagainya.

Jenis-jenis aktivitas menurut Paul D. 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.
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(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan,

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu

permainan instrument 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.

(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.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan

yang dilakukan dalam proses belajar dimana kegiatan tersebut berdampak positif

terhadap perubahan perilakunya seperti keantusiasan siswa dalam mengikuti

kegiatan pembelajaran, keberanian siswa mengajukan pertanyaan, keberanian

siswa menjawab pertanyaan dari guru, aktif bekerja kelompok, bersemangat

dalam mengerjakan tugas dari guru. Aktivitas belajar tidak tercermin pada
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kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Aktivitas

belajar perlu diciptakan agar siswa tidak merasa jenuh ketika mengikuti proses

pembelajaran sedang berlangsung.

2.1.4 Hasil Belajar Siswa

Menurut Rifa’i (2009: 85), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh

peserta didik.Benyamin S. Bloom dalam Rifa’i (2009: 86) menyampaikan tiga

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive

domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric

domain). Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan,

dan kemahiran intelektual. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat,

dan nilai. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Ranah

psikomotorik ini sering kali tumpang tindih dengan ranah kognitif dan afektif.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan perubahan perilaku seseorang dalam berbagai aspek, baik aspek

kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang terjadi setelah mengalami proses

belajar. Aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan intelektual, aspek

afektif yang berkaitan dengan minat, dan aspek psikomotorik yang berkaitan

dengan kemampuan fisik. Ketiga aspek ini sangat berkaitan antara satu sama lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model pembelajaran yang dapat

membantu meningkatkan aspek kognitif pada hasil belajar siswa dan afektif pada
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minat belajar siswa yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Times Games

Tournament (TGT). Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) diterapkan untuk pembelajaran matematika materi pecahan

guna meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri Keturen.

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar

Menurut Piaget dalam Rifa’i (2009: 29), Ada tahapan-tahapan

perkembangan kognitif yang dilalui seseorang dari mulai lahir sampai tua nanti.

Untuk anak sekolah dasar (7-11 tahun) yaitu berada pada tahap operasional

konkret. Dimana pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai

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

bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat abstrak. Oleh karena itu

dianjurkan bagi guru menggunakan benda-benda yang konkret dalam memberikan

media atau alat peraga guna membantu siswa mencapai tingkat pemahaman yang

maksimal terhadap suatu konsep pembelajaran.

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

dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

(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
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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 diantara 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.Sifat mental anak kelompok

usia ini adalah senang sekali belajar. Untuk belajar matematika sifat ini
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merupakan modal yang besar, tetapi guru harus bijaksana dalam

memberi motivasi positif kepada mereka.

(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 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 mengikutsertakan

siswa, karena mereka telah dapat menerima peraturan-peraturan tetapi

peraturan-peraturan tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan tidak

kaku.

Pada sifat mentalnya, 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
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sumber. Namun guru perlu memberikan petunjuk atau pengarahan

darimana sumber-sumber suatu topik matematika dapat diperoleh.

Karakteristik siswa SD yang cenderung masih senang bermain,

berkelompok, mulai berpikir kritis, mempunyai rasa percaya diri yang lebih, suka

berkompetisi, sangat cocok untuk digunakannya model pembelajaran kooperatif

tipe Teams Games Tournament. Sesuai dengan karakteristik model pembelajaran

Teams Games Tournament yang memasukkan unsur permainan dalam proses

pembelajaran. Model pembelajaran tipe Teams Games Tournament sangat tepat

diterapkan sebagai model pembelajaran untuk siswa SD.

2.1.6 Performansi Guru

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

Nasional Pendidikan (SNP) 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 penyaluran ilmu

pengetahuan kepada peserta didik. Berhasil tidaknya penyaluran ilmu

pengetahuan di sekolah, sangat tergantung 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
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sebagai evaluator maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan

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) Penguasaan bahan ajar

Penguasaan bahan ajar oleh guru adalah kemampuan yang dimiliki guru

dalam menerapkan sejumlah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan

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 pembelajaran selama proses pembelajaran

berlangsung dengan dimensi menciptakan dan memelihara kondisi

pembelajaran yang optimal, melaksanakan kegiatan pembelajaran,

membina hubungan yang positif dengan siswa selama

proses pembelajaran berlangsung.
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(3) Komitmen menjalankan tugas

Komitmen terhadap tugas adalah keberpihakan seorang guru secara

psikologis dalam mengarahkan dan membimbing kegiatan belajar siswa

sehingga kondisi pembelajaran efektif, yang ditandai dengan ke-

pedulian terhadap kesulitan belajar siswa, partisipasi dalam

membimbing kegiatan belajar siswa (secara individu dan kelompok),

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, adanya

kemauan yang tinggi dalam membelajarkan siswa, tingkat kehadiran

yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab dalam tugas pembelajaran.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka performansi guru merupakan tingkat

keberhasilan seorang guru secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam

melaksanakan tugas yaitu dalam tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran,

serta penilaian hasil belajar siswa. Seorang guru harus dapat melaksanakan tugas

perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswanya. Jadi

dalam penelitian ini, aspek merancang dan melaksanakan pembelajaran menjadi

hal yang akan diteliti oleh peneliti.

2.1.7 Matematika SD

Matematika merupakan ilmu dasar yang sudah menjadi alat untuk

mempelajari ilmu-ilmu yang lain (Prihandoko, 2006:1). Berdasarkan Standar

Kompetensi 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
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disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Menurut Ruseffendi dalam Subarinah

(2006:1), matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak

didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma dan dalil-dalil yang dibuktikan

kebenarannya, sehingga matematika disebut ilmu deduktif.

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). Pada pembelajaran matematika SD, struktur yang abstrak

perlu dibantu oleh benda konkret agar siswa dapat memahami pelajaran

matematika.

Adapun standar kompetensi lulusan untuk tingkatan sekolah dasar menurut

dokumen pada KTSP adalah sebagai berikut:

(1) Memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi hitung dan

sifat-sifatnya, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah

kehidupan sehari-hari.

(2) Memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, unsur-unsur dan

sifat-sifatnya, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah

kehidupan sehari-hari.

(3) Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas,

volume, sudut, waktu, kecepatan, debit, serta mengaplikasikannya

dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.

(4) Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan

menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.
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(5) Memahami konsep pengumpulan data, penyajian data dengan tabel,

gambar dan grafik (diagram), mengurutkan data, rerata hitung, modus,

serta menerapkannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.

(6) Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam

kehidupan.

(7) Memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif.

2.1.8 Teori Belajar Matematika

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 pengembangan dan  perbaikan pembelajaran matematika (Muhsetyo, 2009 :

1.8) sebagai berikut:

(1) Teori Thorndike

Teori Thorndike disebut teori penyerapan, yaitu teori yang memandang

peserta didik sebagai selembar kertas putih, penerima pengetahuan yang

siap menerima pengetahuan secara pasif. Pandangan belajar semacam

ini mempunyai dampak terhadap pandangan mengajar. Mengajar

dipandang sebagai perencanaan dari urutan bahan pelajaran yang

disusun secara cermat, mengkomunikasikan bahan kepada peserta

didik, dan membawa mereka untuk praktik menggunakan konsep atau

prosedur baru. Konsep dan prosedur baru itu akan semakin mantap jika

makin banyak praktik (latihan) dilakukan.
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(2) Teori Ausubel

Teori makna (meaning theory) dari Ausubel (Brownell dan Chazal)

mengemukakan pentingnya pembelajaran bermakna dalam mengajar

matematika. Kebermaknaan pembelajaran akan membuat kegiatan

belajar lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lebih menantang, sehingga

konsep dan prosedur matematika akan lebih mudah dipahami dan lebih

tahan lama diingat oleh pesera didik. Kebermaknaan yang dimaksud

dapat berupa struktur matematika yang lebih ditonjolkan untuk

memudahkan pemahaman.

(3) Teori Jean Piaget

Menyatakan  bahwa kemampuan intelektual anak berkembang secara

bertingkat atau bertahap, yaitu (a) sensori motor (0-2 tahun), (b) pra

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

operasional (≥ 11 tahun). Teori ini merekomondasikan perlunya

mengamati tingkatan perkembangan intelektual anak sebelum suatu

bahan matematika diberikan, terutama untuk menyesuaikan

“keabstrakan” bahan matematika dengan kemampuan berfikir abstrak

anak pada saat itu. Teori Piaget juga menyatakan bahwa setiap makhluk

hidup mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi

belajar atau lingkungan. Keadaan ini memberi petunjuk bahwa orang

selalu belajar untuk mencari tahu dan memperoleh pengetahuan, dan
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setiap orang berusaha untuk membangun sendiri pengetahuan yang

diperolehnya.

(4) Teori Vygotsky

Teori Vygotsky berusaha mengembangkan model kontruktivistik

belajar mandiri dari piaget menjadi belajar kelompok. 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.

(5) Teori Jerome Bruner

Teori ini berkaitan dengan perkembangan mental, yaitu kemampuan

mental anak berkembang secara bertahap mulai dari sederhana ke yang

rumit, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dan mulai dari yang nyata

konkret ke yang abstrak. Urutan tersebut dapat membantu peserta didik

untuk mengikuti pelajaran dengan lebih mudah. Urutan bahan yang

dirancang juga biasanya terkait usia dan umur anak.

Secara lebih jelas Bruner (Hudoyo dalam Pitajeng, 2006: 29) menyatakan

anak berkembang melalui tiga tahap perkembangan mental, yaitu (a) Tahap

enaktif dimana pada tahap ini anak menggunakan atau memanipulasi objek-objek

konkret secara langsung. Misalnya untuk memahami konsep operasi pengurangan
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bilangan cacah 7-4, anak memerlukan pengalaman mengambil/membuang 4

benda dari sekelompok 7 benda; (b) Tahap ikonik dimana 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; (c) Tahap simbolik yang merupakan

tahap memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya

dengan objek-objek.

Dari berbagai teori belajar di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

matematika yang tepat bagi siswa sekolah dasar adalah dengan mengajarkan

kepada siswa dari hal atau konsep yang sederhana terlebih dahulu, sesuai dengan

kemampuan siswa. Pembelajaran haruslah dijembatani dengan media yang

konkret dan dapat dimanipulasi oleh siswa, sehingga pembelajaran matematika

akan terasa menyenangkan dan menantang.

2.1.9 Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT)

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan

kerjasama tim dalam kelompok kecil demi tujuan bersama. Pembelajaran

kooperatif muncul dari konsep dimana siswa akan lebih mudah menemukan dan

memahami suatu konsep yang sulit apabila mereka saling berdiskusi dengan

temannya. Durukan (2011: 102-109) menjelaskan bahwa:

Cooperative  learning  can  be  defined  as  a  learning approach  in
which  students  help  one  another  on  an academic subject,  in
small mixed groups  formed both  in class  and  in  non-class
environments,  which  helps individuals  gain more  self  confidence
and  develop  their communication  skills  and  problem  solving  and
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critical thinking  abilities,  and  through  which  all  of  the  students
actively  participate  in  the  learning-teaching  process.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif dapat

didefinisikan sebagai suatu pembelajaran di mana siswa saling membantu satu

sama lain pada mata pelajaran, dalam kelompok-kelompok kecil yang membentuk

campuran baik dalam kelas dan non-kelas atau lingkungan, yang membantu

individu mendapatkan kepercayaan diri yang lebih dan mengembangkan

keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, kritis, dan kemampuan berpikir,

dan melalui itu semua, siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses

belajar-mengajar.

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT)

merupakan model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 siswa dengan kemampuan, jenis

kelamin, dan suku atau ras yang berbeda (Isjoni, 2012: 83). Dikembangkan oleh

Slavin dan rekan-rekannya, penerapan TGT mirip dengan STAD dalam hal

komposisi kelompok, format intruksional, dan lembar kerjanya. Hanya saja TGT

lebih memfokuskan pada level kemampuan. Dalam TGT istilah kuis berganti

menjadi game akademik.

Ada 5 komponen utama dalam model pembelajaran Teams Games

Tournament, yaitu:

(1) Penyajian Kelas

Pada penyajian kelas, guru menyampaikan materi dengan pengajaran

langsung atau dengan ceramah. Pada saat penyajian kelas ini siswa

harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang
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disampaikan oleh guru. Penyajian kelas sangat berpengaruh terhadap

kerja kelompok siswa pada saat permainan, karena skor game akan

menentukan skor kelompok.

(2) Kelompok (Team)

Kelompok dalam TGT memiliki anggota yang tingkat kemampuannya

berbeda-beda.  Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi

bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan

anggota kelompok agar lebih optimal pada saat permainan.

(3) Permainan (Game)

Permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk

menguji pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh siswa pada saat

penyajian kelas dan belajar kelompok. Setiap satu pertanyaan dijawab

oleh satu orang siswa dari masing-masing kelompok.

(4) Turnamen (Tournament)

Turnamen dilakukan pada akhir kegiatan, yaitu setelah siswa

melakukan penyajian kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar

kerja. Turnamen dilakukan untuk menguji kemampuan siswa secara

individu.

(5) Penghargaan Kelompok (Team Recognize)

Setelah turnamen dilaksanakan, kemudian guru akan mengumumkan

kelompok yang menjadi pemenang dalam turnamen. Kelompok akan

mendapat hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang

ditentukan.
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Teknis pelaksanaan TGT siswa ditempatkan dalam satu kelompok yang

terdiri dari orang yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Dengan

demikian masing-masing kelompok memiliki komposisi anggota yang beragam.

Komposisi ini dicatat dalam tabel khusus (tabel turnamen) yang setiap minggu

harus diubah. Dalam TGT anggota ditugaskan untuk mempelajari terlebih dahulu

bersama dengan anggota-anggota yang lain, lalu mereka diuji secara individual

melalui game akademik.

Dalam permainan ini setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari

kelompoknya. Masing- masing kelompok mengirimkan satu anggotanya, dan

setiap perwakilan kelompok diusahakan memiliki tingkat kemampuan yang sama.

Siswa yang mewakili kelompoknya ditempatkan pada meja turnamen. Masing-

masing perwakilan kelompok menempati satu meja turnamen.

Permainan ini diawali dengan memberitahukan aturan permainan dan

pembagian kartu-kartu soal dimeja. Peraturan dalam permainan ini adalah:

(1) Setiap pemain dalam tiap meja menentukan dulu pemain yang

pertama dengan cara undian.

(2) Pemain yang terpilih akan mengambil kartu soal dan diberikan kepada

pembaca soal untuk dibacakan.

(3) Soal dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing pemain yang

terpilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam soal.

(4) Setelah selesai, pemain membacakan hasil pekerjaannya yang akan

ditanggapi oleh pemain yang lain.
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(5) Pembaca akan memberikan jawaban yang benar dan memberikan skor

pada pemain yang menjawab benar.

Nilai yang mereka peroleh dari game ini akan menentukan skor kelompok

mereka masing-masing. Kriteria skor kelompok dalam pelaksanaan model

pembelajaran Teams Games Tournament dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Kriteria skor kelompok dalam Teams Games Tournament

Skor Kriteria Kelompok

Kurang dari 49

50 sampai 69

70 sampai 89

90 ke atas

Good Team

Great Team

Super Team

Tim Istimewa

Slavin menyarankan agar TGT diterapkan setiap minggu, skor turnamen

yang diperoleh TGT bisa dimanfaatkan guru untuk menentukan tingkat kesulitan

kuis kepada setiap anggota kelompok. Dengan TGT siswa akan menikmati

bagaimana suasana turnamen itu, dan karena mereka berkompetisi dengan

kelompok-kelompok yang memiliki komposisi kemampuan yang setara, maka

kompetisi dalam TGT terasa lebih adil dibandingkan kompetisi-kompetisi

pembelajaran tradisional pada umumnya.

Jadi TGT merupakan model pembelajaran yang menerapkan sistem

kompetisi secara kelompok, dimana setiap kelompok memiliki anggota yang

mempunyai kemampuan bertingkat dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Satu

kelompok dalam TGT terdiri dari 5-6 orang. Dalam TGT akan diadakan turnamen
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kelompok dimana peraturannya yaitu setiap kelompok mengirim perwakilan

kelompoknya untuk diuju secara individu. Dengan TGT siswa yang

berkemampuan tinggi akan mengajari siswa yang berkemampuan dibawahnya

agar mampu memahami materi yang diajarkan guru atau untuk menjawab

pertanyaan dari guru. Dalam TGT akan diberikan hadiah bagi kelompok yang

mempunyai skor tertinggi.

2.1.10 Materi Pecahan di Kelas V Semester 2

Pada kelas V semester genap, pembelajaran matematika dibagi menjadi 2

(dua) standar kompetensi yaitu 1) menggunakan pecahan dalam pemecahan

masalah; 2) memahami sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang serta hubungan

antar bangun. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada standar kompetensi

menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. Standar kompetensi

menggunakan pecahan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) kompetensi

dasar, yaitu:

(1) Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya.

(2) Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan.

(3) Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan.

(4) Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala.

Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian

dan Pengembangan (Depdikbud) dalam Heruman (2012: 43) menyatakan bahwa

pecahan merupakan salah satu topik yang sulit untuk diajarkan. Kesulitan itu

terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru, dan
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sulitnya pengadaan media pembelajaran. Akibatnya guru biasanya langsung

mengajarkan pengenalan angka.

Dalam materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dibagi

menjadi 4 sub materi dan memerlukan alokasi waktu 10 jam pelajaran, yaitu:

(1) Penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama.

(2) Pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama.

(3) Penjumlahan pecahan campuran.

(4) Pengurangan pecahan campuran.

2.1.11 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan.

Pembelajaran diawali secara klasikal. Guru memberikan penjelasan

terlebih dahulu mengenai konsep dari bilangan pecahan, seperti menjelaskan

adanya bilangan yang sebagai penyebut dan ada bilangan yang sebagai

pembilang, konsep penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, pengurangan

pecahan berpenyebut sama, penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama,

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, penjumlahan pecahan campuran,

dan pengurangan pecahan campuran.

Selanjutnya guru membagi 25 siswa menjadi 5 kelompok. Setiap

kelompok terdiri dari 5 orang siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Selanjutnya guru memberikan informasi tentang pelaksanaan model pembelajaran

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Setelah dibagi menjadi

beberapa kelompok selanjutnya masing-masing kelompok bersama-sama

mempelajari  materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk menguji
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kemampuan siswa, maka akan dilakukan suatu perlombaan atau kompetisi. Siswa

akan berkompetisi secara seimbang antara yang berkemampuan tinggi melawan

kemampuan yang tinggi juga.

Dalam perlombaan ini disiapkan 5 meja turnamen untuk masing-masing

wakil dari kelompok.  Setiap anggota kelompoksecara bergilir akan maju secara

individu untuk diuji. Pembaca soal akan membacakan soal atau pertanyaan dan

masing-masing wakil kelompok harus menjawab. Jika jawabannya benar, maka

akan dinilai secara individu dan siswa itu akan membawa pulang skornya untuk

diserahkan ke kelompok asalnya. Kelompok dengan skor terbanyaklah yang akan

mendapatkan hadiah dari kompetisi atau turnamen ini.

