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ABSTRAK 

Arifah, Hikmah Nur. 2012. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi 
Pokok Sifat-Sifat Bangun Datar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikajar 
Kaligondang Purbalingga. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. 
Drs. Yuli Witanto, II. Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Aktivitas, dan Hasil 

belajar. 
 

Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar tahun pelajaran 
2010/2011 pada materi Sifat-sifat Bangun Datar masih rendah atau di bawah 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Pembelajaran yang berlangsung di kelas 
lebih didominasi oleh guru dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini 
menyebabkan siswa mudah jenuh dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran, sehingga hasil belajarnya pun kurang maksimal. Berdasarkan latar 
belakang di atas, peneliti berupaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 
kelas V SD Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga pada materi Sifat-sifat 
Bangun Datar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan melalui empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar 
Kaligondang Purbalingga tahun pelajaran 2011/2012, dengan jumlah 24 siswa 
yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu teknik non tes dan tes. Analisis data dilakukan dengan 
analisis data kualitatif dan kuantitatif. Indikator keberhasilan penelitian ini 
meliputi nilai performansi guru minimal 71 (B), persentase aktivitas belajar siswa 
sekurang-kurangnya 75%, dan rata-rata nilai kelas ≥ 65 dengan persentase tuntas 
belajar klasikal sekurang-kurangnya 75%. 

Dari pelaksanaan siklus I diperoleh nilai performansi guru sebesar 84,33 
(AB). Pada siklus II, nilai performansi guru meningkat menjadi 89,77 (A). Pada 
siklus I, persentase aktivitas belajar siswa mencapai 71,60% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 80,98%. Peningkatan performansi guru dan aktivitas belajar 
siswa pada akhirnya turut meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I, rata-
rata nilai hasil belajar siswa mencapai 71,43 dengan persentase tuntas klasikal 
sebesar 65,22%. Sementara, pada siklus II rata-rata nilai hasil belajar siswa 
meningkat menjadi 80,56 dengan persentase tuntas belajar klasikal sebesar 
82,61%. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan performansi guru, 
aktivitas, dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar Kaligondang 
Purbalingga tahun pelajaran 2011/2012 pada materi Sifat-sifat Bangun Datar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka sistem pendidikan di 

Indonesia pun kini mulai mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam bidang pendidikan bertujuan agar pendidikan di Indonesia semakin 

maju dan berkembang. Yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1). Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 453), komponen adalah bagian dari suatu 

sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses 

untuk mencapai tujuan sistem. Jadi komponen pendidikan berarti bagian dari 

sistem pendidikan yang berperan dalam berlangsungnya proses pendidikan untuk 

mencapai tujuan. Keberadaaan komponen-komponen pendidikan tentunya sangat 

diperlukan untuk berlangsungnya suatu proses pendidikan. Tanpa adanya salah 
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satu komponen tersebut, proses pendidikan pun tidak akan berlangsung dengan 

baik. Apabila hal ini terjadi maka tujuan dari sistem pendidikan juga tidak akan 

tercapai secara optimal. 

Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional ialah 

pendidik atau guru. Sebagai tenaga kependidikan profesional, guru dituntut untuk 

selalu memperbarui kemampuannya agar dapat menyesuaikan diri dengan segala 

perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dalam rangka meningkatkan dan 

memperbaiki mutu proses pembelajaran, guru hendaknya dapat mengembangkan 

proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pendidikan. Standar 

proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi 

lulusan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 6). Standar proses ini berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran dan berisi tentang bagaimana seharusnya proses 

pembelajaran itu berlangsung. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. 
  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, guru dituntut untuk dapat 

mengelola pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses 

pendidikan. Proses pembelajaran yang sesuai standar proses pendidikan dapat 

diwujudkan salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran yang 
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bervariasi dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang bervariasi ini 

dapat diterapkan di berbagai bidang studi, termasuk pada mata pelajaran 

matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2007). Dewasa ini perkembangan di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi berjalan sangat pesat. Pesatnya perkembangan di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak terlepas dari 

perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang, dan matematika diskrit (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007). Matematika menjadi mata pelajaran 

yang sangat penting untuk dipelajari karena matematika senantiasa hadir dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai pengetahuan, matematika memiliki ciri-ciri khusus 

antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis (Muhsetyo dkk 2007: 

1.2). Soedjadi dalam Muhsetyo dkk (2009: 1.2) menyatakan bahwa keabstrakan 

matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi, dan 

prinsip. Ciri-ciri khusus matematika yang tidak sederhana menyebabkan 

matematika tidak mudah dipelajari. Pada akhirnya siswa pun banyak yang kurang 

tertarik terhadap matematika. Berdasarkan hal tersebut guru hendaknya dapat 

memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa dengan mengaplikasikan 

model-model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai. 

Selama ini kegiatan belajar mengajar matematika di kelas masih terkesan 

sangat monoton dan bersifat konvensional. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan 
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belajarnya yang kurang bervariasi dan didominasi oleh metode ceramah saja. 

Siswa yang bertipe belajar auditif mungkin akan lebih mudah dalam menerima isi 

pelajaran apabila penyampaian materinya menggunakan metode ceramah. Namun 

bagi siswa yang bertipe belajar bukan auditif tentu hal ini akan menghambat 

dirinya dalam menerima isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Pembelajaran dengan metode ceramah cenderung membuat anak merasa 

jenuh apalagi bagi anak usia sekolah dasar. Sumantri dan Syaodih (2007: 6.3-6.4) 

menyebutkan empat karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah dasar, 

yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan 

senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Penggunaan metode 

ceramah dalam pembelajaran matematika pun dirasa kurang menarik bagi anak 

sekolah dasar. Anak akan merasa cepat bosan karena mereka kurang dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Pada akhirnya anak sulit untuk 

memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian tujuan 

pembelajaran untuk mengaktifkan siswa dan memberikan pengalaman yang 

bermakna pun sulit dicapai. 

Kenyataan demikian terjadi pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar. 

Mereka banyak menemui kesulitan dalam pembelajaran matematika khususnya 

pada materi pokok sifat-sifat bangun datar. Sebagian besar siswa masih belum 

memahami materi tersebut dengan baik. Kesulitan ini disebabkan karena guru 

hanya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Penggunaan metode ceramah ini tentu saja kurang memicu 

keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Akibatnya siswa menjadi jenuh 

dan malas untuk mengikuti pembelajaran sehingga aktivitas dan hasil belajarnya 



5 
 

 

pun kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya siswa yang 

memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan 

hasil ulangan semester genap tahun 2010/2011 pada materi sifat-sifat bangun 

datar, dari 26 siswa yang mencapai batas tuntas yaitu 14 siswa, dan sisanya 

sebanyak 12 siswa tidak memenuhi batas tuntas. Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang harus dicapai siswa untuk mata pelajaran matematika adalah 60.  

