
 
 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 
SISWA KELAS IV PADA MATERI BANGUN DATAR 
MELALUI PENGGUNAAN MACROMEDIA FLASH   

DI SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALSARI 4 
TEGAL 

 

 

 

SKRIPSI 
disajikan ntuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Nurman Tri Anggoro 

1402408271 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 



ii 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

       Tegal,    28 Juli 2012 

 

 

       Nurman Tri Anggoro 

       1402408271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji 

 

 

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II 

 

 

Dra. Noening Andrijati,M.Pd Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd 

19680610 199303 2 002 19831129 200812 2 003 

 

 

Mengetahui 

Koordinator PGSD UPP Tegal 

 

 

Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd 

19630923 198703 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

PENGESAHAN 

 

Skripsi dengan judul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

pada Materi Bangun Datar melalui Penggunaan Macromedia Flash di Sekolah 

Dasar Negeri Tegalsari 4 Tegal, oleh Nurman Tri Anggoro 1402408271, telah 

dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FIP UNNES pada tanggal 

8 Agustus 2012. 

 

PANITIA UJIAN 

 

Ketua  Sekretaris  

 

Drs. Hardjono, M.Pd. Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 
19510801 197903 1 007 19630923 198703 1 001 
 

Penguji Utama 

 

Drs. Yuli Witanto 
19640717 198803 1 002 
 
 
Penguji Anggota 1  Penguji Anggota 2 

 

 

Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd  Dra. Noening Andrijati,M.Pd 

19831129 200812 2 003  19680610 199303 2 002 

 



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 
 Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai. 

 Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang! 

 Harga komputer memang mahal, tetapi harga data tidak ternilai. Membuat 

salinan data adalah cara paling hemat dan bijak.  

 You’ll Never Walk Alone. 

 

 

 

 

Persembahan 
    Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Ibu Toibah (Alm) dan Bapak Suripto yang 

menginspirasi saya untuk menjadi guru SD. 

2. Bulik Masruroh dan Paklik Asep Syarifudin yang 

banyak membantu selama saya kuliah. 

3. Kedua kakak saya, Mahasih Tresno Veronika dan 

Mahesti Laksito Rini 

4. Tiara Suci Apriliani yang selalu memberikan 

dukungan dan doa. 

5. Teman-teman S1 PGSD UPP Tegal angkatan 

2008, khususnya kelas C. 

 

 

 



vi 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

pada Materi Bangun Datar melalui Penggunaan Macromedia Flash di Sekolah 

Dasar Negeri Tegalsari 4 Tegal”. 

Penyusunan skripsi melibatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri 

Semarang, yang telah memberikan kesempatan belajar. 

2. Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang, yang telah memberikan izin penelitian. 

3. Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd, Koordinator PGSD UPP Tegal, yang telah 

memberikan kemudahan administrasi. 

4. Dra. Noening Andrijati, M.Pd, Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan 

bimbingan dan saran selama penyusunan skripsi. 

5. Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd, Dosen Pembimbing II, yang telah 

memberikan bimbingan dan saran selama penyusunan skripsi. 

6. Aniti Susetiyowati, S.Pd, Kepala SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal, yang 

telah memberikan izin penelitian. 

7. Hj. Sri Hardiana, S.Pd, Guru Kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal, 

yang telah memberikan izin penelitian. 



vii 
 

8. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal, yang telah bekerja 

sama selama pelaksanaan penelitian. 

9. Bapak Jamhuri, yang telah mengajarkan Macromedia Flash. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

Terima kasih  untuk semua bantuan, nasehat, saran, dan motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi  ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

 

 

 

 

Tegal,    Agustus 2012 

Penulis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAK 

 

Anggoro, Nurman Tri. 2012. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 
Kelas IV pada Materi Bangun Datar melalui Penggunaan Macromedia 
Flash di Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 4 Tegal. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Dra. Noening Andrijati, M.Pd. Pembimbing II:   
Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Hasil belajar, Media Pembelajaran, Macromedia 
Flash. 

 
Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal tahun 

pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran matematika materi bangun datar masih 
rendah. Hal itu disebabkan guru masih menggunakan media pembelajaran yang 
terlalu sederhana berupa kertas lipat menyebabkan aktivitas belajar rendah 
sehingga siswa kesulitan memahami materi. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut perlu digunakan media pembelajaran yang inovatif. Salah satu media 
pembelajaran yang dapat digunakan adalah Macromedia Flash. Tujuan 
penggunaan media pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar siswa, serta performansi guru. 

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kota 
Tegal tahun pelajaran 2011/2012. Desain penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus, tahapan tiap siklus 
yaitu perencananaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data melalui teknik tes dan nontes, instrumen yang digunakan yaitu soal tes 
formatif siklus I dan II, lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, dan lembar 
pengamatan performansi guru. Penggunaan Macromedia Flash dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa apabila rata-rata aktivitas belajar ≥ 
75%, rata-rata hasil belajar siswa ≥ 60, persentase tuntas belajar klasikal ≥ 75% 
dan nilai performansi guru ≥ 71.  

Rata-rata aktivitas belajar klasikal pada siklus I sebesar  70,47%, pada 
siklus II meningkat menjadi 81,88%. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I 
sebesar 65,03 dengan persentase tuntas belajar klasikal sebesar 68 %, pada siklus 
II rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 70,50 dengan persentase tuntas 
belajar klasikal sebesar 84%. Nilai performansi guru pada siklus I yakni mencapai 
83,04 dengan kategori AB, pada siklus II meningkat menjadi 91,52 dengan 
kategori A. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi 
peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru kelas IV SD 
Negeri Tegalsari 4 Tegal melalui penggunaan media pembelajaran Macromedia 
Flash pada mata pelajaran matematika materi bangun datar.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan penting bagi setiap manusia di dunia. Tanpa pendidikan manusia 

akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Manusia memperoleh 

pendidikan sejak mereka lahir hingga akhir hayatnya nanti. Pendidikan membantu 

manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu tentang bagaimana dan apa yang harus 

mereka lakukan dalam hidup ini. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 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. 

Pendidikan dapat diperoleh dari lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Pendidikan di lingkungan keluarga menjadi tanggung jawab orang 

tua dan seluruh anggota keluarga lainnya, pendidikan di lingkungan sekolah 

menjadi tanggung jawab semua orang-orang yang terlibat dalam pendidikan di 

sekolah, sedangkan pendidikan di lingkungan masyarakat menjadi tanggung 

jawab semua anggota masyarakat. Pendidikan di lingkungan-lingkungan tersebut 

saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang 
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lainnya, atau dengan kata lain pendidikan merupakan tanggung jawab dari semua 

lingkungan tersebut. 

Pendidikan yang dilakukan di sekolah mempunyai peranan penting dalam 

memperkaya ilmu pengetahuan seseorang. Selain ilmu pengetahuan, sekolah juga 

memberikan pendidikan moral dan berbagai macam keterampilan yang 

dibutuhkan seseorang. Dengan demikian, diperlukan tenaga-tenaga yang 

profesional untuk menyelenggarakan pendidikan yang menyeluruh.  

Guru mempunyai pengaruh besar dalam keberhasilan pembelajaran di 

sekolah. Dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, guru tidak hanya dituntut 

untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga diperlukan penguasaan pada 

berbagai komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. 

Komponen tersebut yaitu tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas belajar. Sebagai salah satu 

komponen sistem pembelajaran, media pembelajaran berfungsi untuk 

meningkatkan peranan strategi pembelajaran.  

Penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan 

penyampaian dan penyerapan informasi/ materi kepada siswa sehingga mereka 

mudah memahami materi yang diberikan guru. Penggunaan media juga sangat 

diperlukan dalam pembelajaran Matematika, karena Matematika berkenaan 

dengan struktur-struktur, hubungan-hubungan dan konsep-konsep abstrak 

menurut aturan yang logis. Mengingat  hakikat Matematika yang berkenaan 

dengan ide-ide abstrak, sementara tingkat perkembangan kognitif siswa SD pada 

umumnya masih berada pada tahap operasional konkret (Rifa’i, 2009:29) dimana 
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mereka belajar memahami suatu konsep melalui manipulasi benda-benda konkret, 

maka didalam menyajikan konsep-konsep Matematika seharusnya guru 

menggunakan peraga-peraga dan ilustrasi konkret dari konteks kehidupan nyata 

disekitar siswa agar konsep abstrak tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh 

siswa. 

Matematika merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

menitikberatkan pada pemikiran yang rasional. Matematika banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika melatih daya pikir seseorang. Dalam 

pendidikan di sekolah, mata pelajaran Matematika diberikan mulai dari jenjang 

SD. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang berhubungan dengan pelajaran 

Matematika, misalnya seseorang dengan bayangannya. Contoh tersebut adalah 

salah satu materi bangun datar yang diajarkan di kelas IV SD semester 2.  

Berdasarkan hasil refleksi kolaboratif dengan guru kelas IV SD Negeri 

Tegalsari 4 Kota Tegal, ditemukan adanya kesulitan yang dialami siswa dalam 

kegiatan pembelajaran Matematika pada materi bangun datar. Di bawah ini 

disajikan data mengenai nilai rata-rata kelas pada mata pelajaran Matematika 

materi bangun datar : 
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Tabel 1.1 Data Nilai Matematika Kelas IV Tahun Ajaran 2010/2011 

Nilai Titik Tengah (xi) Frekuensi (fi) (fi x xi) 
10-19 14,5 0 0 
20-29 24,5 2 49 
30-39 34,5 4 138 
40-49 44,5 5 222,5 
50-59 54,5 6 327 
60-69 64,5 5 322,5 
70-79 74,5 4 298 
80-89 84,5 2 169 
90-99 94,5 2 189 

Jumlah - 30 1715 
Rata-rata =  = 57,17 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan belajar 

siswa belum tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah siswa yang masih belum 

mencapai ketuntasan belajar minimal (60) sebanyak 17 siswa atau 56,67%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami 

materi bangun datar. Kesulitan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya 

penggunaan media yang mendukung dalam pembelajaran Matematika. Dalam 

kegiatan pembelajaran Matematika, beliau hanya menggunakan metode ceramah 

dan media yang sederhana berupa kertas berbentuk aneka bangun datar, dengan 

demikian menyebabkan siswa tidak dapat memahami materi pelajaran dengan 

baik. Akibatnya banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi 

yang diajarkan oleh guru, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah siswa yang 

telah mencapai KKM. 

Permasalahan dalam pembelajaran ini perlu dicari jalan keluarnya agar 

siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran yang mampu menarik minat siswa untuk 
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belajar. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan mampu menyampaikan 

konsep yang diajarkan kepada siswa dengan baik.  

Penggunaan Macromedia Flash sebagai media pembelajaran interaktif 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika materi bangun datar. Macromedia Flash digunakan 

untuk membuat animasi, bentuk-bentuk bangun datar dengan aneka warna yang 

menarik perhatian siswa tanpa mengurangi keefektifannya dalam penyampaian 

materi. Animasi dibuat sedemikian rupa sesuai dengan konsep bangun datar yang 

akan diajarkan kepada siswa. Melalui Macromedia Flash diharapkan siswa dapat 

lebih mudah memahami materi tersebut sehingga aktivitas dan hasil pembelajaran 

siswa diharapkan akan meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Pada bagian ini akan dibahas rumusan masalah dan pemecahan masalah. 

Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dijawab dengan 

penelitian. Pemecahan masalah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjawab 

masalah yang diteliti. 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan   latar   belakang   masalah   di  atas,   maka   masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

(1) Bagaimana penggunaan Macromedia Flash dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal 

dalam pembelajaran Matematika pada materi bangun datar? 



6 
 

 

(2) Bagaimana penggunaan Macromedia Flash dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Tegal dalam pembelajaran 

Matematika pada materi bangun datar? 

(3) Bagaimana penggunaan Macromedia Flash dapat meningkatkan 

performansi guru kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Tegal dalam 

pembelajaran Matematika pada materi bangun datar? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan pengkajian latar belakang dan rumusan masalah maka peneliti 

memfokuskan penelitian untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada materi bangun datar dengan menggunakan media pembelajaran Macromedia 

Flash. Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, peneliti menyiapkan alat-

alat yang diperlukan, seperti LCD Projector. Animasi-animasi yang telah dibuat 

sebelumnya kemudian ditampilkan satu-persatu. Setelah mampu memahami 

konsep bangun datar melalui animasi yang ditampilkan, siswa melaksanakan kerja 

kelompok untuk lebih memperkuat pengetahuannya.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah untuk memecahkan permasalahan 

nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal 

tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. Tujuan dari 

penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 
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1.3.1 Tujuan umum 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mata pelajaran Matematika di 

kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 

baik secara fisik maupun mental, baik dalam kelompok maupun 

klasikal. 

(2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 dalam 

pembelajaran Matematika pada materi bangun datar. 

(3) Meningkatkan performansi guru pembelajaran Matematika di kelas IV 

SD Negeri Tegalsari 4 Tegal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak antara 

lain siswa, guru, dan sekolah. 

1.4.1 Manfaat bagi siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa antara lain : 

(1) Meningkatnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Matematika, 

khususnya pada materi bangun datar. 

(2) Meningkatnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika, 

khususnya pada materi bangun datar                                        . 
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1.4.2 Manfaat bagi guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru antara lain : 

(1) Sebagai alternatif media dalam pembelajaran Matematika di SD pada 

materi bangun datar.  

(2) Meningkatnya performansi guru dalam pembelajaran Matematika, 

khususnya pada materi bangun datar. 

1.4.3 Manfaat bagi sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi guru antara lain : 

(1) Meningkatnya kualitas proses dan hasil belajar Matematika siswa di 

kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

(2) Sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam memberdayakan lembaga 

pendidikan dengan menerapkan pembelajaran Matematika yang efektif. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori-teori yang digunakan oleh 

peneliti sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

selama melaksanakan penelitian. Hal-hal yang akan dibahas dalam kerangka teori 

antara lain (1) Hakikat Belajar, (2) Aktivitas Belajar, (3) Hasil belajar, (4) Hakikat 

Matematika, (5) Media Pembelajaran, (6) Materi Pembelajaran, dan (7) Penerapan 

Macromedia Flash dalam Pembelajaran Matematika Materi Bangun Datar. 

2.1.1 Hakikat Belajar  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010:2). Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungan (Hamalik, 2008:27-28). Gagne dan Berliner 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman. Morgan menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik dan 

atau pengalaman. Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 
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individu yang disebabkan oleh pengalaman (Anni, 2007:2). Berdasarkan pendapat 

para ahli tentang belajar, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungannya.  

Setiap orang baik disadari ataupun tidak pasti melaksanakan kegiatan 

belajar. Suatu kegiatan disebut belajar apabila menghasilkan perubahan, baik 

dalam sikap atau perilaku, nilai, maupun keterampilan. kefektifan belajar tidak 

hanya ditentukan oleh potensi yang dimiliki seseorang, melainkan juga 

dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya lingkungan sekolah sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan formal maupun nonformal. Keefektifan belajar di 

sekolah sangat ditentukan terutama oleh seorang guru yang profesional. Guru 

harus memiliki berbagai kompetensi untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar 

para siswanya. Di samping harus menguasai materi pembelajaran, guru juga harus 

mampu mengetahui karakteristik siswa yang berbeda-beda termasuk dalam cara 

belajar siswanya. Ada siswa yang memiliki cara belajar dengan mendengarkan 

penjelasan guru, ada yang lebih paham dengan cara melihat maupun mendengar, 

ada pula yang dapat dengan mudah memahami materi apabila ia melaksanakan 

secara nyata. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seorang 

guru harus dapat memfasilitasi keberagaman karakteristik siswa. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. 
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Konsep tentang belajar mengandung tiga unsur utama, yaitu belajar berkaitan 

dengan perubahan perilaku, perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh 

proses pengalaman, dan perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif 

permanen (Rifa’i, 2009:81). 

2.1.2 Aktivitas Belajar 

Menurut W.J.S. Poewadarminto aktivitas adalah kegiatan atau kesibukan. S. 

Nasution mendefinisikan aktivitas sebagai keaktifan jasmani dan rohani dan 

keduanya harus dihubungkan (Sugiharto, 2011). Menurut Sriyono aktivitas adalah 

segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani (Yasa, 2008). 

Berdasarkan definisi para ahli maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah 

segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, baik secara fisik maupun mental.  

Berdasarkan pendapat para ahli tentang aktivitas dan belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah suatu kegiatan atau proses yang 

dilakukan oleh individu sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat 

relatif permanen.  

Belajar akan berlangsung dengan baik apabila siswa melaksanakan suatu 

aktivitas belajar. Tanpa adanya aktivitas belajar, hasil yang akan diperoleh tidak 

akan maksimal. Aktivitas belajar terlihat dari bagaimana seorang siswa 

melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa bermacam-

macam, ada siswa yang dapat dengan mudah belajar dengan cara melihat (visual), 

mendengar (auditori), dan melaksanakan (kinestetik). Unsur-unsur dalam aktivitas 

belajar meliputi siswa (peserta didik), rangsangan (stimulus), memori, dan respon 

(Rifa’i, 2009: 84).  
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Aktivitas belajar siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah 

satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas belajar siswa 

merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. 

Kegiatan–kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses 

belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas–tugas, dapat 

menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan (Yasa, 2008). Aktivitas belajar 

siswa dalam penelitian ini difokuskan pada : 

(1) Kehadiran siswa. 

(2) Perhatian siswa saat mendengarkan penjelasan dari guru.  

(3) Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

(4) Kerjasama siswa dalam melaksanakan kerja kelompok. 

(5) Ketekunan siswa dalam mengerjakan soal tes formatif yang diberikan. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Menurut Oemar Hamalik (2008) hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar 

berupa perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah melaksanakan kegiatan 

belajar.  

Benyamin S. Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut 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 
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kognitif mencakup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), 

dan penilaian (evaluation). Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, 

dan nilai. Ranah afektif mencakup kategori penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), dan 

pembentukan pola hidup (organization by a value complex). Ranah psikomotorik 

berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan saraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi saraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah 

psikomotorik menurut Elizabeth Simpson adalah persepsi (perception), kesiapan 

(set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism), 

gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian (adaptation), dan 

kreativitas (originality) (Rifa’i, 2009: 85). 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku pada diri siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar. 

Hasil belajar dalam penelitian ini difokuskan pada ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Hasil belajar pada ranah kognitif yaitu berupa nilai yang diperoleh 

siswa setelah mengerjakan tes formatif yang dilaksanakan pada akhir siklus I dan 

II, sedangkan pada ranah afektif dan psikomotor berupa aktivitas belajar siswa. 

2.1.4 Hakikat Matematika 

Pada bagian ini akan dibahas tentang (1) Pengertian Matematika, (2) Teori 

Belajar Bruner, (3) Pembelajaran Matematika di SD, dan (4) Karakteristik Siswa 

SD. 
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2.1.4.1 Pengertian Matematika 

Banyak definisi mengenai Matematika yang dikemukakan beberapa ahli, di 

antaranya : 

(1) Dienes (Fathani, 2009:18) menyatakan bahwa Matematika adalah ilmu 

seni kreatif, oleh karena itu Matematika harus dipelajari dan diajarkan 

sebagai ilmu seni. 

(2) Sujono mengemukakan bahwa Matematika merupakan ilmu 

pengetahuan tentang penalaran yang logik dan masalah yang 

berhubungan dengan bilangan.  

(3) James dan James mengemukakan bahwa Matematika adalah ilmu 

tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep 

yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang 

banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan 

geometri. Sebagai contoh, adanya pendapat yang mengatakan bahwa 

Matematika itu timbul karena pikiran-pikiran manusia yang 

berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran yang terbagi menjadi 

empat wawasan yang luas yaitu aritmetika, aljabar, geometri, dan 

analisis dengan aritmetika mencakup teori bilangan dan satistika 

(Maswins, 2010). 

(4) Johnson dan Rising mengatakan bahwa Matematika adalah pola 

berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik, Matematika 

itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan 

cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, 
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lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi 

(Maswins, 2010). 

(5) Reys mengatakan bahwa Matematika adalah telaah tentang pola dan 

hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan 

suatu alat (Maswins, 2010). 

(6) Kline mengemukakan Matematika itu bukanlah pengetahuan 

menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya 

Matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami 

dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi dan alam (Maswins, 

2010). 

Matematika secara umum ditegaskan sebagai penelitian pola dari struktur, 

perubahan, dan ruang. Dalam pandangan formalis, Matematika adalah 

pemeriksaan aksioma yang menegaskan struktur abstrak menggunakan logika 

simbolik dan notasi Matematika.  

Secara umum definisi Matematika dapat dideskripsikan sebagai (1) 

Matematika sebagai struktur yang terorganisasi; (2) Matematika sebagai alat 

(tool); (3) Matematika sebagai pola pikir deduktif; (4) Matematika sebagai cara 

bernalar (the way of thinking); (5) Matematika sebagai bahasa artifisial; dan (7) 

Matematika sebagai seni yang kreatif (Fathani, 2008:17). 

2.1.4.2 Teori Belajar Bruner 

Bruner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif 

manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan 

pengetahuan dan menstransformasi pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya 
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memandang bahwa manusia sebagai pemeroses, pemikir dan pencipta informasi. 

Bruner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan 

manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada 

dirinya (Aisyah, 2007:1-5). 

Menurut Bruner (Aisyah, 2007:1-5) belajar Matematika adalah belajar 

mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur Matematika yang terdapat di dalam 

materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan 

struktur-struktur Matematika itu. Siswa harus dapat menemukan keteraturan 

dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan 

intuitif yang sudah dimiliki siswa. Dengan demikian siswa dalam belajar, haruslah 

terlibat aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang tercakup 

dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus 

dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau 

struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Dalam setiap 

kesempatan, pembelajaran Matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan 

masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan mengajukan 

masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai 

konsep Matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah 

diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, 

alat peraga, atau media lainnya. 