2.2 Kajian Empiris

Ada beberapa penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Teams Games Tournament (TGT), salah satunya adalah penelitian yang

dilakukan oleh Purnasari (2012), mahasiswi dari Universitas Kristen Satya

WacanaSalatiga dengan judul “Upaya Meningkatan Prestasi Belajar Matematika

melalui Cooperatif Learning Tipe Teams Games Tournament (TGT) Terhadap

Pokok Bahasan Pecahan pada Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Karangrejo

Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2011/2012“. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa meningkat dilihat dari jumlah siswa

yang tuntas sebanyak 11 siswa dari 12 siswa pada siklus I. Peningkatan prestasi

belajar siswa juga terlihat pada siklus II, dimana jumlah keseluruhan siswa

mengalami ketuntasan hasil belajar pada pokok bahasan pecahan. Bila dihitung
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dari dari kondisi pra siklus sampai siklus II, maka terjadi peningkatan sebesar

42%.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Eva (2011), mahasiswa dari

Universitas Negeri Malang dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran TGT

(Team Game Tournament) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi

Kelipatan Persekutuan Terkecil dan Faktor Persekutuan Terbesar pada Siswa

Kelas IV SD Tambakrejo 02 Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa hasil belajar matematika siswa setelah dilakukan penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) menunjukkan

bahwa rata-rata nilai setiap siklusnya mengalami peningkatan. Persentase

ketuntasan belajar siswa pada pra siklus sebesar 36,7%, mengalami peningkatan

pada siklus I menjadi 65% dan pada siklus II menjadi 70%.

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe Teams Games Tournament dapat meningkatkan prestasi atau hasil

belajar siswa. Berkaitan dengan penelitian-penelitian di atas, maka peneliti akan

mengadakan penelitian untuk membuktikan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe Teams Games Tournament juga dapat meningkatkan minat belajar,

aktivitas belajar, dan hasil belajar siswa kelas V pada materi pecahan di Sekolah

Dasar Negeri Keturen Kota Tegal yang berjumlah 25 siswa.
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2.3 Kerangka Berpikir

Secara visual, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian dapat

dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar2.1Kerangka Berpikir

Karakteristik matematika yang abstrak menyebabkan mata pelajaran

matematika sulit untuk dipahami oleh siswa sekolah dasar yang masih berada

pada taraf berpikir operasional konkret. Dalam pembelajaran, guru masih

cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional. Pembelajaran lebih

berpusat pada guru, sedangkan siswa hanya dijadikan sebagai objek pasif, tidak

ada semangat di dalam pembelajaran. Siswa cenderung hanya mendengarkan dan

mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Untuk itu, dibutuhkan suatu model

pembelajaran yang dapat mendorong siswa secara aktif terlibat dalam

pembelajaran, membuat siswa berminat untuk mengikuti pelajaran matematika,

dan untuk meningkatkan performansi guru. Salah satu model pembelajaran yang

Pembelajaran konvensional:
cenderung menggunakan
metode ceramah,
membosankan, dan kurang
melibatkan siswa secara
aktif

Siswa kurang antusias
dalam belajar, kurang
terlibat secara aktif,
interaksi antar siswa
kurang, hasil belajar kurang
memuaskan

Melakukan PTK dengan
menerapkan model
pembelajaran Teams Games
Tournament

Aktivitas, minat, dan hasil
belajar siswa meningkat, serta
performansi guru juga
meningkat
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dapat diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT).

Pembelajaran kooperatif pada dasarnya menerapkan kerjasama antar

siswa, karena dengan bekerjasama dan saling berdiskusi akan mempermudah

siswa dalam menemukan dan memahami suatu konsep. Siswa secara rutin bekerja

dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang

kompleks. Dengan begitu siswa akan berminat untuk menggali pengetahuan dari

teman-temannya dan ingin melibatkan dirinya dalam proses belajar.

Melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT), akan tercipta sikap saling membantu antar siswa dalam

memahami materi yang diberikan oleh guru. Karena model pembelajaran ini

dikemas dalam permainan yang menantang dan menarik, maka model

pembelajaran ini juga dapat meningkatkan performansi guru, menambah

pengetahuan, perilaku atau sikap, minat, motivasi, dan keterampilan dalam

pembelajaran.

2.4 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai

berikut:

(1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) dapat meningkatkan performansi guru dalam

pembelajaran matematika materi pecahan di kelas V Sekolah Dasar

Negeri Keturen Kota Tegal.



41

(2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam

pembelajaran pecahan di kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota

Tegal.

(3) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam

pembelajaran pecahan di kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota

Tegal.

(4) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam

pembelajaran pecahan di kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota

Tegal.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri

Keturen Kota Tegal. Jumlah siswa kelas V di Sekolah tersebut yaitu 25 siswa

yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota Tegal. SD

Negeri Keturen Kota Tegal terletak di Jl Sultan Hasanudin no 22 Kelurahan Keturen

Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Berdiri di atas tanah seluas 517 m² menghadap

ke arah timur. SD Negeri Keturen memiliki letak yang sangat strategis, karena berada

di daerah padat penduduk sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Tingkat

kebisingan sekolah tidak terlalu tinggi, karena letak sekolah tidak langsung

berseberangan dengan jalan raya dan tidak terdapat pusat keramaian seperti pabrik,

pasar, atau yang lainnya sehingga kegiatan belajar mengajar tidak tertanggu. Hanya

terkadang suara kereta api yang melintas terdengar sampai ke sekolah. Waktu

penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2012/2013 selama 6

bulan.

3.3 Faktor yang Diteliti

Faktor yang diteliti pada penelitian ini yaitu minat, aktivitas, dan hasil

belajar, serta performansi guru dalam pembelajaran matematika materi pokok
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pecahan pada semester II kelas V tahun pelajaran 2012/2013 melalui model

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT).

3.4 Prosedur/Langkah-langkah PTK

3.4.1 Perencanaan

Perencanaan dikembangkan berdasarkan hasil observasi awal. Berdasarkan

permasalahan yang ditemukan maka peneliti mencari cara pemecahan masalah,

kemudian menyusun perencanaan kegiatan belajarnya. Perencanaan ini persis

seperti pembelajaran yang disusun oleh guru sehari-hari, hanya saja dalam

pembelajaran ini guru merancang penerapan model pembelajaran Teams Games

Tournament (TGT). Guru juga perlu menyiapkan hal lain seperti persiapan media,

alat-alat pemantau perkembangan pengajaran seperti lembar observasi, tes, catatan

harian, dan lain-lain.

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan

Pada langkah ini, peneliti mengambil Kompetensi Dasar menjumlahkan dan

mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Pada langkah ini guru melakukan

kegiatan pembelajaran seperti yang telah direncanakan, yaitu kegiatan

pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui model

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament. Bersamaan dengan tahap

ini juga dilaksanakan kegiatan observasi atau pengamatan.

3.4.3 Observasi

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung melalui

lembar pengamatan aktivitas belajar untuk mengamati aktivitas belajar siswa.

Pada tahap ini dilakukan pulapengamatan performansi guru saat melakukan
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tindakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games

Tournament (TGT). Guru bekerjasama dengan guru lain (observer) untuk

mengamati performansi guru dalam kegiatan pembelajaran. Dalam tahap

observasi ini, dilakukan juga pengamatan terhadap minat belajar siswa terhadap

pelajaran matematika dan hasil belajar siswa pada setiap pembelajaran.

3.4.4 Refleksi

Pada langkah ini, peneliti melakukan analisis dan refleksi terhadap hasil tes

dan hasil observasi. Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua

kegiatan yang dilakukan pada setiap siklus, meliputi minat belajar siswa, aktivitas

belajar siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru.Hasil analisis dan refleksi

ini digunakan untuk mengetahui apa yang sudah dicapai dan yang belum dicapai

dalam proses pembelajaran, serta apa yang akan diperbaiki pada pembelajaran

selanjutnya.

3.5 Kolaborasi dalam PTK

Kolaborasi dalam PTK dijelaskan oleh Muhadi (2011: 71) merupakan suatu

aspek penyelenggaraan PTK yang patut mendapat penekanan. Kolaborasi dapat

diartikan sebagai bentuk kegiatan bersama dalam suatu hubungan yang seimbang,

harmonis, dan saling menghargai. Dalam perkembangan awal, PTK dilakukan di

sekolah dengan inisiatif yang datang dari peneliti luar sekolah, seperti dari

perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian yang mengajak guru-guru

melakukan PTK.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa PTK kolaboratif

terjadi dengan adanya kerjasama antara peneliti dengan guru kelas. Kerjasama
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tersebut terjadi supaya pelaksanaan PTK dapat memberikan manfaat yang serasi

bagi seluruh pihak yang terkait. Penelitian Tindakan Kelas telah dirancang sesuai

dengan ketentuan dan prinsip kolaboratif PTK yang telah dijelaskan diatas.

Peneliti akan bertindak sebagai observer dan guru kelas V SD Negeri Keturen

sebagai guru pelaksana. Kerjasama antara peneliti dan guru akan dilaksanakan

selama proses penelitian berlangsung dan proses pengelolaan data sehingga

menimbulkan dampak positif bagi peningkatan profesionalisme peneliti dan guru.

3.6 Siklus Penelitian

Penelitian ini direncanakan minimal dalam dua siklus dengan berbagai

kemungkinan perubahan yang dianggap penting. Siklus I dibagi menjadi dua

pertemuan, siklus II dibagi menjadi dua pertemuan. Adapun gambaran model

untuk masing-masing tahap sebagai berikut (Arikunto, dkk 2008:16):

Gambar3.1Model siklus I dan siklus II

3.6.1 Siklus I

Siklus pertama dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit dan pertemuan kedua dengan alokasi 3 x 35
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menit. Sesuai dengan silabus pembelajaran, indikator yang akan dicapai pada

siklus pertama yaitu menjumlahkan pecahan. Rangkaian pelaksanaan

pembelajaran pada siklus pertama dirancang sebagai berikut:

3.6.1.1 Perencanaan

Perencanaan dalam penelitian ini meliputi:

(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan

mengembangkan pemecahan masalah.

(2) Merancang rencana pembelajaran materi penjumlahan dan

pengurangan pecahan dengan menggunakan model Teams Games

Tournament.

(3) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket

matematika kelas V dan kertas origami.

(4) Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.

(5) Menyusun tes formatif I.

(6) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi untuk mengamati minat

belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru.

(7) Menyiapkan pre tes dan melaksanakan pengisian angket.

3.6.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam penelitian ini meliputi:

(1) Melaksanakan apa yang sudah disusun pada rencana pembelajaran.

(2) Menyiapkan alat peraga, sumber dan media, dan Lembar Kerja Siswa.

(3) Mengadakan presensi siswa.
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(4) Menggunakan tahap-tahap pada model pembelajaran kooperatif tipe

Teams Games Tournament (TGT) dalam pembelajaran.

(5) Pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I.

3.6.1.3 Observasi

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada:

3.6.1.3.1 Minat belajar siswa, meliputi:

(1) Semangat siswa pada saat pembelajaran matematika.

(2) Perhatian siswa pada saat pembelajaran matematika.

(3) Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas.

(4) Pengorbanan siswa akan waktu.

3.6.1.3.2 Aktivitas belajar siswa, meliputi:

(1) Aktivitas siswa berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok.

(2) Aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab.

(3) Aktivitas siswa dalam permainan.

3.6.1.3.3 Hasil belajar siswa, meliputi:

(1) Rata-rata kelas.

(2) Banyak siswa yang mencapai KKM (≥ 65).

(3) Persentase tuntas belajar klasikal.

3.6.1.3.4 Performansi guru, meliputi:

(1) Perencanaan

(2) Pengelolaan pembelajaran

3.6.1.4 Refleksi

Kegiatan refleksi meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
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(1) Menganalisis data maupun informasi yang diperoleh dari pelaksanaan

tindakan.

(2) Menginterpretasi atau memaknai data yang diperoleh dari pelaksanaan

tindakan.

(3) Memberikan penjelasan terhadap informasi yang diperoleh dari

pelaksanaan tindakan.

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

pelaksanaan tindakan, sehingga peneliti dapat menentukan langkah

selanjutnya dalam upaya menghasilkan perbaikan.

(5) Merancang tindak lanjut.

3.6.2 Siklus II

Siklus kedua dilaksanakan apabila siklus pertama kurang berhasil sehingga

guru bersama peneliti harus melakasanakan perbaikan pada siklus kedua. Siklus

kedua akan dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada siklus

kedua memiliki alokasi waktu sebanyak 2 x 35 menit, sedangkan pertemuan

kedua memiliki alokasi waktu 3 x 35 menit. Sesuai dengan silabus pembelajaran,

indikator yang akan dicapai pada siklus kedua yaitu mengurangkan pecahan

campuran. Rangkaian pelaksanaan pembelajaran pada siklus kedua dirancang

sebagai berikut:

3.6.2.1 Perencanaan

Perencanaan dalam penelitian ini meliputi:

(1) Membuat rancangan perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi

siklus I.
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(2) Merancang rencana pembelajaran sesuai dengan materi pada saat

pelaksanaan siklus II.

(3) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket

matematika kelas V dan kertas origami dan gambar yang berhubungan

dengan pecahan.

(4) Menyusun tes formatif II.

3.6.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam penelitian ini meliputi:

(1) Melaksanakan pembelajaran baru berdasarkan refleksi siklus I dengan

menggunakan model pembelajaran tipe Teams Games Tournament.

(2) Menyiapkan alat peraga, media, dan Lembar Kerja Siswa.

(3) Pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II.

(4) Memberikan tindak lanjut pembelajaran.

3.6.2.3 Observasi

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada:

3.6.2.3.1 Minat belajar siswa, meliputi:

(1) Semangat siswa pada saat pembelajaran matematika.

(2) Perhatian siswa pada saat pembelajaran matematika.

(3) Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas.

(4) Pengorbanan siswa akan waktu.
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3.6.2.3.2 Aktivitas belajar siswa, meliputi:

(1) Siswa tidak melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan

proses pembelajaran seperti melamun, bermain, mengobrol, dan

sebagainya yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran.

(2) Siswa berani untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak dia

pahami.

(3) Siswa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan dari guru

secara lisan.

(4) Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok.

(5) Keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

(6) Siswa bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

3.6.2.3.3 Hasil belajar siswa, meliputi:

(1) Rata-rata kelas.

(2) Banyak siswa yang mencapai KKM (≥ 65).

(3) Persentase tuntas belajar klasikal.

3.6.2.3.4 Performansi guru, meliputi:

(1) Perencanaan

(2) Pengelolaan pembelajaran

3.6.2.4 Refleksi

Refleksi pada siklus II dilakukan untuk menganalisis semua kegiatan yang

dilakukan pada siklus II, meliputi minat belajar siswa, aktivitas belajar siswa,

hasil belajar siswa, dan performansi guru. Analisis dilakukan untuk mengetahui

kekurangan yang terjadi pada siklus II. Refleksi pada siklus II juga dilakukan
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untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan dalam proses pembelajaran yang

dilakukan pada siklus I.

Berdasarkan hasil refleksi atau analisis pada siklus I dan II terhadap minat

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

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

belajar siswa serta performansi guru yang sesuai dengan indikator meningkat,

maka dapat dikatakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams

Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan minat, aktivitas, dan hasil belajar

siswa serta performansi guru.

3.7 Data dan Cara Pengumpulan Data

3.7.1 Sumber data

Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini berasal dari guru, siswa,

serta dokumen di Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota Tegal adalah sebagai

berikut:

(1) Siswa

Sumber data dari siswa diperoleh dari hasil tes formatif, pengamatan

terhadap minat belajar, dan pengamatan terhadap aktivitas belajar

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Keturen Kota Tegal.

(2) Guru

Sumber data dari guru diperoleh berupa rencana pelaksanaan

pembelajaran dan hasil pengamatan terhadap performansi guru.
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(3) Dokumen

Sumber data dari dokumen diperoleh dari daftar nilai dan hasil

pengamatan berupa foto maupun video.

3.7.2 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan

kualitatif:

(1) Kuantitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa yaitu nilai

pre tes, tes formatif siswa pada siklus I dan siklus II.

(2) Kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi berbentuk kalimat

yang memberi gambaran tentang minat belajar siswa, aktivitas belajar

siswa, dan performansi guru. Data tersebut berupa hasil pengamatan

terhadap minat belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi

guru dengan menggunakan lembar pengamatan pada siklus I dan siklus

II.

3.7.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

(1) Teknik tes, digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa

terhadap materi yang diajarkan pada tes formatif siswa pada siklus I

dan II.

(2) Observasi, digunakan untuk memperoleh data minat belajar siswa,

aktivitas belajar siswa, dan performansi guru dalam proses
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pembelajaran. Panduan observasi menggunakan angket minat belajar

siswa, performansi guru dengan menggunakan APKG I dan APKG II

yang diubah sesuai dengan kebutuhan, khususnya dalam penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament

(TGT).

(3) Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data yang meliputi hasil

tes formatif siswa, angket minat belajar siswa, aktivitas belajar siswa,

dan performansi guru.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Data hasil belajar siswa

Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar:

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

masing siswa yaitu dengan rumus:

= x bobot soal

Keterangan:

= Nilai akhir

Sp = Skor perolehan

Sm = Skor maksimal

Bobot soal= bobot soal keseluruhan

(2) Untuk menentukan nilai rata-rata kelas yaitu dengan rumus:

=
∑
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Keterangan:

= Nilai rata-rata

∑NA = Jumlah nilai akhir

Sn = Jumlah siswa

(3) Untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal yaitu dengan rumus:

TK =
( )

X 100%

Keterangan:

TK = Tuntas belajar klasikal

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

Sn = Jumlah Siswa

(Aqib, dkk, 2010: 40)

3.8.2 Data minat belajar siswa

Menurut Yonny (2010: 176-177), cara menghitung persentase minat

belajar siswa adalah sebagai berikut:=∑n×∑m×100%
Keterangan:

= Persentase minat belajar

=Skor keseluruhan yang diperoleh siswa∑n = Jumlah siswa∑m = Jumlah skor maksimum
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Data hasil pengisian angket minat siswa dibuat klasifikasi dengan kriteria

sebagai berikut:

Tabel3.1Klasifikasi Persentase Tingkat Keaktifan Siswa

Tingkat Keaktifan (%) Kriteria

75-100

50-74,99

25-49,99

0-24,99

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

3.8.3 Data aktivitas belajar siswa

= ∑n×∑m x 100 %

Keterangan:

=Persentase aktivitas

=Skor keseluruhan yang diperoleh siswa∑n = Jumlah siswa∑m = Jumlah skor maksimum

Selanjutnya kualifikasi presentase keaktifan siswa dijelaskan oleh Yonny,

dkk (2010: 175) yaitu:

Tabel3.2Klasifikasi Tingkat Keaktifan Siswa

Tingkat Keaktifan (%) Kriteria

75-100

50-74,99

25-49,99

0-24,99

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah
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3.8.4 Data performansi guru

Skor perolehan dari hasil observasi performansi guru adalah sebagai

berikut:

= + + + + +6
= + + + + + +7

PG = 1 (APKG I) + 2 (APKG II)3
(Panduan PPL, 2009)

Keterangan:

APKG I  = Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran

APKG II = Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran

PG = Performansi guru

Skala Nilai Performansi Guru, sebagai berikut(Pedoman Akademik Unnes,

2011):

Tabel3.3Klasifikasi Nilai Performansi Guru

No Nilai Angka Nilai Huruf
1

2

3

4

5

6

7

8

85,5 – 100

80,5 – 85

70,5 – 80

65,5 – 70

60,5 – 65

55,5 – 60

50,5 – 55

< 50,5

A

AB

B

BC

C

CD

D

E
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3.9 Indikator Keberhasilan

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat

dikatakan meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada materi penjumlahan

dan pengurangan pecahan, apabila:

(1) Hasil belajar siswa memperoleh nilai rata-rata kelas sekurang-

kurangnya 65 dengan persentase tuntas klasikal 75%.