Untuk mengatasi hal tersebut, maka guru diharapakan dapat menerapkan 

model  pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi siswa dan memberikan 

pengalaman yang bermakna. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa, memberikan pengalaman yang bermakna, dan tidak hanya 

berupa ceramah saja ialah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model  

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran yang dapat 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam 

kegiatan belajarnya. Model ini juga dapat melatih kemampuan dan keterampilan 

siswa dalam berpikir, bekerjasama,dan berpendapat. Dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw peran siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun 

siswa berperan sebagai tutor bagi teman-temannya. Model ini cocok diterapkan 

dalam pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun datar dengan 

karakteristik materi yang banyak, berstruktur, dan dapat dibagi-bagi. Selain itu, 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar yang masih senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, 

dan melakukan sesuatu secara langsung. Dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw ini diharapkan kegiatan pembelajaran dapat lebih bervariasi 
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dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, sehingga aktivitas dan 

hasil belajar siswa pun dapat meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Materi Pokok Sifat-Sifat Bangun Datar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikajar Kaligondang 

Purbalingga”. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan ada peningkatan aktivitas 

dan hasil pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Kalikajar. 

1.2 Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti 

menyusun rumusan masalah dan pemecahannya. Rumusan masalah ini berisi 

tentang beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah dilakukannya tindakan. 

Sementara, pemecahan masalah berisi tentang alternatif tindakan yang akan 

dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan dan pemecahan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Bagaimana upaya meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran 

matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga? 
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(2) Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V dalam 

pembelajaran matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di Sekolah Dasar Negeri 2 

Kalikajar Kaligondang Purbalingga? 

(3) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran 

matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikajar 

Kaligondang Purbalingga? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah dan memperhatikan karakteristik siswa 

maupun karakteristik materi pembelajaran, maka solusi yang efektif untuk 

memecahkan masalah tersebut yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. Selain memudahkan siswa dalam memahami konsep-

konsep yang sulit, model ini juga dapat menumbuhkan kemampuan bekerja sama, 

membantu teman, dan berpikir kritis pada diri siswa. 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, 

pembelajaran matematika kelas V materi sifat-sifat bangun datar menjadi lebih 

bermakna. Aktivitas, hasil belajar siswa, dan performansi guru pun turut 

meningkat. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian berisi tentang paparan tujuan yang hendak dicapai oleh 

peneliti dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini meliputi 

tujuan umun dan tujuan khusus. Tujuan penelitian tersebut harus sesuai dengan 

rumusan masalah dan pemecahannya. Sejalan dengan rumusan dan pemecahan 

masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar matematika kelas V melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 

(1) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran matematika materi 

pokok sifat-sifat bangun datar melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikajar 

Kaligondang Purbalingga. 

(2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V dalam pembelajaran 

matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikajar 

Kaligondang Purbalingga. 

(3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran 

matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikajar 

Kaligondang Purbalingga. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapakan 

memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain siswa, guru, dan sekolah. 

 

1.4.1 Bagi siswa 

(1) Meningkatnya aktivitas belajar matematika di kelas baik fisik maupun 

mental, pada pembelajaran sifat-sifat bangun datar. 

(2) Meningkatnya hasil belajar matematika pada materi sifat-sifat bangun 

datar. 

1.4.2 Bagi guru 

(1) Tersedianya model pembelajaran alternatif untuk mengajarkan materi 

sifat-sifat bangun datar. 

(2) Menambah wawasan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw pada pembelajaran matematika materi sifat-sifat bangun 

datar. 

(3) Meningkatnya keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

matematika khususnya pada materi sifat-sifat bangun datar. 

1.4.3 Bagi sekolah 

(1) Membantu sekolah dalam meningkatkan mutu peserta didik dan lulusan. 

(2) Meningkatnya kualitas proses dan hasil pembelajaran matematika di 

kelas V SD Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga. 

 



10 
 

 

 

 



11 
 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai berbagai teori yang melandasi 

penelitian ini. Uraian mengenai berbagai teori yang melandasi penelitian ini 

meliputi pengertian belajar, aktivitas belajar, hasil belajar, pembelajaran, model 

pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, pembelajaran matematika di 

sekolah dasar, materi sifat-sifat bangun datar kelas V, dan karakteristik siswa 

sekolah dasar. 

2.1.1 Belajar  

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

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Winkel dalam Kurnia dkk (2007: 1-3) mendefinisikan belajar 

sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam 

interaksi aktif individu dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan 

yang relatif menetap/bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Gagne dalam Siddiq dkk (2008: 1-4) mengemukakan bahwa belajar 

adalah suatu proses di mana suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui tiga unsur 

utama dalam belajar, yaitu: (1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; (2) 
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Perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; dan (3) 

Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen (Rifa’i dan Anni 

2009: 82-3).  

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi lebih 

baik berdasarkan pengalaman yang diperolehnya. Perubahan perilaku yang 

diperoleh dari kegiatan belajar tersebut bersifat relatif permanen.  

2.1.2 Aktivitas Belajar 

Dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa 

dalam berpikir maupun berbuat (Slameto 2010: 36). Menurut Sardiman dalam 

Saminanto (2010: 97-8), aktivitas belajar adalah keaktifan baik yang bersifat fisik 

maupun mental.     

Dierich dalam Hamalik (2003: 172) mengklasifikasikan aktivitas belajar 

menjadi delapan kelompok, yaitu: (1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi 

membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja; (2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), 

meliputi mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi; (3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, dan mendengarkan radio; (4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi 

menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes dan mengisi angket; (5) Kegiatan-kegiatan menggambar, 

meliputi menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta dan pola; (6) 
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Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari 

dan berkebun; (7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenung, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan 

dan membuat keputusan; (8) Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi minat, 

membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Dari penjelasan mengenai aktivitas belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran yang menghasilkan kemampuan tertentu dalam diri siswa 

tersebut. Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kegiatan 

belajar. Tanpa adanya aktivitas, proses belajar pun tidak akan berlangsung dengan 

baik. 