Bruner mengemukakan ada tiga model penyajian, yaitu (1) Model Tahap 

Enaktif, (2) Model Tahap Ikonik, dan  (3) Model Tahap Simbolis.  
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(1) Model Tahap Enaktif  

Dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara 

langsung terlibat dalam memanipulasi (mengotak-atik) objek. Pada 

tahap ini anak belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu 

dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-benda konkret atau 

menggunakan situasi yang nyata, pada penyajian ini anak tanpa 

menggunakan imajinasinya atau kata-kata. Ia akan memahami sesuatu 

dari berbuat atau melakukan sesuatu.  

(2) Model Tahap Ikonik  

Dalam tahap ini kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran 

internal dimana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-

gambar atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan dengan mental 

yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. 

Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa 

dalam tahap enaktif.  

(3) Model Tahap Simbolis  

Dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik, anak memanipulasi 

simbul-simbul atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi 

terikat dengan objek-objek seperti pada tahap sebelumnya. Anak pada 

tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan 

terhadap objek riil. Pada tahap simbolik ini, pembelajaran 

direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract 

symbols), yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan 
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kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik 

simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-

kalimat), lambang-lambang Matematika, maupun lambang-lambang 

abstrak yang lain.  

2.1.4.3 Pembelajaran Matematika di SD 

Tujuan pendidikan di sekolah dasar yaitu memberikan dasar-dasar 

pengetahuan, kecerdasan, nilai dan sikap, serta keterampilan bagi pendidikan di 

jenjang berikutnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 17). Pembelajaran Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan di SD. Mata pelajaran Matematika di SD sebagai dasar bagi 

pembelajaran Matematika di jenjang berikutnya. Oleh karena itu penguasaan 

siswa terhadap kompetensi yang ditentukan pada mata pelajaran Matematika di 

sekolah dasar harus diupayakan secara optimal untuk menunjang penguasaan 

siswa pada mata pelajaran Matematika pada jenjang berikutnya.  

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang bersifat abstrak sehingga 

tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

Matematika. Selain itu, guru selama ini  hanya menggunakan metode ceramah 

dalam penyampaian materi pada mata pelajaran Matematika. Pembelajaran 

Matematika yang terjadi selama ini adalah pembelajaran yang hanya menekankan 

pada perolehan hasil dan mengabaikan pada proses, sehingga siswa mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan dalam bentuk soal yang lain. Akibat dari 

pembelajaran yang hanya menekankan hasil adalah hasil yang dicapai tidak tahan 

lama atau anak akan mudah lupa pada materi pembelajaran yang dilaksanakan 
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oleh guru (Azis, 2009). Berdasarkan problematika dalam pembelajaran 

Matematika di SD tersebut maka guru sebaiknya menggunakan media dan 

berbagai strategi yang tepat dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran 

sangat diperlukan terutama dalam pembelajaran Matematika agar konsep yang 

bersifat abstrak dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu dengan 

adanya media pembelajaran pada mata pelajaran Matematika, siswa akan tertarik 

untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga mereka akan telibat aktif dalam 

proses pembelajaran Matematika. 

2.1.4.4 Karateristik Siswa SD 

Anak usia sekolah dasar berada pada periode anak akhir dengan rentang usia  

6-12 tahun (Kurnia, 2007:1-19). Guru SD perlu mempelajari karakteristik 

perkembangan pada periode anak awal, anak akhir, dan puber. Hal ini disebabkan 

karena ada kemungkinan anak usia sekolah dasar mengalami keterlambatan atau 

kecepatan dalam perkembangan mereka. Karakteristik anak pada periode anak 

awal yaitu : anak sulit diatur dan sering menimbulkan masalah, anak prasekolah, 

anak suka bertanya karena anak ingin tahu segala yang ditemuinya/dialaminya. 

Karakteristik anak pada periode anak akhir yaitu : anak menyulitkan (sering tidak 

rapi dan suka bertengkar), anak sekolah dasar karena bersekolah di sekolah dasar, 

anak suka berkelompok terutama dalam kegiatan bermain. Karakteristik anak 

pada periode puber yaitu : anak disebut anak besar atau anak puber/remaja karena 

periode ini tumpang tindih antara periode anak akhir dan puber/awal remaja, anak 

suka menyendiri karena perubahan fisik yang membuatnya menarik diri, anak 

emosional karena emosinya sering berubah-ubah dan meledak tanpa alasan yang 
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cukup relevan dan cukup berarti (Kurnia, 2007: 1-17). Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa anak pada usia sekolah dasar masih senang bermain, sehingga 

dalam kegiatan pembelajaran guru harus dapat membuat pembelajaran menarik 

dengan menggunakan media-media yang membuat mereka tertarik untuk 

memperhatikan materi yang disampaikan guru. Berdasarkan tahap-tahap 

perkembangan kognitif dalam teori Piaget mencakup tahap sensorimotorik (0-2 

tahun), praoperasional (2-7 tahun), operasional konkret (7-11 tahun), dan 

operasional formal (11-15 tahun). 

 Berdasarkan tahap perkembangan kognitif menurut teori Piaget maka dapat 

dinyatakan bahwa anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret 

dan oprasional formal. Pada tahap operasional konkret, anak mampu 

megoperasionalkan logika namun dengan benda-benda konkret. Anak belum bisa 

memahami sesuatu yang abstrak. Pada tahap operasional formal, anak sudah 

mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis (Rifa’i, 2009: 25). Hal ini 

menyebabkan guru harus menggunakan media-media konkret untuk memperjelas 

sesuatu yang abstrak agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. 

2.1.5 Media Pembelajaran 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang (1) pengertian media pembelajaran 

dan (2) Macromedia Flash.  

2.1.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media dalam “media pembelajaran” secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar; sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang 

diciptakan untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar”. Dengan 
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demikian, media pembelajaran memberikan penekanan pada posisi media sebagai 

wahana penyalur pesan atau informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang 

untuk belajar (Asra, 2007:5-5). 

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi media. 

Romiszowsky (Wibawa, 1993:8) mengemukakan bahwa media adalah pembawa 

pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang atau benda) 

kepada penerima pesan. Lesle J. Briggs (Asra, 2007:5-5) menyatakan media 

adalah alat untuk memberi perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. 

National Education Associaton (Sudrajat, 2008) mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-

dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Schramm (Sudrajat, 2008) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah media yang dapat disiapkan untuk 

mengefektifkan dan mengefisienkan, memperkenalkan, memperluas cakrawala, 

pandangan, dan memperkaya khasanah pengajaran (Soewarso, 2011:66).  Media 

dapat memudahkan penyampaian materi kepada siswa karena dengan adanya 

media pembelajaran suatu materi yang abstrak dapat diperjelas sehingga siswa 

dapat dengan mudah memahaminya.  

Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Nana Sudjana dan Achmad Rifa’i (Yani, 2007:5) membagi media 

menjadi empat golongan yaitu (1) Media grafis, seperti gambar, foto, grafik, 

bagan, diagram, poster, kartun, dan sebagainya. Media grafis disebut juga dengan 
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media dua dimensi karena memiliki panjang dan lebar; (2) Media tiga dimensi, 

yaitu media dalam bentuk model padat, model penampang, model susun, model 

kerja, mockup, diorama, dan sebagainya; (3) Media proyeksi, seperti slide, film 

strips, OHP, dan sebagainya; (4) Penggunaan dan pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber dan media pembelajaran. 

Peran media dalam pembelajaran yaitu membuat pembelajaran lebih 

menarik sehingga menimbulkan minat siswa dalam pembelajaran, memperjelas 

penyampaian materi sehingga mengurangi verbalisme, memungkinkan interaksi 

yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan, dan lain-lain. Dengan 

demikian, guru harus bisa memanfaatkan media secara menarik agar minat siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.5.2 Macromedia Flash 

Komputer adalah sebuah media pendukung pembelajaran yang sangat 

menarik. Banyak aplikasi komputer yang dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran terutama pada mata pelajaran Matematika (Joel, 2009).  

Macromedia Flash is a powerful and robust development tool. 
Because of its graphical, sound, and animation capabilities (and 
ubiquitous browser plug-in), major companies employ it in their 
website development. These same features also make Flash a valuable 
environment for building multi-representational “movies” (a Flash 
term analogous to “applet” in Java) to illustrate mathematical ideas or 
simulate mathematical situations (Garofalo, 2004: 89).  
 
Macromedia Flash adalah perangkat pengembangan yang memiliki 

kekuatan yang tinggi karena memiliki kemampuan menghasilkan suara, grafis, 

dan animasi. Banyak perusahaan besar yang menggunakan Macromedia Flash 

untuk mengembangkan situsnya. Keistimewaan yang sama ini juga membuat 
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Flash bernilai untuk membuat film multi-representasi untuk menjelaskan konsep 

Matematika atau menggambarkan situasi Matematika. 

Tutoring is traditionally in the form of one-on-one interaction with 
students. In this paper, the one-on-one interaction concept was 
adopted and transformed into a Flashbased teaching aid. Multimedia is 
considered to be a powerful tool in education; Long and Nancy state 
that “People retain 10% of the information they see; 20% of what they 
see and hear; and 80% of what they see hear and do. These statistics 
present a strong argument for interactive learning via multimedia” 
(Ngalamou, 2010: 1). 
 
Bimbingan Belajar secara tradisional dalam bentuk interaksi satu-satu 

dengan siswa. Dalam tulisan ini, konsep interaksi satu-satu diadopsi dan diubah 

menjadi alat bantu pengajaran berbasis Flash. Multimedia dianggap menjadi alat 

yang ampuh dalam pendidikan; Long dan Nancy menyatakan bahwa "Orang 

mempertahankan 10% dari informasi yang mereka lihat, 20% dari apa yang 

mereka lihat dan dengar, dan 80% dari apa yang mereka lihat, dengar, dan 

lakukan. Statistik ini menyajikan argumen yang kuat untuk belajar interaktif 

melalui multimedia”. 

Macromedia Flash adalah program yang sedang populer sekarang ini untuk 

membuat dan memanipulasi grafik dan animasi (Ilham, 2010). Macromedia Flash 

merupakan salah satu jenis perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 

membuat animasi. Macromedia Flash memiliki beberapa keunggulan, yaitu: (1) 

Hasil akhir file flash memiliki ukuran yang lebih kecil (setelah di-publish); (2) 

Flash mampu mengimpor hampir semua file gambar dan file-file audio sehingga 

presentasi dengan flash dapat lebih hidup; (3) Animasi dapat dibentuk, dijalankan, 

dan dikontrol; (4) Flash mampu membuat file executable (*.exe) sehingga dapat 

dijalankan pada PC manapun tanpa harus menginstal terlebih dahulu program 
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flash; (5) Font presentasi tidak akan berubah meskipun PC yang digunakan tidak 

memiliki font  tersebut; (6) Gambar flash merupakan gambar vektor, sehingga 

tidak akan pecah meskipun diperbesar beratus kali; (7) Flash mampu dijalankan 

pada sistem operasi Windows maupun Macintosh; dan (8) hasil akhir dapat 

disimpan dalam berbagai macam bentuk, seperti *.avi, *.gif, *.mov, ataupun file 

dengan format yang lain (Pramono, 2004:1).  

Penggunaan Macromedia Flash sebagai media pembelajaran Matematika 

materi bangun datar di kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 memiliki beberapa 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Macromedia Flash sebagai media 

pembelajaran yaitu: (1) Macromedia Flash dapat menyampaikan materi secara 

efektif; (2) Animasi yang ditampilkan dapat menarik perhatian siswa; (3) 

Macromedia Flash dapat membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, 

khususnya Matematika. Kekurangan dari Macromedia Flash sebagai media 

pembelajaran yaitu: (1) Macromedia Flash merupakan software yang masih asing 

bagi guru, sehingga jarang dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran; 

dan (2) Untuk membuat animasi diperlukan ketelitian dan waktu sekurang-

kurangnya satu minggu. 

 

 

2.1.6 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang akan diajarkan yaitu bangun datar. Materi ini 

termuat dalam Standar Kompetensi (SK) 8, yaitu memahami sifat bangun ruang 

sederhana dan hubungan antar bangun datar. Di dalam SK terdapat 2 (dua) 
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Kompetensi Dasar (KD), yaitu KD 8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun 

datar simetris. KD ini berisi materi pokok simetri lipat yang diajarkan selama 5 

Jam Pelajaran (JP) pada siklus I penelitian, dan KD 8.4 Menentukan hasil 

pencerminan suatu bangun datar. KD ini berisi materi pokok pencerminan dan 

diajarkan selama 6 JP pada siklus II penelitian.  

2.1.6.1 Simetri Lipat 

Bangun datar simetris adalah bangun datar yang apabila dilipatkan menjadi 

dua bagian sama yang sama besar, maka bangun tersebut akan berhimpitan 

dengan bengun yang dilipatkan. Ciri–ciri bangun datar simetris: apabila dilipat 

menjadi dua atau lebih akan menjadi bagian yang sama besar. Garis putus-putus 

merupakan garis sumbu simetri yang membantu membuktikan bangun datar 

tersebut simetri atau bukan. Apabila dilipatkan menjadi dua bagian akan saling 

menutupi. 

Tabel 2.1 Contoh bangun datar yang memiliki simetri lipat 

Nomor Bangun Datar Jumlah Sumbu Simetri 
1 Persegi 4 
2 Persegi panjang 2 
3 Segitiga sama kaki 1 
4 Segitiga sama sisi 3 
5 Lingkaran Tak terhingga 
6 Segi Lima Beraturan 5 
7 Segi Enam Beraturan 6 
8 Layang-layang 1 
9 Trapesium Sama Kaki 1 

2.1.6.2 Pencerminan 

Bangun datar yang dicerminkan akan mengasilkan bayangan yang memiliki 

ukuran sama besar dan sebangun. Bentuk bayangan sama persis  dan sama besar 
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dengan bangun datar yang dicerminkan. Jarak benda ke cermin sama panjangnya  

dengan jarak bayangan ke cermin.  

   Cermin 
 
 A           A′ 
 
    

B      B′ 
 

         

C   C′ 
  Benda  Bayangan 

Gambar 2.1 Pencerminan Bangun Datar 

2.1.7 Penerapan Macromedia Flash dalam Pembelajaran Matematika Materi 

Bangun Datar 

Kombinasi teknologi dan pengajaran yang efektif dapat menjadi motivasi 

yang kuat bagi pencapaian siswa (Hall, 2008: 404). Oleh karena itu, dalam 

kegiatan pembelajaran seorang guru harus memanfaatkan teknologi. Penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran Matematika, akan sangat tepat jika menggunakan 

Macromedia Flash sebagai media pembelajaran. Animasi yang dibuat berfungsi 

untuk menjelaskan tentang konsep materi yang diajarkan. Berbagai warna, suara, 

gambar dan animasi yang dihasilkan dapat menarik perhatian siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Penerapan Macromedia Flash dalam kegiatan pembelajaran Matematika 

materi bangun datar yaitu: (1) Kegiatan awal, meliputi : (a) Berdoa; (b) 

Mengadakan pengelolaan kelas; (c) Presensi siswa;  (d) Menyiapkan media 

pembelajaran (File Flash, Laptop dan LCD Projector); dan (d) Melakukan 
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apersepsi. (2) Kegiatan inti, meliputi : (a) Guru menggunakan LCD Projector 

untuk menampilkan animasi simetri lipat dan pencerminan yang telah dibuat 

dengan Macromedia Flash; (b) Siswa memperhatikan animasi simetri lipat dan 

pencerminan yang ditampilkan; (c) Guru membimbing siswa untuk menghitung 

banyaknya simetri lipat suatu bangun datar; (d) Guru membimbing siswa untuk 

mengidentifikasi sifat-sifat pencerminan; (e) Guru meminta siswa untuk 

memperagakan simetri lipat suatu bangun datar menggunakan kertas lipat 

berbentuk aneka bangun datar; dan (f) Guru meminta siswa menggambar hasil 

pencerminan suatu bangun datar. (3) Kegiatan penutup, meliputi : (a) 

Menyimpulkan materi pelajaran; (b) Mengadakan evaluasi; dan (c) Menutup 

kegiatan pembelajaran. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Puput Pujihastuti (2011) dengan judul “Efektifitas Penggunaan Flash 

Macromedia Terhadap Aktivitas dan Prestasi Belajar siswa kelas III pada Materi 

Bangun Datar di MI IT Luqman Al-Hakim Slawi. Hasil penelitian menunjukkan 

Presentase nilai keaktifan sebelum adanya perlakuan sebesar 49,11% lebih kecil 

dari pada rata-rata presentase keaktifan setalah perlakuan pembelajaran 

menggunakan flash macromedia yaitu sebesar 76,31%. Maka, aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran menggunakan flash macromedia lebih baik dari pada 

aktivitas belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil uji 

perbedaan prestasi diperoleh zhitung =-3,48 < ztabel = -1,96 yang menunjukkan 

bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran 
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dengan flash macromedia dari pada siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvesional. Rerata hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen sebesar 78,11 

lebih tinggi dari pada rerata hasil belajar kelompok kontrol sebesar 58,93. Dengan 

demikian, maka terdapat kecenderungan lebih baik antara rerata hasil belajar 

kelompok eksperimen daripada rerata hasil belajar kelompok kontrol. 

Fiki Firdaus (2011) dengan judul “Penerapan Macromedia Flash 

Proffesional 8 Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Kompetensi Sistem Rem Pada Siswa Kelas XII Teknik Mekanik Otomotif SMK 

NU Hasyim Asyari Tarub Tegal”. Hasil penelitian yang dilakukan Fiki Firdaus 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar. Hal ini ditunjukkan 

dengan t-test dua pihak menghasilkan thitung ≥ ttabel yaitu thitung 7,94 dan nilai ttabel 

sebesar 1,99. Pengujian peningkatan hasil belajar dilakukan dengan cara deskriptif 

prosentase yaitu membandingkan selisih antara nilai awal rata-rata hasil belajar 

dengan nilai akhir rata-rata hasil belajar pada tiap kelompok. Prestasi belajar 

siswa pada kompetensi sistem rem mengalami peningkatan yang signifikan 

dengan media pembelajaran dengan maromedia flash professional 8. Selisih nilai 

rata-rata kelompok kontrol yaitu 5,72 poin, jadi peningkatan kelompok kontrol 

sebesar 9,9%, sedangkan selisih nilai rata-rata kelompok eksperimen yaitu 21,39, 

jadi peningkatan kelompok eksperimen sebesar 36,93% . Karena nilai thitung lebih 

besar dari ttabel, maka Ha yang berbunyi “Ada peningkatan prestasi belajar 

kompetensi sistem rem setelah menggunakan media pembelajaran dengan 

macromedia flash professional 8” diterima. 
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Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan dua penelitian yang 

sebelumnya. Dua penelitian sebelumnya merupakan penelitian eksperimen, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 pada materi bangun datar dengan 

KD 8.3 mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris dan 8.4 

menentukan hasil pencerminan suatu bangun datar.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Banyak siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 yang mengalami kesulitan 

belajar Matematika materi bangun datar, yang ditunjukkan dengan rendahnya 

nilai-nilai siswa. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan pembelajaran 

Matematika di kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 pada materi bangun datar, guru 

hanya memanfaatkan media yang terlalu sederhana berupa kertas lipat, sehingga 

aktivitas belajar siswa rendah dan banyak yang mengalami kesulitan untuk 

memahami materi yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan media 

pembelajaran yang mampu menyampaikan konsep bangun datar dengan tepat 

serta menarik aktivitas siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Macromedia Flash dapat dimanfaatkan sebagai alternatif media 

pembelajaran Matematika. Macromedia Flash digunakan untuk membuat animasi 

yang sesuai dengan konsep materi yang akan diajarkan. Selain itu, Macromedia 

Flash digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif, agar siswa tertarik 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Diharapkan dengan penggunaan 

Macromedia Flash sebagai media pembelajaran Matematika, siswa mampu 
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memahami konsep materi yang diajarkan, serta meningkatnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa.  

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka dapat 

diajukan suatu hipotesis sebagai berikut: 

(1) Dengan penggunaan Macromedia Flash maka aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran Matematika pada materi bangun datar di kelas IV 

SD Negeri Tegalsari 4 dapat meningkat. 

(2) Dengan penggunaan Macromedia Flash maka hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika pada materi bangun datar di kelas IV SD 

Negeri Tegalsari 4 dapat meningkat. 

Dengan penggunaan Macromedia Flash maka performansi guru dalam 

pembelajaran Matematika pada materi bangun datar di kelas IV SD Negeri 

Tegalsari 4 dapat meningkat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas, yang 

bertujuan untuk memecahakan permasalahan pembelajaran yang ada di kelas. 

Penelitian tindakan terdiri dari dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari empat 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.  

3.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, setelah peneliti melakukan identifikasi masalah 

dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kelas, langkah selanjutnya 

menyusun rencana tindakan dan instrumen penelitian.  Rencana tindakan 

mencakup semua langkah tindakan secara rinci. Instrumen penelitian yang 

digunakan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar pengamatan 

aktivitas siswa, lembar pengamatan performansi guru, dan soal tes (evaluasi dan 

formatif).  