(2) Minat belajar siswa memperoleh persentase minimal 70% dalam

semangat, perhatian, ketekunan menyelesaikan tugas, dan pengorbanan

siswa akan waktu belajar.

(3) Aktivitas belajar siswa berada pada kualifikasi memuaskan dengan

perolehan nilai B atau tingkat keaktifan > 70%.

(4) Performansi guru dalam pembelajaran memperoleh skor minimal B (≥

71).
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah

dilaksanakan di SD Negeri Keturen Kota Tegal pada tanggal 18 Mei 2013 sampai

1 Juni 2013.Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas VSekolah Dasar Negeri

Keturen Kota Tegal.Hasil penelitian yang diperoleh berupa hasil tes dan non tes.

Data hasil tes merupakan data hasil perolehan pre test, tes formatif pada tiap akhir

siklus. Data hasil non tes merupakan data hasil perolehan angket minat belajar

siswa, lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, dan pengamatan performansi

guru. Hasil penelitian dipaparkan pada uraian berikut ini:

4.1.1 Deskripsi Data Pratindakan

Data pratindakan berupa hasil pre test dan angket minatbelajar siswa yang

dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013. Pengisian angket dilakukan untuk

mengetahui seberapa tinggi minatbelajar siswa terhadap mata pelajaran

matematika sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran

Teams Games Tournament (TGT).Angket minat belajar terdiri dari 16 butir

pernyataan, dalam bentuk pilihan ganda. Setiap butir pernyataan terdapat 4 pilihan

jawaban. Nilai tertinggi dari pilihan yaitu 4, sedangkan nilai terendah dari pilihan

adalah 1. Total perolehan nilai dari semua siswa yang selanjunya dianalisis untuk

mengetahui seberapa besar minat siswa secara klasikal.Hasil perolehan data

angket minatbelajar siswa terhadap matematika dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.1 Data Hasil Angket MinatBelajar Siswa Pra-tindakan

No Indikator Skor Perolehan
Respon

(%)
Kriteria

1

2

3

4

Semangat dalam belajar

Perhatian terhadap pembelajaran

Ketekunan dalam mengerjakan tugas

Pengorbanan waktu untuk belajar

237

218

197

147

59,25

54,50

49,25

36,75

Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Jumlah Keseluruhan 799 49,94 Sedang

Pada Tabel 4.1 hasil angket minat siswa pra-tindakan menunjukkan adanya

minat yang tinggi pada aspek semangat dalam belajar dan perhatian terhadap

pembelajaran. Sedangkan minat pada aspek ketekunan dalam mengerjakan tugas

dan pengorbanan waktu untuk belajar termasuk dalam kriteria sedang. Bila

dihitung secara keseluruhan, minat siswa terhadap pembelajaran matematika

mencapai 49,94% dengan kriteria sedang. Berdasarkan hasil angket minat belajar

yang menunjukkan minat siswa yang tergolong sedang terhadap matematika,

maka sangat besar kesempatan untuk mengoptimalkan kemampuan siswa untuk

mencapai tujuan yang maksimal.(Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 6)

Setelah pengisisan angket, peneliti melaksanakan kegiatan pre test untuk

mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa sebelum pelaksanaan tindakan

pembelajaran menggunakan modelTeams Games Tournament (TGT). Materi yang

diujikan adalah keseluruhan materi pokok mengenai pecahan berupa tes

berbentuk uraian sejumlah 24 soal. Hasil rangkuman pre test dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Tabel 4.2 Data Hasil Pre Test

No Kategori Rentang Nilai
Frekuensi

Siswa

Jumlah

Nilai

Persentase

(%)

1

2

Tuntas

Tidak
Tuntas

≥ 65

< 65

1

24

68,25

1318,5

4

96

Jumlah 25 1386,75 100

Rata-rata 55,47

Pada Tabel 4.2 tentang hasil pre test materi pecahan di SD Negeri Keturen

menunjukkan hasil belajar yang dicapai siswa sebelum pelaksanaan tindakan

belum memuaskan. Nilai rata-rata kelas belum mencapai 65 sebagai kriteria

ketuntasan minimal (KKM). Ketuntasan belajar klasikalnya belum mencapai 75%.

Siswa yang memenuhi nilai KKM sejumlah 1 siswa, artinya ketuntasan belajar

klasikal yang dicapai sebesar 4%.(Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 4)

Rendahnya hasil pre-tes ini dikarenakan siswa belum mendapatkan

penjelasan dari guru tentang materi pecahan. Nilai rata-rata kelas dan ketuntasan

belajar pada hasil pre test yang belum memuaskan dapat diupayakan meningkat

melalui pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan model

pembelajaranTeams Games Tournament (TGT) pada materi pecahan.

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I

Tindakan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan melalui dua pertemuan,

pertemuan 1 pada tanggal 21 Mei 2013, dan pertemuan 2 pada tanggal 22 Mei

2013. Hasil data pelaksanaan tindakan pada siklus I adalah hasil belajar siswa dan

pengamatan selama proses pembelajaran. Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil
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tes formatif yang dilakukan pada setiap akhir siklus. Sedangkan data pengamatan

meliputi aktivitas siswa dan performansi guru selama proses pembelajaran.

4.1.2.1 Paparan Hasil Belajar Siswa

Data hasil belajar siswa dari pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh

melalui tes formatif I yang diberikan pada akhir pertemuan siklus I.Data hasil

belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Data Hasil Belajar Siswa Siklus I

No Kategori Rentang Nilai
Frekuensi

Siswa

Jumlah

Nilai

Persentase

(%)

1

2

Tuntas

Tidak
Tuntas

≥ 65

< 65

9

16

682,14

920,21

36

64

Jumlah 25 1602,35 100

Rata-rata 64,09

Pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus I belum

memenuhi KKM yang telah ditetapkan oleh SD Negeri Keturen. Nilai rata-rata

kelas yang diperoleh siswa masih di bawah 65, yaitu hanya sebesar 64,09.

Ketuntasan belajar siswa juga belum mencapai 75%. Siswa yang telah mencapai

nilai KKM hanya sejumlah 9 siswa dari 25 siswa. Rata-rata ketuntasan belajar

klasikal siklus I hanya mencapai 36%. (Data lengkap dapat dilihat pada lampiran

11)
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Secara visual ketuntasan belajar klasikal siklus I dapat dilihat pada gambar

berikut:

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

Data hasil observasi diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas belajar

siswa dan performansi guru selama proses pembelajaran.Deskripsi data hasil

observasi dalam proses pembelajaran siklus I yaitu sebagai berikut:

4.1.2.2.1 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa

Observasi pengamatan aktivitas belajar siswa meliputi enam indikator

antara lain:

(1) Siswa tidak melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan

proses pembelajaran seperti melamun, bermain, mengobrol, dan

sebagainya yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran.

(2) Siswa berani untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak dia

pahami.

(3) Siswa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan dari guru

secara lisan.

64%
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Secara visual ketuntasan belajar klasikal siklus I dapat dilihat pada gambar

berikut:

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

Data hasil observasi diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas belajar

siswa dan performansi guru selama proses pembelajaran.Deskripsi data hasil

observasi dalam proses pembelajaran siklus I yaitu sebagai berikut:

4.1.2.2.1 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa

Observasi pengamatan aktivitas belajar siswa meliputi enam indikator

antara lain:

(1) Siswa tidak melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan

proses pembelajaran seperti melamun, bermain, mengobrol, dan

sebagainya yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran.

(2) Siswa berani untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak dia

pahami.

(3) Siswa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan dari guru

secara lisan.

36%

64%
Tuntas

Tidak Tuntas
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Secara visual ketuntasan belajar klasikal siklus I dapat dilihat pada gambar

berikut:

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

Data hasil observasi diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas belajar

siswa dan performansi guru selama proses pembelajaran.Deskripsi data hasil

observasi dalam proses pembelajaran siklus I yaitu sebagai berikut:

4.1.2.2.1 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa

Observasi pengamatan aktivitas belajar siswa meliputi enam indikator

antara lain:

(1) Siswa tidak melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan

proses pembelajaran seperti melamun, bermain, mengobrol, dan

sebagainya yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran.

(2) Siswa berani untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak dia

pahami.

(3) Siswa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan dari guru

secara lisan.
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(4) Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok.

(5) Keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

(6) Siswa bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I

No Siklus I Pertemuan 1 Pertemuan 2

1

2

Skor Total Perolehan

Persentase Aktivitas

344

57,33%

436

72,67%

Rata-rata Aktivitas 65%

Pada Tabel 4.4 menunjukkan aktivitas siswa pada pertemuan 1 dan 2

termasuk dalam kriteria tinggi, karena berada pada tingkat keaktifan antara 50% -

74%. Rata-rata aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I

termasuk dalam kriteria tinggi yaitu sebesar 65% tetapi belum memenuhi

indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu > 70%. (Data lengkap dapat

dilihat pada lampiran 13)

4.1.2.2.2 Data Hasil Observasi Performansi Guru

Pengamatan terhadap performansi guru dilakukan terhadap performansi

guru selama proses pelaksanaan tindakan pembelajaran. Observasi dilakukan

menggunakan APKG 1 untuk menilai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

dan APKG 2 untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. Skor perolehan pada tiap

aspek yang diamati pada masing-masing lembar APKG 1 dan 2 tergantung pada
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jumlah deskriptor yang tampak. Selanjutnya jumlah skor perolehan pada masing-

masing APKG 1 dan 2 dihitung dan disesuaikan dengan tabel 3.3 sehingga dapat

diperoleh nilai akhir hasil observasi performansi guru pada tiap pertemuan

tindakan pembelajaran. Hasil data observasi performansi guru pada siklus I dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Performansi Guru Siklus I

Pertemuan APKG Skor Perolehan
Konversi

Nilai
Nilai Akhir

Rata-

rata

1

1 18,84

19,81

78,46

70,82
73,37

77,205

2

2

1 19,38

22,75

80,83

81,14
80,04

2

Pada Tabel 4.5 menunjukkan konversi nilai pada pertemuan 1 telah

memenuhi persyaratan dengan nilai akhir 73,37 yaitu sesuai dengan indikator

keberhasilan dengan mendapat nilai B. Hasil yang cukup memuaskan juga

diperoleh pada pertemuan 2. Konversi nilai pada pertemuan 2 sebesar 80,04

termasuk dalam nilai B. Rata-rata nilai performansi guru pada siklus I sebesar

77,205. Jika diklasifikasikan, nilai 77,205 termasuk dalam nilai B. (Data lengkap

dapat dilihat pada lampiran 16)

4.1.2.3 Refleksi

Pelaksaan siklus I belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Ada

beberapa indikator pada masing-masing aspek penelitian belum tercapai.

Kekurangan-kekurangan tersebut harus diperbaiki, baik pada perancanaan
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maupun pelaksanaan. Maka dari itu perlu diadakan siklus II. Data-data yang

ditemukan adalah sebagi berikut:

4.1.2.3.1 Performansi Guru

Penilaian performansi guru pada siklus I ini berada pada kriteria baik

sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Namun ada beberapa

hal yang perlu diperbaiki kembali seperti manajemen waktu, pengelolaan kelas,

dan kemampuan guru untuk menggali kemampuan bertanya siswa.ModelTeams

Games Tournamentmerupakan model baru bagi guru dan siswa, sehingga

pelaksanaan pada siklus pertama ini guru masih belum dapat mengelola waktu

sesuai dengan alokasi waktu yang ada pada RPP. Model Teams Games

Tournament memang model pembelajaran yang baru bagi siswa, sehingga siswa

belum dapat tenang ketika model ini diterapkan. Banyak siswa yang gaduh karena

bertanya-tanya kepada guru mengenai langkah-langkah model TGT, apa saja yang

harus mereka lakukan.  Pada siklus I hanya beberapa siswa yang berani bertanya

ketika guru menjelaskan materi pelajaran.

4.1.2.3.2 Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan modelTeams

Games Tournamentpada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan aktivitas

belajar. Peningkatan memang terjadi dari pertemuan satu ke pertemuan dua.

Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Ada beberapa indikator pencapaian

yang belum maksimal dicapai oleh siswa. Terutama pada kegiatan selama proses

pembelajaran dan keberanian untuk bertanya. Sebanyak 14 siswa masih malu

untuk bertanya kepada guru. Mereka lebih memilih diam meskipun sebenarnya
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mereka belum memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Selain itu masih ada

7 siswa yang suka melamun di kelas pada saat pembelajaran berlangsung.

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa

Rata-rata hasil belajar yang dicapai siswa pada siklus I belum mencapai

indikator keberhasilan yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan siswa belum

terbiasa dengan model pembelajaran Teams Games Tournament. Siswa yang

pandai masih belum mau untuk mengajari teman sekelompoknya. Selain

pemantapan materi oleh guru, siswa juga perlu dihimbau untuk lebih

memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, dan mau untuk berdiskusi antara

sesama siswa.

4.1.2.4 Revisi

Deskripsi data pada hasil pelaksanaan tindakan siklus I menunjukkan

pelaksanaan pembelajaran belum memuaskan. Peneliti perlu melakukan perbaikan

agar pembelajaran pada siklus selanjutnya dapat lebih memuaskan. Perbaikan

yang dilakukan antara lain:

(1) Perbaikan RPP berupa penyesuaian alokasi waktu dalam setiap tahap

pembelajaran.

(2) Perbaikan pada sikap keterbukaan guru dalam memancing siswa agar

mau bertanya tentang materi yang belum dipahami siswa.

(3) Penjelasan langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Teams

Games Tournament agar siswa dapat berdiskusi dan mengajarkan

siswa yang kemampuannya rendah.

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
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Setelah siklus I terlaksana, siklus II pun dilaksanakan pada tanggal 28 Mei

2013 sebagai pertemuan 1 dan29 Mei 2013 sebagai pertemuan 2. Tindakan

pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan memperhatikan refleksi dan

revisi pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siklus I sebagai upaya peningkatan

pembelajaran pada siklus selanjutnya. Analisis data pelaksanaan tindakan siklus II

terdiri dari hasil belajar dan observasi proses pembelajaran. Hasil belajar berupa

perolehan nilai siswa dari hasil tes formatif II yang dilaksanakan pada akhir siklus

II. Sedangkan data observasi berupa pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa

dan performansi guru selama proses pembelajaran.

4.1.3.1 Paparan Hasil Belajar

Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II diperoleh

data hasil belajar siswa berupa hasil perolehan nilai dari tes formatif II yang

dilaksanakan di akhir siklus II. Paparan hasil belajar siklus II dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Data Hasil Belajar Siswa Siklus II

No Kategori Rentang Nilai
Frekuensi

Siswa

Jumlah

Nilai

Persentase

(%)

1

2

Tuntas

Tidak
Tuntas

≥ 65

< 65

20

5

1569,04

295,38

80

20

Jumlah 25 1864,42 100

Rata-rata 74,58

Pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus II sebesar

74,58 telah memenuhi KKM. Ketuntasan belajar klasikalnya pun dapat dikatakan
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berhasil karena rata-rata tuntas belajar klasikal siklus II mencapai 80% telah

mencapai indikator keberhasilan yaitu minimal 75% siswa tuntas. (Data lengkap

dapat dilihat pada lampiran 17)

Secara visual tuntas belajar klasikal pada siklus II dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II

4.1.3.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

Data hasil observasi berupa pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa

selama proses pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II

No Siklus II Pertemuan 1 Pertemuan 2

1

2

Skor Total Perolehan

Persentase Aktivitas

445

74,17%

456

76%

Rata-rata Aktivitas 75,085%

Pada tabel 4.7. menunjukkan aktivitas belajar siswa yang sangat tinggi pada tiap

pertemuan di siklus II. Aktivitas belajar siswa pada pertemuan 1 mencapai
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74,17% dan pertemuan 2 mencapai 76%. Rata-rata aktivitas belajar siswa pada

siklus II mencapai 75,085% termasuk pada kriteria aktivitas sangat tinggi.(Data

lengkap dapat dilihat pada lampiran 18)

Selain hasil pengamatan aktivitas siswa, data observasi juga dilakukan

terhadap performansi guru selama proses pembelajaran. Data hasil performansi

guru berupa hasil APKG 1 dan 2 pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Data Hasil Observasi Performansi Guru Siklus II

Pertemuan APKG Skor Perolehan
Konversi

Nilai

Nilai

Akhir

Rata-

rata

1
1 20,36

21,94

84,83

78,35
80,51

85,31
2

2
1 22,10

24,95

92,08

89,11
90,10

2

Pada tabel 4.8. menunjukkan performansi guru pada proses pembelajaran

siklus II sangat baik dan memenuhi persyaratan dengan rata-rata nilai akhir 85,31.

APKG 1 dan 2 pada tiap pertemuan di siklus II juga telah memenuhi persyaratan,

baik skor perolehan maupun setelah dikonversi ke nilai. Adapun nilai akhir

pertemuan 1 mencapai 80,51 dan pertemuan 2 mencapai nilai 90,10.(Data lengkap

dapat dilihat pada lampiran 19)
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4.1.3.3 Refleksi

Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa pada siklus II, pembelajaran

yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil karena nilai rata-rata kelas telah

memenuhi KKM yaitu minimal 65 untuk mata pelajaran Matematika materi

pecahan. Hasil belajar pada pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus

IImengalami peningktan dari siklus I.Nilai rata-rata kelas pada siklus II mencapai

nilai 74,58.

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II juga menjadi indikator

keberhasilan pelaksanaan tindakan pembelajaran yang mencapai 75%.

Peningkatan yang dicapai pada siklus II juga cukup tinggi. Ketuntasan belajar

klasikal pada siklus II menjadi 80%, sedangkan pada siklus I hanya 36%. Artinya

pada siklus II ketuntasan belajar klasikal mengalami peningkatan sebesar 44%.

Aktivitas belajar siswa pada siklus II masih berada pada kriteria aktivitas

yang sangat tinggi. Aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 65% meningkat

pada siklus II menjadi 75,085%. Dengan kriteria aktivitas yang sangat tinggi,

pelaksanaan pembelajaran pada siklus II menjadi bukti keberhasilan penelitian

dari aspek aktivitas belajar siswa meningkat.