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi aktivitas belajar yang telah 

dikemukakan, maka peneliti merumuskan aktivitas belajar yang sesuai dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Aktivitas belajar yang diamati dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli. 

(2) Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal. 

(3) Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal. 

(4) Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pebelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni 2007: 5). Perolehan aspek-aspek 
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perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pebelajar. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2011: 6) hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Gagne dalam Suprijono (2011: 5) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Merujuk 

pemikiran Gagne dalam Suprijono (2011: 5-6),  hasil belajar berupa: (1) Informasi 

verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik 

lisan maupun tertulis; (2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analisis-sintetis fakta-konsep, dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan; (3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah; (4) Keterampilan 

motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan 

dan koordinasi, sehingga terwujud gerak jasmani secara otomatis; (5) Sikap 

adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap 

objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi 

nilai-nilai. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami aktivitas belajar 

dalam proses pembelajaran. Kemampuan yang diperoleh siswa ini sangat 

dipengaruhi oleh aktivitas belajarnya. 

2.1.4 Pembelajaran 
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Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu 

peserta didik melakukan kegiatan belajar (Isjoni 2010: 11). Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Siddiq dkk 

(2008: 1-9) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang (guru atau yang lain) untuk membelajarkan siswa yang 

belajar. Sementara itu, Briggs dalam Sugandi (2008: 9-10) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar 

sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik 

berinteraksi dengan sumber dan lingkungan belajarnya. Pembelajaran menuntut 

guru untuk membantu peserta didik melakukan perubahan ke arah yang lebih 

baik. 

2.1.5 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono 2011: 46). 

Model pembelajaran menurut Joice dan Weil (1990) dalam Isjoni (2010: 50) 

adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan 

digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi 

petunjuk kepada pengajar di kelasnya. Sementara itu, Arends (1997: 7) dalam 
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Trianto (2011: 54) mengemukakan bahwa model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman untuk merancang 

pembelajaran yang sistematis dari awal hingga akhir. Model pembelajaran perlu 

dipahami guru agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin 

sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. 

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai model pembelajaran kooperatif. 

Uraian mengenai model pembelajaran koopertif ini meliputi pengertian 

pembelajaran kooperatif, keunggulan model pembelajaran kooperatif, kelemahan 

model pembelajaran kooperatif, unsur-unsur pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, dan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. 

2.1.6.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasai permasalahan yang 

ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerjasama dengan 

orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain (Isjoni 2010: 16). 

Menurut Lie dalam Wena (2009: 189-190), pembelajaran koopeartif adalah sistem 
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pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan 

sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dalam sistem ini guru 

bertindak sebagai fasilitator. Slavin dalam Isjoni (2010: 12) mengemukakan 

bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. 

2.1.6.2 Keunggulan Model Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

Stahl dalam Isjoni (2010: 24) mengemukakan, melalui model cooperative 

learning siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan sebagai pertimbangan 

untuk berpikir dan menentukan serta berbuat dan berpartisipasi sosial. 

Keunggulan pembelajaran kooperatif juga dikemukakan oleh Johnson & 

Johnson dalam Kapp (2009: 139) yang berpendapat bahwa “students 

collaborative projects have numerous advantages over more traditional 

classroom-based instruction for improved student learning. Students working 

cooperatively to achieve a common goal produce higher achievement and exhibit 

greater productivity than they do working alone”. Pendapat tersebut memiliki 

maksud bahwa proyek kolaborasi siswa mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan kelas konvensional berbasis instruksi untuk 

mengembangkan pembelajaran siswa. Para siswa bekerja secara kooperatif untuk 

mencapai tujuan bersama menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dan 

produktivitas yang lebih baik  daripada ketika mereka bekerja sendiri. 
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Dalam pembelajaran matematika, model pembelajaran kooperatif juga 

dipandang dapat memberikan pengaruh positif terhadap siswa baik pada hal sikap 

maupun hasil belajarnya. Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif, 

aktivitas belajar siswa akan semakin baik dan hasil belajarnya pun turut baik pula. 

Sejalan dengan hal tersebut House (2006: 40) menyatakan bahwa:  

The relationship between student self-beliefs and mathematics 
achievement is critical for success and several approaches have 
been designed to foster positive student attitudes toward 
mathematics. The development of a supportive classroom 
environment and the selection of effective learning examples 
enhanced student motivation for learning mathematics.  Likewise, 
cooperative learning strategies are generally associated with 
improved student achievement and more favorable attitudes toward 
mathematics. 

 
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa hubungan antara kepercayaan diri 

peserta didik dan prestasi matematika sangat penting untuk keberhasilan dan 

beberapa pendekatan telah dirancang untuk mendorong sikap positif peserta didik 

terhadap matematika. Pengembangan dari lingkungan kelas yang mendukung dan 

pemilihan pembelajaran yang efektif sebagai contoh memotivasi peserta didik 

untuk meningkatkan belajar matematika. Demikian juga, strategi pembelajaran 

kooperatif umumnya terkait dengan pelajar yang meningkat prestasinya dan sikap 

yang lebih menguntungkan ke arah matematika. 

Menurut Jarolimek & Parker dalam Isjoni (2010: 24), keunggulan yang 

diperoleh dalam pembelajaran kooperatif antara lain: (1) Saling ketergantungan 

yang positif; (2) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu; (3) 

Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas; (4) Suasana kelas 

yang santai dan menyenangkan; (5) Terjalinnya hubungan yang hangat dan 
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bersahabat antara siswa dengan guru; (6) Memiliki banyak kesempatan untuk 

mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. 

2.1.6.3 Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin dalam Asma (2006: 27), kekurangan dari pembelajaran 

kooperatif adalah kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang dan 

siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah kepada kekecewaan, hal ini 

disebabkan oleh peran anggota kelompok yang pandai lebih dominan. 

Jarolimek & Parker dalam Isjoni (2010: 25) mengemukakan kelemahan 

dari model pembelajaran kooperatif antara lain: (1) Guru harus mempersiapkan 

pembelajaran secara matang, disamping itu memerlukan lebih banyak tenaga, 

pemikiran dan waktu; (2) Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang 

cukup memadai agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar; (3) Selama 

diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang 

dibahas meluas sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;         

(4) Diskusi kelas terkadang didominasi oleh satu orang saja sehingga siswa yang 

lain menjadi pasif. 