3.1.2 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan 

langkah-langkah yang telah disusun pada tahap perencanaan. Tindakan yang 

dilakukan harus sistematis berdasarkan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan 

tindakan yaitu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan menerapkan 

Macromedia Flash dalam pembelajaran Matematika materi bangun datar. 
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3.1.3 Pengamatan 

Tahap  pengamatan  dilakukan  bersamaan  dengan tahap  pelaksanaan. Pada  

tahap ini, peneliti mengambil data dengan menggunakan instrumen penelitian 

yang telah disusun sebelumnya. Aktivitas belajar siswa diamati selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, termasuk performansi guru. 

3.1.4 Refleksi 

Pada tahap ini, semua data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk 

menghasilkan suatu informasi dari pelaksanaan tiap siklus. Informasi tersebut 

merupakan deskripsi dari kelebihan dan kekurangan pelaksanaan siklus.  

Berdasarkan informasi tersebut, kemudian disusun perencanaan untuk siklus 

berikutnya.  

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan minimal dua siklus. Penelitian ini 

terdiri dari siklus I dan siklus II. Tahapan penelitian dari tiap siklus akan 

dijelaskan sebagai berikut.  

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Tahapan penelitian siklus I terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Tahapan penelitian siklus I akan dijabarkan sebagai 

berikut.  

Tahap perencanaan siklus I yaitu: (1) Mengidentifikasi masalah, 

mendiagnosis masalah, dan mengembangkan pemecahan masalah; (2) Merancang 

rencana pembelajaran materi bangun datar; (3) Menyiapkan media pembelajaran 
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Macromedia Flash; (4) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa  dan  

performansi guru; dan (5) Menyusun tes formatif.   

Tahap pelaksanaan siklus I yaitu: (1) Menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran; (2) Menyiapkan alat peraga; dan (3) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, meliputi : (a) Pengkondisian kelas; (b) Berdoa; (c) Presensi; (d) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi, dan materi pembelajaran dengan 

menggunakan Macromedia Flash; (e) Membagi siswa menjadi kelompok 

berpasangan dan memberikan tugas sebagai latihan; (f) Memberikan pengawasan, 

bimbingan, dan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar; (g) 

Memberikan evaluasi terhadap hasil kerja kelompok berpasangan; dan (h) Siswa 

mengerjakan tes formatif I pada akhir siklus I. 

Tahap pengamatan pada siklus I difokuskan pada: (1) Aktivitas siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, meliputi (a) Kehadiran siswa; (b) Perhatian 

siswa saat mendengarkan penjelasan dari guru; (c) Keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran; (d) Kerjasama siswa dalam melaksanakan kerja 

kelompok; dan (e) Ketekunan siswa dalam mengerjakan soal tes formatif yang 

diberikan. (2) Hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan 

(3) Performansi guru selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Tahap refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I, kemudian peneliti dan guru 

kelas merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tindakan 

selanjutnya.   
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3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Tahapan penelitian siklus II terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Tahapan penelitian siklus II akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

Tahap perencanaan siklus II yaitu: (1) Merancang rencana pembelajaran 

sesuai dengan hasil refleksi pada siklus I; (2) Merancang alat peraga, bahan, dan 

lembar kegiatan siswa; (3) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru; (4) Menyusun tes formatif II; dan (5) Menyusun daftar 

analisis evaluasi tes formatif II 

Tahap pelaksanaan siklus II yaitu: (1) Menyiapkan rencana pembelajaran; 

(2) Menyiapkan media pembelajaran (laptop dan LCD Projector); (3) 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran, meliputi: (a) Pengkondisian kelas; (b) 

Berdoa; (c) Presensi; (d) Menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi, dan 

materi pembelajaran dengan menggunakan media Macromedia Flash; (e) 

Membagi siswa menjadi kelompok berpasangan dan memberikan tugas sebagai 

latihan; (f) Memberikan pengawasan, bimbingan, dan bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar; (g) Memberikan evaluasi terhadap hasil kerja 

kelompok berpasangan; dan (h) Siswa mengerjakan tes formatif II pada akhir 

siklus II. 

Tahap pengamatan pada siklus I difokuskan pada: (1) Aktivitas siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, meliputi (a) Kehadiran siswa; (b) Perhatian 

siswa saat mendengarkan penjelasan dari guru; (c) Keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran; (d) Kerjasama siswa dalam melaksanakan kerja 
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kelompok; dan (e) Ketekunan siswa dalam mengerjakan soal tes formatif yang 

diberikan. (2) Hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan 

(3) Performansi guru selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Tahap refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

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

juga dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran 

pada siklus II.  

Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada siklus I dan II terhadap 

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

menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Jika aktivitas 

belajar, hasil belajar, dan performansi guru sesuai dengan indikator (meningkat) 

maka penggunaan Macromedia Flash dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran Matematika di SD pada materi bangun datar.  

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 

Negeri Tegalsari 4 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tahun pelajaran 2011/2012 

dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang. 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal yang 

terletak di Jalan Sepat No. 4 Kota Tegal. Penelitian berlangsung selama 4 bulan, 

dari Maret 2012 sampai dengan Juni 2012. Pelaksanaan siklus I pada tanggal 21 
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Mei sampai dengan 22 Mei 2012, sedangkan pelaksanaan siklus II pada tanggal 4 

Juni sampai dengan 5 Juni 2012. 

 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis data, sumber data, dan 

teknik pengumpulan data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga 

menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang 

menunjukkan fakta. (Danapriatna, 2004:5).  

3.5.1 Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang disajikan dalam penelitian ini, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif.  

3.5.1.1 Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik, berupa pertanyaan atau kata-kata. Data ini disajikan bukan dalam 

bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil observasi terhadap 

aktivitas dan performansi guru dalam pembelajaran Matematika materi 

pencerminan.  

3.5.1.2 Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka atau bilangan. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini berupa nilai yang diperoleh dari nilai rata-rata 

kelas dalam pembelajaran Matematika materi sifat-sifat pencerminan sebelum 

menggunakan media Macromedia Flash dan nilai rata-rata kelas pada akhir siklus 

dalam pembelajaran Matematika materi pencerminan setelah menggunakan media 
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Macromedia Flash.  

3.5.2 Sumber Data 

Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat. 

Sumber data dalam penelitian adalah siapa/apa yang akan dijadikan sumber data, 

yaitu subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2008 : 129). Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu siswa, guru, dan dokumen. 

3.5.2.1 Siswa 

Data  yang  diperoleh  dari  siswa  berupa  aktivitas  dan  hasil  belajar siswa  

dalam kegiatan pembelajaran Matematika dengan menggunakan Macromedia 

Flash pada materi bangun datar. 

3.5.2.2 Guru 

Data yang diperoleh dari guru berupa performansi guru dalam kegiatan 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan Macromedia Flash.  

3.5.2.3 Dokumen 

Dokumen berisi catatan tentang hasil belajar siswa.  Dokumen ini dapat 

diperoleh dari hasil tes formatif maupun tes sumatif siswa yang disimpan oleh 

guru maupun bidang administrasi. Dokumen ini dapat digunakan untuk 

mengetahui nilai rata-rata kelas pada mata pelajaran Matematika materi 

pencerminan. Dari dokumen ini peneliti dapat mengetahui ketercapaian siswa 

pada materi bangun datar sebelum menggunakan media Macromedia Flash.  

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu 
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teknik tes dan teknik nontes. 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Teknik tes dalam penelitian ini dilakukan setiap akhir siklus, yaitu berupa 

tes formatif pada siklus I dan siklus II.  

3.5.3.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang dilakukan dalam penelitian ini berupa observasi dan 

dokumentasi foto. 

3.5.3.2.1 Observasi 

Observasi dilaksanakan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilaksanakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Matematika pada materi bangun datar menggunakan media Macromedia Flash. 

3.5.3.2.2 Dokumentasi 

Data yang diambil dengan teknik dokumentasi berupa daftar nilai hasil 

ulangan Matematika materi bangun datar kelas IV tahun ajaran 2010/2011. Daftar 

nilai ini dijadikan sebagai data awal penelitian tindakan kelas.   

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data 

aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa dan performansi guru adalah sebagai 

berikut. 

3.6.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui pengamatan (observasi) 

terhadap aspek-aspek yang dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran. Aspek-
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aspek yang diamati dalam penilaian aktivitas belajar siswa antara lain: (1) 

Kehadiran siswa; (2) Perhatian siswa saat mendengarkan penjelasan dari guru; (3) 

Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran; (4) Kerjasama siswa dalam 

melaksanakan kerja kelompok; dan (5) Ketekunan siswa dalam mengerjakan soal 

tes formatif yang diberikan. Setiap aspek diamati dan dinilai dengan skor 

maksimal 4. 

P =  x 100% 

Keterangan : 

P  = Persentase 

Sp  = Skor yang diperoleh kelompok 

Jk  = Jumlah kelompok 

Sm  = Skor maksimum 

Berdasarkan persentase aktivitas tersebut akan didapatkan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel. 3.1 Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

75%-100% Sangat Tinggi 

50%-74,99% Tinggi 

25%-49,99% Sedang 

0%-24,99% Rendah 

(Yonny dkk 2012: 175-6) 

3.6.2 Hasil Belajar Siswa 

Hal-hal yang dianalisis terkait dengan hasil belajar siswa adalah nilai hasil 

belajar siswa,  nilai rata-rata kelas, dan  persentase tuntas belajar klasikal (TBK). 
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3.6.2.1 Hasil Belajar Siswa 

Untuk menentukan nilai hasil belajar siswa pada tiap siklus menggunakan 

tes formatif (uraian). Untuk menentukan nilai hasil belajar siswa pada tiap siklus 

digunakan rumus sebagai berikut. 

NA =  x 100 

Keterangan  : 

NA  = Nilai akhir 

Sp  = Skor perolehan 

Sm  = Skor maksimal 

(BSNP, 2007) 

3.6.2.2 Nilai Rata-rata Kelas 

Untuk  menentukan  nilai rata-rata  kelas  pada tiap siklus  digunakan  rumus  

sebagai berikut. 

X =  

Keterangan : 

X = Nilai rata-rata kelas 

∑X = Jumlah nilai akhir 

N = Jumlah siswa 

(Sudjana, 2009) 

3.6.2.3 Persentase Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

Untuk menentukan nilai rata-rata kelas pada tiap siklus digunakan rumus 

sebagai berikut. 
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TBK =  x 100% 

Keterangan :  

TBK = Persentase ketuntasan belajar klasikal 

Jt = Jumlah siswa tuntas 

Jm = Jumlah siswa keseluruhan 

(Aqib, 2010:41) 

3.6.3 Performansi Guru 

Ada dua kategori yang diamati selama penelitian dalam kaitannya dengan 

performansi guru, yaitu pengamatan dalam perencanaan (APKG 1) dan 

pelaksanaan pembelajaran (APKG 2). Dalam penilaian perencanaan pembelajaran 

oleh guru terdapat 7 aspek yang dinilai dengan skor maksimal 4, sedangkan pada 

pengamatan pelaksanaan pembelajaran ada 8 aspek dengan skor maksimal 4. 

Rumus APKG yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) P1 =  x 100 

(2) P2 =  x 100 

(3)  N =  

Keterangan : 

P1 = Nilai APKG 1 

P2 = Nilai APKG 2 

Sp = Skor perolehan 

Sm = Skor maksimal 

N = Nilai akhir performansi guru 
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Patokan Penilaian Performansi Guru 

A : 86 - 100 

AB : 81 – 85 

B : 71 – 80 

BC : 66 – 70 

C : 61 – 65 

CD : 56 – 60 

D : 51 – 55 

E : ≤ 50 

(Pusat Pengembangan PPL, 2011).  

3.7 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran Matematika pada materi bangun datar melalui penggunaan 

media Macromedia Flash dikatakan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa serta performansi guru jika telah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan sebagai berikut. 

3.7.1 Aktivitas Belajar Siswa  

Indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa tercapai jika : 

(1) Ketidakhadiran siswa maksimal 10% 

(2) Rata-rata keaktifan siswa secara klasikal minimal 75% 

3.7.2 Hasil Belajar Siswa 

Indikator keberhasilan hasil belajar siswa tercapai jika : 

(1) Rata-rata kelas di atas KKM (nilai rata-rata kelas ≥ 60) 

(2) Tuntas belajar klasikal (skor ≥ 60) 
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(3) Persentase tuntas belajar klasikal sekurang-kurangnya 75% dari jumlah 

siswa. 

3.7.3 Performansi Guru 

Indikator keberhasilan performansi guru tercapai jika minimal memperoleh 

nilai 71 atau B. 

(Pusat Pengembangan PPL, 2011). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil yang diperoleh peneliti saat penelitian 

tindakan kelas di SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai 

23 Mei 2012, dan siklus II dilaksanakan pada tanggal 4 Juni sampai 5 Juni 2012. 

Hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pada bagian ini akan dideskripsikan data yang diperoleh peneliti saat 

pelaksanaan tindakan siklus I. Siklus I dilaksanakan selama dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 dan 

pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012. Deskripsi 

data pelaksanaan siklus I meliputi (1) paparan hasil belajar, (2) deskripsi observasi 

proses pembelajaran, (3) refleksi, dan (4) revisi. 

4.1.1.1 Paparan Hasil Belajar 

Data hasil belajar siswa dari pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh melalui 

tes formatif I yang dilaksanakan pada akhir pertemuan siklus I. Pelaksanaan tes 

formatif I diikuti oleh 25 siswa. Rincian hasil tes formatif siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 Data Nilai Hasil Tes Formatif I 

Nilai Titik Tengah 
(xi) Frekuensi (fi) (fi x xi) Persentase 

(%) 
10-19 14,5 0 0 0 
20-29 24,5 0 0 0 
30-39 34,5 0 0 0 
40-49 44,5 0 0 0 
50-59 54,5 8 436 32 
60-69 64,5 10 645 40 
70-79 74,5 4 298 16 
80-89 84,5 3 253,5 12 
90-99 94,5 0 0 0 

Jumlah - 25 1632,5 100 
Rata-rata =  = 65,03 

Jumlah Siswa Tuntas 17 
Jumlah Siswa Tidak Tuntas 8 
Persentase Tuntas Belajar Klasikal (%) 68 

 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas tes formatif siklus I 

mencapai 65,03. Dari 25 siswa, sebanyak 3 siswa (12%) memperoleh nilai antara 

80-89, 4 siswa (16%) memperoleh nilai antara 70-79, 10 siswa (40%) memperoleh 

nilai antara 60-69, dan 8 siswa (32%) memperoleh nilai antara 50-59. Pada tes 

formatif siklus I tidak ada siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 50 dan lebih 

dari 89.  

Persentase tuntas belajar klasikal belajar siswa dengan nilai KKM sebesar 

60 digambarkan pada diagram berikut.  
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Diagram 4.1. Persentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus I 

 

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa persentase siswa yang belum 

tuntas belajar sebesar 32%. Hal ini dapat diartikan bahwa 32% dari 25 siswa yaitu 

8 siswa memperoleh nilai tes formatif kurang dari 60. Persentase siswa yang 

sudah tuntas belajar sebesar 68%. Hal ini dapat diartikan bahwa 68% dari 25 

siswa yaitu 17 siswa memperoleh nilai tes formatif lebih dari 60. Pembelajaran 

siklus I belum berhasil, karena belum mencapai indikator keberhasilan tuntas  

belajar klasikal minimal 75% dari jumlah siswa. Oleh karena itu perlu perbaikan 

pembelajaran untuk siklus II.  

4.1.1.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Pada bagian ini akan dideskripsikan tentang hasil pengamatan saat proses 

pembelajaran siklus I. Pengamatan yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

meliputi aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Pembahasan selengkapnya 

sebagai berikut. 
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4.1.1.2.1 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk melakukan pengamatan aktivitas belajar siswa peneliti menggunakan 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Data hasil pengamatan aktivitas 

belajar siswa pada siklus I meliputi keterlibatan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas, ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, kerjasama siswa pada saat kerja kelompok, dan perhatian siswa 

siswa terhadap penjelasan guru. Berikut tabel hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa selama proses pembelajaran pada siklus I. 

Tabel 4.2 Rangkuman Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Aspek yang diamati 
Persentase 

ketercapaian 
(%) 

Kriteria 

1. Keterlibatan siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran di kelas 68,79 Tinggi 

2. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
guru 

70,32 Tinggi 

3. Kerjasama siswa pada saat kerja 
kelompok 71,36 Tinggi 

4. Perhatian siswa siswa terhadap 
penjelasan guru 70,84 Tinggi 

Rata-rata aktivitas belajar siswa siklus I (%) 70,47 Tinggi 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa aspek keterlibatan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas sebesar 68,79% dengan kriteria 

tinggi. Aspek ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

sebesar 70,32% dengan kriteria tinggi. Aspek kerjasama siswa pada saat kerja 

kelompok sebesar 71,36% dengan kriteria tinggi. Aspek perhatian siswa siswa 

terhadap penjelasan guru sebesar 70,84% dengan kriteria tinggi. Rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 70,47% dengan kriteria tinggi. Secara 
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keseluruhan, aktivitas belajar siswa tinggi, namun masih belum mencapai 

indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa, yaitu minimal sebesar 75%. Oleh 

karena itu perlu ada perbaikan pembelajaran untuk siklus II.  

4.1.1.2.2 Data Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Pengamatan yang dilakukan terhadap performansi guru meliputi 

kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran (RPP) dan kemampuan 

guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pengamatan performansi guru 

dilakukan oleh guru mitra dengan menggunakan lembar APKG 1 dan lembar 

APKG  2.  Berikut  merupakan  tabel  rangkuman  data   hasil  observasi  terhadap  

performansi guru selama siklus I. 

Tabel 4.3 Rangkuman Data Hasil Performansi Guru Siklus I 

No Alat Penilaian Kemampuan Guru 
(APKG) Nilai APKG 

1 Penilaian RPP (APKG 1) 92,86 

2 Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 
(APKG 2) 

78,125 

Nilai Akhir Performansi Guru 
N =  

 
83,04 

Kategori AB 
 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai akhir performansi guru 

pada siklus I sebesar 83,04 dengan kategori AB. Hal ini menunjukkan bahwa 

perolehan nilai akhir performansi guru pada siklus I telah mencapai indikator 

keberhasilan  yang  ditetapkan,  yaitu  nilai  minimal  71  dengan  kategori  B.   

4.1.1.3 Refleksi 

Penggunaan Macromedia Flash dalam pembelajaran Matematika materi 

bangun datar pada siklus I belum menunjukkan keberhasilan. Perolehan hasil 
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belajar dan aktivitas belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan, 

sedangkan performansi guru sudah bagus.  

Berdasarkan perolehan nilai hasil tes formatif siklus I yang telah dicapai 

siswa, dapat dikatakan bahwa indikator keberhasilan pembelajaran belum 

tercapai, karena persentase tuntas belajar klasikal masih di bawah standar 

minimal, yaitu sebesar 68%, artinya dari 25 siswa hanya ada 17 siswa yang tuntas 

belajar, sedangkan terdaat 8 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM 60. 

Siswa masih kurang teliti dalam mengerjakan soal tes formatif, yaitu salah 

menjawab soal nomor 1 dan 2. Mereka menganggap soal nomor 1 dan 2 

merupakan satu nomor soal, padahal sebenarnya terpisah. Oleh karena itu, 

diperlukan bimbingan dari guru dalam mengerjakan soal tes formatif. 

Aktivitas   belajar   siswa   belum   mencapai   indikator   keberhasilan  yang  

ditetapkan , yaitu sebesar 75%.  Rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I 

sebesar 70,47%. Hal ini disebabkan siswa masih kurang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Siswa masih takut bertanya  dan menjawab pertanyaan dari 

guru. Perhatian siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung masih kurang, 

karena masih ada yang suka berbicara sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan 

dari guru. Kerjasama siswa dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru 

masih kurang, karena masih ada siswa yang tidak aktif dan hanya melihat saja saat 

kerja kelompok.  

Performansi guru berdasarkan hasil pengamatan diperoleh nilai  83,04 

dengan kategori AB. Dapat dinyatakan bahwa guru dalam melaksanakan 

pembelajaran menggunakan Macromedia Flash berhasil karena telah mencapai 
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indikator keberhasilan pembelajaran yang ditetapkan yaitu nilai minimal 71 

dengan kategori B. Namun, performansi guru dalam pembelajaran masih kurang 

maksimal. Pada pertemuan pertama, guru kurang optimal dalam pemanfaatan 

waktu. Hal ini dikarenakan banyak waktu terbuang untuk mencari LCD Projector 

dan mempersiapkan untuk pembelajaran. Guru belum dapat  mengondisikan kelas 

dengan baik, sehingga masih banyak siswa mengobrol atau sibuk sendiri. 

Penguatan yang diberikan kepada siswa juga masih kurang. Oleh karena itu, 

berdasarkan hasil refleksi tersebut, perlu dilakukan perbaikan pada siklus II. 

4.1.1.4 Revisi 

Berdasarkan  hasil  refleksi, perlu  adanya perbaikan pada siklus II agar 

aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru dapat meningkat sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Pada siklus II, guru 

merancang kuis Matematika menggunakan Macromedia Flash untuk  membuat 

kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Guru perlu  meningkatkan intensitas 

pemberian penguatan kepada siswa agar lebih termotivasi dalam belajar. Guru 

perlu meningkatkan pengawasan dan bimbingan kepada siswa agar tidak ada 

siswa yang bermain atau mengobrol sendiri. Selain itu, guru harus memanfaatkan 

waktu secara optimal agar tidak banyak waktu yang terbuang dengan cara 

mempersiapkan LCD Projector sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.  

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pada bagian ini akan dideskripsikan data yang diperoleh peneliti saat 

pelaksanaan tindakan siklus II. Siklus II dilaksanakan selama dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 dan 
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pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012. Deskripsi 

data   pelaksanaan   siklus  II   meliputi  (1)  paparan   hasil   belajar,  (2) deskripsi  

observasi proses pembelajaran, (3) refleksi, dan (4) revisi. 