Performansi guru pada siklus II juga mengalami peningkatan. Berdasarkan

analisis data hasil perhitungan rata-rata nilai APKG 1 dan 2 pada siklus II nilai

performansi guru mencapai 85,31. Perolehan nilai tersebut telah memenuhi

indikator keberhasilan dan termasuk pada kriteria sangat baik. Secara visual data

peningkatan pada hasil belajar siswa, ketuntasan belajar klasikal, aktivitas siswa,

dan performansi guru dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 4.3 Diagram Peningkatan Hasil Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran

4.1.3.4 Revisi

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II,

pembelajaran dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek yang diteliti telah

memenuhi indikator keberhasilan. Hasil belajar berupa nilai rata-rata kelas telah

melampaui standar minimal yang ditetapkan sebagai KKM dengan ketuntasan

belajar klasikal lebih dari 75%. Hasil observasi berupa pengamatan terhadap

aktivitas siswa juga mencapai kualifikasi aktivitas yang tinggi dan perolehan nilai

performansi guru dalam pembelajaran telah melampaui nilai 71. Dengan demikian

pembelajaran selesai dilaksanakan dengan kualifikasi memuaskan.
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4.1.4 Deskripsi Data Pasca Tindakan

Setelah tindakan pembelajaran siklus II selesai dilaksanakan, peneliti

memberikan kembali angket minat belajar siswapada tanggal 1 Juni 2013 untuk

mengetahui besarnya minat belajar siswa kelas V SD Negeri KeturenKota Tegal

terhadap mata pelajaran Matematika setelah mengikuti kegiatan pembelajaran

menggunakan modelTeams Games Tournamentpada siklus I dan siklus II . Sama

halnya dengan pemberian angket pada tanggal 18 Mei 2013, angket minat belajar

terdiri dari 16 butir pernyataaan, dalam bentuk pilihan ganda. Setiap butir

pernyataan terdapat 4 pilihan jawaban. Nilai tertinggi dari pilihan yaitu 4,

sedangkan nilai terendah dari pilihan adalah 1. Total perolehan nilai dari semua

siswa yang selanjunya dianalisis untuk mengetahui seberapa besar minat siswa

secara klasikal. Data hasil rangkuman angket minat belajar siswadapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Data Hasil Angket Minat Belajar Siswa

No Indikator Skor Perolehan
Minat
(%)

Kriteria

1

2

3

4

Semangat dalam belajar

Perhatian terhadap pembelajaran

Ketekunan dalam mengerjakan
tugas
Pengorbanan waktu untuk
belajar

297

340

297

324

74,25

85,00

74,25

81,00

Tinggi

Sangat
tinggi
Tinggi

Sangat
tinggi

Jumlah Keseluruhan 1259 78,69
Sangat
tinggi

Pada Tabel 4.9 hasil angket minat siswa pasca-tindakan menunjukkan

adanya minat yang sangat tinggi pada aspek perhatian terhadap pembelajaran dan
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pengorbanan waktu untuk belajar. Sedangkan minat pada aspek semangat dalam

belajar dan ketekunan dalam mengerjakan tugas termasuk dalam kriteria tinggi.

Bila dihitung secara keseluruhan, minat siswa terhadap pembelajaran matematika

mencapai 78,69% dengan kriteria tinggi. Berdasarkan hasil angket yang

menunjukkan minat siswa yang tinggi, maka terlihat pengaruh positif penggunaan

model pembelajaran Teams Games Tournament terhadap minat belajar siswa

terhadap mata pelajaran matematika. (Data lengkap dapat dilihat pada lampiran

20)

Secara visual peningkatan hasil angket minat siswa pra-tindakan dan

pasca-tindakan pembelajaran dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4 Diagram Peningkatan Hasil Angket Pratindakan dan Pascatindakan
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memaparkan pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian yang

secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II dengan menerapkan

model pembelajaranTeams Games Tournament pada materi pecahan, terbukti

bahwa penelitian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti, sehingga

penelitian ini dikatakan berhasil.Keberhasilan tersebut dilihat dari tercapainya

seluruh indikator keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti baik dari performansi

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

Penerapan model pembelajaranTeams Games Tournamentdapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa terlihat dari

hasil perolehan pre test, tes formatif siklus I dan siklus II menunjukkan terjadinya

peningkatan. Nilai rata-rata siswa pada saat pre tes hanya sebesar 55,47

meningkat menjadi 69,04 pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 74,58 pada

siklus II. Hasil belajar pada saat pre tes dan siklus I yang awalnya belum

memenuhi indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan telah terpenuhi pada

siklus II. Hal ini membuktikan pernyataan Benyamin S. Bloom dalam Rifa’i

(2009: 86) bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Dengan penerapan model

pembelajaran Teams Games Tournament terbukti dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.

Penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament juga terbukti

dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Model
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pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa SD menjadikan siswa tidak

takut pada pelajaran matematika. Hal ini terlihat dari perolehan hasil angket minat

pratindakan sebesar 49,94%, kemudian menjadi 78,69% pascatindakan. Minat

belajar siswa yang tergolong sedang pada pratindakan menjadi tinggi pada

pascatindakan. ketertarikan seseorang terhadap kegiatan belajar yang dapat dilihat

dari adanya semangat, perhatian, ketekunan, dan pengorbanan yang diberikan

untuk kegiatan belajar. Minat seseorang terhadap sesuatu bukan semata-mata

merupakan bawaan sejak lahir, melainkan lebih banyak didapat dari pengalaman

orang tersebut. Jika pengalaman siswa terhadap suatu kegiatan selalu

menimbulkan hasil yang sesuai dengan harapannya, maka minat siswa terhadap

kegiatan tersebut akan meningkat.

Meningkatnya minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika

menjadikan aktivitas belajar siswa ikut meningkat. Terlihat dari perolehan hasil

lembar pengamatan aktivitas siswa pada siklus I sebesar 65% menjadi 75,085%

pada siklus II. Pada siklus II semua aspek aktivitas siswa yang diamati meningkat

dari siklus I dari kriteria tinggi meningkat menjadi sangat tinggi. Rousseau dalam

Sadirman (2011: 96) memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan harus

diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri,

dengan bekerja sendiri. Bekerja sendiri dalam artian berusaha membuat diri

sendiri dari yang tidak bisa agar menjadi bisa dengan melakukan sesuatu bersama

teman sekelompoknya.

Penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament dapat

meningkatkan performansi guru.Pertemuan pertama siklus I memperoleh nilai
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77,205 dengan kriteria B kemudian pada siklus II terjadi peningkatan menjadi

85,31 dengan kriteria AB.Hal tersebut dikarenakan guru dalam pembelajaran

sudah berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswa. Guru menjelaskan

materi dengan menggunakan media yang dapat menjadikan siswa lebih

memahami materi. Namun dalam pengkodisian kelas guru masih belum dapat

mengkondisikan siswa dengan kondusif dan belum memanfaatkan waktu secara

efisien, sehingga masih dibantu oleh guru mitra dalam pengkodisian siswanya.

Guru   mitra  di  sini   bertugas   sebagai  penilai  untuk  menentukan  tingkat

keberhasilan performansi guru selama pembelajaran dengan menggunakan kriteria

yang telah ditetapkan sesuai APKG.Seperti yang diungkapkan Sanjaya dalam

Ismail (2009), bahwa kinerja atau performansi guru berkaitan dengan tugas

perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan model Teams

Games Tournamentpada materi pecahan terhadap siswa kelas V di SD Negeri

KeturenKota Tegal adalah meningkatnya minat, aktivitas, hasil belajar, serta

performansi guru selama kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, implikasi

hasil penelitian dapat dilihat pada beberapa aspek antara lain:

4.2.2.1 Bagi Siswa

Pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan modelTeams Games

Tournamentmemberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa kelas V SD

Negeri Keturen. Siswa memiliki kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi

potensi yang ada pada diri mereka melalui pembelajaran yang
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menyenangkan.Karakteristik siswa SD senang bermain, berkelompok, bersenang-

senang sangat sesuai apabila pembelajaran matematika menerapkan model Teams

Games Tournament. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang

bagi siswa tentu berimbas pada peningkatan hasil belajar siswa. Kegiatan

pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa satu dan lainnya juga dapat

meningkatkan kesadaran pada diri masing-masing siswa akan kemampuan yang

telah dimiliki masing-masing siswa. Dalam penerapan modelTeams Games

Tournament diperlukan kesiapan siswa meliputi kedisiplinan, rasa tanggung

jawab, kerja samasaat mengerjakan tugas agar dapat melaksanakan pembelajaran

sesuai dengan petunjuk kegiatan.

4.2.2.2 Bagi Guru

Penerapan modelTeams Games Tournamentdalam kegiatan pembelajaran

menambah khasanah pengetahuan bagi guru mengenai inovasi model

pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Guru

dapat terus mengembangkan kreativitas dan potensinya dalam menciptakan

suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Peningkatan performansi

guru dapat menjadi pertanda meningkatnya kualitas suatu pembelajaran sebagai

wujud penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional seorang guru.

Dalam penerapan modelTeams Games Tournamentguru perlu memahami

betul langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan modelTeams Games

Tournament dan berbagai kesiapan lain meliputi penentuan jenis permainan,

pembagian kelompok yang heterogen,membuat lembar kerja siswa, membuat

penilaian pada saat turnamen, dan mempersiapkan hadiah atau penguatan yang
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berkesan bagi siswa. Dengan demikian guru dapat mengkondisikan siswa dalam

kegiatan pembelajaran Teams Games Tournament dengan baik sesuai dengan

langkah-langkah tersebut.

4.2.2.3 Bagi Sekolah

Peningkatan minat siswa, aktivitas siswa, dan hasil belajar, serta

performansi guru juga menjadi tolok ukur kualitas suatu sekolah. Melalui kegiatan

Teams Games Tournament, masyarakat dapat melihat cerminan kualitas suatu

sekolah berdasarkan pada kulitas guru dan siswanya. Melalui penerapan

modelTeams Games Tournament pada pembelajaran Matematika di kelas V SD

Negeri Keturen Kota Tegal, performansi guru, minat dan aktivitas, serta hasil

belajar siswa berhasil meningkat. Dengan demikian, melalui pelaksanaan

Penelitian Tindakan Kelas ini, diharapkan Kepala sekolah memfasilitasi untuk

menggembangkan model maupun metode pembelajaran inovatif lainnya dalam

proses pembelajaran di SD Negeri Keturen dengan mengikutsertakan guru dalam

seminar tentang model pembelajaran inovatif supaya kualitas sekolah meningkat.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dapat

disimpulkan bahwa penerapan model Teams Games Tournamentdapat

meningkatkan pembelajaran Matematika materi pecahan pada siswa kelas V SD

Negeri Keturen KotaTegal. Adapun proses peningkatan pembelajaran secara rinci

disimpulkan sebagai berikut:

(1) Peningkatan Performansi Guru

Perolehan nilai performansi guru melalui APKG 1 dan 2 pada siklus I

mencapai 77,205. Nilai tersebut telah memenuhi indikator

keberhasilan dan meningkat pada siklus II menjadi 85,31. Ini

menunjukkan terjadinya peningkatan pada nilai performansi guru pada

siklus I dan siklus II sebesar 8,105.

(2) Peningkatan Minat Belajar Siswa

Minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika sebelum

dilaksanakannya pembelajaran dengan model Teams Games

Tournament sebesar 49,94%. Minat belajar siswa terhadap

pembelajaran matematika sebelum penerapan model TGT tergolong

sedang. Penerapan model TGT pada pembelajaran matematika

berhasil meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil
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perolehan angket minat belajar siswa sebesar 78,69%.Terjadi

peningkatan pada minat belajar siswa sebesar 28,75%.

(3) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I

hanya mencapai 65%. Pada siklus II terlihat siswa lebih aktif ketika

pembelajaran. Perolehan nilai aktivitas belajar siswa pada siklus II

sebesar 75,085% dan telah mencapai kriteria aktivitas belajar sangat

tinggi. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pada aktivitas

belajar siswa sebesar 10,085%.

(4) Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pre test hanya 55,47. Nilai  rata-

rata kelas meningkat sebesar 8,62 pada siklus I menjadi64,09. Nilai

rata-rata kelas pada siklus I masih belum memenuhi KKM yang telah

ditetapkan sekolah. Pada siklus II nilai rata-rata kelas mengalami

peningkatan sebesar 10,49, yaitu menjadi 74,58.Ketuntasan belajar

klasikal pada siklus I hanya sebesar36%. Pada siklus II ketuntasan

belajar klasikal menjadi 80%. Hal ini menunjukkan terjadi

peningkatan pada ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 44%.

5.2 Saran

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah

disajikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:
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(1) Guru kelas V sekolah dasar hendaknya dapat menerapkan

modelTeams Games Tournamentdalam kegiatan pembelajaran di

sekolah untuk meningkatkan minat belajar siswa, aktivitas belajar

siswa, dan hasil belajar siswaterhadap mata pelajaran Matematika

pada materi pecahan.

(2) Guru kelas V sekolah dasar hendaknya termotivasi untuk melengkapi

penelitian ini dengan menggunakan inovasi model pembelajaran dan

media lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata

pelajaran Matematika materi pecahan.

(3) Pihak sekolah hendaknya memberikan kesempatan, motivasi, sarana

dan prasarana, serta memfasilitasi bagi guru yang hendak melakukan

inovasi pembelajaran baik kegiatan pembelajaran yang dilakukan di

dalam maupun di luar ruang kelas.

(4) Praktisi pendidikan atau peneliti lain dapat menggunakan penelitian

ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain

dengan model pembelajaran yang berbeda sehingga diperoleh

berbagai alternatif inovasi model pembelajaran guna meningkatkan

kualitas pembelajaran.
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Lampiran 1

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SD Negeri Keturen
Mata Pelajaran : Matematika 5B
Kelas/ Semester : V/ Genap
Standar Kompetensi : 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

Kompeten
si Dasar

Kegiatan
Pembelajaran

Materi
Pokok Indikator Alokasi

Waktu

Alat dan
Sumber
Bahan

Penilaian

5.2 Menj
umla
hkan
dan
meng
urang
kan
berba
gai
bentu
k
pecah
an

Kegiatan
Pendahuluan
1. Menyiapkan kondisi

siswa, kelas, media
dll.

2. Memberikan
apersepsi berkaitan
dengan materi.

Kegitan inti:
1. Mengeksplorasi

pengetahuan siswa
melalui pertanyaan
yang berkaitan
dengan pecahan
menggunakan
media kertas
origami.

2. Siswa berkelompok,
kemudian melakukan
diskusi kelompok
untuk menjawab
Lembar Kegiatan
Siswa (LKS).

3. Setiap kelompok
bersaing untuk
menjawab dengan
benar soal-soal
dalam kegiatan
turnamen.

Kegiatan penutup
1. Menyimpulkan

materi pembelajaran
yang telah dipelajari
bersama.

2. Melakukan evaluasi
pembelajaran
dengan
mengerjakan soal
evaluasi

PECAH
AN

Operasi
penjuml
ahan dan
pengura
ngan:
 Me

nju
mla
hka
n
dan
me
ngu
ran
gka
n
ber
bag
ai
ben
tuk
pec
aha
n

 Menjumlahkan
pecahan biasa
dengan pecahan
biasa

 Menjumlahkan
pecahan biasa
dengan pecahan
campuran

 Menjumlahkan
pecahan biasa dan
campuran dengan
persen dan desimal
serta campuran

 Menjumlahkan tiga
pecahan berpenyebut
tidak sama secara
berturut-turut

 Mengurangkan
pecahan dari
bilangan asli

 Mengurangkan
pecahan berpenyebut
tidak sama dan
pecahan biasa dari
pecahan campuran

 Mengurangkan dua
pecahan campuran
serta tiga pecahan
berpenyebut tidak
sama secara berturut-
turut

4 jp

6 jp

Kurikulu
m 2006
Buku

MATEM
ATIKA

5B

Buku
MATEM
ATIKA
Gemar

Berhitun
g SD 5B

 Lisan
 Tertulis
 Penugas

an
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Lampiran 2

DAFTAR NILAI SISWA KELAS V SD NEGERI KETUREN

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

MATERI PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN PECAHAN

NO NAMA SISWA Nilai Keterangan

1 Ferti Sandria 50 Belum tuntas

2 Andri Dwi Thomas 50 Belum tuntas

3 Anggi Prasetyo 67 Tuntas

4 Lia Yuliani 72 Tuntas

5 Wahyu Afrizal 60 Belum tuntas

6 Adi Widodo 65 Tuntas

7 Akhmad Yusuf 50 Belum tuntas

8 A. Rofik Prayoga 65 Tuntas

9 Ari DwiSetiawan 67 Tuntas

10 Cahyani 65 Tuntas

11 Didan Ramadhan 70 Tuntas

12 Elsa Dilla Febrianti 65 Tuntas

13 Maulana Agung P. 69 Tuntas

14 M. Ade Purnomo 60 Belum tuntas

15 M. Hana Alfan 72 Tuntas

16 M. Ipnu Faesdi 65 Tuntas

17 M. Rifaldi 65 Tuntas

18 M. Adi Prayogi 60 Belum tuntas

19 M. S. Wibowo 75 Tuntas

20 Nur Fitriani 80 Tuntas

21 Rizki Maulana 55 Belum tuntas

22 Silvi Melasari 50 Belum tuntas

23 Sinta Regiana 60 Belum tuntas

Jumlah nilai 1457

Rata-rata kelas 63,35

Persentase  tuntas (%) 60,87



84

Lampiran 3

INSTRUMEN SOALPRE TEST

Nama Sekolah : SD Negeri Keturen

Kelas / Semester : V / 2

Mata Pelajaran : Matematika

Materi Pokok : Pecahan

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat!

1. Berapakah hasil penjumlahan + ?

2. Tentukan hasil penjumlahan + 2 !

3. Hitunglah hasil penjumlaahan pecahan 2 + 7 !

4. Hitunglah hasil penjumlaahan pecahan 1 15 + 9 !

5. Tentukan hasil penjumlahan +0,125= . . . .

6. Hasil dari penjumlahan 4 + 0,21 = . . . .

7. Hitunglah dengan menuliskan langkah-langkah dari penjumlahan + 33%!

8. Hitunglah dengan menuliskan langkah-langkah dari penjumlahandi bawah ini!2 + 20% = . . . .

9. Hasil penjumlahan + + = . . . .(tuliskan langkah-langkahnya!)

10. Hasil penjumlahan + 0,35 + 25% = . . . .

11. Ibu membeli dua bungkus gula pasir. Gula pertama beratnya 2 kg dan gula

kedua beratnya 4 kg. Berapa kilogram berat semua gula?

12. Mula-mula Tuti membeli 3 liter beras. Kemudian, ia membeli lagi 2 liter

beras. Di rumah Tuti masih punya 0,63 liter beras. Berapa liter beras yang

dimiliki Tuti?
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13. Berapakah hasil dari 10 − ?

14. Tentukan hasil dari 15 − !

15. Tentukan hasil dari29 − !

16. Berapakah hasil dari − ? tuliskan langkah-langkahnya!

17. Tentukan hasil dari − ! tuliskan langkah-langkahnya!

18. Tentuakan hasil dari 19 − !tuliskan langkah-langkahnya!

19. Berapakah hasil dari 20 − ? tuliskan langkah-langkahnya!

20. Berapakah hasil dari 5 − 3 ? tuliskan langkah-langkahnya!

21. Hitunglah dengan menuliskan langkah-langkah dari 9 − 3 − !

22. Sebatang bambu panjangnya 4 m. Bambu itu dipotong 2 m untuk

menyangga tali jemuran. Berapa meter sisa bambu?

23. Sebuah bak mandi jika penuh berisi sebanyak 120 liter. Untuk keperluan

mandi dan mencuci telah menghabiskan sebanyak 95 35liter. Berapa liter sisa

air dalam bak mandi?