2.1.6.4 Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

Unsur-unsur pembelajaran kooperatif menurut Roger dan Johnson dalam 

Suprijono (2011: 58-61) yaitu: pertama, saling ketergantungan positif (positive 

interdependence. Unsur ini menunjukkan bahwa keberhasilan tugas kelompok 

dalam pembelajaran kooperatif tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap 

anggota kelompoknya. Kerjasama yang baik dari masing-masing anggota 

kelompok memungkinkan kelompoknya untuk menyelesaikan tugas dengan baik 

pula. Anggota kelompok yang memiliki kemampuan baik dapat membantu 
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temannya untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian, semua anggota 

dalam kelompok akan merasa saling ketergantungan. 

Kedua, tanggung jawab perseorangan (personal responsibility). Setiap 

anggota harus memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugasnya karena 

keberhasilan kelompok ditentukan oleh masing-masing anggota kelompok. 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan penilaian terhadap keberhasilan 

kelompok. 

Ketiga, interaksi promotif (face to face promotive interaction). Dalam 

pembelajaran kooperatif setiap anggota kelompok berinteraksi secara tatap muka 

untuk saling membantu, membelajarkan dan bertukar informasi. Interaksi ini pada 

akhirnya dapat menghasilkan saling ketergantungan positif antar anggota 

kelompok. 

Keempat, komunikasi antar anggota (interpersonal skill). Keterampilan 

berkomunikasi yang baik sangat diperlukan dalam pembelajaran kooperatif. Guru 

harus dapat membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi karena tidak 

semua siswa memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Pembelajaran 

kooperatif pada akhirnya dapat melatih siswa untuk berkomunikasi dengan baik 

dalam kelompoknya. 

Kelima, pemrosesan kelompok (group processing). Pemrosesan 

mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi 

siapa di antara anggota kelompok yang sangat membantu dan siapa yang tidak 

membantu. Pemrosesan kelompok bertujuan untuk meningkatkan peran anggota 

dalam memberikan kontribusi terhadap kelompoknya untuk mencapai tujuan. 
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Unsur-unsur tersebut di atas merupakan hal yang sangat penting dan harus 

dipenuhi dalam pembelajaran kooperatif. Agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal, maka kelima unsur dalam model 

pembelajaran koopertatif tersebut harus diterapkan. 

2.1.6.5 Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni 2010: 

54). Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam proses belajar 

mengajar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Apabila 

dalam diri siswa telah tumbuh rasa tanggung jawab, maka ia pun akan mau 

terlibat langsung dalam memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya 

secara kelompok. Dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai fasilitator 

yang mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Guru tidak lagi 

menjadi pusat kegiatan kelas, namun siswalah yang menjadi pusat kegiatan kelas. 

Menurut Isjoni (2010: 58), model kooperatif tipe Jigsaw dapat digunakan secara 

efektif di tiap level dimana siswa telah mendapatkan keterampilan akademis dari 

pemahaman, membaca, maupun keterampilan kelompok untuk bekerjasama. 

Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar 

dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain (Zaini dkk 2008: 56). 

2.1.6.6 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw  

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menurut Isjoni 

(2010: 54-6): 
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(1) Siswa dikelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. 

(2) Setiap anggota kelompok ditugaskan untuk mempelajari materi tertentu. 

(3) Siswa-siswa atau perwakilan dari kelompoknya masing-masing bertemu 

dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari materi 

yang sama. 

(4) Masing-masing perwakilan kelompok kembali ke kelompok asal untuk 

menjelaskan pada teman satu kelompoknya sehingga teman satu 

kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan guru. 

(5) Siswa diberi tes atau kuis. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di atas harus 

dilaksanakan dengan benar dan sesuai urutan. Hal ini bertujuan agar pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dapat berjalan dengan baik sehingga aktivitas dan hasil 

belajar siswa pun meningkat.  

2.1.7 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2007). Menurut Subarinah (2006: 1), matematika 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola 

hubungan yang ada didalamnya. Sebagai pengetahuan, matematika memiliki ciri-

ciri khusus antar lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis (Muhsetyo 

dkk 2007: 1.2). Soedjadi dalam Muhsetyo dkk (2009: 1.2) menyatakan bahwa 

keabstrakan matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, 

operasi, dan prinsip. 
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Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang diberikan 

kepada anak mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Ruang 

lingkup mata pelajaran matematika di sekolah dasar meliputi aspek bilangan, 

geometri dan pengukuran, serta pengolahan data (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional RI Nomor 14 Tahun 2007). 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2007, 

mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut:  

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat, dalam pemecahan masalah;  

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelasakan gagasan dan pernyataan matematika;  

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh;  

(4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah;  

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Mengingat pentingnya mempelajari matematika bagi siswa, maka guru 

hendaknya dapat memberikan pembelajaran matematika sebaik mungkin kepada 

siswa sehingga tujuan dari mata pelajaran ini dapat tercapai. 

2.1.8 Materi Sifat-Sifat Bangun Datar Kelas V  

Bangun datar disebut juga bangun dua dimensi. Standar kompetensi yang 

terkait dengan materi sifat-sifat bangun datar yaitu memahami sifat-sifat bangun 

dan hubungan antar bangun, sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Tiap bangun datar memiliki sifat-sifat 

yang membedakan dengan bangun datar lainnya.  

2.1.8.1 Segitiga 

Jenis segitiga antara lain, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan 

segitiga siku-siku. Secara umum sifat-sifat bangun datar segitiga antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada tiga. 

(2) Pada segitiga sama sisi ketiga sisinya sama panjang. 

(3) Pada segitiga sama kaki terdapat dua kaki segitiga yang sama panjang. 

(4) Memiliki tiga buah titik sudut. 

(5) Pada segitiga siku-siku salah satu sudutnya berupa sudut siku-siku. 

(6) Jumlah sudut-sudutnya 180o. 

2.1.8.2 Persegi 

Sifat-sifat bangun datar persegi antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Keempat sisinya sama panjang. 

(3) Memiliki dua pasang sisi yang sejajar. 
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(4) Memiliki empat buah titik sudut. 

(5) Keempat sudutnya berupa sudut siku-siku. 

 

2.1.8.3 Persegi panjang 

Sifat-sifat bangun datar persegi panjang antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Memiliki dua pasang sisi yang sejajar. 

(3) Pasangan sisi yang sejajar sama panjang. 

(4) Memiliki empat buah titik sudut. 

(5) Keempat sudutnya berupa sudut siku-siku. 

2.1.8.4 Trapesium 

Jenis trapesium ada 3, yaitu trapesium sembarang, trapesium sama kaki, 

dan trapesium siku-siku. Secara umum sifat-sifat bangun datar trapesium antara 

lain: 

(1) Trapesium termasuk bangun datar segi empat. 