4.1.2.1 Paparan Hasil Belajar 

Data hasil belajar siswa dari pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh 

melalui tes formatif II yang dilaksanakan pada akhir pertemuan siklus II. 

Pelaksanaan tes formatif II diikuti oleh 25 siswa. Rincian hasil tes formatif siklus 

II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Data Nilai Hasil Tes Formatif II 

Nilai Titik Tengah 
(xi) 

Frekuensi 
(fi) (fi x xi) Persentase 

(%) 
10-19 14,5 0 0 0 
20-29 24,5 0 0 0 
30-39 34,5 0 0 0 
40-49 44,5 0 0 0 
50-59 54,5 4 218 16 
60-69 64,5 9 580,5 36 
70-79 74,5 5 372,5 20 
80-89 84,5 7 591,5 28 
90-99 94,5 0 0 0 

Jumlah - 25 1632,5 100 
Rata-rata =  = 70,50 

Jumlah Siswa Tuntas 21 
Jumlah Siswa Tidak Tuntas 4 
Persentase Tuntas Belajar Klasikal (%) 84 
 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas tes formatif siklus 

II mencapai 70,50. Dari 25 siswa, sebanyak 7 siswa (28%) memperoleh nilai 

antara 80-89, 5 siswa (20%) memperoleh nilai antara 70-79, 9 siswa (36%) 

memperoleh nilai antara 60-69, dan 4 siswa (16%) memperoleh nilai antara 50-59. 

Pada tes formatif siklus I tidak ada siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 50 
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dan lebih dari 89.  

Persentase ketuntasan belajar siswa dengan nilai KKM sebesar 60 

digambarkan pada diagram berikut.  

 

Diagram 4.2 Persentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus II 

 

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa persentase siswa yang belum 

tuntas belajar sebesar 16%. Hal ini dapat diartikan bahwa 16% dari 25 siswa yaitu 

4 siswa memperoleh nilai tes formatif kurang dari 60. Persentase siswa yang 

sudah tuntas belajar sebesar 84%. Hal ini dapat diartikan bahwa 84% dari 25 

siswa yaitu 21 siswa memperoleh nilai tes formatif lebih dari 60.  

Dari hasil belajar siswa siklus II dapat dianalisis bahwa proses pembelajaran 

sudah berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 21 siswa, atau sebesar 84%. Persentase tuntas belajar klasikal siklus II 

sudah mencapai indikator keberhasilan, karena lebih dari 75%.  

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Pada bagian ini akan dideskripsikan tentang hasil pengamatan saat proses 
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pembelajaran siklus I. Pengamatan yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

meliputi aktivitas belajar siswa dan performansi guru.  Pembahasan  selengkapnya  

sebagai berikut. 

4.1.2.2.1 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk melakukan pengamatan aktivitas belajar siswa peneliti menggunakan 

lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Data hasil pengamatan aktivitas 

belajar siswa pada siklus II meliputi keterlibatan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas, ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, kerjasama siswa pada saat kerja kelompok, dan perhatian siswa 

siswa terhadap penjelasan guru. Berikut tabel hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa selama proses pembelajaran pada siklus II. 

Tabel 4.5 Rangkuman Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Aspek yang diamati Persentase 
ketercapaian (%) Kriteria 

1. Keterlibatan siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran di kelas 80 Sangat tinggi 

2. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru 

81,50 Sangat tinggi 

3. Kerjasama siswa pada saat kerja 
kelompok 86 Sangat tinggi 

4. Perhatian siswa siswa terhadap 
penjelasan guru 80 Sangat tinggi 

Rata-rata aktivitas belajar siswa siklus I 
(%) 

81,88 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa aspek keterlibatan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas sebesar 80% dengan kriteria sangat 

tinggi. Aspek ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

sebesar 81,50% dengan kriteria sangat tinggi. Aspek kerjasama siswa pada saat 
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kerja kelompok sebesar 86% dengan kriteria sangat tinggi. Aspek perhatian siswa 

siswa terhadap penjelasan guru sebesar 80% dengan kriteria sangat tinggi. Rata-

rata aktivitas belajar siswa pada siklus II sebesar 81,88% dengan kriteria sangat 

tinggi. Secara keseluruhan, aktivitas belajar siswa sangat tinggi dan sudah 

mencapai indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa, yaitu minimal sebesar 

75%.  

4.1.2.2.2 Data Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Pengamatan    yang    dilakukan     terhadap    performansi    guru    meliputi  

kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran (RPP) dan kemampuan 

guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pengamatan performansi guru 

dilakukan oleh guru mitra dengan menggunakan lembar APKG 1 dan lembar 

APKG 2. Berikut merupakan tabel rangkuman data hasil observasi terhadap 

performansi guru selama siklus II. 

Tabel 4.6 Rangkuman Data Hasil Performansi Guru Siklus II 

No Alat Penilaian Kemampuan Guru 
(APKG) Nilai APKG 

1 Penilaian RPP (APKG 1) 96,43 

2 Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 
(APKG 2) 

89,065 

Nilai Akhir Performansi Guru 
N =  91,52 

Kategori A 
 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai akhir performansi guru 

pada siklus II sebesar 91,52 dengan kategori A. Hal ini menunjukkan bahwa 

perolehan nilai akhir performansi guru pada siklus II telah mencapai indikator 

keberhasilan  yang  ditetapkan,  yaitu  nilai  minimal  71  dengan  kategori  B.   
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4.1.2.3 Refleksi 

Penggunaan Macromedia Flash dalam pembelajaran Matematika materi 

bangun datar pada siklus II sudah menunjukkan keberhasilan. Perolehan hasil 

belajar dan aktivitas belajar siswa serta performansi guru sudah mencapai 

indikator keberhasilan. 

Berdasarkan perolehan nilai hasil tes formatif siklus II yang telah dicapai 

siswa, dapat dikatakan bahwa indikator keberhasilan pembelajaran sudah tercapai, 

karena persentase tuntas belajar klasikal di atas standar minimal, yaitu sebesar 

75%. Persentase tuntas belajar klasikal pada siklus II sebesar 84%, artinya dari 25 

siswa, 21 siswa tuntas belajar. Sedangkan 4 siswa memperoleh nilai di bawah 

KKM 60. Persentase tuntas belajar klasikal siklus II mengalami peningkatan dari 

siklus I sebesar 68%. Siswa lebih teliti dalam mengerjakan soal tes formatif 

karena bimbingan dari guru.  

Aktivitas belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan , yaitu sebesar 75%.  Rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus II 

sebesar 81,88%, ada peningkatan berarti dibanding siklus I sebesar 70,47%. Rata-

rata aktivitas belajar klasikal siklus II termasuk kriteria sangat tinggi. Hal ini 

disebabkan siswa lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Siswa sudah 

tidak marasa  takut untuk bertanya  dan menjawab pertanyaan dari guru. Perhatian 

siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung pun lebih terfokus dibandingkan 

pada siklus I. Pada siklus II, siswa belajar lebih antusias dibandingkan saat siklus 

I, karena ada variasi pembelajaran berupa kuis Matematika yang membuat siswa 

lebih bersemangat.  
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Performansi guru berdasarkan hasil pengamatan diperoleh nilai  91,52 

dengan kategori A. Dapat dinyatakan bahwa guru dalam melaksanakan 

pembelajaran menggunakan Macromedia Flash berhasil karena telah mencapai 

indikator keberhasilan pembelajaran yang ditetapkan yaitu nilai minimal 71 

dengan kategori B. selain dikatakan berhasil, performansi guru pada siklus II juga 

mengalami peningkatan dibanding pada siklus I sebesar 83,04 dengan kategori 

AB. Performansi guru dalam pembelajaran sudah optimal. Kekurangan-

kekurangan yang sebelumnya terdapat pada siklus I sudah diperbaiki. 

Pemanfaatan waktu sudah optimal dengan tidak membuang-buang banyak waktu. 

.Hal ini dikarenakan guru sudah mempersiapkan berbagai keperluan untuk 

kegiatan belajar dengan baik. Pengkondisian siswa untuk belajar lebih baik 

dibandingkan saat siklus I. Penguatan yang diberikan kepada siswa intensitasnya 

lebih banyak dibandingkan saat siklus I.  

Meningkatnya aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa serta 

performansi guru yang telah dipaparkan di atas, maka pelaksanaan siklus II sudah 

berhasil. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru, serta tes formatif yang dilakukan siswa, hasil penelitian siklus 

II ini telah memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini dapat diartikan bahwa, 

peneliti sudah tidak perlu melaksanakan siklus selanjutnya. 

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II, dapat diketahui bahwa 

penggunaan Macromedia Flash dalam pembelajaran Matematika materi bangun 

datar pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal ini sudah 
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berlangsung dengan baik. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat 

meningkatan aktivitas dan  hasil belajar siswa serta performansi guru, sehingga 

tidak  ada  yang  perlu  direvisi   karena  sudah   mencapai  indikator  keberhasilan  

kegiatan pembelajaran.  

 

4.2 Pembahasan 

Pada  bagian  ini  akan dijelaskan tentang pemaknaan temuan penelitian dan 

implikasi hasil penelitian. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Aktivitas belajar  siswa dalam pembelajaran Matematika materi bangun 

datar dengan menggunakan Macromedia Flash  pada siklus I belum menunjukkan 

hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak siswa yang berbicara 

sendiri saat guru sedang menjelaskan. Hanya beberapa siswa yang terlihat serius 

dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kegiatan kerja kelompok masih 

didominasi oleh siswa yang pintar.  

Aktivitas belajar siswa saat pelaksanaan siklus II mengalami peningkatan. 

Hal ini tampak pada saat mereka memperhatikan penjelasan guru. Mereka lebih 

serius memperhatikan. Saat pelaksanaan kerja kelompok pun tidak hanya 

didominasi oleh siswa yang pintar saja, tetapi mereka mengerjakan tugas yang 

diberikan guru bersama-sama. Selain itu, kuis Matematika yang diadakan 

membuat siswa lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Peningkatan aktivitas 

belajar siswa yang terjadi pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Diagram 4.3 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

 

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa ada peningkatan aktivitas 

belajar siswa pada siklus II. Pada siklus I, rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 

70,47%, sedangkan pada siklus II, rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 

81,88%. Rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I termasuk kriteria tinggi. 

Pada siklus II, rata-rata aktivitas belajar siswa meningkat menjadi sangat tinggi. 

Sesuai dengan pendapat Inggridwati Kurnia (2007:1-19) bahwa anak usia sekolah 

dasar suka bermain dan berkelompok. Peningkatan aktivitas belajar terjadi karena 

penggunaan Macromedia Flash mampu menarik perhatian siswa melalui 

kombinasi animasi, warna, dan suara sehingga siswa lebih terfokus dalam 

menerima materi pelajaran. Selain itu, dengan adanya kuis Matematika yang 

diberikan membuat siswa lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Kuis Matematika sesuai dengan karakteristik anak SD yang masih suka bermain. 

Karakteristik siswa yang suka berkelompok terlihat dari semangat mereka saat 
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mengerjakan tugas kelompok. Siswa saling bekerja sama untuk dapat 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.  

Hasil belajar yang diperoleh siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kota 

Tegal pada pembelajaran Matematika materi bangun datar dengan menggunakan 

Macromedia Flash berupa hasil tes formatif I dan II. Pada tes formatif yang 

dilaksanakan pada siklus I, rata-rata nilai tes formatif yang diperoleh sebesar 

65,03. Namun, pembelajaran tersebut belum dapat dikatakan berhasil karena 

persentase tuntas belajar klasikal  yang diperoleh sebesar 68%. Kegiatan 

pembelajaran baru dapat dikatakan berhasil apabila persentase tuntas belajar 

klasikal yang diperoleh minimal 75%. Rendahnya persentase tuntas belajar 

klasikal dikarenakan siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal tes formatif I, 

yang berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa.  

Menurut Oemar Hamalik (2008) hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Perubahan 

tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu dapat dilihat dari jumlah siswa yang 

tuntas belajar pada siklus II. Pada pelaksanaan siklus II, hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. Siswa yang memperoleh hasil belajar berupa 

pengetahuan semakin bertambah, hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa tuntas 

belajar klasikal yang lebih banyak dibandingkan pada siklus I.  

Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan teori belajar Matematika Bruner 

yang terdiri dari model tahap enaktif, model tahap ikonik, dan model tahap 

simbolik. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa mengutak-atik aneka contoh 
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bangun datar. Pada siklus II siswa sudah mulai terbiasa dengan penggunaan 

Macromedia Flash dalam pembelajaran Matematika. Siswa sudah dapat 

memahami materi yang disampaikan dengan baik. Selain itu, siswa sudah lebih 

teliti dalam mengerjakan tes formatif II. Hal ini berdampak terhadap 

meningkatnya hasil belajar siswa yang diperoleh. Peningkatan hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Diagram 4.4 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari tes formatif, mengalami peningkatan pada siklus II 

dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus I rata-rata nilai yang diperoleh hanya 

sebesar 65,03. Pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh mengalami peningkatan 

mencapai 70,50. Peningkatan rata-rata nilai tes formatif juga diikuti peningkatan 

persentase tuntas belajar klasikal. Pada siklus I persentase ketuntasan yang 

diperoleh hanya sebesar 68%, sedangkan pada siklus II persentase ketuntasan 
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meningkat menjadi 84%. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dapat dikatakan 

berhasil, seiring dengan peningkatan rata-rata nilai dan persentase tuntas belajar 

klasikal. Dengan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa akan meningkatkan 

hasil belajar, karena siswa lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

mampu memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik.  

Selain peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, performansi guru juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I performansi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran Matematika materi bangun datar melalui penggunaan Macromedia 

Flash di kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 belum optimal. Namun, pada siklus II 

ada peningkatan performansi guru dalam mengajar. Peningkatan performansi guru 

dapat dilihat pada diagram berikut.  

 

Diagram 4.5 Peningkatan Performansi Guru 
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Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan performansi 

guru pada siklus II dibandingkan siklus I. Performansi guru pada siklus I sebesar 

83,04 dengan kategori AB, mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 91,52 

dengan kategori A. Peningkatan ini terjadi karena guru sudah memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ada dalam kegiatan pembelajaran siklus I.  

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu penggunaan Macromedia Flash dalam 

pembelajaran Matematika pada materi bangun  datar  di  kelas  IV SD Negeri 

Tegalsari 4 Kota Tegal dapat meningkatkan aktivitas   dan   hasil   belajar   siswa,   

serta  performansi  guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada siklus I 

dan siklus II.  

Guru harus memiliki kreativitas dalam membuat media pembelajaran 

Macromedia Flash untuk pembelajaran Matematika. Kreativitas guru dalam 

menggabungkan animasi, warna, dan suara akan menghasilkan media 

pembelajaran yang menarik bagi siswa, namun tetap efektif untuk menyampaikan 

materi pelajaran. Kuis Matematika yang disusun dapat menarik dan menghibur 

siswa. Kuis juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa terhadap materi yang diajarkan.  

Penggunaan Macromedia Flash melibatkan siswa secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran Matematika materi bangun datar. Siswa tidak hanya 

sebagai pendengar dan penerima materi saja, tetapi juga berperan aktif selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat dari semangat siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru, mengerjakan tugas kelompok, dan menjawab kuis 
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Matematika yang diberikan.  

Keberhasilan penggunaan Macromedia Flash sebagai media pembelajaran 

Matematika materi bangun datar pada kelas IV, dapat digunakan pada materi, 

mata pelajaran, dan kelas  yang lain sesuai dengan karakteristiknya. Penggunaan 

Macromedia Flash sebagai media pembelajaran dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan 

di sekolah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah disajikan,  

dapat disimpulkan bahwa penggunaan Macromedia Flash dalam pembelajaran 

Matematika materi bangun datar di kelas IV SD Negeri Tegalsari 4 Kota Tegal 

dapat meningkatkan: 

(1) Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dari 70,47% dengan 

kriteria tinggi pada siklus I menjadi 81,88% dengan kriteria sangat 

tinggi pada siklus II. Penggunaan Macromedia Flash sebagai media 

pembelajaran Matematika materi bangun datar membuat siswa menjadi 

lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran baik secara kelompok maupun 

klasikal.  

(2) Hasil belajar siswa rata-rata sebesar 65,03 pada siklus I menjadi 70,50 

pada siklus II dan persentase tuntas belajar klasikal dari 68% pada 

siklus I menjadi 84% pada siklus II. Penggunaan Macromedia Flash 

sebagai media pembelajaran Matematika materi bangun datar 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menjadi sangat tinggi sehingga meningkatkan hasil belajar. 

(3) Performansi guru dari 83,04 dengan kategori AB pada siklus I menjadi 



65 
 

 

91,52 dengan kategori A pada siklus II. Penggunaan Macromedia Flash 

sebagai media pembelajaran Matematika materi bangun datat membuat 

guru menjadi lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran 

Matematika dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 

5.2 Saran 

Peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu 

sebagai berikut. 

(1) Macromedia Flash dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran. 

Guru dapat menggunakan Macromedia Flash sebagai media untuk materi, 

mata pelajaran, atau kelas lain, karena dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa serta performansi guru.  

(2) Sebaiknya guru lebih kreatif dalam mengadakan variasi kegiatan belajar. 

Dengan demikian siswa tidak merasa bosan dan menjadi bersemangat 

ketika mengikuti pembelajaran.  

(3) Pembuatan animasi dengan menggunakan Macromedia Flash hendaknya 

dirancang dengan matang, agar menjadi media pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa serta mampu membuat kegiatan pembelajaran lebih 

menarik, tanpa mengesampingkan keefektifan penyampaian materi.  

(4) Sekolah hendaknya menyediakan laptop untuk kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan Macromedia Flash. 
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Lampiran 1 
 

NILAI ULANGAN HARIAN  
MATA PELAJARAN MATEMATIKA MATERI BANGUN DATAR 

KELAS IV SD NEGERI TEGALSARI 4 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

NO NAMA SISWA 
JENIS 

KELAMIN (L/P) 
NILAI 

1 Putri Gemi Nastiti P 50 

2 Riski Aji Santoso L 30 

3 Anisa Martina Sari  P 60 

4 Deva Nur Fitriyana P 25 

5 Erika Putri Liyana P 30 

6 Marlina P 45 

7 Renaldi Sapta Aditya L 50 

8 Riski Wulan P 75 

9 Zikri Alfa Reza L 45 

10 Anggun Nurul  P 50 

11 Dinda Kusuma P 25 

12 Dita Ayu Resmiyana P 50 

13 Erik Junedi L 35 

14 Febi Dwi Lestari P 90 

15 Gebi Olivia Nabila P 45 

16 Hana Melati Putri P 65 

17 Moh. Alfin Mufti L 70 

18 Moh. Nurul Huda L 45 

19 Moh. Yuma Dhia L 55 

20 Nur Afiyah Fibriyana P 35 

21 Nur Ardin Tama L 40 

22 Putri Apriyanti P 65 



67 
 

 

23 Putri Riski P 75 

24 Rieshukoshela P 60 

25 Rio Budi Kusuma L 90 

26 Satrio Bagus L 85 

27 Shafira Ayu Nurlita P 55 

28 Taufik Armandi L 70 

29 Zafira Maharandika P 60 

30 Moh. Faris L 85 
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Lampiran 2 

DAFTAR SISWA KELAS IV TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
 

NO NAMA SISWA JENIS KELAMIN 
(L/P) 

1 Abbed Rabbo L 
2 Deva Nur Fitriana P 
3 Moh. Wahyu  L 
4 Nur Andini Dwi L. P 
5 Tiara Afira P 
6 Afida Nurul Sabila P 
7 Amar Fadhil L 
8 Aulia Berlina P 
9 Elvanora Sholiha Afif P 
10 Ervin Dwi Pramana L 
11 Everest Vito Fernando L 
12 Fayzha Aulia Ramadhani P 
13 Fidia Nuralifa P 
14 Filan Ardika Azhari L 
15 Ikfina Akma Lurizki P 
16 Moch. Dhiya’ul Khaq L 
17 Muh. Syukron Mubaroq L 
18 Muh. Husna L 
19 Muh. Syamsul Bakhri L 
20 Munifatul Alifah P 
21 Nabila Nurul F P 
22 Niken Agustin P 
23 Putri Ayu Riska A P 
24 Ryan Fajar Yanuar L 
25 Widianto L 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tegalsari 4 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Siklus   : I 

Pertemuan   : 1 

 

I. Standar Kompetensi : 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun 

datar. 

II. Kompetensi Dasar : 

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris.  

III. Indikator : 

8.3.1 Menentukan ciri-ciri bangun datar yang simetris. 

8.3.2 Menentukan sumbu simetri suatu bangun datar.  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru mengenai bangun datar menggunakan 

Macromedia Flash, siswa mampu menentukan ciri-ciri bangun datar 

yang simetris dengan tepat.  

2. Melalui kerja kelompok dan unjuk kerja, siswa mampu menentukan 

sumbu simetri suatu bangun datar dengan benar.  

 Karakter siswa yang diharapkan :    

Rasa ingin tahu , mandiri, kreatif, kerja keras, disiplin, demokratis, 

tanggung-jawab , menghargai prestasi. 

V. Materi Pokok :  

Simetri lipat.  

Simetris adalah bangun datar yang apabila dilipatkan menjadi dua bagian 
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yang sama besar, maka bangun tersebut akan berhimpitan dengan bangun 

yang dilipatkan. Ciri–ciri bangun datar simetris: apabila dilipatkan menjadi 

dua atau lebih akan menjadi bagian yang sama besar. Garis putus-putus 

merupakan garis sumbu simetri yang membantu membuktikan bangun datar 

tersebut simetri atau bukan. Apabila dilipatkan menjadi dua bagian akan 

saling menutupi. 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Awal  (5 menit) 

1. Berdoa 

2. Mengadakan pengelolaan kelas 

3. Mengadakan presensi siswa 

4. Menyiapkan media pembelajaran (File Flash, Laptop dan LCD 

Projector) 

5. Apersepsi 

a. Tanya Jawab : 

1) “Anak-anak, coba perhatikan buku tulis kalian. Buku tulis yang 

kalian bawa berbentuk apa? 