24. Abdullah mempunyai 3 jenis tanaman. Pada suatu hari, ia membeli pupuk

sebanyak 5 kg. Tanaman pertama dipupuk sebanyak 1 kg, tanaman kedua

dipupuk sebanyak 2 kg, dan sisanya untuk tanaman ketiga. Berapa kilogram

pupuk untuk anaman ketiga?
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Lampiran 4

DATA NILAI PRETEST
No Nama Siswa Nilai

1 Anjar Prasetyo 55

2 M. Abdurahman Aziz 52,22

3 Akhmad Jafar Sodik 51,67

4 Bagas Dwi Pamungkas 52,22

5 Farah Aulia Purnama 55,56

6 Muhammad Kurniawan 53,33

7 Rani Oktaviani 51,67

8 Dian Amelia 54,05

9 Dita Aenun Zakiyah 55,56

10 Diaz Rahman Abdullah 58,33

11 Kartika Sulistianingsih 57,78

12 Moh. Alif Safaudin 57,78

13 Moh. Diki Wahyudi 55

14 Moh. Pradika Maulana 53,33

15 Nur Malita Apriliani 61,11

16 Pitaloka Dwi Margareta 52,22

17 Siti Latifah 61,11

18 Tiara Ramadhan 52,78

19 Dedi Sugiarto 51,67

20 Abdullah Murtapa 58,33

21 Sinthia Maesaroh 51,67

22 Dwi Kurniasih 53,33

23 Putri Ayu 55

24 Dimas Basuki Rahmat 57,78

25 Siti Khoriah 68,25

jumlah 1386,75

rata-rata 55,47

tuntas belajar klasikal (%) 4

Keturen, 18Mei 2013

Mengetahui,
Kepala SD Negeri Keturen Guru Kelas V

Warniti, S. Pd. Nur Inayati, S. Pd.
19630818 198405 2 005 198207072006042014
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Lampiran 5

ANGKET MINAT SISWA TERHADAP MATA PELAJARAN

MATEMATIKA

Nama : ........................................ Kelas/No.  urut : V / ...

Hari/tanggal : ...........………………....

Petunjuk:

1. Pada angket ini terdapat 16 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap

pernyataan dalam kaitannya dengan pembelajaran Matematika, kemudian

berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu.

2. Pilihlah jawaban pernyataan di bawah dengan cara memberi tanda silang (X)

pada huruf a, b, c, atau d,pada jawaban yang paling kamu anggap cocok

dengan pilihanmu.

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d, pada jawaban yang paling

kamu anggap cocok dengan pilihanmu!

1. Saya bersemangat ketika pelajaran matematika.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

2. Bagi saya,matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

3. Saya tidak mau melewatkan pelajaran matematika.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

4. Ketika pelajaran matematika, saya ingin pelajaran matematika cepat berakhir.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju
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5. Saya harus memperhatikan penjelasan dari guru karena matematika adalah

pelajaran yang sulit.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

6. Saya lebih senang bicara dengan teman-teman ketika guru sedang

menjelaskan.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

7. Saya selalu mencatat materi yang diajarkan oleh guru.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

8. Saya bosan mengikuti pembelajaran Matematika, karena saya merasa bosan

dengan penjelasan guru.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

9. Saya merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika yang

diberikan oleh guru.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

10. Saya ingin tugas matematika yang banyak, supaya saya cepat pintar.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

11. Soal matematika sangat sulit. Saya ngobrol saja sambil menunggu teman

menyelesaikan tugas dari guru.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

12. Saya merasa sangat malas untuk mengerjakan tugas dari guru.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju
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13. Saya rela mengorbankan waktu bermain saya untuk belajar matematika.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

14. Saya belajar matematika saat di sekolah dan di rumah.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

15. Saya malas untuk membuka kembali buku matematika ketika di rumah.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju

16. Saya hanya belajar matematika ketika berada di sekolah.

a. sangat setuju c. kurang setuju

b. setuju d. tidak setuju
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PETUNJUK PENILAIAN ANGKET MINAT

1. Angket ini berupa pernyataan yang masing-masing memiliki empat pilihan
jawaban, yaitu: a, b, c dan d.

2. Penskoran untuk masing-masing pilihan jawaban dari pernyataan atau
pertanyaan positif yaitu sebagai berikut:
a = 4
b = 3
c = 2
d = 1

3. Penskoran untuk masing-masing pilihan jawaban dari pernyataan atau
pertanyaan positif yaitu sebagai berikut:
a = 1
b = 2
c = 3
d = 4

4. Persentase keseluruhan skor dihitung dengan rumus:P = ∑∑ ∑ x 100%

Keterangan:P = PersentaseS = skor kesuluruhan yang diperoleh siswa∑n = jumlah siswa∑m = skor maksimum

5. Klasifikasi persentase minat belajar siswa:

Persentase Kriteria
75% - 100% Sangat Tinggi

50% - 74,99% Tinggi
25% - 49,99% Sedang
0% - 24,99% Rendah

(Yonny dkk 2012: 175-6)
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Lampiran 6

DATA ANGKET MINATBELAJAR SISWA PRA-TINDAKAN

Nama Sekolah : SD Negeri Keturen

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas / Semester : V / 2

No Nama Siswa
Aspek yang Ditanyakan

Skor
Perolehan

A B C D

1 Anjar Prasetyo 8 7 7 4 26
2 M. Abdurahman Aziz 10 8 6 4 28
3 Akhmad Jafar Sodik 8 6 6 5 25
4 Bagas Dwi Pamungkas 9 9 9 4 31
5 Farah Aulia Purnama 10 12 10 6 38
6 Muhammad Kurniawan 8 6 7 4 25
7 Rani Oktaviani 9 9 4 5 27
8 Dian Amelia 13 12 9 7 41
9 Dita Aenun Zakiyah 6 6 6 6 24

10 Diaz Rahman Abdullah 7 8 8 4 27
11 Kartika Sulistianingsih 10 8 5 5 28
12 Moh. Alif Safaudin 9 9 9 8 35
13 Moh. Diki Wahyudi 11 10 10 6 37
14 Moh. Pradika Maulana 6 6 7 4 23
15 Nur Malita Apriliani 16 14 12 12 52
16 Pitaloka Dwi Margareta 8 8 8 8 32
17 Siti Latifah 9 10 11 6 36
18 Tiara Ramadhan 10 10 8 4 32
19 Dedi Sugiarto 8 6 6 6 26
20 Abdullah Murtapa 10 10 11 8 39
21 Sinthia Maesaroh 8 8 5 5 26
22 Dwi Kurniasih 11 9 9 4 33
23 Putri Ayu 9 6 6 6 27
24 Dimas Basuki Rahmat 8 7 7 7 29
25 Siti Khoriah 16 14 9 9 48

jumlah skor 237 218 197 147 799
persentase respon (%) 59,25 54,50 49,25 36,75 49,94
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Lampiran 7

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SIKLUS I PERTEMUAN 1

Sekolah : SD Negeri Keturen 1

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V / 2

Alokasi Waktu : 2 X 35 Menit (1 x Pertemuan)

Hari, Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 21 Mei 2013

.

A. STANDAR KOMPETENSI

5. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam

pemecahan masalah.

B. KOMPETENSI DASAR

5.2  Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan.

C. INDIKATOR

5.2.1 Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa.

5.2.2 Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran.

D. TUJUAN PEMBELARAN

1. Melalui kegiatan diskusi kelompok Teams Games Tournament (TGT),

siswa dapat menentukan hasil dari penjumlahan pecahan biasa dengan

pecahan biasa secara benar.

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok Teams Games Tournament (TGT),

siswa dapat menentukan hasil penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan

campuran secara benar.

E. KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN :

1. Taqwa

2. Disiplin

3. Keberanian

4. Kerja sama

5. Percaya diri

6. Jujur
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F. MATERI PEMBELAJARAN

Menjumlahkan berbagai bentuk pecahan

G. METODE, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. Metode Pembelajaran:

a. Metode Ceramah

b. Metode Tanya Jawab

c. Metode Diskusi

d. Metode Pemberian Tugas

2. Model Pembelajaran: Teams Games Tournament (TGT)

3. Media Pembelajaran: Kertas Origami

H. LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Kegiatan awal (± 10 menit)

a. Salam pembuka dan berdoa (taqwa)

b. Absensi (disiplin)

c. Mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran

d. Apersepsi :

1) Guru bertanya tentang materi pecahan yang sudah diajarkan

sebelumnya.

2) Guru mengingatkan kembali cara menjumlahkan pecahan yang telah

dipelajari di pertemuan sebelumnya.

e. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan Inti (± 35 menit)

Eksplorasi

a. Guru memperlihatkan kertas Origami yang telah dilipat menjadi 4

bagian dengan arsiran pada salah satu bagiannya.

b. Guru menjelaskan tentang pecahan biasa, pecahan campuran, dan cara

menjumlahkannya.

Elaborasi

a. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok dengan kemampuan

masing-masing anggotanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
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b. Dalam pembagian kelompok tersebut, tiap siswa dipanggil namanya

dan diberikan nomor sesuai dengan kemampuan tiap anggota

kelompok.

c. Guru membagikan LKS berupa soal-soal pada tiap kelompok.

d. Siswa melakukan diskusi kelompok dan diberikan kesempatan untuk

bertanya antar teman kelompoknya. (kerjasama).

e. Guru memberitahu akan diadakannya turnamen antar kelompok.

f. Guru menjelaskan aturan permainan dalam turnamen. Permainan ini

bernama balap kapal. Dalam permainan ini, masing-masing kelompok

diwakilkan oleh satu kapal.

g. Guru mengambil secara acak kertas yang berisi nama siswa.

h. Siswa yang terpilih dalam pengambilan tadi adalah siswa yang akan

menjadi pembaca soal.

i. Setelah pembaca soal terpilih, masing-masing kelompok mengutus

wakilnya untuk menjawab soal dalam kartu jawaban yang telah

disediakan guru.

j. Siswa menjawab soal yang dibacakan oleh pembaca soal. Jika

perwakilan dari kelompok menjawab soal dengan benar, maka kapalnya

akan melaju satu langkah. Jika salah, kapal tidak akan bergerak.

(percaya diri)

k. Guru dan siswa melakukan pembahasan dan penghitungan skor yang

diperoleh tiap anggota kelompok yang mengikuti turnamen.

l. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang mendapat skor

tertinggi.

Konfirmasi

a. Guru memberi penguatan dan umpan balik positif kepada siswa yang

melaksanakan tugas dengan baik.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal

yang kurang jelas. (keberanian)

3. Kegiatan Penutup (± 25 menit)

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi.(jujur)
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b. Siswa bersama guru mencocokkan jawaban dari soal evaluasi.

c. Guru menyimpulkan pembelajaran.

d. Guru menutup pembelajaran.

I. ALAT DANSUMBER PEMBELAJARAN

1. Alat : Papan tulis, penghapus, kapur, LKS, dll.

2. Sumber pembelajaran :

a. Silabus Matematika V semester 2

b. Buku Sekolah Elektronik Gemar Matematika untuk SD/MI Kelas V

oleh Sumanto.

c. Buku Sekolah Elektronik Matematika untuk Kelas V SD/MI oleh RJ.

Soenarjo.

d. Buku matematika 5B.

J. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian

a) Indikator Pencapaian :

1. Menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama.

2. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran.

b) Jenis Penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian

proses dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung.

c) Teknik Penilaian : Tes tertulis

d) Instrumen soal (terlampir)

e) Kunci Jawaban (terlampir)

f) Skor Penilaian :

NA=
∑

x100

Keterangan:

NA = Nilai Akhir∑ = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh

N = Jumlah keseluruhan skor maksimal
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2. Tindak Lanjut:

a. Kegiatan remidi diilaksanakan apabaila nilai siswa < KKM.

b. Kegiatan pengayaan,  dilaksanakan, apabila nilai siswa ≥ KKM.

c. Analisis hasil dilakukanpadaakhir pembelajaran atau setelah pembelajaran

selesai.

Guru Mitra

Nur Inayati, S.Pd

NIP.198207072006042014

Keturen, 21 Mei 2013

Peneliti

Arif Septianto Hidayat

NIM 1401409278

Mengetahui,

Kepala SD Negeri Keturen 1

Warniti, S,Pd

NIP. 196308181984052005
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

SIKLUS I PERTEMUAN 1

Mata Pelajaran : Matematika Kelas  : V (Lima)
Materi Pokok : Penjumlahan pecahan Waktu : 20 menit
Kelompok :
Anggota :  1. ..............................................

2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
5. ..............................................

Jawablah kartu soal ini dengan jawaban yang benar dan tepat!

1. Tuliskan operasi penjumlahan dan hasil penjumlahan
pecahan sesuai gambar di bawah ini!

2. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini dengan
menuliskan langkah-langkahnya!

3. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini dengan
menuliskan langkah-langkahnya!

4.  Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini dengan
menuliskan langkah-langkahnya!

5. Dua buah kantong plastik masing-masing berisi gula yang

beratnya kg dan kg. Jika dua buah kantong plastik itu

dimasukkan ke dalam sebuah karung, maka berapa kg berat
karung tersebut?
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Kompetensi
dasar

Indikator Soal Jenis Soal
Ranah

Kognitif
Nomor

Soal

Tingkat

Kesulitan

5.3 Menjumlahk
an dan
mengurangk
an berbagai
bentuk
pecahan

1. Siswa dapat menuliskan bentuk operasi
penjumlahan dua pecahan biasa
berpenyebut tidak sama dari gambar yang
tersedia.

Uraian C1 1 Mudah

2. Siswa dapat menghitung hasil penjumlahan

dua pecahan biasa berpenyebut tidak sama,

yaitu dan

Uraian C1 2 Mudah

3. Siswa dapat menghitung hasil penjumlahan

pecahan biasa dengan pecahan campuran,

yaitu 4 493dan

Uraian C2 3 Sedang

4. Disajikan soal cerita, siswa dapat

memecahkan masalah sehari-hari yang

berkaitan dengan penjumlahan pecahan

campuran..

Uraian C3 4 Sulit
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(Soal Evaluasi)

Mata Pelajaran: Matematika

Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan

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

Waktu : 25 menit

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar!

1. Tuliskan operasi penjumlahan pecahan sesuai dengan gambar di bawah ini!

+

2. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini dengan menuliskan langkah-

langkahnya!

3. Hitunglah hasil penjumlahan pecahan di bawah ini dengan menuliskan

langkah-langkahnya!

4. Andi mengambil 2 keranjang jeruk yang ada di dalam toko. Setelah ditimbang,

keranjang jeruk pertama beratnya kg, dan keranjang jeruk kedua beratnya

kg. Jika Andi menimbang kedua keranjang jeruk secara bersama-sama,

berapa kg berat  keranjang  jeruk yang ditimbang andi?
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

No.

Soal
Kunci Jawaban Skor

1. 38 + 14 1

Skor penilaian 1

2. 335 + 265 = 3 × 1335 × 13 + 2 × 765 × 7= 39455 + 14455 = 53455
1

1

Skor penilaian 2

3. 4 493 + 587 = (4) + 4 × 2993 × 29 + 5 × 3187 × 31= 4 + 1162697 + 1552697= 4 + 2712697 = 4 2712697

1

1

Skor penilaian 2

4. Diketahui : Berat keranjang jeruk pertama = 7 1146kg

Berat keranjang jeruk kedua =6 2364kg

Ditanya : Berat kedua keranjang tersebut?
Jawab :7 1146 + 62364= (7 + 6) + 11 × 3246 × 32+ 23 × 2364 × 23

1

1

1

1



96= 13 + 3521472 + 5291472 = 13 8811472
Jadi, berat kedua keranjang jeruk yang ditimbang oleh adi

adalah 13 kg.

Skor penilaian 4

Skor maksimal 9

Lampiran 8

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SIKLUS I PERTEMUAN 2

Sekolah : SD Negeri Keturen 1

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V / 2

Alokasi Waktu : 3 X 35 Menit (1 x Pertemuan)

Hari, Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 22 Mei 2013

.

A. STANDAR KOMPETENSI

5. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam

pemecahan masalah.

B. KOMPETENSI DASAR

5.2  Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan.

C. INDIKATOR

5.2.3Menjumlahkan pecahan biasa dan campuran dengan persen dan desimal.

5.2.4 Menjumlahkan tiga  pecahan berpenyebut tidak sama secara berturut-

turut.

D. TUJUAN PEMBELARAN

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara menjumlahkan

pecahan, siswa dapat menemukan cara menjumlahkan pecahan biasa dan

campuran dengan persen dan desimal serta campuran secara benar.
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2. Melalui kegiatan diskusi Teams Games Tournament (TGT), siswa dapat

menjumlahkan tiga pecahan berpenyebut tidak sama secara berturut-turut.

3. Melalui kegiatan diskusi Teams Games Tournament (TGT), siswa dapat

memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan secara

benar.

E. KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN :

1. Taqwa

2. Disiplin

3. Keberanian

4. Kerja sama

5. Percaya diri

6. Jujur

F. MATERI PEMBELAJARAN

Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan

G. METODE, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. Metode Pembelajaran:

a. Metode Ceramah

b. Metode Tanya Jawab

c. Metode Diskusi

d. Metode Pemberian Tugas

2. Model Pembelajaran: Teams Games Tournament (TGT)

3. Media Pembelajaran:

H. LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Kegiatan awal (± 15 menit)

a. Salam pembuka dan berdoa (taqwa)

b. Absensi (disiplin)

c. Mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran

d. Apersepsi : Guru bertanya tentang materi yang telah dibahas pada

pertemuan sebelumnya

e. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran
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2. Kegiatan Inti(± 50 menit)

Eksplorasi

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang pecahan desimal dan persen.

b. Guru menjelaskan tentang cara menjumlahkan pecahan biasa dan

campuran dengan pecahan desimal dan persen.

Elaborasi

a. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok dengan kemampuan

masing-masing anggotanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

b. Dalam pembagian kelompok tersebut, tiap siswa dipanggil namanya

dan diberikan nomor sesuai dengan kemampuan tiap anggota

kelompok.

c. Guru membagikan LKS berupa soal-soal pada tiap kelompok.

d. Siswa melakukan diskusi kelompok dan diberikan kesempatan untuk

bertanya antar teman kelompoknya. (kerjasama)

e. Guru memberitahu akan diadakannya permainan dalam turnamen antar

kelompok.

f. Guru menjelaskan aturan permainan dalam turnamen. Permainan ini

bernama balap mobil. Dalam permainan ini, masing-masing kelompok

diwakilkan oleh satu mobil.

g. Guru mengambil secara acak kertas yang berisi nama siswa.

h. Siswa yang terpilih dalam pengambilan tadi adalah siswa yang akan

menjadi pembaca soal.

i. Setelah pembaca soal terpilih, masing-masing kelompok mengutus

wakilnya untuk menjawab soal dalam kartu jawaban yang telah

disediakan guru.

j. Siswa menjawab soal yang dibacakan oleh pembaca soal. Jika

perwakilan dari kelompok menjawab soal dengan benar, maka

mobilnya akan melaju satu langkah. Jika salah, mobil tidak akan

bergerak. (percaya diri)

k. Guru dan siswa melakukan pembahasan dan penghitungan skor yang

diperoleh tiap anggota kelompok yang mengikuti turnamen.
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l. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang mendapat skor

tertinggi.

Konfirmasi

a. Guru memberi penguatan dan umpan balik positif kepada siswa yang

melaksanakan tugas dengan baik.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal

yang kurang jelas. (keberanian)

3. Kegiatan Penutup (± 40 menit)

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (jujur)

b. Siswa bersama guru mencocokkan jawaban dari soal evaluasi.

c. Guru menyimpulkan pembelajaran.

d. Guru menutup pembelajaran.

I. ALAT DANSUMBER PEMBELAJARAN

1. Alat : papan tulis, penghapus, kapur, LKS, dll.

2. Sumber pembelajaran :

a. Silabus Matematika V semester 2

b. Buku Sekolah Elektronik Gemar Matematika untuk SD/MI Kelas V

oleh Sumanto.

c. Buku Sekolah Elektronik Matematika untuk Kelas V SD/MI oleh RJ.

Soenarjo.

d. Buku matematika 5B.

J. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian

a) Indikator Pencapaian :

1. Menjumlahkan pecahan biasa dan campuran dengan pecahan

desimal dan persen.