(2) Trapesium memiliki empat sisi dan empat titik sudut. 

(3) Memiliki sepasang sisi yang sejajar. 

(4) Pada trapesium sama kaki terdapat sepasang kaki trapesium yang sama 

panjang. 

(5) Pada trapesium siku-siku terdapat salah satu sudut yang merupakan sudut 

siku-siku. 

2.1.8.5 Jajar Genjang 

Sifat-sifat bangun datar jajar genjang antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 
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(2) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 

(3) Memiliki empat buah titik sudut. 

(4) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(5) Keempat sudutnya tidak siku-siku. 

(6) Jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180o. 

2.1.8.6 Lingkaran 

Sifat-sifat bangun datar lingkaran antara lain: 

(1) Lingkaran mempunyai garis tengah dan jari-jari. 

(2) Panjang garis tengah  yaitu dua kali jari-jari. 

(3) Jari-jari lingkaran adalah jarak titik pusat ke tepi lingkaran. 

(4) Jarak titik pusat ke setiap titik di tepi lingkaran sama panjang. 

2.1.8.7 Belah Ketupat 

Sifat-sifat bangun datar belah ketupat antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Keempat sisinya sama panjang. 

(3) Memiliki dua pasang sisi yang sejajar. 

(4) Memiliki dua diagonal yang berpotongan tegak lurus dan saling membagi 

dua sama panjang.  

(5) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. 

(6) Memiliki empat buah titik sudut. 

(7) Sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. 

2.1.8.8 Layang-Layang 

Sifat-sifat bangun datar layang-layang antara lain: 
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(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Memikili dua pasang sisi yang sama panjang. 

(3) Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. 

(4) Memiliki dua diagonal yang berpotongan tegak lurus dan salah satunya 

merupakan sumbu simetri. 

2.1.9 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Sumantri dan Syaodih (2007: 6.3-6.4) menyebutkan empat karakteristik 

yang menonjol pada anak usia sekolah dasar, yaitu senang bermain, senang 

bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan 

sesuatu secara langsung. (1) Senang bermain. Bermain merupakan hal yang sangat 

digemari oleh anak usia sekolah dasar. Minat bermain anak pada usia ini biasanya 

sangat besar dan meluas dengan lingkungan yang lebih bervariasi. Anak tidak 

hanya bermain dengan keluarga dan teman di sekitar rumah saja, tetapi ia sudah 

mulai bermain dengan teman-temannya di sekolah; (2) Senang bergerak. Anak 

usia sekolah dasar biasanya tidak dapat duduk tenang dalam waktu yang relatif 

lama, apalagi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka akan merasa bosan 

apabila harus duduk dalam waktu yang lama di bangkunya. Anak lebih senang 

melakukan aktivitas gerak dan berpindah dari tempat duduknya; (3) Senang 

bekerja dalam kelompok. Anak usia sekolah dasar biasanya akan membentuk 

kelompok-kelompok dalam bermain dengan teman-temannya. Dari pergaulan 

dengan kelompok bermainnya, anak akan belajar untuk bekerjasama, bertanggung 

jawab, saling membantu dan menghargai orang lain; (4) Senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. Bagi anak usia sekolah dasar, penjelasan 
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materi pelajaran dari guru akan lebih mudah untuk dipahami apabila anak 

melaksanakan atau mengalami sendiri. Pengetahuan yang diperoleh anak dari 

pengalamannya sendiri akan lebih bermakna daripada pengetahuan yang diperoleh 

dari gurunya. 

Berdasarkan keempat karateristik tersebut guru hendaknya dapat 

merancang dan menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan adanya 

unsur permainan, memungkinkan siswa untuk bergerak, belajar dalam kelompok, 

dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran 

kooperatf tipe Jigsaw sesuai untuk diterapkan pada mata pelajaran matematika 

kelas V materi sifat-sifat bangun datar. 

2.2 Kajian Empiris 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah banyak digunakan dalam 

beberapa penelitian. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Pada tahun 2011 Mohammad Hanif Ashidiqi melakukan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Pembelajaran IPA Materi Rangka dan Indera Manusia Melalui 

Model Jigsaw di Kelas IV SD Negeri Watesalit 02 Batang”. Hasil penelitian 

tersebut membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Rangka dan Indera 

Manusia. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa yang 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

pada siklus I yaitu 68,83 dan pada siklus II meningkat menjadi 75,33. 
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Penelitian lain yang juga menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw ialah penelitian yang dilakukan oleh Rustim pada tahun 2012 dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Koopeatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Materi Bilangan Bulat di SD 

Negeri Sindangheula 03 Banjarharja Brebes”. Hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II pada materi Bilangan 

Bulat. Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 59,85 dan pada siklus 

II meningkat menjadi 77,05. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mohammad Hanif Ashidiqi merupakan 

penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada mata pelajaran, kelas, 

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

Rustim merupakan penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperaif 

tipe Jigsaw dalam mata pelajaran matematika. Hal tersebut sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada materi dan 

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

yang diteliti dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar 

Kaligondang Purbalingga. 

Berdasarkan peningkatan hasil pada penelitian tersebut, maka peneliti 

akan melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 
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tipe Jigsaw pada pembelajaran matematika kelas V materi sifat-sifat bangun datar 

di SD Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 
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Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir 

Gambar di atas merupakan skema kerangka berpikir penelitian yang akan 

dilaksanakan. Dari skema tersebut, dapat dijelaskan bahwa pembelajaran yang 

berlangsung di dalam kelas pada awalnya masih terkesan monoton dan bersifat 

Pembelajaran matematika yang berlangsung di SD Negeri 2 Kalikajar masih 
terkesan monoton dan bersifat konvensional. Guru hampir tidak pernah 
menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan berbasis kelompok 
dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa kurang aktif 
dalam kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajarnya pun rendah. Pada 
akhirnya terdapat kesenjangan yang tinggi antara siswa yang pandai dan 
tidak pandai. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw dalam proses pembelajaran matematika. 

Meningkatnya pembelajaran matematika yang meliputi performansi guru 
dan aktivitas siswa sehingga hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 
Kalikajar meningkat. 
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konvensional. Guru hampir tidak pernah menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dan berbasis kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Guru cenderung 

menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Pembelajaran yang demikian tentu saja kurang mengaktifkan dan memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi siswa. Akibatnya hasil belajar siswa pun rendah. 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa dapat belajar 

bersama dengan teman-temannya, saling memotivasi, mengemukakan pendapat, 

memberikan pendapat, dan menghargai pendapat teman. Model ini tidak hanya 

bertujuan agar siswa dapat memahami konsep-konsep yang sulit, namun juga 

bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan 

membantu teman.  