2) “Bagaimana jika kalian membuka buku tulis itu? Bagaimana 

bentuk kedua sisinya?” 

3) “Apakah sisi bagian kanan dan kiri buku sama besar?” 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Eksplorasi 

1. Guru menampilkan animasi 

bangun datar yang telah dibuat. 

2. Guru menjelaskan ciri-ciri 

bangun datar simetris. 

3. Guru meminta siswa 

menentukan banyaknya sumbu 

simetri suatu bangun datar. 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan animasi 

yang ditampilkan guru. 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai ciri-

ciri bangun datar simetris. 

3. Siswa menentukan banyaknya 

sumbu simetri suatu bangun 
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datar. 

Elaborasi 

1. Guru membagi kelas menjadi 

lima kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari lima siswa. 

2. Guru membimbing siswa 

melakukan kerja kelompok 

3. Guru meminta siswa 

membacakan hasil kerja 

kelompoknya. 

Elaborasi 

1. Siswa melakukan kerja 

kelompok.  

2. Siswa membacakan hasil kerja 

kelompok. 

Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa  

meluruskan kesalahan 

pemahaman yang terjadi. 

2. Guru menjelaskan mengenai 

hal-hal yang masih belum 

dipahami siswa. 

3. Guru memberikan penguatan 

dan umpan balik positif. 

Konfirmasi 

1. Siswa dibimbing guru secara 

bersama-sama meluruskan 

kesalahan pemahaman yang 

terjadi. 

2. Siswa bertanya mengenai hal-

hal yang belum dipahami. 

 

Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Menyimpulkan materi pelajaran 

2. Mengadakan evaluasi. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran.  

VII. Metode : 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Kerja Kelompok 

4. Unjuk Kerja 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

Alat dan bahan : 

1. Laptop 
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2. LCD Projector 

3. File Flash 

4. Kertas Lipat 

5. Gunting  

6. Lembar Kerja Siswa 

Sumber belajar : 

1. Silabus KTSP Kelas IV SD.  

2. BSE Gemar  Belajar Matematika untuk siswa SD/MI Kelas IV,  Aep 

Saepudin, dkk. 

3. BSE Matematika untuk SD/MI Kelas 4, Achmad Kusnandar, dkk 

4. Terampil Berhitung Matematika Jilid 4 Untuk Sekolah Dasar kelas 

4,Mangatur Sinaga, dkk 

IX. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : 

a. Tes 

b. Non-tes 

2. Bentuk Penilaian : 

a. Uraian 

b. Pengamatan 

3. Instrumen Penilaian  

a. Lembar Evaluasi (Terlampir) 

b. Tes Formatif 1 (terlampir) 

c. Lembar Pangamatan (terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tegalsari 4 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Siklus   : I 

Pertemuan   : 2 

 

I. Standar Kompetensi : 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun 

datar. 
II. Kompetensi Dasar : 

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris.  

III. Indikator : 

8.3.3 Mengelompokkan dan memberi contoh .bangun datar yang simetris 

dan tidak simetris. 

8.3.4 Membuat bangun-bangun datar yang simetris.  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru mengenai bangun datar dan kerja kelompok, 

siswa mampu mengelompokkan dan memberi contoh 3 (tiga) bangun 

datar yang simetris dan tidak simetris dengan benar. 

2. Melalui kerja kelompok dan unjuk kerja, siswa mampu membuat 

bangun-bangun datar yang simetris dengan benar.  

 Karakter siswa yang diharapkan :    

Rasa ingin tahu , mandiri, kreatif, kerja keras, disiplin, demokratis, 

tanggung-jawab , menghargai prestasi. 

V. Materi Pokok :  

Simetri lipat.  

Simetris adalah bangun datar yang apabila dilipatkan menjadi dua bagian 
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yang sama besar, maka bangun tersebut akan berhimpitan dengan bangun 

yang dilipatkan. Ciri–ciri bangun datar simetris: apabila dilipatkan menjadi 

dua atau lebih akan menjadi bagian yang sama besar. Garis putus-putus 

merupakan garis sumbu simetri yang membantu membuktikan bangun datar 

tersebut simetri atau bukan. Apabila dilipatkan menjadi dua bagian akan 

saling menutupi. 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Awal  (5 menit) 

1. Berdoa 

2. Mengadakan pengelolaan kelas 

3. Mengadakan presensi siswa 

4. Menyiapkan media pembelajaran (File Flash, Laptop dan LCD 

Projector) 

5. Apersepsi 

a. Mengulas kembali materi yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Eksplorasi 

1. Guru menampilkan animasi 

bangun datar yang telah dibuat.  

2. Guru menjelaskan ciri-ciri 

bangun datar simetris dan tidak 

simetris.  

3. Guru memberikan contoh 

bangun datar yang simetris dan 

tidak simetris. 

 

 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan animasi 

yang ditampilkan guru. 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai ciri-

ciri bangun datar simetris dan 

tidak simetris.  

3. Siswa memberikan contoh 

bangun datar yang simetris dan 

tidak simetris. 

4. Siswa mengelompokkan bangun 

datar simetris dan tidak simetris. 
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Elaborasi 

1. Guru membagi kelas menjadi 

lima kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari lima siswa. 

2. Guru membimbing siswa 

melakukan kerja yang  

3. Guru meminta siswa 

membacakan hasil kerja 

kelompoknya. 

 

Elaborasi 

1. Siswa melakukan kerja 

kelompok.  

2. Siswa membacakan hasil kerja 

kelompok. 

Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa  

meluruskan kesalahan 

pemahaman yang terjadi. 

2. Guru menjelaskan mengenai 

hal-hal yang masih belum 

dipahami siswa. 

3. Guru memberikan penguatan 

dan umpan balik positif. 

Konfirmasi 

1. Siswa dibimbing guru secara 

bersama-sama meluruskan 

kesalahan pemahaman yang 

terjadi. 

2. Siswa bertanya mengenai hal-

hal yang belum dipahami. 

 

Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Menyimpulkan materi pelajaran. 

2. Mengadakan evaluasi pembelajaran. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran.  

VII. Metode : 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 

4. Kerja Kelompok 

5. Unjuk Kerja 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

Alat dan bahan : 
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1. File Flash 

2. Laptop 

3. LCD Projector 

4. Gunting 

5. Lembar Kerja Siswa 

Sumber belajar : 

1. Silabus KTSP Kelas IV SD.  

2. BSE Gemar  Belajar Matematika untuk siswa SD/MI Kelas IV,  Aep 

Saepudin, dkk. 

3. BSE Matematika untuk SD/MI Kelas 4, Achmad Kusnandar, dkk 

4. Terampil Berhitung Matematika Jilid 4 Untuk Sekolah Dasar kelas 

4,Mangatur Sinaga, dkk 

IX. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : 

a. Tes 

b. Non-tes 

2. Bentuk Penilaian : 

a. Uraian 

b. Pengamatan 

3. Instrumen Penilaian  

a. Lembar Evaluasi (Terlampir) 

b. Tes Formatif 1 (terlampir) 

c. Lembar Pangamatan (terlampir) 
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Lampiran 6 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

(LKS) 

 

 

NAMA KELOMPOK : ………………………………….. 

ANGGOTA  

1. …………………………………………..………………… (         ) 

2. …………………………………………..………………… (         ) 

3. …………………………………………..………………… (         ) 

4. …………………………………………..………………… (         ) 

5. …………………………………………..………………… (         ) 
 

 
Petunjuk : 

 
1. Tuliskan nama lengkap anggota kelompok dan nomor absenmu di atas! 
2. Setelah mendengarkan penjelasan gurumu tentang simetri lipat, 

kerjakanlah soal di bawah ini! 
3. Mintalah bantuan gurumu jika kamu kesulitan! 
4. Bacakan hasil kerja kelompokmu di depan kelas! 
5. Waktu 20 menit.  

 
Soal 
Untuk soal nomor 1-3 
Guntinglah gambar-gambar bangun datar berikut, diskusikan bersama teman 
kelompokmu apakah bangun datar tersebut simetris atau tidak, kemudian 
jawablah pertanyaan berikut! 
 

1. Apakah bangun datar nomor 1 simetris? Mengapa? 
 
 
 
2. Apakah bangun datar nomor 2 simetris? Mengapa? 
 
 
 
3. Apakah bangun datar nomor 3 simetris? Mengapa? 
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Untuk Soal nomor 4-5 
Tentukan apakah bangun datar tersebut memiliki sumbu simetri atau tidak, 
tuliskan banyaknya, dan gambarlah sumbu simetrinya! 
 
4. Apakah bangun datar di samping 

memiliki sumbu simetri? Ada berapa 
sumbu simetrinya? Gambarlah sumbu 
simetrinya! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Apakah bangun datar di samping 
memiliki sumbu simetri? Ada berapa 
sumbu simetrinya? Gambarlah sumbu 
simetrinya! 
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1

3

2 
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Kunci Jawaban LKS 1 

1. Ya. Karena jika bangun datar nomor 1 dilipat saling berimpit.  
2. Tidak. Karena jika bangun datar nomor 2 dilipat tidak berimpit. 
3. Ya. Karena jika bangun datar nomor 3 dilipat saling berimpit. 
4. Ya. Ada 2 buah sumbu simetri.  

 
 
 
 
 
 

 

 

5. Ya. Ada 1 buah sumbu simetri. 
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PEDOMAN PENILAIAN LKS 1 

 

Nomor 
Soal 

Bobot 

tiap soal 

Kriteria Skor 

1-3 4 Jawaban salah, alasan salah 

Jawaban benar, alasan salah 

Jawaban benar, alasan kurang 
benar/lengkap 

Jawaban benar, alasan benar 

 

1 

2 

3 

 

4 

4-5 4 Jawaban salah, gambar salah 

Jawaban benar, gambar salah 

Jawaban benar, gambar kurang 
benar/lengkap 

Jawaban benar, gambar benar 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

Skor Maksimal 20 

 

Nilai =  x 100 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

(LKS) 

 

 

NAMA KELOMPOK : ………………………………….. 

ANGGOTA  

1. …………………………………………..………………… (         ) 

2. …………………………………………..………………… (         ) 

3. …………………………………………..………………… (         ) 

4. …………………………………………..………………… (         ) 

5. …………………………………………..………………… (         ) 
 

 
Petunjuk : 

 
1. Tuliskan nama lengkap anggota kelompok dan nomor absenmu di atas! 
2. Setelah mendengarkan penjelasan gurumu tentang simetri lipat, 

kerjakanlah soal di bawah ini! 
3. Mintalah bantuan gurumu jika kamu kesulitan! 
4. Bacakan hasil kerja kelompokmu di depan kelas! 
5. Waktu 20 menit. 

 
Kerjakanlah soal berikut!  
 
Untuk Soal nomor 1-3 
Berilah tanda cek (√) pada kolom Simetris jika bangun datar tersebut termasuk 
bangun datar simetris, dan berilah tanda cek pada kolom Tidak Simetris jika 
bangun datar tersebut bukan termasuk bangun datar simetris.  
Soal 
 
No. Bangun Datar Simetris Tidak 

Simetris 
Alasan 

1  
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2  

 

 

 

 

 

   

3  

 

 

 

 

   

 
 
Untuk Soal nomor 4-6 
Lengkapilah gambar-gambar di bawah agar menjadi bangun datar simetris! 
 
4.   
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5.  
 

 

 

 

 

 

 

6.   
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Kunci Jawaban LKS 2 
 
No. Bangun Datar Simetris Tidak 

Simetris 
Alasan 

1 

 

√  

Jika dilipat saling 
berimpit/menutupi 

2  

 

 

 

 

 

 √ 

Jika dilipat tidak saling 
berimpit/menutupi 

3  

 

 

 

 

√  

Jika dilipat saling 
berimpit/menutupi 

 

4.   
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5.  
 

 

 

 

 

 

6.  
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PEDOMAN PENILAIAN LKS 2 

 

Nomor 
Soal 

Bobot 

tiap soal 

Kriteria Skor 

1-3 4 Jawaban salah, alasan salah 

Jawaban benar, alasan salah 

Jawaban benar, alasan kurang 
benar/lengkap 

Jawaban benar, alasan benar 

 

1 

2 

3 

 

4 

4-6 4 Gambar tidak sesuai dengan kunci 
jawaban 

Gambar sesuai dengan kunci jawaban 

 

2 

 

4 

 

Skor Maksimal 24 

 

Nilai =  x 100 
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Lampiran 7 
LEMBAR EVALUASI 1 

 
Nama : 
No. Absen : 
Waktu : 15 menit 
 
Soal 
1. Apakah bangun datar di bawah simetris? Mengapa? 

 
2. Apakah bangun datar di bawah simetris? Mengapa? 

 
 
 
 
 

3. Apakah bangun datar di samping 
memiliki sumbu simetri? Ada 
berapa sumbu simetrinya? 
Gambarlah sumbu simetrinya! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Apakah bangun datar di samping 
memiliki sumbu simetri? Ada 
berapa sumbu simetrinya? 
Gambarlah sumbu simetrinya! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI 1 

 

1. Tidak. Karena jika bangun datar tersebut dilipat tidak saling 
berimpit/menutupi. 

2. Ya. Karena jika bangun datar tersebut dilipat saling berimpit/menutupi. 
3. Ya. Ada 4 buah sumbu simetri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ya. Ada 2 buah sumbu simetri. 
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PEDOMAN PENILAIAN 

LEMBAR EVALUASI 1 

 

Nomor 
Soal 

Bobot 

tiap soal 

Kriteria Skor 

1-2 4 Jawaban salah, alasan salah 

Jawaban benar, alasan salah 

Jawaban benar, alasan kurang 
benar/lengkap 

Jawaban benar, alasan benar 

 

1 

2 

3 

 

4 

3-4 4 Jawaban salah, gambar salah 

Jawaban benar, gambar salah 

Jawaban benar, gambar kurang 
benar/lengkap 

Jawaban benar, gambar benar 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

Skor Maksimal 16 

 

Nilai =  x 100 
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LEMBAR EVALUASI 2 

 
Nama : 
No. Absen : 
Waktu : 15 menit 
 
Soal 

Kerjakanlah soal berikut!  
 
Untuk Soal nomor 1-2 
Berilah tanda cek (√) pada kolom Simetris jika bangun datar tersebut termasuk 
bangun datar simetris, dan berilah tanda cek pada kolom Tidak Simetris jika 
bangun datar tersebut bukan termasuk bangun datar simetris.  
 
Soal 
 
No. Bangun Datar Simetris Tidak 

Simetris 
Alasan 

1  

 

   

2  

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 



97 
 

 

Untuk Soal nomor 3-4 
Lengkapilah gambar-gambar di bawah agar menjadi bangun datar simetris! 
 

3.  
 

 

 

 

 

 

 

4.  
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI 2 

 

No. Bangun Datar Simetris Tidak 
Simetris 

Alasan 

1  

 

 √ 

Jika dilipat tidak 
saling berimpit 

2  

 

 

 

 

 

√  

Jika dilipat saling 
berimpit 

3.  
 

 

 

 

 

4.  
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PEDOMAN PENILAIAN 

LEMBAR EVALUASI 2 

 

Nomor 
Soal 

Bobot 

tiap soal 

Kriteria Skor 

1-2 4 Jawaban salah, alasan salah 

Jawaban benar, alasan salah 

Jawaban benar, alasan kurang 
benar/lengkap 

Jawaban benar, alasan benar 

 

1 

2 

3 

 

4 

3-4 4 Gambar tidak sesuai dengan kunci 
jawaban 

Gambar sesuai dengan kunci jawaban 

 

2 

 

4 

 

Skor Maksimal 16 

 

Nilai =  x 100 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

SOAL TES FORMATIF 1 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

Waktu   : 30 menit 

 

Kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 4 (empat) bangun datar yang simetris! 
2. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini! 

   
Amplop  Sepatu   Penggaris 

   
Vas bunga  Buku tulis  Sepeda 

  
Mug  Mangga 
a) Tuliskan benda-benda yang termasuk bangun simetris! 
b) Tuliskan benda-benda yang bukan termasuk bangun simetris! 

 

 

 

Nama        : 

No. Absen : 
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3. Lengkapilah bangun berikut agar menjadi bangun datar simetris! 
a)  

 

 

 

 

 

b)  
 

 

 

 

 

 

 

4. Perhatikan bangun datar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
a. Apakah bangun datar di atas simetris? Mengapa? 
b. Ada berapakah sumbu simetrinya? 
c. Gambarlah sumbu simetrinya! 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES FORMATIF 1 

 

1. Persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, 
segitiga sama kaki, layang-layang, trapesium sama kaki. 

2. a) Amplop, penggaris, vas bunga, buku tulis. 
b) Sepatu, sepeda, mug, mangga. 

3. a)  
 
 
 
 
 
b)  

 

 

 

 

 

 

 

4. a) Ya/simetris. 
b) Ada empat. 

c)  
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PEDOMAN PENILAIAN 

 

Nomor Soal Bobot Soal Kriteria Skor 
1 1 Satu jawaban benar  

Dua jawaban benar   
Tiga jawaban benar  
Semua jawaban benar 

0,25 
0,50 
0,75 
1,00 

2 2 Soal nomor 2a 
Satu jawaban benar  
Dua jawaban benar   
Tiga jawaban benar  
Semua jawaban benar 
Soal nomor 2b 
Satu jawaban benar  
Dua jawaban benar   
Tiga jawaban benar  
Semua jawaban benar 

 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 

 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 

3 2 Soal nomor 3a 
Gambar tidak sesuai kunci 
jawaban  
Gambar sesuai kunci jawaban 
  Soal nomor 3b 
Gambar tidak sesuai kunci 
jawaban  
Gambar sesuai kunci jawaban 

 
0 
 

1,00 
0 
 

1,00 

4 3 Soal nomor 4a 
Jawaban benar alasan salah 
Jawaban benar alasan benar 
Soal nomor 4b 
Jawaban tidak sesuai kunci 
jawaban 
Jawaban sesuai dengan kunci 
jawaban 
Soal nomor 4c 
Jawaban tidak sesuai kunci 
jawaban 
Jawaban sesuai dengan kunci 
jawaban 
 

 
0,50 
1,00 

 
 
0 
 

1,00 
 
 

0,50 
 

1,00 

Skor Maksimal 8,00 
 

Nilai =  x 100 



106 
 

 

Lampiran 10 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

TES FORMATIF SIKLUS I 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

 

PETUNJUK 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal 

evaluasi pembelajaran matematika di SD Negeri Tegalsari 4 Tegal, Berilah tanda 

cek (√) atau silang (X) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka beri tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah, maka beri tanda silang (X). Kemudian tuliskan alas an pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya.  

 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 

A. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator 
(menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 
Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai 
Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 
Isi materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenjang jenis sekolah atau 
tingkat kelas 
  

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

B 
5 
 
 
6 

Konstruksi 
Menggunakan kata tanya atau 
perintah yang menuntut jawaban 
uraian 
Ada petunjuk yang jelas tentang 

 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
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7 
8 

cara mengerjakan soal 
Ada pedoman penskorannya 
Tabel, gambar, grafik, peta atau 
yang sejenisnya disajikan dengan 
jelas dan terbaca 

 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
√ 

C 
9 
10 
 

11 
 
 
 

12 
 

13 
 

 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif 
Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku 
Tidak menggunakan kata/ 
ungkapan yang menimbulkan 
penafsiran ganda atau salah 
pengertian 
Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu 
Rumusan soal tidak mengandung 
kata/ungkapan yang dapat 
menyinggung perasaan siswa 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 

 

Catatan : 

 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

TES FORMATIF SIKLUS I 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

 

PETUNJUK 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal 

evaluasi pembelajaran matematika di SD Negeri Tegalsari 4 Tegal, Berilah tanda 

cek (√) atau silang (X) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka beri tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah, maka beri tanda silang (X). Kemudian tuliskan alas an pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya.  