2. Menjumlahkan tiga pecahan berpenyebut tidak sama secara

berturut-turut.

b) Jenis Penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian

proses dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung.
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c) Teknik Penilaian : Tes tertulis

d) Instrumen soal (terlampir)

e) Kunci Jawaban (terlampir)

f) Skor Penilaian :

NA=
∑

x100

Keterangan:

NA = Nilai Akhir∑ = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh

N = Jumlah keseluruhan skor maksimal

2. Tindak Lanjut:

a. Kegiatan remidi diilaksanakan apabaila nilai siswa < KKM.

b. Kegiatan pengayaan,  dilaksanakan, apabila nilai siswa ≥ KKM.

c. Analisis hasil dilakukanpadaakhir pembelajaran atau setelah pembelajaran

selesai.

Keturen, 22 Mei 2013

Guru Mitra Peneliti

Nur Inayati, S.Pd Arif Septianto Hidayat

NIP. 198207072006042014 NIM 1401409278

Mengetahui,

Kepala SD Negeri Keturen 1

Warniti, S.Pd

NIP. 196308181984052005
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2

Mata Pelajaran : Matematika Kelas  : V (Lima)
Materi Pokok : Penjumlahan pecahan Waktu : 20 menit
Kelompok :
Anggota :  1. ..............................................

2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
5. ..............................................

Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat!

1. Ubahlah pecahan di tabel ini ke dalam berbagai bentuk pecahan yang ada di

kolom!

No. Pecahan biasa
Pecahan

campuran

Pecahan

desimal
Persen

a.
54 . . . . . . . . .

b. . . . 2 34 . . . . . .

c. . . . . . . 0,125 . . .

d. . . . . . . . . . 137%

2. Lengkapilah penjumlahan pecahan di bawah ini!14 + 0,16 + 36% = 14 + . . .100 + . . .100
= . . .100 + . . .100 + . . .100 = . . .100
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal
Ranah

Kognitif

Nomor

Soal

Tingkat

Kesulitan

5.4 Menjumlahkan dan
mengurangkan berbagai
bentuk pecahan

Disediakan dua soal (a) dan (b), siswa

dapat menentukan hasil penjumlahan+ 0,2dan + 0,7.

Uraian C1 1a, 1b Mudah

Disediakan dua soal (a) dan (b), siswa

dapat menentukan hasil penjumlahan

pecahan + 51%dan 1 18+125%.

Uraian C1 2a, 2b Mudah

Siswa dapat menghitung hasil penjumlahan

pecahan 1 16+2,2.
Uraian C2 3 Sedang

Disajikan soal cerita, siswa dapat

memecahkan masalah sehari-hari yang

berkaitan dengan penjumlahan pecahan.

Uraian C3 4 Sulit
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(Soal Evaluasi)

Mata Pelajaran: Matematika

Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan

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

Waktu : 25 menit

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar!

1. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini!

a. + 0,2 = . ..
b. + 0,7 = . ..

2. Hitunglah hasil penjumlahan pecahan di bawah ini!

a. + 51% = . ..
b. 1 + 125% = . ..

3. Tentukan hasil penjumlahan pecahan di bawah ini dengan menuliskan langkah-

langkahnya!1 16 + 2,2 = ⋯
4. Agus mengambil tiga keranjang apel di rumah paman. Setelah ditimbang,

keranjang apel pertama beratnya kwintal, keranjang apel kedua beratnya 1 215
kwintal, dan keranjang apel ketiga beratnya 0,9 kwintal. Jika Agus menimbang

ketiga keranjang apel bersama-sama, berapa kwintal berat seluruhnya?
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

No.

Soal
Kunci Jawaban Skor

1 a. atau  0,95 1

Skor penilaian 1

1 b. = 1 atau 1,325 1

Skor penilaian 1

2 a. = atau 96% 1

Skor penilaian 1

2 b. 2 38 1

Skor penilaian 1

3. 1 16 + 2,2 = 116 + 2 210= (1 + 2) + 530 + 630 = 31130
1

1

Skor penilaian 2

4. Diketahui : Berat keranjang apel pertama = kwintal

Berat keranjang apel kedua = 1 kwintal

Berat keranjang apel ketiga = 0,9 = kwintal

Ditanya : Berat seluruh keranjang apel?

Jawab :1 16 + 1 215 + 910 = (1 + 1) + 530 + 430 + 2730= 2 + = 2 + 1 = 3 .

Jadi, berat ketiga keranjang apel adalah3 kwintal.

1

1

1

Skor penilaian 3

Skor maksimal 9
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KISI-KISI SOAL FORMATIF

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal
Ranah

Kognitif
Nomor Soal

Tingkat

Kesulitan

5.5 Menjumlahkan
dan mengurangkan

berbagai bentuk
pecahan

Siswa dapat menjumlahkan dua pecahan biasa berpenyebut tidak sama, yaitu dan

.

Uraian C1 1 Mudah

Siswa dapat menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, yaitu dan2 Uraian C1 2 Mudah

Siswa dapat menjumlahkan dua pecahan campuran berpenyebut tidak sama, 2
dan 7 ; 1 dan 9 Uraian C1 3, 4 Mudah

Siswa dapat menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal, yaitu dan0,125 Uraian C1 5 Mudah

Siswa dapat menjumlahkan campuran dengan pecahan desimal, yaitu 4 dan 0,21 Uraian C1 6 Mudah

Siswa dapat menjumlahkan pecahan biasa dengan persen, yaitu dan 33% Uraian C2 7 Sedang

Siswa dapat menjumlahkan pecahan campuran dengan persen, 2 dan 20% Uraian C2 8 Sedang

Siswa dapat menjumlahkan tiga pecahan biasa berpenyebut tidak sama, yaitu , ,

dan

Uraian C2 9 Sedang

Siswa dapat menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal dan persen,

yaitu , 0,35 dan 25% Uraian C2 10 Sedang

Disajikan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan

dengan penjumlahan pecahan, 2 dan 4 ; 3 , 2 dan 0,63 Uraian C3 11, 12 Sulit
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SOAL TES FORMATIF

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat!

1. Berapakah hasil penjumlahan + ?

2. Tentukan hasil penjumlahan + 2 !

3. Hitunglah hasil penjumlaahan pecahan 2 + 7 !

4. Hitunglah hasil penjumlaahan pecahan 1 + 9 !

5. Tentukan hasil penjumlahan +0,125= . . . .

6. Hasil dari penjumlahan 4 + 0,21 = . . . .

7. Hitunglah dengan menuliskan langkah-langkah dari penjumlahan + 33%!

8. Hitunglah dengan menuliskan langkah-langkah dari penjumlahandi bawah

ini!2 + 20% = . . . .

9. Hasil penjumlahan + + = . . . .(tuliskan langkah-langkahnya!)

10. Hasil penjumlahan + 0,35 + 25% = . . . .

11. Ibu membeli dua bungkus gula pasir. Gula pertama beratnya 2 34kg dan gula

kedua beratnya 4 35kg. Berapa kilogram berat semua gula?

12. Mula-mula Tuti membeli 3 34liter beras. Kemudian, ia membeli lagi 2 25liter

beras. Di rumah Tuti masih punya 0,63 liter beras. Berapa liter beras yang

dimiliki Tuti?
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

SIKLUS I

No.

Soal
Kunci Jawaban Skor

1. 34 + 78 = 3 x 24 x 2 + 7 x 18 x 1 = 68 + 78 = 138 = 158 1

Skor penilaian 1

2. 812 + 2 324 = (2) + 8 x 212 x 2 + 3 x 124 x 1= 2 + 16 + 324 = 21924
1

Skor penilaian 1

3. 2 13 + 718 = (2 + 7) + 1 x 83 x 8 + 1 x 38 x 3= 9 + 8 + 324 = 91124
1

Skor penilaian 1

4. 1 715 + 9 130 = (1 + 9) + 7 × 215 × 2 + 1 × 130 × 1= 10 + 14 + 130 = 10 1530 = 10 12
1

Skor penilaian 1

5. 78 + 0,125 = 78 + 1251000 = 78 + 18 = 88 = 1 1

Skor penilaian 1

6. 4 14 + 0,21 = 174 + 21100 = 17 x 254 x 25 + 21 x 1100 x 1= 425100 + 21100 = 446100 = 4 46100= 42350

1

Skor penilaian 1

7. 35 + 33% = 35 + 33100 = 3 x 205 x 20 + 33 x 1100 x 1= = atau 93%

1

1

Skor penilaian 2

8. 2 25 + 20% = (2) + 25 + 20100 = 2 + 25 + 15= 2 + 2 + 15 = 235
1

1
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Skor penilaian 2

9. 79 + 47 + 23 = 7 x 79 x 7 + 4 x 97 x 9 + 2 x 233 x 23= 49 + 36 + 4663 = 13163 = 2 563
1

1

Skor penilaian 2

10. 1120 + 0,35 + 25% = 1120 + 35100 + 25100= 11 x 520 x 5 + 35 x 1100 x 1 + 25 x 1100 x 1 = 55 + 35 + 25100 = 115100 = 1 15100= 1 320
1

1

1

Skor penilaian 3

11. Diketahui : Berat  gula pertama = 2 kg

Berat  gula kedua = 4 kg

Ditanya : Berat semua gula yang dibeli ibu?

Jawab : 2 34 + 435 = (2 + 4) + 3 x 54 x 5 + 3 x 45 x 4= 6 + 15 + 1220 = 6 + 2720= 6 + 1 720 = 7 720
Jadi, berat semua gula yang dibeli ibu adalah 7 kg.

1

1

1

Skor penilaian 3

12. Diketahui : Banyak beras pertama = 3 liter beras

Banyak beras kedua = 2 liter beras

Simpanan beras Tuti = 0,63liter beras

Ditanya : Berapa liter beras yang dimiliki Tuti?

Jawab : 3 34 + 225 + 0,63 = (3 + 2) + 34 + 25 + 63100= 5 + 3 x 254 x 25 + 2 x 205 x 20 + 63 x 1100 x 1= 5 + 75 + 40 + 63100 = 5 + 178100= 5 + 1 78100 = 6 78100 = 63950
Jadi, beras yang dimiliki Tuti sebanyak 6 liter.

1

1

1
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Skor penilaian 3

Skor maksimal 21

Lampiran 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SIKLUS II PERTEMUAN 1

Sekolah : SD Negeri Keturen

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V / 2

Alokasi Waktu : 2 X 35 Menit (1 x Pertemuan)

Hari, Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 28 Mei 2012

.

A. STANDAR KOMPETENSI

5.   Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam

pemecahan masalah.

B. KOMPETENSI DASAR

5.2   Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan.

C. INDIKATOR

5.2.5 Mengurangkan pecahan dari bilangan asli.

5.2.6 Pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dan pecahan biasa dari

pecahan campuran.

D. TUJUAN PEMBELARAN

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang pengurangan pecahan,

siswa dapat mengurangkan pecahan dari bilangan asli secara benar.

2. Melalui diskusi kelompok Teams Games Tournament (TGT), siswa dapat

mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama dan pecahan biasa dari

pecahan campuran secara benar.

E. KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN :

1. Disiplin

2. Tanggung jawab
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3. Tekun

4. Kerja sama

5. Percaya diri

6. Keberanian

F. MATERI PEMBELAJARAN

Mengurangkan berbagai bentuk pecahan

G. METODE, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. Metode Pembelajaran:

a. Metode Ceramah

b. Metode Tanya Jawab

c. Metode Diskusi

d. Metode Pemberian Tugas

2. Model Pembelajaran: Teams Games Tournament (TGT)

3. Media Pembelajaran: Kertas Origami

H. LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Kegiatan awal (± 10 menit)

a. Salam pembuka dan berdoa (taqwa)

b. Absensi (disiplin)

c. Mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran

d. Apersepsi : Guru bertanya tentang materi yang telah dibahas pada

pertemuan sebelumnya.

e. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran

2. Kegiatan Inti (± 35 menit)

Eksplorasi

a. Guru memperlihatkan kertas Origami yang telah dilipat menjadi 4

bagian dengan arsiran pada salah satu bagiannya.

b. Guru menjelaskan tentang bilangan asli dan cara mengurangkan

pecahan dari bilangan asli.

Elaborasi
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a. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok dengan kemampuan

masing-masing anggotanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

b. Dalam pembagian kelompok tersebut, tiap siswa dipanggil namanya

dan diberikan nomor sesuai dengan kemampuan tiap anggota

kelompok.

c. Guru membagikan LKS berupa soal-soal pada tiap kelompok.

d. Siswa melakukan diskusi kelompok dan diberikan kesempatan untuk

bertanya antar teman kelompoknya. (kerjasama).

e. Guru memberitahu akan diadakannya turnamen antar kelompok.

f. Guru menjelaskan aturan permainan dalam turnamen. Permainan ini

bernama balap kapal. Dalam permainan ini, masing-masing kelompok

diwakilkan oleh satu kapal.

g. Guru mengambil secara acak kertas yang berisi nama siswa.

h. Siswa yang terpilih dalam pengambilan tadi adalah siswa yang akan

menjadi pembaca soal.

i. Setelah pembaca soal terpilih, masing-masing kelompok mengutus

wakilnya untuk menjawab soal dalam kartu jawaban yang telah

disediakan guru.

j. Siswa menjawab soal yang dibacakan oleh pembaca soal. Jika

perwakilan dari kelompok menjawab soal dengan benar, maka kapalnya

akan melaju satu langkah. Jika salah, kapal tidak akan bergerak.

(percaya diri)

k. Guru dan siswa melakukan pembahasan dan penghitungan skor yang

diperoleh tiap anggota kelompok yang mengikuti turnamen.

l. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang mendapat skor

tertinggi.

Konfirmasi

a. Guru memberi penguatan dan umpan balik positif kepada siswa yang

melaksanakan tugas dengan baik.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal

yang kurang jelas. (keberanian)
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3. Kegiatan Penutup (± 25 menit)

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (jujur)

b. Siswa mencocokkan jawaban dari soal evaluasi.

c. Guru menyimpulkan pembelajaran.

d. Guru menutup pembelajaran.

I. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN

1. Alat : papan tulis, penghapus, kapur, LKS, dll.

2. Sumber pembelajaran :

a. Silabus Matematika V semester 2

b. Buku Sekolah Elektronik Gemar Matematika untuk SD/MI Kelas V

oleh Sumanto.

c. Buku Sekolah Elektronik Matematika untuk Kelas V SD/MI oleh RJ.

Soenarjo.

d. Buku matematika 5B.

J. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian

a) Indikator Pencapaian :

1. Mengurangkan pecahan dari bilangan asli.

2. Mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama dan pecahan biasa

dari campuran.

b) Jenis Penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian

proses dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung.

c) Teknik Penilaian : Tes tertulis

d) Instrumen soal (terlampir)

e) Kunci Jawaban (terlampir)

f) Skor Penilaian :

NA= ∑ x100

Keterangan:

NA = Nilai Akhir∑ = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh

N = Jumlah keseluruhan skor maksimal
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2. Tindak Lanjut:

a. Kegiatan remidi diilaksanakan apabaila nilai siswa <KKM.

b. Kegiatan pengayaan,  dilaksanakan, apabila nilai siswa ≥ KKM.

c. Analisis hasil dilakukanpadaakhir pembelajaran atau setelah

pembelajaran selesai.

Guru Mitra

Nur Inayati, S.Pd

NIP.198207072006042014

Keturen, 28 Mei 2013

Peneliti

Arif Septianto Hidayat

NIM 1401409278

Mengetahui,

Kepala SD Negeri Keturen

Warniti, S,Pd

NIP. 196308181984052005
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS II PERTEMUAN 1

Mata Pelajaran : Matematika Kelas : V (Lima)
Materi Pokok : Pengurangan Pecahan Waktu : 15 menit
Kelompok :
Anggota : 1. .............................................

2. .............................................
3. .............................................
4. .............................................
5. .............................................

Jawablah kartu soal ini dengan jawaban yang benar dan tepat!

5 − 18 = ⋯1. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!

10 − 710 = ⋯2. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!

4 34 − 25 = ⋯3. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!

19 56 − 314 = ⋯4. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!

5. Bu Tuti membeli beras sebanyak 12 kg di pasar. Pada

hari itu ia memasaknya sebanyak kg. Berapa kg sisa beras

Bu Tuti?
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah

Kognitif

Nomor

Soal

Tingkat

Kesulitan

5.6 Menjumlahkan dan
mengurangkan
berbagai bentuk
pecahan

1. Siswa dapat menghitung hasil pengurangan,

yaitu 6 dan .

Uraian C1 1 Mudah

2. Siswa dapat menghitung hasil pengurangan,

yaitu 16 dan .

Uraian C1 2 Mudah

3. Siswa dapat menghitung hasil pengurangan

pecahan, yaitu 20 49dan

Uraian C2 3 Sedang

4. Disajikan soal cerita, siswa dapat

memecahkan masalah sehari-hari yang

berkaitan dengan pengurangan pecahan.

Uraian C3 4 Sulit
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SOAL EVALUASI

Mata Pelajaran: Matematika

Materi Pokok : Penjumlahan Pecahan

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

Waktu : 25 menit

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar!

2. 6 − = ⋯
3. 16 − = ⋯
4. 20 − = ⋯
5. Satu kantong plastik berisi 1 710 kg minyak goreng. Untuk memasak hari itu,

ibu memakainya sebanyak kg. Berapa kg sisa minyak goreng dalam kantong

plastik?
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

No.

Soal
Kunci Jawaban Skor

1. 6 − 215 = 51515 − 215 = 5 + 1515 − 215= 5 + 1315 = 51315 1

Skor penilaian 1

2. 16 − 925 = 15 2525 − 925 = 15 + 2525 − 925= 15 + 1625 = 15 1625
1

Skor penilaian 1

3. 20 49 − 25 = (20) + 4 × 59 × 5 − 2 × 95 × 9= 20 + 20 − 1845= 20 + 245 = 20 245
1

1

Skor penilaian 2

4.
Diketahui : Berat kantong minyak goreng = 1 kg

Untuk masak = kg

Ditanya : Berapa sisa minyak goreng dalam kantong
plastik?

Jawab : 1 710 − 38 = (1) + 7 × 810 × 8− 3 × 108 × 10

1

1

1
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Jadi, berat kedua keranjang jeruk yang ditimbang oleh adi

adalah 1 kg.

Skor penilaian 3

Skor maksimal 8

Lampiran 10

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SIKLUS II PERTEMUAN 2

Sekolah : SD Negeri Keturen 1

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : V / 2

Alokasi Waktu : 3 X 35 Menit (1 x Pertemuan)

Hari, Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 29 Mei 2013

.

A. STANDAR KOMPETENSI

5.   Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam

pemecahan masalah.

B. KOMPETENSI DASAR

5.2   Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan.

C. INDIKATOR

5.2.7 Mengurangkan dua pecahan campuran serta tiga pecahan berpenyebut

tidak sama secara berturut-turut.

D. TUJUAN PEMBELARAN

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara mengurangkan

kan pecahan, siswa dapat menemukan cara mengurangkan dua pecahan

campuran dengan secara benar.

2. Melalui kegiatan diskusi Teams Games Tournament (TGT), siswa dapat

mengurangkan tiga pecahan berpenyebut tidak sama secara berturut-turut.
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3. Melalui kegiatan diskusi Teams Games Tournament (TGT), siswa dapat

memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan secara

benar.

E. KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN :

1. Taqwa

2. Disiplin

3. Keberanian

4. Kerja sama

5. Percaya diri

6. Jujur

F. MATERI PEMBELAJARAN

Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan

G. METODE, MODEL, DAN MEDIA PEMBELAJARAN

1. Metode Pembelajaran:

a. Metode Ceramah

b. Metode Tanya Jawab

c. Metode Diskusi

d. Metode Pemberian Tugas

2. Model Pembelajaran: Teams Games Tournament (TGT)

3. Media Pembelajaran:

H. LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Kegiatan awal (± 15 menit)

a. Salam pembuka dan berdoa (taqwa)

b. Absensi (disiplin)

c. Mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran

d. Apersepsi : Guru bertanya tentang materi yang telah dibahas pada

pertemuan sebelumnya

e. Guru menyebutkan tujuan pembelajaran

2. Kegiatan Inti(± 50 menit)

Eksplorasi
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a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang cara mengurangkan

pecahan.

b. Guru menjelaskan tentang cara mengurangkan dua pecahan campuran.

Elaborasi

a. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok dengan kemampuan

masing-masing anggotanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

b. Dalam pembagian kelompok tersebut, tiap siswa dipanggil namanya

dan diberikan nomor sesuai dengan kemampuan tiap anggota

kelompok.

c. Guru membagikan LKS berupa soal-soal pada tiap kelompok.

d. Siswa melakukan diskusi kelompok dan diberikan kesempatan untuk

bertanya antar teman kelompoknya. (kerjasama)

e. Guru memberitahu akan diadakannya permainan dalam turnamen antar

kelompok.

f. Guru menjelaskan aturan permainan dalam turnamen. Permainan ini

bernama kuis pintar.

g. Guru mengambil secara acak kertas yang berisi nama siswa.

h. Siswa yang terpilih dalam pengambilan tadi adalah siswa yang akan

menjadi pembaca soal.

i. Setelah pembaca soal terpilih, masing-masing kelompok mengutus

wakilnya untuk menjawab soal dalam kartu jawaban yang telah

disediakan guru.

j. Siswa menjawab soal yang dibacakan oleh pembaca soal. Jika

perwakilan dari kelompok menjawab soal dengan benar, maka

kelompoknya akan mendapat poin. Jika salah, kelompok tidak akan

mendapat poin. (percaya diri)

k. Guru dan siswa melakukan pembahasan dan penghitungan skor yang

diperoleh tiap anggota kelompok yang mengikuti turnamen.

l. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang mendapat skor

tertinggi.

Konfirmasi
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a. Guru memberi penguatan dan umpan balik positif kepada siswa yang

melaksanakan tugas dengan baik.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal

yang kurang jelas. (keberanian)

3. Kegiatan Penutup (± 40 menit)

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (jujur)

b. Siswa bersama guru mencocokkan jawaban dari soal evaluasi.

c. Guru menyimpulkan pembelajaran.

d. Guru menutup pembelajaran.

I. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN

1. Alat : papan tulis, penghapus, kapur, LKS, dll.

2. Sumber pembelajaran :

a. Silabus Matematika V semester 2

b. Buku Sekolah Elektronik Gemar Matematika untuk SD/MI Kelas V

oleh Sumanto.

c. Buku Sekolah Elektronik Matematika untuk Kelas V SD/MI oleh RJ.

Soenarjo.

d. Buku matematika 5B.

J. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian

a) Indikator Pencapaian :

1. Mengurangkan dua pecahan campuran serta tiga pecahan

berpenyebut tidak sama secara berturut-turut.

b) Jenis Penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian

proses dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung.

c) Teknik Penilaian : Tes tertulis

d) Instrumen soal (terlampir)

e) Kunci Jawaban (terlampir)

f) Skor Penilaian :

NA=
∑

x100
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Keterangan:

NA = Nilai Akhir∑ = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh

N = Jumlah keseluruhan skor maksimal

2. Tindak Lanjut:

a. Kegiatan remidi diilaksanakan apabaila nilai siswa < KKM.

b. Kegiatan pengayaan,  dilaksanakan, apabila nilai siswa ≥ KKM.

c. Analisis hasil dilakukanpadaakhir pembelajaran atau setelah pembelajaran

selesai.

Keturen, 29 Mei 2013

Guru Mitra Peneliti

Nur Inayati, S.Pd Arif Septianto Hidayat

NIP. 198207072006042014 NIM 1401409278

Mengetahui,

Kepala SD Negeri Keturen 1

Warniti, S.Pd

NIP. 196308181984052005
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS II PERTEMUAN 2

Mata Pelajaran : Matematika Kelas : V (Lima)
Materi Pokok : Pengurangan Pecahan Waktu : 15 menit
Kelompok :
Anggota :1. .............................................
2. .............................................

3. .............................................
4. .............................................

5. .............................................
Jawablah kartu soal ini dengan jawaban yang benar dan tepat!

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

4 34 − 225 = ⋯1. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!

6 56 − 438 = ⋯2. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!

19 56 − 12 316 = ⋯3. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!

78 − 25 − 14 = ⋯4. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!

8 24 − 414 − 216 = ⋯5. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini!
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal
Ranah

Kognitif

Nomor

Soal

Tingkat

Kesulitan

5.7 Menjumlahkan
dan
mengurangkan
berbagai bentuk
pecahan

siswa dapat menentukan hasil pengurangan7 dan 4 .
Uraian C1 1 Mudah

siswa dapat menghitung hasil pengurangan20 dan 15 .
Uraian C1 2 Mudah

siswa dapat menghitung hasil pengurangan5 ; 3 dan .
Uraian C2 3 Sedang

Disajikan soal cerita, siswa dapat

memecahkan masalah sehari-hari yang

berkaitan dengan pengurangan pecahan,5 ; 1 dan 2 Uraian C3 4 Sulit
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SOAL EVALUASI

Mata Pelajaran: Matematika

Materi Pokok : Pengurangan pecahan

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

Waktu : 25 menit

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar!

1. Tentukan hasil pengurangan pecahan di bawah ini!7 58 − 437 = ⋯
2. Hitunglah hasil pengurangan pecahan di bawah ini!20 49 − 15 25 = ⋯
3. Tentukan hasil pengurangan di bawah ini dengan menuliskan langkah-

langkahnya! 5 34 − 316 − 13 = ⋯
4. Abdullah mempunyai 3 jenis tanaman buah-buahan. Pada suatu hari, ia

membeli pupuk sebanyak 5 34kg. Tanaman pertama dipupuk sebanyak 1 kg,

tanaman kedua dipupuk sebanyak2 kg, dan tanaman ketiga sisanya. Berapa

kilogram pupuk untuk tanaman ketiga?
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

No.
Soal

Kunci Jawaban Skor

1. 7 58 − 4 37 = (7 − 4) + 5 x 78 x 7 − 3 x 87 x 8= 3 + 35 − 2456 = 31156 1

Skor penilaian 1
2. 20 49 − 15 25 = (20 − 15) + 4 x 59 x 5 − 2 x 95 x 9= 5 + 20 − 1845 = 5 245

1

Skor penilaian 1
3. 5 34 − 316 − 13 = (5 − 3) + 34 − 16 − 13= 2 + 9 − 2 − 412 = 2 312 = 214

1

1

Skor penilaian 2
4. Diketahui : jumlah pupuk = 5 34kg

Untuk tanaman pertama = 1 kg

Untuk tanaman kedua = 2 kg

Ditanya : Berapa jumlah pupuk untuk tanaman ketigal?
Jawab :5 34 − 125 − 213 = (5 − 1 − 2) + 34 + 25 + 13= 2 + = 2 .

Jadi, berat ketiga keranjang apel adalah2 160kg.

1

1

1

Skor penilaian 3

Skor maksimal 7
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah

Kognitif

Nomor

Soal

Tingkat

Kesulitan

5.8 Menjumlahkan dan
mengurangkan
berbagai bentuk
pecahan

Siswa dapat mengurangkan bilangan asli dengan

pecahan biasa, yaitu 10 dan ; 15 dan ; 29 dan .

Uraian C1 1, 2, 3 Mudah

Siswa dapat mengurangkann dua pecahan biasa

berpenyebut tidak sama, yaitu dan ; . dan .

Uraian C2 4, 5 Sedang

Siswa dapat mengurangkan pecahan biasa dari pecahan

campuran, yaitu 19 dan ; 20 dan .

Uraian C2 6, 7 Sedang

Siswa dapat mengurangkan dua pecahan campuran

berpenyebut tidak sama, yaitu 5 dan 3 .

Uraian C2 8 Sedang

Siswa dapat mengurangkan tiga pecahan biasa

berpenyebut tidak sama, yaitu 9 , 3 dan .

Uraian C2 9 Sedang

Disajikan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah

sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan pecahan,

yaitu 4 dan 2 ; 120 dan 95 ; 5 , 1 dan 2
Uraian C3 10, 11,

12

Sulit
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SOAL TES FORMATIF 2

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat!

1. Berapakah hasil dari 10 − ?

2. Tentukan hasil dari 15 − !

3. Tentukan hasil dari 29 − !

4. Berapakah hasil dari − ? tuliskan langkah-langkahnya!

5. Tentukan hasil dari − ! tuliskan langkah-langkahnya!

6. Tentuakan hasil dari 19 − !tuliskan langkah-langkahnya!

7. Berapakah hasil dari 20 − ? tuliskan langkah-langkahnya!

8. Berapakah hasil dari 5 − 3 ? tuliskan langkah-langkahnya!

9. Hitunglah dengan menuliskan langkah-langkah dari 9 − 3 − !

10. Sebatang bambu panjangnya 4 m. Bambu itu dipotong 2 m untuk

menyangga tali jemuran. Berapa meter sisa bambu?

11. Sebuah bak mandi jika penuh berisi sebanyak 120 liter. Untuk keperluan

mandi dan mencuci telah menghabiskan sebanyak 95 liter. Berapa liter sisa

air dalam bak mandi?

12. Abdullah mempunyai 3 jenis tanaman. Pada suatu hari, ia membeli pupuk

sebanyak 5 kg. Tanaman pertama dipupuk sebanyak 1 kg, tanaman kedua

dipupuk sebanyak 2 kg, dan sisanya untuk tanaman ketiga. Berapa kilogram

pupuk untuk anaman ketiga?
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

SIKLUS II

No.

Soal
Kunci Jawaban Skor

1. 10 − 710 = 91010 − 710 = 9 310 1

Skor penilaian 1

2. 15 − 1120 = 142020 − 1120 = 14 920 1

Skor penilaian 1

3. 29 − 935 = 283535 − 935 = 282635 1

Skor penilaian 1

4. 58 − 25 = 5 x 58 x 5 − 2 x 85 x 8= 25 − 1640 = 940
1

1

Skor penilaian 2

5. 79 − 512 = 7 x 49 x 4 − 5 x 312 x 3= 28 − 1536 = 1336
1

1

Skor penilaian 2

6. 19 56 − 316 = 195 x 86 x 8 − 3 x 316 x 3= 1940 − 948 = 193148
1

1

Skor penilaian 2

7. 2049 − 25 = 204 x 59 x 5 − 2 x 95 x 9 = 2020 − 1845 = 20 245 1

1
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Skor penelitian 2

8. 5 524 − 3 512 = 5 5 x 124 x 1 − 3 5 x 212 x 2 = 5 524 − 31024= 424 + 524 − 31024 = (4 − 3) + 29 − 1024= 11924

1

1

Skor penilaian 2

9. 91314 − 338 − 27 = 913 x 414 x 4 − 33 x 78 x 7 − 2 x 87 x 8= (9 − 3) + 52 − 21 − 1656 = 61556
1

1

Skor penilaian 2

10. Diketahui : Panjang bambu = 4 m

dipotong = 2 m

Ditanya : Berapa meter sisa bambu?

Jawab :425 − 212 = 42 x 25 x 2 − 21 x 52 x 5 = 4 410 − 2 510= 310 + 410 − 2 510 = (3 − 2) + 14 − 510 = 1 910
Jadi sisa bambu sepanjang 1 m

1

1

1

Skor penilaian 3

11.

Diketahui : Isi bak mandi = 120 liter

Digunakan untuk  mandi dan mencuci =95 liter

Ditanya : Berapa liter sisa air dalam bak?

Jawab :

1

1
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120 310 − 9535 = 120 3 x 110 x 1 − 953 x 25 x 2 = 120 310 − 95 610= 119 10 + 310 − 95 610= (119 − 95) + 1310 − 610 = 24 710
Jadi sisa air dalam bak sebanyak 24 liter

1

Skor penilaian 3

12. Diketahui : Jumlah pupuk = 5 kg

Untuk tanaman pertama = 1 kg

Untuk tanaman kedua = 2 kg

Ditanya : Berapa kg pupuk untuk tanaman ketiga?

Jawab :534 − 125 − 212 = 53 x 54 x 5 − 12 x 45 x 4 − 21 x 102 x 10= 51520 − 1 820 − 21020= 420 + 1520 − 1 820 − 21020= (4 − 1 − 2) + 35 − 8 − 1020 = 11720
Jadi banyak pupuk untuk tanaman ketiga adalah 1 kg

1

1

1

Skor penilaian 3

Skor maksimal 24
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Lampiran 11
Data Hasil Belajar Siswa Siklus I

NO NAMA SISWA Nilai Keterangan

1 Anjar Prasetyo 59,52 Belum tuntas

2 M. Abdurahman Aziz 69,05 Tuntas

3 Akhmad Jafar Sodik 50,00 Belum tuntas

4 Bagas Dwi Pamungkas 52,38 Belum tuntas

5 Farah Aulia Purnama 63,09 Belum tuntas

6 Muhammad Kurniawan 50,00 Belum tuntas

7 Rani Oktaviani 76,19 Tuntas

8 Dian Amelia 52,38 Belum tuntas

9 Dita Aenun Zakiyah 57,14 Belum tuntas

10 Diaz Rahman Abdullah 50,00 Belum tuntas

11 Kartika Sulistianingsih 79,76 Tuntas

12 Moh. Alif Safaudin 54,76 Belum tuntas

13 Moh. Diki Wahyudi 55,95 Belum tuntas

14 Moh. Pradika Maulana 63,09 Belum tuntas

15 Nur Malita Apriliani 79,76 Tuntas

16 Pitaloka Dwi Margareta 64,29 Belum tuntas

17 Siti Latifah 76,19 Tuntas

18 Tiara Ramadhan 63,09 Belum tuntas

19 Dedi Sugiarto 72,62 Tuntas

20 Abdullah Murtapa 64,29 Belum tuntas

21 Sinthia Maesaroh 57,14 Belum tuntas

22 Dwi Kurniasih 83,33 Tuntas

23 Putri Ayu 63,09 Belum tuntas

24 Dimas Basuki Rahmat 66,67 Tuntas

25 Siti Khoriah 78,57 Tuntas

Jumlah nilai 1602,35

Rata-rata kelas 64,09

Persentase  tuntas (%) 36
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA

Petunjuk

Berdasarkan pengamatan observer dan guru terhadap aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika,

berilah tanda cek () pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan.

No Nama
Aspek yang dinilai Nilai

A B C D E F
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 Anjar Prasetyo
2 M. Abdurahman Aziz
3 Akhmad Jafar Sodik
4 Bagas Dwi Pamungkas
5 Farah Aulia Purnama
6 Muhammad Kurniawan
7 Rani Oktaviani
8 Dian Amelia
9 Dita Aenun Zakiyah

10 Diaz Rahman Abdullah
11 Kartika Sulistianingsih
12 Moh. Alif Safaudin
13 Moh. Diki Wahyudi
14 Moh. Pradika Maulana
15 Nur Malita Apriliani
16 Pitaloka Dwi Margareta
17 Siti Latifah
18 Tiara Ramadhan
19 Dedi Sugiarto
20 Abdullah Murtapa
21 Sinthia Maesaroh
22 Dwi Kurniasih
23 Putri Ayu
24 Dimas Basuki Rahmat
25 Siti Khoriah
Jumlah
Rata-rata
Persentase (%)
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DESKRIPTOR
PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
DENGAN MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN TGT

1. Siswa tidak melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan proses
pembelajaran seperti melamun, bermain, mengobrol, dan sebagainya yang
tidak berhubungan dengan materi pelajaran.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Siswa melamun pada saat pembelajaran berlangsung.
b. Siswa mengobrol dengan teman yang lain.
c. Siswa berceloteh diluar materi pembelajaran.
d. Siswa melakukan gerakan yang membuat suasana tidak kondusif seperti

mengetuk meja, manghentakan kaki ke lantai, dan sebagainya.

2. Siswa berani untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami.

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Siswa bertanya kepada guru mengenai materi pelajaran tanpa disuruh

guru.
b. Siswa bertanya kepada guru mengenai materi pelajaran karena disuruh

teman.
c. Siswa meminta guru mengulangi materi pelajaran yang belum

dipahami.
d. Siswa bertanya pada teman yang  lain mengenai hal-hal yang belum

dipahami.

3. Siswa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan dari guru secara
lisan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan sukarela.
b. Siswa menjawab pertanyaan guru karena ditunjuk.
c. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan sukarela untuk melengkapi

jawaban temannya.
d. Siswa menjawab pertanyaan guru setelah ditunjuk guru untuk

melengkapi jawaban temannya.

4. Keaktifan siswa selama diskusi kelompok.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Siswa mengutarakan pendapatnya.
b. Siswa membantu siswa lain yang tidak paham.
c. Siswa memberikan kesempatan pada siswa lain untuk berpendapat.
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d. Mengargai keputusan bersama.

5. Keantusiasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
a. Siswa menyiapkan buku pelajaran sebelum guru mulai menerangkan

materi pelajaran.
b. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan hikmat.
c. Siswa mencatat tentang hal-hal yang penting, yang dijelaskan oleh guru.
d. Siswa mengikuti perintah guru selama proses pembelajaran berlangsung.

6. Siswa bersemangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
a. Mengerjakan tugas dengan cepat.
b. Membuka buku atau sumber belajar lain untuk menyelesaikan tugas.
c. Tidak bertanya kepada teman yang lain saat mengerjakan tugas.
d. Tidak membuang banyak waktu dalam mengerjakan tugas.

Skor penilaian untuk setiap point, sebagai berikut:
Skor Penilaian Keterangan

1

2

3

4

Satu deskriptor tampak

Dua deskriptor tampak

Tiga deskriptor tampak

Empat deskriptor tampak
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I
Pertemuan 1

No Nama
Aspek yang dinilai Nilai

A B C D E F
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 Anjar Prasetyo       12
2 M. Abdurahman Aziz       14
3 Akhmad Jafar Sodik       14
4 Bagas Dwi Pamungkas       15
5 Farah Aulia Purnama       19
6 Muhammad Kurniawan       12
7 Rani Oktaviani       20
8 Dian Amelia       16
9 Dita Aenun Zakiyah       13

10 Diaz Rahman Abdullah       16
11 Kartika Sulistianingsih       16
12 Moh. Alif Safaudin       15
13 Moh. Diki Wahyudi       16
14 Moh. Pradika Maulana       16
15 Nur Malita Apriliani       21
16 Pitaloka Dwi Margareta       18
17 Siti Latifah       17
18 Tiara Ramadhan       16
19 Dedi Sugiarto       15
20 Abdullah Murtapa -
21 Sinthia Maesaroh -
22 Dwi Kurniasih       19
23 Putri Ayu -
24 Dimas Basuki Rahmat -
25 Siti Khoriah       20
Jumlah 50 51 59 66 61 57 344
Rata-rata 2 2,04 2,36 2,64 2,44 2,28
Persentase (%) 57,33
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I
Pertemuan 2

No Nama
Aspek yang dinilai Nilai

A B C D E F
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 Anjar Prasetyo       15
2 M. Abdurahman Aziz       15
3 Akhmad Jafar Sodik       17
4 Bagas Dwi Pamungkas       16
5 Farah Aulia Purnama       20
6 Muhammad Kurniawan       19
7 Rani Oktaviani       20
8 Dian Amelia       17
9 Dita Aenun Zakiyah       14

10 Diaz Rahman Abdullah       19
11 Kartika Sulistianingsih       22
12 Moh. Alif Safaudin       17
13 Moh. Diki Wahyudi       18
14 Moh. Pradika Maulana       17
15 Nur Malita Apriliani       22
16 Pitaloka Dwi Margareta       20
17 Siti Latifah       19
18 Tiara Ramadhan       18
19 Dedi Sugiarto       17
20 Abdullah Murtapa       15
21 Sinthia Maesaroh       13
22 Dwi Kurniasih       19
23 Putri Ayu       12
24 Dimas Basuki Rahmat       13
25 Siti Khoriah       22
Jumlah 61 69 76 73 77 80 436
Rata-rata 2,44 2,76 3,04 2,92 3,08 3,20
Persentase (%) 72,67
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Lampiran 14

ALATPENILAIAN KEMAMPUANGURU (APKG) I

Perencanaan Pembelajaran

PETUNJUK

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini:

No. Aspek Penilaian Skor

1 Merumuskan tujuan pembelajaran

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar.