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam 

pembelajaran matematika kelas V materi sifat-sifat bangun datar, pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. Peningkatan diawali oleh peningkatan performansi guru 

yang memicu peningkatan aktivitas siswa sehingga meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dikemukakan, 

maka peneliti merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

(1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran matematika materi 

pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar 

Kaligondang Purbalingga. 
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(2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika materi 

pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar 

Kaligondang Purbalingga. 

(3) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi 

pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar 

Kaligondang Purbalingga. 
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SIKLUS I

SIKLUS II

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan dalam dua siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama terdiri dari 2 

jam pelajaran untuk pembelajaran. Pertemuan kedua terdiri dari 3 jam pelajaran, 

dimana 2 jam pelajaran pertama untuk pembelajaran dan 1 jam pelajaran 

berikutnya digunakan untuk melakukan tes formatif. Setiap siklus melalui 4 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Prosedur penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 3.1. Prosedur Penelitian 

(Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2009: 16) 

Untuk lebih jelasnya prosedur penelitian yang akan digunakan peneliti 

yaitu sebagai berikut: 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan

Pengamatan

Perencanaan

Pelaksanaan Refleksi 

? 

Perencanaan
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3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. 

Perencanaan yang baik akan memberikan kemungkinan hasil akhir yang baik 

pula. Oleh karena itu, perencanaan hendaknya dirancang sebaik mungkin agar 

prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya tercapai secara optimal. 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan antara lain identifikasi masalah, 

rumusan masalah dan analisis penyebab masalah, dan pengembangan intervensi. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan proses penerapan rancangan yang telah 

dibuat dalam tahap perencanaan. Pada tahap ini peneliti menerapkan tindakan 

sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada tahap perencanaan sehingga 

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

3.1.3 Pengamatan 

Pengamatan dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan. Kegiatan 

pengamatan bertujuan untuk mengetahui tingkat keaktifan dan pencapaian hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu pengamatan juga dilakukan 

terhadap guru berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. 

3.1.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dari 

pelaksanaan kegiatan. Selain untuk mengetahui apakah penelitiannya berhasil atau 

tidak, refleksi juga digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam 

proses pembelajaran. Hasil refleksi dapat digunakan peneliti sebagai pedoman 

untuk melakukan tindakan yang selanjutnya.  
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus. Perencanaan tahap penelitian 

yang akan dilaksanakan meliputi perencanaan siklus I dan perencanaan siklus II. 

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Siklus I terdiri dari dua pertemuan, 1 pertemuan digunakan untuk 

pembelajaran dan 1 pertemuan lagi digunakan untuk pembelajaran dan tes 

formatif. Siklus ini dilakukan dengan menggunakan 4 jam pelajaran untuk proses 

pembelajaran dan 1 jam pelajaran digunakan untuk tes formatif. Kegiatan yang 

akan dilakukan dalam siklus I meliputi: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Berdasarkan hasil pengamatan awal, peneliti dapat mengidentifikasi, 

mendiagnosis dan merumuskan pemecahan masalah secara operasional terutama 

pada penerapan model pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Kemudian 

peneliti menyusun tindakan sebagai berikut: 

(1) Merancang pengembangan silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw sesuai materi pada pelaksanaan siklus I.  

(2) Merancang alat peraga, media, sumber belajar dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

(3) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru, serta deskriptornya. 

(4) Menyusun kisi-kisi soal dan soal tes formatif siklus I. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan siklus I 

yaitu: 

(1) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

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

(LKS). 

(3) Mengadakan presensi siswa. 

(4) Melakukan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw. 

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

3.2.1.3 Pengamatan 

Dalam kegiatan pengamatan, peneliti dibantu oleh guru lain untuk 

melakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

bertujuan agar hasil pengamatan menjadi lebih akurat. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

(1) Performansi guru dalam proses pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi sifat-sifat bangun datar 

dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang 

dimodifikasi untuk difokuskan pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw.  

(2) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

(3) Hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

pada materi sifat-sifat bangun datar, meliputi: (1) Rata-rata kelas, (2) 
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Banyaknya siswa yang tuntas belajar (skor ≥ 65), dan (3) Persentase 

tuntas belajar klasikal ≥ 75%. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I. Hal-hal yang dianalisis dalam 

kegiatan ini meliputi performansi guru, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Hasil analisis tersebut akan direfleksikan 

oleh peneliti untuk merencanakan tindakan berikutnya. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Seperti halnya pada siklus I, siklus II terdiri dari dua kali pertemuan, 1 

pertemuan digunakan untuk pembelajaran dan 1 pertemuan lagi digunakan untuk 

pembelajaran dan tes formatif. Siklus ini dilakukan dengan menggunakan 4 jam 

pelajaran untuk proses pembelajaran dan 1 jam pelajaran digunakan untuk tes 

formatif. Kegiatan yang akan dilakukan dalam siklus II meliputi: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Pada siklus II ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap masalah yang 

muncul pada saat pembelajaran siklus I. Setelah melakukan identifikasi masalah, 

peneliti menyusun alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan pada 

pembelajaran siklus II. Selanjutnya, peneliti menyusun tindakan sebagai berikut: 

(1) Merancang pengembangan silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw sesuai materi pada pelaksanaan siklus II.  
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(2) Merancang alat peraga, media, sumber belajar dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

(3) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru, serta deskriptornya. 

(4) Menyusun kisi-kisi soal dan soal tes formatif siklus I. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan siklus I 

yaitu: 

(1) Menyiapkan Rencana Peaksanaan Pembelajaran (RPP). 

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

(LKS). 

(3) Mengadakan presensi siswa. 

(4) Melakukan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw. 

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

3.2.2.3 Pengamatan 

Dalam kegiatan pengamatan, peneliti dibantu oleh guru lain untuk 

melakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

bertujuan agar hasil pengamatan menjadi lebih akurat. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: 

(1) Performansi guru dalam proses pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi sifat-sifat bangun datar 

dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang 
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dimodifikasi untuk difokuskan pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw.  