 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 

A. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator 
(menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 
Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai 
Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 
Isi materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenjang jenis sekolah atau 
tingkat kelas 
  

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

B 
5 
 
 
6 
 
7 

Konstruksi 
Menggunakan kata tanya atau 
perintah yang menuntut jawaban 
uraian 
Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal 
Ada pedoman penskorannya 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
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8 Tabel, gambar, grafik, peta atau 
yang sejenisnya disajikan dengan 
jelas dan terbaca 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

C 
9 
10 
 

11 
 
 
 

12 
 

13 
 

 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif 
Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku 
Tidak menggunakan kata/ 
ungkapan yang menimbulkan 
penafsiran ganda atau salah 
pengertian 
Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu 
Rumusan soal tidak mengandung 
kata/ungkapan yang dapat 
menyinggung perasaan siswa 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 

 

Catatan : 

 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 

RANGKUMAN HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I 

No Aspek yang diamati 
Persentase pertemuan ke 

I II 

1. Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas 
64,58 73 

2. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru 
65,63 75 

3. 
Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 67,71 75 

4. 
Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan 

guru 
66,67 75 

Rata-rata 66,17 74,76 

Rata-rata aktivitas belajar siswa siklus I (%) 70,47 
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Lampiran 13 

RANGKUMAN HASIL TES FORMATIF SIKLUS I 

No
. Nama Siswa 

Nilai  
 

Keterangan   
KKM 60 

Tuntas Tidak 
tuntas 

1 Abbed Rabbo 56  √ 
2 Deva Nur Fitriana 60 √  
3 Moh. Wahyu 60 √  
4 Nur Andini Dwi L. 60 √  
5 Tiara Afira 56  √ 
6 Afida Nurul Sabila 53  √ 
7 Amar Fadhil 81 √  
8 Aulia Berlina 75 √  
9 Elvanora Sholiha Afif 60 √  
10 Ervin Dwi Pramana 56  √ 
11 Everest Vito Fernando 60 √  
12 Fayzha Aulia Ramadhani 69 √  
13 Fidia Nuralifa 50  √ 
14 Filan Ardika Azhari 50  √ 
15 Ikfina Akma Lurizki 60 √  
16 Moch. Dhiya’ul Khaq 78 √  
17 Muh. Syukron Mubaroq 60 √  
18 Muh. Husna 66 √  
19 Muh. Syamsul Bakhri 81 √  
20 Munifatul Alifah 78 √  
21 Nabila Nurul F 53  √ 
22 Niken Agustin 88 √  
23 Putri Ayu Riska A 72 √  
24 Ryan Fajar Yanuar 66 √  
25 Widianto 53  √ 
Jumlah 1601 
Rata-rata 64.04 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 17 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) 68 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 8 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar 
(%) 32 
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Lampiran 14 

LEMBAR APKG SIKLUS I 

 

 

Lembar Penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I  

Pertemuan I 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Nurman Tri Anggoro 

2. NIM   : 1402408271 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Tegalsari 4 Tegal 

4. Kelas   : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

6. Tanggal   : 21Mei 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

   Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor 

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek (√) Skor 

1 Pemahaman terhadap 
siswa 

Membantu siswa menyadari 
kekuatan dan kelemahan diri √ 

4 Membantu siswa 
menumbuhkan kepercayaan √ 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 1
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diri 

Keterbukaan terhadap 
pendapat siswa √ 

Sikap sensitif terhadap 
kesukaran siswa √ 

2 Perumusan Indikator Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar 
yang ditandai oleh perubahan 
perilaku yang dapat diukur 
yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan. 

√ 

4 
Indikator dikembangkan 
sesuai dengan karakteristik 
siswa, satuan pendidikan, dan 
potensi daerah. 

√ 

Digunakan sebagai dasar 
untuk menyusun alat 
penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

√ 

3 Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, 
konsep, prinsip, dan prosedur 
yang relevan. 

√ 

4 

Ditulis dalam bentuk butir-
butir sesuai dengan rumusan 
indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. √ 

4 Penggunaan media Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

√ 

4 
Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
materi ajar dan kegiatan 
pembelajaran. 

√ 
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Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber 
belajar/media sesuai dengan 
lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

√ 

5 Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara 
sistematis √ 

4 

Materi disusun secara induktif √ 
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari 
yang mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah 
yaitu ranah kognitif, afektif 
dan psikomotorik 

√ 

6 Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator 
pencapaian kompetensi  √ 

  
  
4 
  

Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk 
berpikir tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai 
kunci jawaban dan kriteria 
penilaian 

√ 

7 Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif 
dalam proses pembelajaran  √ 

4 

Melibatkan siswa mencari 
informasi yang luas dan dalam 
tentang topik/tema materi 
yang akan dipelajari 

√ 

Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan 
siswa untuk menyajikan hasil 
kerja individual maupun 
kelompok 

√ 

SKOR TOTAL 28 
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Skor maksimal N1 = 28 
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Lembar Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran  

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Nurman Tri Anggoro 

2. NIM   : 1402408271 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Tegalsari 4 Tegal 

4. Kelas   : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

6. Tanggal  : 21 Mei 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor 

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek (√) Skor 

1 Penguasaan materi  Berfungsi sebagai nara 
sumber. √ 

3 

Performansi guru saat 
menjelaskan materi tidak 
selalu melihat buku 

  

Menjelaskan materi dengan 
sistematis √ 

Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah √ 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 2 
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2 Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara 
psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses 
pembelajaran. 

  

2 

Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai. 

  

Menyampaikan cakupan 
materi dan penjelasan uraian 
kegiatan sesuai silabus. 

√ 

3 Kemampuan bertanya Pertanyaan yang diajukan jelas √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan 
tidak mengarah pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada 
seluruh siswa atau tidak 
bersifat individual 

√ 

Pertanyaan menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami 
siswa 

√ 

4 Kemampuan 
mengadakan variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang 
inovatif √ 

2 

Menciptakan suasana 
pembelajaran yang interaktif, 
inspiratif, menyenangkan dan 
menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran 
(individu/kelompok) 

  

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa   

5 Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan 
intonasi yang tepat √ 

3 
Menyajikan materi 
menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 

Menjelaskan materi 
menggunakan bahasa yang √ 
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baik dan benar 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh 
konkret/nyata dalam 
kehidupan sehari-hari 

  

6 Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan 
diakhiri sesuai dengan 
rencana. 

  

3 
Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. √ 

Tidak terjadi penundaan 
kegiatan selama pembelajaran. √ 

Tidak terjadi penyimpangan 
selama pembelajaran. √ 

7 Kemampuan menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa 
dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

√ 

3 

Melakukan penilaian/refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 

√ 

Merencanakan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remidi, program 
pengayaan, layanan konseling, 
dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual  maupun 
kelompok sesuai dengan hasil 
belajar siswa, menyampaikan 
rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 

  

8 Ketepatan antara 
Waktu dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan 
rencana. √ 

2 Waktu digunakan dengan 
cermat.   

Tidak terburu-
buru/diperlambat. √ 
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Diakhiri dengan rencana.   
SKOR TOTAL 22 

 

Skor maksimal N2 = 32 

 

 

 x 100 

          = 68,75 

  

 

 

         = 79,17 (B) 
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Lembar Penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I  

Pertemuan II 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Nurman Tri Anggoro 

2. NIM   : 1402408271 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Tegalsari 4 Tegal 

4. Kelas   : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

6. Tanggal   : 22 Mei 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

   Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor 

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek (√) Skor 

1 Pemahaman terhadap 
siswa 

Membantu siswa menyadari 
kekuatan dan kelemahan diri √ 

4 
Membantu siswa 
menumbuhkan kepercayaan 
diri 

√ 

Keterbukaan terhadap 
pendapat siswa √ 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 1
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Sikap sensitif terhadap 
kesukaran siswa √ 

2 Perumusan Indikator Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar 
yang ditandai oleh perubahan 
perilaku yang dapat diukur 
yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan. 

√ 

4 
Indikator dikembangkan 
sesuai dengan karakteristik 
siswa, satuan pendidikan, dan 
potensi daerah. 

√ 

Digunakan sebagai dasar 
untuk menyusun alat 
penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

√ 

3 Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, 
konsep, prinsip, dan prosedur 
yang relevan. 

√ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-
butir sesuai dengan rumusan 
indikator pencapaian 
kompetensi.  

  

Sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. √ 

4 Penggunaan media Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

√ 

3 
Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
materi ajar dan kegiatan 
pembelajaran. 

  

Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 
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Penentuan sumber 
belajar/media sesuai dengan 
lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

√ 

5 Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara 
sistematis √ 

4 

Materi disusun secara induktif √ 
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari 
yang mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah 
yaitu ranah kognitif, afektif 
dan psikomotorik 

√ 

6 Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator 
pencapaian kompetensi  √ 

4 

Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk 
berpikir tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai 
kunci jawaban dan kriteria 
penilaian 

√ 

7 Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif 
dalam proses pembelajaran    

2 

Melibatkan siswa mencari 
informasi yang luas dan dalam 
tentang topik/tema materi 
yang akan dipelajari 

  

Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan 
siswa untuk menyajikan hasil 
kerja individual maupun 
kelompok 

√ 

SKOR TOTAL 24 
 

Skor maksimal N1 = 28 
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Lembar Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran  

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Nurman Tri Anggoro 

2. NIM   : 1402408271 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Tegalsari 4 Tegal 

4. Kelas   : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

6. Tanggal  : 22 Mei 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor 

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek (√) Skor 

1 Penguasaan materi  Berfungsi sebagai nara 
sumber. √ 

3 

Performansi guru saat 
menjelaskan materi tidak 
selalu melihat buku 

√ 

Menjelaskan materi dengan 
sistematis 

Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah √ 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 2
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2 Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara 
psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 

3 

Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai. 

  

Menyampaikan cakupan 
materi dan penjelasan uraian 
kegiatan sesuai silabus. 

√ 

3 Kemampuan bertanya Pertanyaan yang diajukan jelas √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan 
tidak mengarah pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada 
seluruh siswa atau tidak 
bersifat individual 

√ 

Pertanyaan menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami 
siswa 

√ 

4 Kemampuan 
mengadakan variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang 
inovatif √ 

4 

Menciptakan suasana 
pembelajaran yang interaktif, 
inspiratif, menyenangkan dan 
menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran 
(individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa √ 

5 Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan 
intonasi yang tepat √ 

4 
Menyajikan materi 
menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 

Menjelaskan materi 
menggunakan bahasa yang √ 
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baik dan benar 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh 
konkret/nyata dalam 
kehidupan sehari-hari 

√ 

6 Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan 
diakhiri sesuai dengan 
rencana. 

√ 

3 
Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 
Tidak terjadi penundaan 
kegiatan selama pembelajaran. √ 

Tidak terjadi penyimpangan 
selama pembelajaran. √ 

7 Kemampuan menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa 
dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

3 

Melakukan penilaian/refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 

√ 

Merencanakan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remidi, program 
pengayaan, layanan konseling, 
dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual  maupun 
kelompok sesuai dengan hasil 
belajar siswa, menyampaikan 
rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 

√ 

8 Ketepatan antara 
Waktu dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan 
rencana. √ 

4 Waktu digunakan dengan 
cermat. √ 

Tidak terburu-
buru/diperlambat. √ 
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Diakhiri dengan rencana. √ 
SKOR TOTAL 22 

 

Skor maksimal N2 = 32 

 

 x 100  

                 = 87,5 

 

  

 

 

       = 86,90 (A) 
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Lampiran 15 

RANGKUMAN NILAI APKG 1 SIKLUS I 

No Aspek yang diamati 

Nilai 

pertemuan ke 

I II 

1. Pemahaman terhadap siswa 4 4 

2. 
Perumusan Indikator 

4 4 

3. Ketepatan materi 4 3 

4. Penggunaan media 4 3 

5. Mengorganisasikan urutan materi 4 4 

6. Ketepatan alat evaluasi 4 4 

7. 
Kemampuan mengembangkan potensi siswa 

4 2 

Jumlah  28 24 

Nilai  100 85,71 

Nilai APKG I siklus I 92,86 
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Lampiran 16 

RANGKUMAN NILAI APKG 2 SIKLUS I 

No Aspek yang diamati 

Nilai 

pertemuan ke 

I II 

1. Penguasaan materi 3 3 

2. 
Kemampuan membuka pembelajaran 

2 3 

3. Kemampuan bertanya 4 4 

4. Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran 2 4 

5. Kejelasan dan penyajian materi 3 4 

6. Kemampuan mengelola kelas 3 3 

7. Kemampuan menutup pembelajaran 3 3 

8. Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran 2 4 

Jumlah  22 26 

Nilai  68,75 87, 5 

Nilai APKG II siklus I 78,125 
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Lampiran 17 

RANGKUMAN NILAI APKG SIKLUS I 

No. APKG Skor Bobot Nilai 

1 APKG 1 92,86 1 92,86 

2 APKG 2 78,125 2 156,25 

Jumlah 249,11 

Nilai Akhir Performansi Guru 83,04 

Kategori  AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

Lampiran 18 
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Lampiran 19 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tegalsari 4 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Siklus   : II 

Pertemuan   : 1 

 

I. Standar Kompetensi : 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun 

datar. 
II. Kompetensi Dasar : 

8.4 Menentukan hasil pencerminan suatu bangun datar 

III. Indikator : 

8.4.1 Menyebutkan sifat-sifat pencerminan  

8.4.2 Menggambar hasil pencerminan dari bangun datar sederhana 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru mengenai pencerminan dengan  menggunakan 

Macromedia Flash, siswa mampu menyebutkan 3 (tiga) sifat-sifat 

pencerminan dengan tepat.  

2. Melalui kerja kelompok dan kuis matematika, siswa mampu 

menggambar hasil pencerminan dari bangun datar sederhana dengan 

tepat. 

 Karakter siswa yang diharapkan :    

Rasa ingin tahu , mandiri, kreatif, kerja keras, disiplin, demokratis, 

tanggung-jawab , menghargai prestasi. 

V. Materi Pokok :  

Pencerminan 
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Sifat-sifat pencerminan yaitu sebagai berikut : 

1. Benda dan bayangannya selalu kongruen (sama besar dan sebangun).  

2. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 

3. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. 

4. Posisi benda dengan bayangan berlawanan. 

5. Garis yang menghubungkan titik dan bayangannya selalu tegak lurus.  

    Cermin 

 

    A           A′ 

 

    B      B′ 

 

                C    C′ 

   Benda  Bayangan 

 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Awal  (5 menit) 

1. Berdoa 

2. Mengadakan pengelolaan kelas 

3. Mengadakan presensi siswa 

4. Menyiapkan media pembelajaran (File Flash, Laptop dan LCD 

Projector) 

5. Apersepsi 

a. Tanya Jawab : 

1)  “Apakah setiap pagi ketika bersiap-siap akan berangkat sekolah 

kalian bercermin terlebih dahulu? 

2) “Apa yang kalian di cermin?” 

3) “Bagaimana bentuk bayangan dan ukurannya? 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

c. Memotivasi siswa  
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Kegiatan Inti (45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Eksplorasi 

1. Guru menampilkan animasi 

pencerminan yang telah dibuat. 

2. Guru menjelaskan sifat-sifat 

pencerminan. 

3. Guru meminta siswa 

menggambar hasil pencerminan 

dari bangun datar sederhana 

4. Guru meminta siswa 

menentukan hasil pencerminan 

bangun datar yang tepat melalui 

kuis matematika 

 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan animasi 

pencerminan yang ditampilkan 

guru. 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai sifat-

sifat pencerminan. 

3. Siswa siswa menggambar hasil 

pencerminan dari bangun datar 

sederhana.  

4. Siswa menentukan hasil 

pencerminan bangun datar yang 

tepat melalui kuis matematika 

Elaborasi 

1. Guru membagi kelas menjadi 

lima kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari lima siswa. 

2. Guru membimbing siswa 

melakukan kerja kelompok 

3. Guru meminta siswa 

membacakan hasil kerja 

kelompoknya. 

Elaborasi 

1. Siswa melakukan kerja 

kelompok.  

2. Siswa membacakan hasil kerja 

kelompok. 

Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa  

meluruskan kesalahan 

pemahaman yang terjadi. 

2. Guru menjelaskan mengenai 

hal-hal yang masih belum 

Konfirmasi 

1. Siswa dibimbing guru secara 

bersama-sama meluruskan 

kesalahan pemahaman yang 

terjadi. 

2. Siswa bertanya mengenai hal-
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dipahami siswa. 

3. Guru memberikan penguatan 

dan umpan balik positif. 

hal yang belum dipahami. 

 

Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Menyimpulkan materi pelajaran 

2. Mengadakan evaluasi. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran.  

VII. Metode : 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Kerja Kelompok 

4. Kuis Matematika 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

Alat dan bahan : 

1. Laptop 

2. LCD Projector 

3. File Flash 

4. Lembar Kerja Siswa 

Sumber belajar : 

1. Silabus KTSP Kelas IV SD.  

2. BSE Gemar  Belajar Matematika untuk siswa SD/MI Kelas IV,  Aep 

Saepudin, dkk. 

3. BSE Matematika untuk SD/MI Kelas 4, Achmad Kusnandar, dkk 

4. Terampil Berhitung Matematika Jilid 4 Untuk Sekolah Dasar kelas 

4,Mangatur Sinaga, dkk 

IX. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : 

a. Tes 

b. Non-tes 

2. Bentuk Penilaian : 

a. Uraian 
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b. Pengamatan 

3. Instrumen Penilaian  

a. Lembar Evaluasi (Terlampir) 

b. Tes Formatif 1 (terlampir) 

c. Lembar Pangamatan (terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tegalsari 4 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Siklus   : II 

Pertemuan   : 2 

 

I. Standar Kompetensi : 

8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun 

datar. 
II. Kompetensi Dasar : 

8.4 Menentukan hasil pencerminan suatu bangun datar 

III. Indikator : 

8.4.2 Menggambar hasil pencerminan dari bangun datar sederhana  
8.4.3 Menentukan gambar bayangan yang merupakan hasil pencerminan 

bangun datar 
IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kerja kelompok dan kuis matematika, siswa mampu 

menggambar hasil pencerminan dari bangun datar sederhana dengan 

tepat.  

2. Melalui kerja kelompok dan kuis matematika, siswa mampu menentukan 

gambar bayangan yang merupakan hasil pencerminan bangun datar 

dengan tepat.  

 Karakter siswa yang diharapkan :    

Rasa ingin tahu , mandiri, kreatif, kerja keras, disiplin, demokratis, 

tanggung-jawab , menghargai prestasi. 

V. Materi Pokok :  

Pencerminan 

Jenis-jenis pencerminan 
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1. Pencerminan sumbu tegak 

 
2. Pencerminan sumbu datar  

 
 

3. Pencerminan sumbu miring 

 
VI. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Awal  (5 menit) 

1. Berdoa 

2. Mengadakan pengelolaan kelas 

3. Mengadakan presensi siswa 

4. Menyiapkan media pembelajaran (File Flash, Laptop dan LCD 

Projector) 

5. Apersepsi 
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a. Mengulas kembali materi yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Memotivasi siswa  

 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Eksplorasi 

1. Guru menampilkan animasi 

pencerminan yang telah dibuat. 

2. Guru menjelaskan cara 

menentukan gambar bayangan 

yang merupakan hasil 

pencerminan bangun datar. 

3. Guru meminta siswa 

menentukan gambar bayangan 

yang merupakan hasil 

pencerminan bangun datar 

4. Guru meminta siswa 

menentukan gambar bayangan 

yang merupakan hasil 

pencerminan bangun datar yang 

tepat melalui kuis matematika 

 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan animasi 

pencerminan yang ditampilkan 

guru. 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai cara 

menentukan gambar bayangan 

yang merupakan hasil 

pencerminan bangun datar. 

3. Siswa siswa menentukan 

gambar bayangan yang 

merupakan hasil pencerminan 

bangun datar  

4. Siswa menentukan gambar 

bayangan yang merupakan hasil 

pencerminan bangun datar yang 

tepat melalui kuis matematika 

Elaborasi 

1. Guru membagi kelas menjadi 

lima kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari lima siswa. 

2. Guru membimbing siswa 

melakukan kerja kelompok 

Elaborasi 

1. Siswa melakukan kerja 

kelompok.  

2. Siswa membacakan hasil kerja 

kelompok. 
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3. Guru meminta siswa 

membacakan hasil kerja 

kelompoknya. 

Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa  

meluruskan kesalahan 

pemahaman yang terjadi. 

2. Guru menjelaskan mengenai 

hal-hal yang masih belum 

dipahami siswa. 

3. Guru memberikan penguatan 

dan umpan balik positif. 

Konfirmasi 

1. Siswa dibimbing guru secara 

bersama-sama meluruskan 

kesalahan pemahaman yang 

terjadi. 

2. Siswa bertanya mengenai hal-

hal yang belum dipahami. 

 

 

Kegiatan Penutup (20 menit) 

1. Menyimpulkan materi pelajaran. 

2. Mengadakan evaluasi pembelajaran. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran.  

VII. Metode : 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Kerja Kelompok 

4. Kuis Matematika 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

Alat dan bahan : 

1. File Flash 

2. Laptop 

3. LCD Projector 

4. Lembar Kerja Siswa 

Sumber belajar : 

1. Silabus KTSP Kelas IV SD.  

2. BSE Gemar  Belajar Matematika untuk siswa SD/MI Kelas IV,  Aep 
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Saepudin, dkk. 

3. BSE Matematika untuk SD/MI Kelas 4, Achmad Kusnandar, dkk 

4. Terampil Berhitung Matematika Jilid 4 Untuk Sekolah Dasar kelas 

4,Mangatur Sinaga, dkk 

IX. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : 

a. Tes 

b. Non-tes 

2. Bentuk Penilaian : 

a. Uraian 

b. Pengamatan 

3. Instrumen Penilaian  

a. Lembar Evaluasi (Terlampir) 

b. Tes Formatif 2 (terlampir) 

c. Lembar Pangamatan (terlampir) 
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Lampiran 20 

LEMBAR KERJA SISWA 3 

(LKS) 

 

 

NAMA KELOMPOK : ………………………………….. 

ANGGOTA  

1. …………………………………………..………………… (         ) 

2. …………………………………………..………………… (         ) 

3. …………………………………………..………………… (         ) 

4. …………………………………………..………………… (         ) 

5. …………………………………………..………………… (         ) 
 
 

Petunjuk : 
 

1. Tuliskan nama lengkap anggota kelompok dan nomor absenmu di atas! 
2. Setelah mendengarkan penjelasan gurumu tentang pencerminan, 

kerjakanlah soal di bawah ini! 
3. Mintalah bantuan gurumu jika kamu kesulitan! 
4. Bacakan hasil kerja kelompokmu di depan kelas! 
5. Waktu 20 menit.  

 
Soal 
Untuk soal nomor 1- 2 
Gambarkan bayangan bangun datar  berikut dan jelaskan sifat-sifatnya! 