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup

(life skill).

Rata-rata butir 1 = A

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media

1. NAMA :

2. SEKOLAH :

3. KELAS :

4. MATA PELAJARAN :

5. WAKTU :

6. TANGGAL

PERTEMUAN 1 :

PERTEMUAN 2 :
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pembelajaran, dan sumber belajar.

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi

pembelajaran sesuai dengan modelTeams Games

Tournaments (TGT).

2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran.

2.3 Memilih sumber belajar.

Rata-rata butir 2 = B

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournaments

(TGT).

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran Teams Games

Tournaments (TGT).

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran Teams Games

Tournaments (TGT).

3.2.1 Presentasi kelas

3.2.2 Belajar Kelompok

3.2.3 Game (permainan)

3.2.4 Turnamen

3.2.5Team Recognize (penghargaan kelompok)

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 latar pembelajaran  yang sesuai dengan
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modelTeams Games Tournaments (TGT).

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 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 yang sesuai dengan

Teams Games Tournaments (TGT).

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

RATA-RATA

NILAI APKG I

6

F+E+D+C+B+A
=IAPKG
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Lampiran 15

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II

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. 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:

NO ASPEK PENILAIAN Skor

1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran

1.3 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar.

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

Rata-rata butir 1 = P

1. NAMA :

2. SEKOLAH :

3. KELAS :

4. MATA PELAJARAN :

5. WAKTU :

6. TANGGAL

PERTEMUAN 1 :

PERTEMUAN 2 :
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2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model Teams Games

Tournaments (TGT)

2.3 Memulai kegiatan pembelajaran.

2.4 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran yang sesuai

dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan.

2.5 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran kontekstual

yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan.

2.6 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang

logis.

2.7 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual,

kelompok, atau klasikal sesuai modelTeams Games

Tournamnets (TGT)

5.4.1 Presentasi kelas

5.4.2 Belajar kelompok

5.4.3 Game (permainan)

5.4.4 Turnamen

5.4.5Team Recognize (penghargaan kelompok)

Rata-rata butir 2 = Q

3 Mengelola interaksi kelas

3.6 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan gerakan

badan

3.7 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa

3.8 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran

Rata-rata butir 3 = R

4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap

positif siswa terhadap belajar.
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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.

Rata-rata butir 4 = S

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran

Matematika

4.2 Mendemostrasikan pembelajaran Matematika melalui

pengalaman langsung.

4.3 Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman

langsung.

4.4 Menerapkan konsep Matematika dalam kehidupan sehari-

hari.

4.5 Menampilkan penguasaan Matematika

4.6 Melaksanakan kemampuan khusus dalam mata pelajaran

Matematika dengan model pembelajaranTeams Games

Tournaments (TGT).

5.4.1 Presentasi kelas

5.4.2 Belajar kelompok

5.4.3 Game (permainan)

5.4.4 Turnamen

5.4.5Team Recognize (penghargaan kelompok)

Rata-rata butir 5= T
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6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar

5.3 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran

5.4 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran

Rata-rata butir 6 = U

7 Kesan umum kinerja guru/ calon guru

6.3 Keefektifan proses pembelajaran.

6.4 Penggunaan bahasa Indonesia tepat.

6.5 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.

6.6 Penampilan guru dalam pembelajaran.

Rata-rata butir 7 = V

RATA-RATA

NILAI APKG II

7

V+U+T+S+R+Q+P
=IIAPKG
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Lampiran 16
Data Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus I

APKG I

No
.

Indikator
Skor

Pertemuan
Skor
Rata-
rata1 2

1.
Merumuskan tujuan pembelajaran khusus

dan dampak pengiring sesuai model
pembelajaran Teams Games Tournament

3,5 3,5 3,5

2.
Mengembangkan dan mengorganisasikan
materi, media pembelajaran, dan sumber

belajar
2,67 3 2,84

3.
Merencanakan skenario kegiatan

pembelajaran menggunakan model
pembelajaran Teams Games Tournament

3,16 3,4 3,25

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3 3

5.
Merencanakan prosedur, jenis, dan

menyiapkan alat penilaian
3,5 3,5 3,5

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 3 3

Jumlah 18,84 19,38 19,09

Nilai 78,46 80,83 79,65
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APKG II

No. Indikator
Skor

Pertemuan
Skor
Rata-
rata1 2

1.
Mengelola ruang dan fasilitas

pembelajaran
3 3 3

2.
Melaksanakan kegiatan pembelajaran
dengan model pembelajaran Teams

Games Tournament
2,63 3,67 3,15

3. Mengelola interaksi kelas 3 3,2 3,1

4.
Bersikap terbuka dan luwes serta
membantu mengembangkan sikap

positif siswa terhadap belajar
2,4 3,4 2,9

5.
Mendemonstrasikan kemampuan

khusus dalam pembelajaran
Matematika

2,8 3,2 3

6.
Melaksanakan evaluasi proses dan

hasil belajar
3 3 3

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3 3,25 3,13

Jumlah
19,8

1
22,7

5
21,28

Nilai
70,8

2
81,1

4
75,98
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Lampiran 17

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II

NO NAMA SISWA Nilai Keterangan NO NAMA SISWA Nilai Keterangan

1 Anjar Prasetyo 68,75 Tuntas 16 Pitaloka Dwi
Margareta

83,33 Tuntas

2 M. Abdurahman
Aziz

69,05 Tuntas 17 Siti Latifah 87,50 Tuntas

3 Akhmad Jafar
Sodik

52,08 Belum tuntas 18 Tiara Ramadhan 63,09 Belum tuntas

4 Bagas Dwi
Pamungkas

66,67 Tuntas 19 Dedi Sugiarto 89,58 Tuntas

5 Farah Aulia
Purnama

100,00 Tuntas 20 Abdullah Murtapa 70,83 Tuntas

6 Muhammad
Kurniawan

56,25 Belum tuntas 21 Sinthia Maesaroh 66,67 Tuntas

7 Rani Oktaviani 80,21 Tuntas 22 Dwi Kurniasih 83,33 Tuntas

8 Dian Amelia 65,63 Tuntas 23 Putri Ayu 67,70 Tuntas

9 Dita Aenun Zakiyah 71,88 Tuntas 24 Dimas Basuki
Rahmat

66,67 Tuntas

10 Diaz Rahman
Abdullah

64,58 Belum tuntas 25 Siti Khoriah 77,08 Tuntas

11 Kartika
Sulistianingsih

100,00 Tuntas

Jumlah nilai 1864,42

12 Moh. Aji Safaudin 77,08 Tuntas

13 Moh. Diki Wahyudi 59,38 Belum tuntas

Rata-rata kelas 74,5814 Moh. Pradika
Maulana

89,58 Tuntas

15 Nur Malita
Apriliani

87,50 Tuntas
Persentase  tuntas (%) 80
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Lampiran 16

Data Hasil Penilaian APKG I Siklus I

No. Indikator
Skor Pertemuan Skor

Rata-
rata1 2

1.
Merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan
dampak pengiring sesuai model pembelajaran

Teams Games Tournament
3,5 3,5 3,5

2.
Mengembangkan dan mengorganisasikan
materi, media pembelajaran, dan sumber

belajar
2,67 3 2,84

3.
Merencanakan skenario kegiatan

pembelajaran menggunakan model
pembelajaran Teams Games Tournament

3,16 3,4 3,25

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3 3

5.
Merencanakan prosedur, jenis, dan

menyiapkan alat penilaian
3,5 3,5 3,5

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 3 3

Jumlah 18,84 19,38 19,09

Nilai 78,46 80,83 79,65
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Data Hasil Penilaian APKG II Siklus I

No. Indikator
Skor

Pertemuan
Skor
Rata-
rata1 2

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3 3 3

2.
Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan

model pembelajaran Teams Games Tournament
2,63 3,67 3,15

3. Mengelola interaksi kelas 3 3,2 3,1

4.
Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap

belajar
2,4 3,4 2,9

5.
Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam

pembelajaran Matematika
2,8 3,2 3

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3 3 3

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3 3,25 3,13

Jumlah 19,81 22,75 21,28

Nilai 70,82 81,14 75,98
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Lampiran 19

Data Hasil Penilaian APKG I Siklus II

No. Indikator
Skor Pertemuan Skor

Rata-
rata1 2

1.
Merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan
dampak pengiring sesuai model pembelajaran

Teams Games Tournament
4 4 4

2.
Mengembangkan dan mengorganisasikan
materi, media pembelajaran, dan sumber

belajar
3 3,3 3,15

3.
Merencanakan skenario kegiatan

pembelajaran menggunakan model
pembelajaran Teams Games Tournament

3,36 3,8 3,58

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3,5 3,25

5.
Merencanakan prosedur, jenis, dan

menyiapkan alat penilaian
4 4 4

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 3,5 3,25

Jumlah 18,84 20,36 22,10

Nilai 78,46 84,83 92,08
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Data Hasil Penilaian APKG II Siklus II

No. Indikator
Skor Pertemuan

Skor
Rata-
rata1 2

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3 3,5 3,25

2.
Melaksanakan kegiatan pembelajaran

dengan model pembelajaran Teams Games
Tournament

3,04 3,8 3,42

3. Mengelola interaksi kelas 3 3,5 3,25

4.
Bersikap terbuka dan luwes serta membantu

mengembangkan sikap positif siswa
terhadap belajar

3,2 3,8 3,5

5.
Mendemonstrasikan kemampuan khusus

dalam pembelajaran Matematika
3,2 3,6 3,4

6.
Melaksanakan evaluasi proses dan hasil

belajar
3 3 3

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,75 3,63

Jumlah 19,81 21,94 24,95

Nilai 70,82 78,35 89,11
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SIKLUS II

Pertemuan 1

No Nama
Aspek yang dinilai Nilai

A B C D E F
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 Anjar Prasetyo       15
2 M. Abdurahman Aziz       14
3 Akhmad Jafar Sodik       15
4 Bagas Dwi Pamungkas       18
5 Farah Aulia Purnama       21
6 Muhammad Kurniawan       16
7 Rani Oktaviani       22
8 Dian Amelia       17
9 Dita Aenun Zakiyah       16

10 Diaz Rahman Abdullah       14
11 Kartika Sulistianingsih       21
12 Moh. Alif Safaudin       16
13 Moh. Diki Wahyudi       20
14 Moh. Pradika Maulana       16
15 Nur Malita Apriliani       21
16 Pitaloka Dwi Margareta       19
17 Siti Latifah       19
18 Tiara Ramadhan       18
19 Dedi Sugiarto       15
20 Abdullah Murtapa       18
21 Sinthia Maesaroh       20
22 Dwi Kurniasih       22
23 Putri Ayu       17
24 Dimas Basuki Rahmat       15
25 Siti Khoriah       20

Jumlah 72 70 73 80 74 76 445
Rata-rata 2,88 2,8 2,92 3,20 2,96 3,04
Persentase (%) 74,17
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SIKLUS II

Pertemuan 2

No Nama
Aspek yang dinilai Nilai

A B C D E F
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 Anjar Prasetyo       14
2 M. Abdurahman Aziz       17
3 Akhmad Jafar Sodik       18
4 Bagas Dwi Pamungkas       15
5 Farah Aulia Purnama       19
6 Muhammad Kurniawan       20
7 Rani Oktaviani       20
8 Dian Amelia       19
9 Dita Aenun Zakiyah       15

10 Diaz Rahman Abdullah       19
11 Kartika Sulistianingsih       18
12 Moh. Alif Safaudin       18
13 Moh. Diki Wahyudi       18
14 Moh. Pradika Maulana       16
15 Nur Malita Apriliani       21
16 Pitaloka Dwi Margareta       20
17 Siti Latifah       18
18 Tiara Ramadhan       16
19 Dedi Sugiarto       16
20 Abdullah Murtapa       18
21 Sinthia Maesaroh       18
22 Dwi Kurniasih       19
23 Putri Ayu       21
24 Dimas Basuki Rahmat       20
25 Siti Khoriah       22

Jumlah 75 72 76 81 74 78 456
Rata-rata 3 2,88 3,04 3,24 2,96 3,12
Persentase (%) 76
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Lampiran 19
Data Hasil Penilaian Performansi Guru Siklus II

APKG I

No. Indikator

Skor
Pertemuan

Skor
Rata-
rata1 2

1.
Merumuskan tujuan pembelajaran khusus

dan dampak pengiring sesuai model
pembelajaran Teams Games Tournament

4 4 4

2.
Mengembangkan dan mengorganisasikan
materi, media pembelajaran, dan sumber

belajar
3 3,3 3,15

3.
Merencanakan skenario kegiatan

pembelajaran menggunakan model
pembelajaran Teams Games Tournament

3,36 3,8 3,58

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3,5 3,25

5.
Merencanakan prosedur, jenis, dan

menyiapkan alat penilaian
4 4 4

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3 3,5 3,25

Jumlah 20,36 22,10 21,23

Nilai 84,83 92,08 88,46



155

APKG II

No. Indikator
Skor

Pertemuan
Skor

Rata-rata
1 2

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3 3,5 3,25

2.
Melaksanakan kegiatan pembelajaran

dengan model pembelajaran Teams Games
Tournament

3,04 3,8 3,42

3. Mengelola interaksi kelas 3 3,5 3,25

4.
Bersikap terbuka dan luwes serta membantu

mengembangkan sikap positif siswa
terhadap belajar

3,2 3,8 3,5

5.
Mendemonstrasikan kemampuan khusus

dalam pembelajaran Matematika
3,2 3,6 3,4

6.
Melaksanakan evaluasi proses dan hasil

belajar
3 3 3

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,75 3,63

Jumlah 21,94 24,95 23,45

Nilai 78,35 89,11 83,73
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Lampiran 20

REKAPITULASI ANGKET MINAT SISWA PASCA-TINDAKAN

Nama Sekolah : SD Negeri Keturen

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas / Semester : V / 2

No Nama Siswa
Aspek yang Ditanyakan

Skor
Perolehan

A B C D

1 Anjar Prasetyo 12 12 12 12 48
2 M. Abdurahman Aziz 10 14 14 14 52
3 Akhmad Jafar Sodik 12 12 10 10 44
4 Bagas Dwi Pamungkas 10 12 12 12 46
5 Farah Aulia Purnama 16 16 13 14 59
6 Muhammad Kurniawan 14 16 10 12 52
7 Rani Oktaviani 12 16 10 12 50
8 Dian Amelia 10 12 12 12 46
9 Dita Aenun Zakiyah 11 12 12 10 45

10 Diaz Rahman Abdullah 12 16 10 16 54
11 Kartika Sulistianingsih 10 12 11 14 47
12 Moh. Alif Safaudin 12 16 12 12 52
13 Moh. Diki Wahyudi 10 12 12 14 48
14 Moh. Pradika Maulana 12 12 10 12 46
15 Nur Malita Apriliani 16 16 16 16 64
16 Pitaloka Dwi Margareta 10 12 11 12 45
17 Siti Latifah 14 16 14 16 60
18 Tiara Ramadhan 10 12 12 10 44
19 Dedi Sugiarto 12 12 10 12 46
20 Abdullah Murtapa 10 12 12 16 50
21 Sinthia Maesaroh 14 16 12 14 56
22 Dwi Kurniasih 10 12 10 12 54
23 Putri Ayu 12 14 14 14 54
24 Dimas Basuki Rahmat 10 12 10 10 42
25 Siti Khoriah 16 16 16 16 64

jumlah skor 297 340 297 324 1259
persentase respon (%) 74,25 85,00 74,25 81,00 78,69



157

Lampiran 21
FOTO-FOTO PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBELAJARAN

Kegiatan apersepsi dan eksplorasi, guru menjelaskan materi pecahan

Guru menggunakan media kertas origami untuk menjelaskan pecahan

Guru mengatur pembagian kelompok

Pembagian kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang berbeda
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Aktivitas siswa saat elaborasi dan diskusi kelompok mengerjakan LKS

Peneliti sedang menjelaskan aturan turnamen

Kegiatan permainan dalam pembelajaran

Pembaca soal sedang membacakan soal
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Aktivitas siswa saat turnamen

Pemberian penghargaan bagi kelompok yang menang

Kegiatan Konfirmasi, peneliti menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari

Siswa bersiap-siap mengerjakan tes formatif

159

Aktivitas siswa saat turnamen

Pemberian penghargaan bagi kelompok yang menang

Kegiatan Konfirmasi, peneliti menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari

Siswa bersiap-siap mengerjakan tes formatif

159

Aktivitas siswa saat turnamen

Pemberian penghargaan bagi kelompok yang menang

Kegiatan Konfirmasi, peneliti menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari

Siswa bersiap-siap mengerjakan tes formatif



160

No. : 150/UN37.1.1.9/LK/2013
Lamp : .......
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala SD N Keturen Kota Tegal
di SD Negeri Keturen Kota Tegal

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/ tugas akhir
oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARIF SEPTIANTO HIDAYAT
NIM : 1401409278
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Topik : Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Pecahan Melalui

PembelajaranTeams Games Tournament Pada Siswa Kelas V Sekolah
Dasar Negeri Keturen Kota Tegal

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tegal, 29Mei 2013
Koordinator PGSD UPP Tegal,

Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd.
NIP. 19630923 198703 1 001

Lampiran 22

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Gedung A2 LT 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: 024-8508019
Laman: http://fip.unnes.ac.id.
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SURAT KETERANGAN
Nomor : 422/ 04/ VII/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Warniti, S. Pd.
NIP : 19630818 198405 2 005
Pangkat / Golongan :  Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :
Nama : ARIF SEPTIANTO HIDAYAT
NIM :  1401409278
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 Keturen Kota Tegal mulai dari bulan Mei sampai
Juni 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Keturen, 1 Juni 2013
Kepala Sekolah

Warniti, S. Pd.
19630818 198405 2 005

Lampiran 23

PEMERINTAH KOTATEGAL
DINAS PENDIDIKAN

UPTD KECAMATAN TEGAL SELATAN
SD NEGERI KETUREN

Alamat: Jl. Sultan Hasanudin No. 22 Keturen Tegal Telp. (0283) 320589
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