(2) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

(3) Hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

pada materi sifat-sifat bangun datar, meliputi: (1) Rata-rata kelas, (2) 

Banyaknya siswa yang tuntas belajar (skor ≥ 65), dan (3) Persentase 

tuntas belajar klasikal ≥ 75%. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan 

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

juga dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran siklus II. Hasil analisis dan refleksi dari siklus I dan II selanjutnya 

digunakan sebagai bahan untuk membuat kesimpulan. Apabila hasil belajar, 

aktivitas siswa, dan performansi guru sesuai dengan indikator keberhasilan 

(meningkat), maka tidak perlu diadakan siklus berikutnya. Namun, apabila 

indikator keberhasilan belum terpenuhi maka akan dilakukan siklus berikutnya. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar 

Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2011/2012. 

Siswa kelas V SD Negeri 2 Kalikajar berjumlah 24 siswa yang terdiri dari 15 

siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 
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3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Kalikajar. Sekolah ini berada di 

desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. 

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Berikut akan dipaparkan mengenai data-data dalam penelitian ini serta 

cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data tersebut. 

Pemaparan mengenai data dan cara pengumpulannya meliputi sumber data, jenis 

data, teknik pengumpulan data, dan alat pengumpul data. 

3.5.1 Sumber Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber, 

antara lain: 

3.5.1.1 Guru  

Data yang berasal dari guru berupa data hasil pengamatan terhadap 

performansi guru selama proses pembelajaran pada siklus I dan II. Data tersebut 

dapat dilihat pada lampiran 38 sampai 41 dan lampiran 47 sampai 50.  

3.5.1.2 Siswa  

Penelitian ini akan dilakukan terhadap siswa kelas V SD Negeri 2 

Kalikajar Kaligondang Purbalingga. Data yang berasal dari siswa berupa data 

tentang aktivitas dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I 

dan II.  

3.5.1.3 Dokumen 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar nilai siswa 

kelas V SD Negeri 2 Kalikajar tahun pelajaran 2010/2011 dan dokumentasi yang 
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berupa foto pada saat pembelajaran berlangsung. Data tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 2 dan 56. 

3.5.2 Jenis Data 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 

kualitatif dan kuantitatif. 

3.5.2.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi mengenai hasil 

pengamatan terhadap performansi guru dan aktivitas belajar siswa yang dilakukan 

selama siklus I dan II. Hasil pengamatan akan dicatat dalam lembar pengamatan. 

3.5.2.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa nilai hasil belajar siswa. Data 

ini diperoleh melalui tes pada tiap akhir pembelajaran dan tes formatif pada setiap 

akhir pelaksanaan siklus I dan II. Data kuantitatif yang diolah dalam penelitian ini 

yaitu data hasil tes formatif siklus I dan II. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik non tes dan tes. 

3.5.3.1 Teknik Non tes 

Menurut Sudjana (2010: 114), jenis non tes lebih sesuai untuk menilai 

aspek tingkah laku, seperti menilai aspek sikap, minat, perhatian, karakteristik, 

dan lain-lain yang sejenis. Data kualitatif yang meliputi hasil pengamatan 

terhadap performansi guru dan aktivitas belajar siswa diambil dengan teknik non 

tes. 
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3.5.3.2 Teknik Tes 

Tes digunakan untuk menilai isi pendidikan, misalnya aspek pengetahuan, 

kecakapan, keterampilan, dan pemahaman pelajaran yang telah diberikan oleh 

guru ( Sudjana 2010: 114). Data kuantitatif yang meliputi hasil tes formatif pada 

siklus I dan II diambil dengan teknik tes. Hasil tes dapat digunakan guru untuk 

merencanakan tindak lanjut terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan 

kemudian. 

3.5.4 Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru serta tes formatif. 

3.5.4.1 Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati performansi guru dan 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk 

mengamati performansi guru, digunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG) yang dimodifikasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

APKG ini terdiri dari APKG I dan APKG II. APKG I digunakan untuk menilai 

guru dalam merancang perencanaan pembelajaran. Sementara, APKG II 

digunakan untuk menilai performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Lembar pengamatan aktivitas siswa beserta deskriptornya dapat dilihat pada 

lampiran 3 dan 4. Sementara, lembar pengamatan performansi guru beserta 

deskriptornya dapat dilihat pada lampiran 5 sampai 8. 

3.5.4.2 Tes 

Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Tes ini 

diberikan pada setiap akhir pembelajaran dan akhir pelaksanaan siklus I dan II. 
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Bentuk soal tes yang akan digunakan yaitu uraian. Jumlah soal tes tiap akhir 

pembelajaran dan tes formatif tiap siklus yaitu 5 soal. Kisi-kisi soal, analisis butir 

soal, dan soal tes serta kunci jawaban yang akan digunakan pada siklus I dan II 

dapat dilihat pada lampiran 9 sampai dengan 32.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian. Data-data yang telah diperoleh 

tersebut dianalisis untuk diketahui hasil akhirnya. Analisis terhadap data yang 

diperoleh meliputi analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

3.6.1 Data Kualitatif 

Data kualitiatif yang akan dianalisis meliputi performansi guru dan 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. 

3.6.1.1 Menganalisis Performansi Guru 

Untuk menentukan nilai perolehan dari hasil pengamatan terhadap 

performansi guru yaitu: 

(1) Menentukan Perolehan Nilai APKG I: 

R =       x 100 

Keterangan:  

R  =  APKG Perencanaan Pembelajaran 

SP  = Skor Perolehan 

SM  = Skor Maksimal 

(2) Menentukan Perolehan Nilai APKG II: 

K  =       x 100 

 SP 

SM 

 SP 

SM 
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Keterangan:  

K  =  APKG Pelaksanaan Pembelajaran 

SP  = Skor Perolehan 

SM = Skor Maksimal 

(3) Menentukan Nilai akhir APKG I dan APKG II: 

 

  Keterangan: 

NA =  Nilai Akhir APKG 

R = APKG Perencanan Pembelajaran 

K = APKG Pelaksanaan Pembelajaran 

(Tim Review dan Revisi APKG PPGSD, 1998: 12) 

Hasil perolehan nilai performansi guru dianalisis dengan pedoman pada 

tabel berikut: 

 
Tabel 3.1. Pedoman Penilaian APKG 

Nilai Akhir Kriteria 

85-100 A 

80-84 AB 

70-79 B 

65-69 BC 

60-64 C 

55-59 CD 

50-54 D 

<50 E 
(Pusat Pengembangan PPL 2011: 12) 
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3.6.1.2 Menganalisis Aktivitas Siswa 