1. Gambarlah bayangannya! 
   Cermin 

 
C 
 
 
 
 
 
 
A     B 
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Jelaskan sifat-sifat pencerminan dari bangun datar di atas! 
a) 
b) 
c) 
d) 
 
 
2. Gambarlah bayangannya! 

Cermin 
 
E     D 
 
 
       F         C 
 
 
A       B 
 
Jelaskan sifat-sifat pencerminan dari bangun datar di atas! 
a) 
b) 
c) 
d) 
 
Untuk Soal nomor 3 
Gambarlah bayangan bangun datar di bawah ini dengan menggunakan mistar!  
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3.  

 
 

 

Untuk soal nomor 4 

Cerminkanlah bangun datar berikut ke cermin y, kemudian cerminkan hasilnya ke 
cermin x! 
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4.   
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Kunci Jawaban LKS 3 

1. Gambar bayangannya 
   Cermin 

 
C C’ 
 
 
 
 
 
 
A     B        B’            A’ 
 

 
Sifat-sifatnya : 
a) Jarak segitiga ABC terhadap cermin sama dengan bayangan terhadap cermin 
b) Tinggi segitiga ABC sama dengan tinggi bayangannya 
c) Segitiga ABC kongruen dengan bayangannya 
d) Posisi segitiga ABC berlawanan dengan bayangannya 
 
 
2. Gambar bayangannya 

Cermin 
 
E     D      D’          E’ 
 
 
       F         C         C’             F’ 
 
 
A       B              B’          A’ 
 
 
Sifat-sifatnya : 
a) Jarak segienam ABCDEF terhadap cermin sama dengan bayangan terhadap 

cermin 
b) Tinggi segienam ABCDEF sama dengan tinggi bayangannya 
c) Besar segienam ABCDEF kongruen dengan bayangannya 
d) Posisi segienam ABCDEF berlawanan dengan bayangannya 
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3.   
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4.   
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PEDOMAN PENILAIAN LKS 3 

 

Nomor 
Soal 

Bobot 
tiap soal 

Kriteria Skor 

1-2 4 Gambar salah, jawaban salah 
Gambar benar, jawaban salah 
Gambar benar, jawaban kurang 
benar/lengkap 
Gambar benar, jawaban benar 
 

1 
2 
3 
 
4 

3 4 Satu gambar benar 
Dua gambar benar 
Tiga gambar benar 
Empat gambar benar 
 

1 
2 
3 
 
4 
 

4 4 Gambar salah 
Gambar kurang benar 
Gambar benar 
 

1 
2 
4 
 

Skor Maksimal 16 
 

Nilai =  x 100 
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LEMBAR KERJA SISWA 4 

(LKS) 

 

 

NAMA KELOMPOK : ………………………………….. 

ANGGOTA  

1. …………………………………………..………………… (         ) 

2. …………………………………………..………………… (         ) 

3. …………………………………………..………………… (         ) 

4. …………………………………………..………………… (         ) 

5. …………………………………………..………………… (         ) 
 
 

Petunjuk : 
 

1. Tuliskan nama lengkap anggota kelompok dan nomor absenmu di atas! 
2. Setelah mendengarkan penjelasan gurumu tentang pencerminan, 

kerjakanlah soal di bawah ini! 
3. Mintalah bantuan gurumu jika kamu kesulitan! 
4. Bacakan hasil kerja kelompokmu di depan kelas! 
5. Waktu 20 menit. 

 
Kerjakanlah soal berikut!  
 
Untuk Soal nomor 1 
Gambarlah hasil pencerminan bangun datar di bawah ini terhadap sumbu datar! 
 
1.   
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Untuk Soal nomor 2 
Gambarlah hasil pencerminan bangun datar di bawah ini terhadap sumbu tegak! 
 
2.  

 
 
Untuk Soal nomor 3 
Gambarlah hasil pencerminan bangun datar di bawah ini terhadap sumbu miring! 
 
3.   

 
 
Untuk Soal nomor 4 
Berilah tanda cek (√) pada gambar yang hasil pencerminannya benar dan tanda (x) 
untuk yang salah! 
 
4. a)  
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b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
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Kunci Jawaban LKS 4 
 
1.  

 
 
2.  

 
 
3.  
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4. a)  
 
 
 

 
x 

 
 
b)  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 √ 

c)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  x 
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d) 
 
 
 
 
 

   
 
  √ 
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PEDOMAN PENILAIAN LKS 4 

 

Nomor 
Soal 

Bobot 
tiap soal 

Kriteria Skor 

1-3 4 Tidak ada gambar yang benar 
Satu gambar benar 
Dua gambar benar 
 

1 
2 
4 

4 4 Satu jawaban benar 
Dua jawaban benar 
Tiga jawaban benar 
Empat jawaban benar 
 

1 
2 
3 
4 
 

Skor Maksimal 16 
 

Nilai =  x 100 
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Lampiran 21 

LEMBAR EVALUASI 3 

 
Nama : 
No. Absen : 
Waktu : 15 menit 
 
Soal 
1. Sebutkan 4 (empat) sifat-sifat pencerminan! 

a) 
b) 
c) 
d) 
 

2. Gambarlah bayangan dari pencerminan bangun datar di bawah! 

 
Sebutkan sifat-sifatnya! 
a) 
b) 
c) 
d) 
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3. Gambarlah bayangan dari pencerminan bangun datar di bawah! 

 
Sebutkan sifat-sifatnya! 
a) 
b) 
c) 
d) 

 
4. Ce

rminkanlah bangun datar berikut ke cermin x, kemudian cerminkan 
hasilnya ke cermin y! 

 
 



166 
 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI 3 

1. Sifat-sifat pencerminan : 
a. Benda dan bayangannya selalu kongruen (sama besar dan sebangun).  
b. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 
c. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. 
d. Posisi benda dengan bayangan berlawanan. 
e. Garis yang menghubungkan titik dan bayangannya selalu tegak lurus.  

 
2.  

 
Sifat-sifatnya: 

a. Jarak segitiga ABC terhadap cermin sama dengan bayangan terhadap 
cermin 

b. Tinggi segitiga ABC sama dengan tinggi bayangannya 
c. Segitiga ABC kongruen dengan bayangannya 
d. Posisi segitiga ABC berlawanan dengan bayangannya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’

B’

A’ 
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3.  

 
Sifat-sifatnya: 
a. Jarak layang-layang KLMN terhadap cermin sama dengan bayangan 

terhadap cermin 
b. Tinggi layang-layang KLMN sama dengan tinggi bayangannya 
c. Layang-layang KLMN kongruen dengan bayangannya 
d. Posisi layang-layang KLMN berlawanan dengan bayangannya 

 
4.  

 
 

K’

N’’ L’ 

M’
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PEDOMAN PENILAIAN 

LEMBAR EVALUASI 3 

 

Nomor 
Soal 

Bobot 
tiap soal 

Kriteria Skor 

1 4 Satu jawaban benar 
Dua jawaban benar 
Tiga jawaban benar 
Empat jawaban benar 
 

1 
2 
3 
4 

2-3 4 Gambar salah, jawaban salah 
Gambar benar, jawaban salah 
Gambar benar, jawaban kurang 
lengkap/benar 
Gambar benar, jawaban benar 

1 
2 
3 
 
4 
 

4 4 Gambar salah 
Satu gambar benar 
Dua gambar benar 

1 
2 
4 

Skor Maksimal 16 
 

Nilai =  x 100 
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LEMBAR EVALUASI 4 

 
Nama : 
No. Absen : 
Waktu : 15 menit 
 
Soal 

Kerjakanlah soal berikut!  
 
Soal 
1. Cerminkan bangun datar dibawah terhadap sumbu datar! 

 
 
 

2. Cerminkan bangun datar dibawah terhadap sumbu tegak! 
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3. Cerminkan bangun datar dibawah terhadap sumbu miring! 

 
 
4. Berilah tanda cek (√) pada gambar yang hasil pencerminannya benar dan 

tanda (x) untuk yang salah! 
 

a)  
 

 

 

 

 

 

b)  
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c)   
 

 

 

 

 

d)  
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI 4 

 

1. Pencerminan sumbu datar 
 

 
 
 

2. Pencerminan sumbu tegak 
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3. Pencerminan sumbu miring 
  

 
 
4.  a) 

 
 

 

 

 

b)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x
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c)   
 

 

 

 

 

 

d)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√
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PEDOMAN PENILAIAN 

LEMBAR EVALUASI 4 

 

Nomor 
Soal 

Bobot 
tiap soal 

Kriteria Skor 

1-3 4 Gambar salah 
Satu gambar benar 
Dua gambar benar 

1 
2 
4 
 

4 4 Satu jawaban benar 
Dua jawaban benar 
Tiga jawaban benar 
Empat jawaban benar 
 

1 
2 
3 
4 
 

Skor Maksimal 16 
 

Nilai =  x 100 
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Lampiran 22 

 



177 
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Lampiran 23 

SOAL TES FORMATIF 2 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

Waktu   : 30 menit 

 

Kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 3 (tiga) sifat pencerminan! 

Jawab : 

a) 

b) 

c) 

 

2. Gambarlah hasil pencerminan bangun datar di bawah! 

a)  

 
b)   

 



180 
 

 

3. a) Cerminkanlah bangun datar berikut ke cermin Y, kemudian cerminkan 

hasilnya ke cermin X! Gambarlah hasil setiap 

pencerminannya!

 
b) Cerminkanlah bangun datar berikut ke cermin X, kemudian cerminkan 

hasilnya ke cermin Y! Gambarlah hasil setiap pencerminannya! 
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4. Tentukan hasil pencerminan bangun datar di bawah dan sebutkan sifat-

sifatnya! 

 
Sifat-sifatnya : 

a) 

b) 

c) 

 

5. Tulislah “Benar” jika gambar pencerminan di bawah benar, atau “Salah” jika 

gambar pencerminan salah! 

a)      b) 

 

 

 

 

 

  …………….    ……………. 

 

c)        d) 

 

 

 

 

 

  …………….    ……………. 



182 
 

 

KUNCI JAWABAN SOAL TES FORMATIF 2 

 

1. Sifat-sifat pencerminan : 

a) Benda dan bayangannya selalu kongruen (sama besar dan sebangun).  

b) Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 

c) Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. 

d) Posisi benda dengan bayangan berlawanan. 

e) Garis yang menghubungkan titik dan bayangannya selalu tegak lurus.  

 

2. Tentukan hasil pencerminan bangun datar di bawah! 

a)  

 
b)   

 

D’ E’ 

B’ C’ 

A’

Q’

P’

R’
V’
U’

S’
T’
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3. a) Cerminkanlah bangun datar berikut ke cermin Y, kemudian cerminkan 

hasilnya ke cermin X! 

 
b) Cerminkanlah bangun datar berikut ke cermin X, kemudian cerminkan 

hasilnya ke cermin Y!  
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4. Tentukan hasil pencerminan bangun datar di bawah dan sebutkan sifat-

sifatnya! 

 
Sifat-sifatnya : 

a) Jarak segienam PQRSTU terhadap cermin sama dengan jarak bayangan 

terhadap cermin 

b) Tinggi segienam PQRSTU sama dengan tinggi bayangannya 

c) Segienam PQRSTU kongruen dengan bayangannya 

d) Posisi segienam PQRSTU berlawanan dengan bayangannya 

 

5. a)      b) 

 

 

 

 

 

  Benar     Salah 

 

c)        d) 

 

 

 

 

 

  Salah     Benar 

Q’ 

R’

P’ 

T’ 
S’

U’
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PEDOMAN PENILAIAN 

 

Nomor Soal Bobot Soal Kriteria Skor 
1 2 Jawaban salah semua 

Satu jawaban benar  
Dua jawaban benar   
Tiga jawaban benar  

0,25 
0,50 
1,00 
2,00 

2 2 Soal nomor 2a 
Gambar salah, keterangan salah 
Gambar benar keterangan salah 
Gambar benar keterangan kurang 
lengkap/benar 
Gambar benar keterangan benar 
 
Soal nomor 2b 
Gambar salah, keterangan salah 
Gambar benar keterangan salah 
Gambar benar keterangan kurang 
lengkap/benar 
Gambar benar keterangan benar 

 
0,25 
0,50 
0,75 

 
1,00 

 
 

0,25 
0,50 
0,75 

 
1,00 

3 2 Soal nomor 3a 
Gambar tidak sesuai kunci 
jawaban  
Gambar sesuai kunci jawaban 
   
Soal nomor 3b 
Gambar tidak sesuai kunci 
jawaban  
Gambar sesuai kunci jawaban 

 
0,50 

 
1,00 

 
 

0,50 
 

1,00 
4 3 Soal nomor 4 

Gambar salah, jawaban salah 
Gambar benar, jawaban salah 
Gambar benar jawaban kurang 
benar 
Gambar benar, jawaban benar 

 
0,50 
1,00 
2,00 

 
3,00 

5 1 Satu jawaban benar 
Dua jawaban benar 
Tiga jawaban benar 
Empat jawaban benar 

0,25 
0,50 
0,75 
1,00 

Skor Maksimal 10,00 
 

Nilai =  x 100 
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Lampiran 24 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

TES FORMATIF SIKLUS II 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

 

PETUNJUK 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal 

evaluasi pembelajaran matematika di SD Negeri Tegalsari 4 Tegal, Berilah tanda 

cek (√) atau silang (X) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka beri tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah, maka beri tanda silang (X). Kemudian tuliskan alas an pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya.  

 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 

A. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator 
(menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 
Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai 
Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 
Isi materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenjang jenis sekolah atau 
tingkat kelas 
  

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

B 
5 
 
 
6 

Konstruksi 
Menggunakan kata tanya atau 
perintah yang menuntut jawaban 
uraian 
Ada petunjuk yang jelas tentang 

 
√ 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
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7 
8 

cara mengerjakan soal 
Ada pedoman penskorannya 
Tabel, gambar, grafik, peta atau 
yang sejenisnya disajikan dengan 
jelas dan terbaca 

 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
 
√ 

C 
9 
10 
 

11 
 
 
 

12 
 

13 
 

 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif 
Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku 
Tidak menggunakan kata/ 
ungkapan yang menimbulkan 
penafsiran ganda atau salah 
pengertian 
Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu 
Rumusan soal tidak mengandung 
kata/ungkapan yang dapat 
menyinggung perasaan siswa 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 

 

Catatan : 

 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

TES FORMATIF SIKLUS II 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

 

PETUNJUK 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal 

evaluasi pembelajaran matematika di SD Negeri Tegalsari 4 Tegal, Berilah tanda 

cek (√) atau silang (X) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka beri tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah, maka beri tanda silang (X). Kemudian tuliskan alas an pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya.  

 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 

A. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

Materi 
Soal sesuai dengan indikator 
(menuntut tes tertulis untuk bentuk 
uraian) 
Batasan pertanyaan dan jawaban 
yang diharapkan sudah sesuai 
Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan kompetensi (urgensi, 
relevansi, kontinyuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 
Isi materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenjang jenis sekolah atau 
tingkat kelas 
  

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

B 
5 
 
 
6 
 
7 

Konstruksi 
Menggunakan kata tanya atau 
perintah yang menuntut jawaban 
uraian 
Ada petunjuk yang jelas tentang 
cara mengerjakan soal 
Ada pedoman penskorannya 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
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8 Tabel, gambar, grafik, peta atau 
yang sejenisnya disajikan dengan 
jelas dan terbaca 

√ √ √ √ √ 

C 
9 
10 
 

11 
 
 
 

12 
 

13 
 

 

Bahasa/Budaya 
Rumusan kalimat soal komunikatif 
Butir soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baku 
Tidak menggunakan kata/ 
ungkapan yang menimbulkan 
penafsiran ganda atau salah 
pengertian 
Tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu 
Rumusan soal tidak mengandung 
kata/ungkapan yang dapat 
menyinggung perasaan siswa 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 

 

 

Catatan : 

 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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Lampiran 25 
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Lampiran 26  

RANGKUMAN HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II 

No Aspek yang diamati 

Persentase 

pertemuan ke 

I II 

1. Keterlibatan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas 
80 80 

2. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 
81 82 

3. 
Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 85 87 

4. Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru 80 80 

Rata-rata 81,50 82,25 

Rata-rata aktivitas belajar siswa siklus II (%) 81,88 
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Lampiran 27 

RANGKUMAN HASIL TES FORMATIF SIKLUS II 

No
. Nama Siswa 

Nilai  
 

Keterangan  
KKM 60 

Tuntas Tidak 
tuntas 

1 Abbed Rabbo 55  √ 
2 Deva Nur Fitriana 65 √  
3 Moh. Wahyu 55  √ 
4 Nur Andini Dwi L. 60 √  
5 Tiara Afira 65 √  
6 Afida Nurul Sabila 60 √  
7 Amar Fadhil 85 √  
8 Aulia Berlina 80 √  
9 Elvanora Sholiha Afif 75 √  
10 Ervin Dwi Pramana 75 √  
11 Everest Vito Fernando 85 √  
12 Fayzha Aulia Ramadhani 75 √  
13 Fidia Nuralifa 60 √  
14 Filan Ardika Azhari 50  √ 
15 Ikfina Akma Lurizki 65 √  
16 Moch. Dhiya’ul Khaq 85 √  
17 Muh. Syukron Mubaroq 70 √  
18 Muh. Husna 65 √  
19 Muh. Syamsul Bakhri 80 √  
20 Munifatul Alifah 75 √  
21 Nabila Nurul F 65 √  
22 Niken Agustin 85 √  
23 Putri Ayu Riska A 85 √  
24 Ryan Fajar Yanuar 65 √  
25 Widianto 55  √ 
Jumlah 1740 
Rata-rata 69.60 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 21 
Persentase siswa yang tuntas belajar (%) 84 
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar 4 
Persentase siswa yang tidak tuntas belajar 
(%) 16 

 



196 
 

 

Lampiran 28 

LEMBAR APKG SIKLUS II 

 

 

Lembar Penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II 

Pertemuan I 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Nurman Tri Anggoro 

2. NIM   : 1402408271 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Tegalsari 4 Tegal 

4. Kelas   : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

6. Tanggal   : 4 Juni 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

   Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor 

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 

Dua 

Tiga 

Empat 

1 

2 

3 

4 

 

 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 1
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No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek (√) Skor 

1 Pemahaman terhadap 
siswa 

Membantu siswa menyadari 
kekuatan dan kelemahan diri √ 

4 

Membantu siswa 
menumbuhkan kepercayaan 
diri 

√ 

Keterbukaan terhadap 
pendapat siswa √ 

Sikap sensitif terhadap 
kesukaran siswa √ 

2 Perumusan Indikator Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar 
yang ditandai oleh perubahan 
perilaku yang dapat diukur 
yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan. 

√ 

4 
Indikator dikembangkan 
sesuai dengan karakteristik 
siswa, satuan pendidikan, dan 
potensi daerah. 

√ 

Digunakan sebagai dasar 
untuk menyusun alat 
penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

√ 

3 Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, 
konsep, prinsip, dan prosedur 
yang relevan. 

√ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-
butir sesuai dengan rumusan 
indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan siswa. 
Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. √ 
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4 Penggunaan media Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

√ 

4 

Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
materi ajar dan kegiatan 
pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber 
belajar/media sesuai dengan 
lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

√ 

5 Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara 
sistematis √ 

4 

Materi disusun secara induktif √ 
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari 
yang mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah 
yaitu ranah kognitif, afektif 
dan psikomotorik 

√ 

6 Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator 
pencapaian kompetensi  √ 

4 

Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk 
berpikir tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai 
kunci jawaban dan kriteria 
penilaian 

√ 

7 Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif 
dalam proses pembelajaran  √ 

4 Melibatkan siswa mencari 
informasi yang luas dan dalam 
tentang topik/tema materi 
yang akan dipelajari 

√ 
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Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan 
siswa untuk menyajikan hasil 
kerja individual maupun 
kelompok 

√ 

SKOR TOTAL 27 
 

Skor maksimal N1 = 28 
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Lembar Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran  

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Nurman Tri Anggoro 

2. NIM   : 1402408271 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Tegalsari 4 Tegal 

4. Kelas   : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

6. Tanggal  : 4 Juni 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika 

deskriptor yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 

Dua 

Tiga 

Empat 

1 

2 

3 

4 

 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek (√) Skor 

1 Penguasaan materi  Berfungsi sebagai nara 
sumber. √ 

3 
Performansi guru saat 
menjelaskan materi tidak 
selalu melihat buku 
Menjelaskan materi dengan 
sistematis √ 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 2 
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Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah √ 

2 Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara 
psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 

3 

Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan 
dipelajari.

√ 

Menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai. 

  

Menyampaikan cakupan 
materi dan penjelasan uraian 
kegiatan sesuai silabus. 

√ 

3 Kemampuan bertanya Pertanyaan yang diajukan jelas √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan 
tidak mengarah pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada 
seluruh siswa atau tidak 
bersifat individual 

√ 

Pertanyaan menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami 
siswa 

√ 

4 Kemampuan 
mengadakan variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang 
inovatif √ 

4 

Menciptakan suasana 
pembelajaran yang interaktif, 
inspiratif, menyenangkan dan 
menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran 
(individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa √ 

5 Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan 
intonasi yang tepat √ 

4 Menyajikan materi 
menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 
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Menjelaskan materi 
menggunakan bahasa yang 
baik dan benar 

√ 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh 
konkret/nyata dalam 
kehidupan sehari-hari 

√ 

6 Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan 
diakhiri sesuai dengan 
rencana. 

3 
Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. √ 

Tidak terjadi penundaan 
kegiatan selama pembelajaran. √ 

Tidak terjadi penyimpangan 
selama pembelajaran. √ 

7 Kemampuan menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa 
dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

√ 

3 

Melakukan penilaian/refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 

√ 

Merencanakan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remidi, program 
pengayaan, layanan konseling, 
dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual  maupun 
kelompok sesuai dengan hasil 
belajar siswa, menyampaikan 
rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 

8 Ketepatan antara 
Waktu dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan 
rencana. √ 

4 Waktu digunakan dengan 
cermat. √ 

Tidak terburu- √ 
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buru/diperlambat. 
Diakhiri dengan rencana. √ 

SKOR TOTAL 28 
 

Skor maksimal N2 = 32 

 

 x 100 

                 = 87,50 

 

  

 

 

         = 90,47 (A) 
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Lembar Penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II 

Pertemuan II 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Nurman Tri Anggoro 

2. NIM   : 1402408271 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Tegalsari 4 Tegal 

4. Kelas   : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

6. Tanggal   : 5 Juni 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

   Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor 

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 

Dua 

Tiga 

Empat 

1 

2 

3 

4 

 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek (√) Skor 

1 Pemahaman terhadap 
siswa 

Membantu siswa menyadari 
kekuatan dan kelemahan diri √ 

4 Membantu siswa 
menumbuhkan kepercayaan √ 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 1
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diri 

Keterbukaan terhadap 
pendapat siswa √ 

Sikap sensitif terhadap 
kesukaran siswa √ 

2 Perumusan Indikator Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar 
yang ditandai oleh perubahan 
perilaku yang dapat diukur 
yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan. 

√ 

4 
Indikator dikembangkan 
sesuai dengan karakteristik 
siswa, satuan pendidikan, dan 
potensi daerah. 

√ 

Digunakan sebagai dasar 
untuk menyusun alat 
penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat 
diukur/diobservasi. 

√ 

3 Ketepatan materi Materi ajar memuat fakta, 
konsep, prinsip, dan prosedur 
yang relevan. 

√ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-
butir sesuai dengan rumusan 
indikator pencapaian 
kompetensi.  
Sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan siswa. √ 

Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. √ 

4 Penggunaan media Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

√ 

4 
Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
materi ajar dan kegiatan 
pembelajaran. 

√ 
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Penentuan sumber 
belajar/media didasarkan pada 
indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber 
belajar/media sesuai dengan 
lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

√ 

5 Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara 
sistematis √ 

4 

Materi disusun secara induktif √ 
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari 
yang mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah 
yaitu ranah kognitif, afektif 
dan psikomotorik 

√ 

6 Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator 
pencapaian kompetensi  √ 

4 

Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarahkan siswa untuk 
berpikir tingkat tinggi √ 

Instrumen penilaian disertai 
kunci jawaban dan kriteria 
penilaian 

√ 

7 Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif 
dalam proses pembelajaran  √ 

4 

Melibatkan siswa mencari 
informasi yang luas dan dalam 
tentang topik/tema materi 
yang akan dipelajari 

√ 

Memberi kesempatan untuk 
berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut 

√ 

Memberikan kesempatan 
siswa untuk menyajikan hasil 
kerja individual maupun 
kelompok 

√ 

SKOR TOTAL 27 
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Skor maksimal N1 = 28 
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Lembar Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran  

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Nurman Tri Anggoro 

2. NIM   : 1402408271 

3. Tempat Mengajar : SD Negeri Tegalsari 4 Tegal 

4. Kelas   : IV (Empat) 

5. Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

6. Tanggal  : 5 Juni 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

 Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika 

deskriptor yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 

Dua 

Tiga 

Empat 

1 

2 

3 

4 

 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek (√) Skor 

1 Penguasaan materi  Berfungsi sebagai nara 
sumber. √ 

4 
Performansi guru saat 
menjelaskan materi tidak 
selalu melihat buku 

√ 

Menjelaskan materi dengan 
sistematis √ 

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 2
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Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah √ 

2 Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara 
psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 

3 

Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan 
dipelajari.

√ 

Menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai. 

  

Menyampaikan cakupan 
materi dan penjelasan uraian 
kegiatan sesuai silabus. 

√ 

3 Kemampuan bertanya Pertanyaan yang diajukan jelas √ 

4 

Pertanyaan yang diajukan 
tidak mengarah pada jawaban √ 

Pertanyaan ditujukan kepada 
seluruh siswa atau tidak 
bersifat individual 

√ 

Pertanyaan menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami 
siswa 

√ 

4 Kemampuan 
mengadakan variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang 
inovatif √ 

4 

Menciptakan suasana 
pembelajaran yang interaktif, 
inspiratif, menyenangkan dan 
menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelajaran 
(individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa √ 

5 Kejelasan dan 
penyajian materi 

Menjelaskan materi dengan 
intonasi yang tepat √ 

4 Menyajikan materi 
menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 
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Menjelaskan materi 
menggunakan bahasa yang 
baik dan benar 

√ 

Menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh 
konkret/nyata dalam 
kehidupan sehari-hari 

√ 

6 Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan 
diakhiri sesuai dengan 
rencana. 

√ 

3 
Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif.   

Tidak terjadi penundaan 
kegiatan selama pembelajaran. √ 

Tidak terjadi penyimpangan 
selama pembelajaran. √ 

7 Kemampuan menutup 
pembelajaran 

Bersama-sama dengan siswa 
dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

3 

Melakukan penilaian/refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 

√ 

Merencanakan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk 
pembelajaran remidi, program 
pengayaan, layanan konseling, 
dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual  maupun 
kelompok sesuai dengan hasil 
belajar siswa, menyampaikan 
rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 

√ 

8 Ketepatan antara 
Waktu dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan 
rencana. √ 

4 Waktu digunakan dengan 
cermat. √ 

Tidak terburu- √ 
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buru/diperlambat. 
Diakhiri dengan rencana. √ 

SKOR TOTAL 29 
 

Skor maksimal N2 = 32 

 

 x 100  

                 = 90,63 

  

 

 

       = 92,56 (A) 
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Lampiran 29 

RANGKUMAN NILAI APKG 1 SIKLUS II 

No Aspek yang diamati 

Nilai 

pertemuan ke 

I II 

1. Pemahaman terhadap siswa 4 4 

2. Perumusan Indikator 4 4 

3. Ketepatan materi 3 3 

4. Penggunaan media 4 4 

5. Mengorganisasikan urutan materi 4 4 

6. Ketepatan alat evaluasi 4 4 

7. Kemampuan mengembangkan potensi siswa 4 4 

Jumlah  27 27 

Nilai  96,43 96,43 

Nilai APKG I siklus II 96,43 
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Lampiran 30 

RANGKUMAN NILAI APKG 2 SIKLUS II 

No Aspek yang diamati 

Nilai 

pertemuan ke 

I II 

1. Penguasaan materi 3 4 

2. Kemampuan membuka pembelajaran 3 3 

3. Kemampuan bertanya 4 4 

4. Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran 4 4 

5. Kejelasan dan penyajian materi 4 4 

6. Kemampuan mengelola kelas 3 3 

7. Kemampuan menutup pembelajaran 3 3 

8. Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran 4 4 

Jumlah  28 29 

Nilai  87,50 90,63 

Nilai APKG II siklus I 89,065 
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Lampiran 31 

RANGKUMAN NILAI APKG SIKLUS II 

No. APKG Skor Bobot Nilai 

1 APKG 1 96,43 1 96,43 

2 APKG 2 89,065 2 178,13 

Jumlah 274,56 

Nilai Akhir Performansi Guru 91,52 

Kategori  A 
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Lampiran 32 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH 

 

1. Keterlibatan siswa dalam 
mengikuti proses pembelajaran di 
kelas. 
 
 

 

 

 

2. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru. 

 

 
 

3. Kerjasama siswa pada saat kerja 
kelompok.  

 

 

 

4. Perhatian siswa terhadap 
penjelasan guru. 
 
 

 

    1             2             3             4 

 

 

Nilai Butir 1 =  A 

 

 

   1             2             3             4 

 

 

Nilai Butir 2 = B 

 

 

   1             2             3             4 

 

 

Nilai Butir 3 = C 

 

 

   1             2             3             4 
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Nilai Butir 4 = D 

 

 

 

 

Skor Aktivitas Siswa (SAS) 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. Keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

yang telah diajarkan. 

b. Siswa mengemukakan pendapat untuk menjawab pertanyaan dari guru. 

c. Siswa berani maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal yang diberikan 

guru. 

d. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya atas kesadaran sendiri (tanpa di 

tunjuk guru) 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

  

2. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru. 

b. Siswa tidak banyak berbicara, selain membahas tugas yang diberikan guru. 

c. Siswa bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas.  

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok.  

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berinteraksi dengan sesama anggota kelompok dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

b. Siswa memberikan pendapat dalam memecahkan masalah. 

c. Siswa menghargai pendapat teman sekelompoknya.  

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Perhatian siswa siswa terhadap penjelasan guru. 

Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa menyimak materi pembelajaran yang dijelaskan guru dengan tenang. 

b. Siswa mencatat materi pembelajaran yang dijelaskan guru. 

c. Siswa tidak ribut/gaduh ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. 

d. Siswa tidak membicarakan selain materi pembelajaran. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 33 

DATA ANGGOTA KELOMPOK BELAJAR KELAS IV 

SD NEGERI TEGALSARI 4 

 

Kelompok Jenderal Soedirman 
1. Ervin Dwi P. 
2. Moh. Wahyu 
3. Moh. Syukron Mubarok 
4. Deva Nur Fitriyana 
5. Muh. Husna 
 
Kelompok R.A. Kartini 
1. Fayza Aulia R. 
2. Moh. Dhiya’ul Khaq 
3. Niken Agustin 
4. Putri Ayu Riska A. 
5. Widianto 
 
Kelompok Cut Meutia 
1. Nabila Nurul Fitriyani 
2. Aulia Berliana 
3. Afida Nurul Sabila 
4. Ryan Fajar Yanuar 
5. Ikfina Akma L. 
 
Kelompok Tuanku Imam Bonjol 
1. Abbed Rabbo 
2. Ammar Fadhil 
3. Everest Vito Fernando 
4. Filan Ardika A. 
5. Muh. Syamsul Bakhri 
 
Kelompok Pangeran Diponegoro 
1. Fidia Nuralifa 
2. Munifatul Alifah 
3. Nur Andini Dwi L. 
4. Tiara Afira 
5. Elvanora Sholiha Afif 
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Lampiran 34 
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DESKRIPTOR INSTRUMEN PENILAIAN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN MACROMEDIA FLASH 

 
 
1. Terfokus dan jelas pada tujuan 

a. Skor 1 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash tidak terfokus dan 

tidak jelas pada tujuan pembelajaran. 

b. Skor 2 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash kurang terfokus dan 

kurang jelas pada tujuan pembelajaran. 

c. Skor 3 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash terfokus namun 

kurang  jelas  pada tujuan pembelajaran 

d. Skor 4 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash terfokus dan jelas  

dengan tujuan pembelajaran 

 
2. Interaktif terus-menerus 

a. Skor 1 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash tidak interaktif dan 

tidak dapat terus-menerus digunakan. 

b. Skor 2 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash kurang interaktif 

dan tidak dapat terus-menerus digunakan. 

c. Skor 3 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash interaktif dan tidak 

dapat terus-menerus digunakan. 

d. Skor 4 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash interaktif dan dapat 

terus-menerus digunakan. 

 
3. Bercabang untuk menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa 

a. Skor 1 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash tidak sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa. 

b. Skor 2 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash kurang sesuai 

dengan tingkat kemampuan siswa. 

c. Skor 3 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa namun masih terdapat sedikit kekurangan. 
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d. Skor 4 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa. 

4. Relevan dengan tujuan kurikuler dan sasaran belajar 

a. Skor 1 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash tidak relevan dengan 

tujuan kurikuler dan sasaran belajar 

b. Skor 2 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash kurang relevan 

dengan tujuan kurikuler dan sasaran belajar 

c. Skor 3 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash relevan dengan 

tujuan kurikuler dan sasaran belajar namun masih terdapat sedikit 

kekurangan 

d. Skor 4 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash relevan dengan 

tujuan kurikuler dan sasaran belajar 

 
5. Format penyajiannya menarik dan memotivasi 

a. Skor 1 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash tidak menarik dan 

memotivasi siswa. 

b. Skor 2 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash kurang menarik dan 

memotivasi siswa. 

c. Skor 3 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash menarik dan 

memotivasi siswa namun terdapat sedikit kekurangan. 

d. Skor 4 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash menarik dan 

memotivasi siswa. 

 
6. Sajian gambar sesuai 

a. Skor 1 jika sajian gambar pada perangkat pembelajaran Macromedia Flash 

tidak sesuai dengan materi. 

b. Skor 2 jika sajian gambar pada perangkat pembelajaran Macromedia Flash 

kurang sesuai dengan materi. 

c. Skor 3 jika sajian gambar pada perangkat pembelajaran Macromedia Flash 

sesuai dengan materi namun terdapat sedikit kekurangan. 
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d. Skor 4 jika sajian gambar pada perangkat pembelajaran Macromedia Flash 

sesuai dengan materi. 

 
7. Petunjuknya sederhana dan lengkap 

a. Skor 1 jika petunjuk pada perangkat pembelajaran Macromedia Flash tidak 

sederhana dan tidak lengkap. 

b. Skor 2 jika petunjuk pada perangkat pembelajaran Macromedia Flash 

kurang sederhana dan kurang lengkap. 

c. Skor 3 jika petunjuk pada perangkat pembelajaran Macromedia Flash 

sederhana dan lengkap namun terdapat sedikit kekurangan. 

d. Skor 4 jika petunjuk pada perangkat pembelajaran Macromedia Flash 

sederhana dan lengkap. 

 
8. Dapat digunakan berkali-kali (mengandung unsur acak untuk menyajikan 

penayangan ulang yang bervariasi) 

a. Skor 1 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash tidak dapat 

digunakan berkali-kali.  

b. Skor 2 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash kurang dapat 

digunakan berkali-kali.  

c. Skor 3 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash dapat digunakan 

berkali-kali namun terdapat sedikit kekurangan.  

d. Skor 4 jika perangkat pembelajaran Macromedia Flash dapat digunakan 

berkali-kali.  
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Kualifikasi Validitas Perangkat Pembelajaran Macromedia Flash 

Nilai Kriteria Keterangan 

91 - 100 Sangat Tinggi Valid dan layak digunakan 

81 - 90 Tinggi 
Valid dan layak digunakan dengan 

sedikit perbaikan 

71 - 80 Sedang 
Valid dan layak digunakan dengan 

banyak perbaikan 

≤ 70 Rendah 
Tidak Valid dan tidak layak 

digunakan 

 

 

 

Nilai Instrumen Penilai I  

=  X 100% 

=  X 100% 

= 94 % 

 

Nilai Instrumen Penilai II  

=  X 100% 

=  X 100% 

= 91 % 

 

Nilai Instrumen Macromedia Flash  

=  

=  

=  

= 92,50 % 
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PERNYATAAN VALIDITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN 
MACROMEDIA FLASH  

 
 

Berdasarkan penilaian ahli, maka dapat dinyatakan bahwa persentase rata-

rata yang diperoleh dari perangkat pembelajaran Matematika menggunakan 

Macromedia Flash adalah 92,50 %. Dengan demikian, perangkat pembelajaran 

Matematika tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai perangkat 

dalam pembelajaran matematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

 
 

Lampiran 35 
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Lampiran 36 
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Lampiran 37 
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Lampiran 38 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Foto 1. Guru mengajar dengan menggunakan Macromedia Flash 

 

 

 

Foto 2. Contoh animasi bangun datar yang dibuat dengan Macromedia Flash 
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Foto 3. Guru membimbing kegiatan kerja kelompok 

 

 

 

Foto 4. Siswa melaksanakan kerja kelompok 
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Foto 5. Siswa menjawab Kuis Matematika 

 

 

 

Foto 6. Siswa melaksanakan tes formatif 
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GLOSARIUM 

 

Abstrak :  ringkasan; inti; ikhtisar (karangan, laporan, dsb) 

Afektif :  berkenaan dengan perasaan 

Aksioma :  pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa 

pembuktian 

Aktif :  giat 

Aktivitas :  keaktifan; kegiatan 

Alternatif :  pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan 

Analisis :  penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan 

Animasi :  gambar bergerak 

Artifisial :  tidak alami; buatan 

Aspek :  sudut pandangan 

Auditori :  bersifat dapat didengar 

Data :  keterangan yang benar dan nyata 

Deduktif :  bersifat deduksi 

Definisi :  rumusan tentang ruang lingku dan ciri-ciri suatu konsep 

yang menjadi konsep pembicaraan atau studi  

Demonstrasi :    pertunjukkan mengenai cara-cara memakai sesuatu. 

Desain :  kerangka bentuk, rancangan 



234 
 

 
 

Deskripsi :  pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara  

Dokumentasi :  pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

informasi dalam bidang pengetahuan 

Efektif :  dapat membawa hasil; berhasil guna 

Eksplorasi :  penyelidikan; penjelajahan dengan tujuan memperoleh 

pengetahuan lebih banyak tentang keadaan atau sumber-

sumber. 

Empiris :  berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari 

penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan) 

Evaluasi  :  penilaian hasil 

Fisik :  jasmani; badan 

Grafis :  bersifat grafik 

Hakikat :  intisari atau dasar 

Hasil :  sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha 

Hipotesis :  sesuatu yang dianggap benar untuk alas an atau 

pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih 

harus dibuktikan; anggapan dasar 

Ilustrasi :  keterangan (penjelasan) berupa contoh, bandingan, dsb 

untuk lebih memperjelas paparan (tulisan) 

Implikasi :    keterlibatan atau keadaan terlibat; apa yang termasuk. 

Intelektual :    daya pikiran; (kaum) terpelajar; cerdik pandai. 

Indikator :  sesuatu yang memberikan (menjadi) petunjuk atau 

keterangan 
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Informasi :  keterangan; pemberitahuan 

Inovatif : bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru; bersifat 

pembaruan 

Instrumen :  alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu 

Interaktif :    hubungan. 

Karakteristik :  ciri-ciri khusus 

Kategori :  bagian dari suatu sistem klasifikasi (golongan) 

Kinestetik :  bersifat mempunyai daya menyadari gerakan otot; 

berkemampuan psikomotorik 

Klasikal :  secara bersama-sama di dalam kelas jelas dan terperinci 

Kognitif :  berhubungan atau melibatkan kognisi (pengetahuan) 

Kolaboratif :  kerjasama dengan pihak lain 

Kombinasi :  gabungan beberapa hal 

Kompetensi :  kecakapan 

Komponen :  bagian dari keseluruhan; unsur 

Komputer :  alat elektronis otomatis yang dapat menghitung atau 

mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan 

dan memberikan hasil pengolahan, biasanya terdiri atas 

unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta 

unit pengontrolan 

Konkret :  nyata; benar-benar ada 

Konsep :  ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkret 
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Kreatif : memiliki daya cipta 

Kreativitas : kemampuan untuk mencipta; daya cipta 

Kualifikasi :  tingkatan 

Kualitas :  derajat atau taraf; mutu 

Kualitatif :  berdasarkan mutu 

Kuantitatif :  berdasarkan jumlah atau banyaknya 

Laptop :  komputer jinjing/portabel 

LCD Projector :  alat untuk memproyeksikan gambar atau video 

Logis :  sesuai dengan logika; benar menurut penalaran; masuk 

akal 

Macromedia Flash  :  perangkat lunak untuk membuat animasi 

Manipulasi :  tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau 

alat-alat mekanis secara terampil 

Observasi :  pengamatan; peninjauan secara cermat 

Matematika :  ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan, 

dan prosedur operasional yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah mengenai bilangan  

Materi :  sesuatu yang menjadi bahan 

Media :  alat (sarana) komunikasi 

Memori :  kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup 

kembali; ingatan 

Mental :  bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang 

bukan bersifat badan atau tenaga 
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Metode :  cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 

maksud; carka kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan 

Metodologi :  uraian tentang metode; ilmu tentang metode 

Nontes :  bukan tes 

Notasi :  seperangkat atau sistem lambang yang menggambarkan 

bilangan 

Objek :  hal, perkara yang menjadi pokok pembicaraan 

Operasional :  secara (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi 

Pasif :  bersifat menerima saja; tidak giat 

Peningkatan :  proses, perbuatan, cara meningkatkan 

Performansi :    penampilan; tampilan. 

Persentase :  bagian yang dari keutuhan yang dinyatakan dengan 

persen; bagian yang diperkirakan; angka persen 

Periode :  kurun waktu; lingkaran waktu 

Potensi : kesanggupan; kekuatan; kemampuan. 

Proses :  runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan 

sesuatu 

Proyeksi :  gambar suatu benda yang dibuat rata (mendatar) berupa 

garis pada bidang datar 

Psikomotor :  berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan 

proses mental 
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Representasi :  perbuatan mewakili 

Refleksi :  cerminan, gambaran 

Respon :  tanggapan; reaksi 

Revisi :  peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan 

Siklus :  putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian 

kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur 

Simbol :  lambang 

Simbolik :  sebagai lambang 

Simetris :  sama kedua belah bagiannya 

Sistem :  perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas 

Skripsi :  karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa 

sebagai bagian dari persyaratan akhir endidikan 

akademisnya 

Software :  perangkat lunak 

Stimulus :  perangsang organisme bagian tubuh atau reseptor lain 

untuk menjadi aktif 

Struktur :  cara sesuatu yang disusun atau dibangun; susunan 

Subjek :  pokok pembicaraan; pokok bahasan 

Teknik :  cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu 

Teori :  pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai 

suatu peristiwa 

Tes :  ujian secara tertulis, lisan, atau wawancara untuk 
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mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan 

kepribadian seorang individu 

Verbalisme :  ajaran dalam dunia pendidikan yang mendidik anak untuk 

banyak menghafal  

Visual :  dapat dilihat dengan indera penglihat; berdasarkan 

penglihatan 
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