Untuk mengambil data mengenai aktivitas belajar siswa digunakan lembar 

pengamatan siswa sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Nama 

Aspek Pengamatan 
Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) A B C D

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
              
              
              
        

Jumlah Siswa       
Jumlah Nilai  

  Persentase (%)  
 

Keterangan: 

A: Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B: Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal 

C: Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 

D: Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok 

Masing-masing aspek yang diamati memiliki skor maksimal 4. Apabila 

semua aspek sempurna, maka skor maksimal keseluruhan yaitu 16. Nilai aktivitas 

belajar siswa dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

 

Keterangan: 

 = Nilai Aktivitas Siswa 
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∑X = jumlah skor perolehan 

∑s = jumlah siswa 

∑n = jumlah skor maksimal 

Hasil perolehan nilai aktivitas belajar siswa dianalisis dengan pedoman 

pada tabel berikut: 

 
Tabel 3.3. Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% – 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

( Yonny dkk 2010: 176) 

3.6.2 Data Kuantitatif 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan hasil belajar siswa 

yaitu: 

3.6.2.1 Menentukan Nilai Akhir Siswa 

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing 

siswa yaitu:  

NA =       x 100 

Keterangan: NA =  Nilai Akhir 

 SP =  Skor Perolehan 

 SM =  Skor Maksimal (BSNP 2007: 25) 

 SP 

SM 
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3.6.2.2 Menentukan Rata-rata Kelas 

Rata-rata kelas dapat dihitung dengan cara: 

M = ∑ 

Keterangan: ∑X  =  jumlah nilai yang diperoleh siswa 

  ∑n  =  jumlah siswa 

  M    =  rata-rata kelas (Sudjana 2010: 125) 

3.6.2.3 Menentukan Tuntas Belajar Klasikal 

Tuntas belajar klasikal dapat dihitung dengan cara: 

TBK = ∑ x 100% 

Keterangan: TBK = Tuntas Belajar Klasikal 

 ∑s  =  jumlah siswa yang memenuhi KKM  

  ∑n  =  jumlah siswa keseluruhan 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

yaitu: 

3.7.1 Performansi guru 

Nilai akhir yang diperoleh guru minimal B atau 71  meliputi: 

(1) APKG Perencanaan Pembelajaran (APKG I) 

Penghitungan dalam APKG I yaitu dengan menjumlahkan skor yang 

diperoleh dari keenam aspek yang telah ditentukan, kemudian dibagi 

dengan jumlah skor maksimal lalu dikali dengan seratus. 

 

s 
n 

X 

n 
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(2) APKG Pelaksanaan Pembelajaran (APKG II) 

Penghitungan dalam APKG II yaitu dengan menjumlahkan skor yang 

diperoleh dari ketujuh aspek yang telah ditentukan, kemudian dibagi 

dengan jumlah skor maksimal lalu dikali dengan seratus. 

Untuk menghitung nilai akhir dari APKG I dan APKG II yaitu nilai APKG 

I dikali 1 dijumlah dengan nilai APKG II dikali 2 kemudian dibagi 3. 

3.7.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Persentase aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran sekurang-

kurangnya 75%, yang meliputi: 

(1) Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli. 

(2) Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal. 

(3) Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal. 

(4) Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

3.7.3 Hasil Belajar Siswa 

(1) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 65 berdasarkan KKM mata pelajaran 

matematika. 

(2) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% (Mulyasa, E. 2008: 

101-2). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 

Kalikajar Kaligondang Purbalingga pada materi pokok sifat-sifat bangun datar 

telah dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil penelitian yang dilakukan pada siklus I 

dan II di SD Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga meliputi hasil non tes 

dan tes. Hasil non tes siklus I dan II berupa data pengamatan terhadap performansi 

guru dan aktivitas belajar siswa, sedangkan hasil tes berupa nilai tes formatif. 

Hasil penelitian secara rinci dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai data pelaksanaan tindakan pada 

siklus I. Data yang akan dipaparkan meliputi hasil pengamatan proses 

pembelajaran, hasil belajar, refleksi, dan revisi. 

4.1.1.1 Paparan Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran 

Pengamatan selama proses pembelajaran dilakukan terhadap performansi 

guru dan aktivitas belajar siswa. Data mengenai performansi guru dan aktivitas 

belajar siswa ini diambil dengan teknik nontes. Pengamatan terhadap performansi 

guru meliputi pengamatan perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran. Data hasil penilaian terhadap kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran disajikan dalam tabel 4.1 berikut: 



50 
 

 

Tabel 4.1. Data Hasil Penilaian terhadap Perencanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Indikator 
Skor 

Pertemuan Skor 
Rata-rata 1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

dan dampak pengiring sesuai model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

4 4 4 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

3 3,33 3,16 

3. Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3,55 3,66 3,61 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3 3 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

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

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

Jumlah 20,55 20,99 20,77 

Nilai  85,62 87,46 86,54 

 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran pada siklus I mencapai 86,54. Data 

selengkapnya mengenai hasil penilaian terhadap perencanaan pembelajaran siklus 

I dapat dilihat pada lampiran 38 dan 39. 

Sementara, data hasil penilaian terhadap kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2. Data Hasil Penilaian terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Indikator 
Skor 

Pertemuan Skor 
Rata-rata 1 2 

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

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw 

3,16 3,33 3,24 

3. Mengelola interaksi kelas 3,2 3,4 3,3 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar 

3,2 3,4 3,3 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 
dalam pembelajaran matematika 3,33 3,33 3,33 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 3,5 3,5 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3 3,25 3,12 
Jumlah 22,89 23,71 23,30 
Nilai  81,75 84,68 83,22 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus I mencapai 

83,22. Data selengkapnya mengenai hasil penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran siklus I dapat dilihat pada lampiran 40 dan 41. 

Dari tabel 4.1 dan 4.2 dapat dibuat rekapitulasi data yang menunjukkan 

penilaian terhadap performansi guru sebagai berikut: 

 
Tabel 4.3. Data Performansi Guru Siklus I 

No. Indikator Nilai Keterangan 

1. Kemampuan merencanakaan pembelajaran 
(APKG I) 

86,54 A 

2. Kemampuan melaksanakan pembelajaran (APKG 
II) 

83,22 AB 

Niai Akhir 84,33 AB 
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Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai akhir performansi guru 

selama pembelajaran siklus I mencapai 84,33. Nilai tersebut diperoleh dengan 

menjumlahkan nilai APKG I yang dikalikan 1 dengan nilai APKG II yang 

dikalikan 2, lalu dibagi 3. 

Selain mengamati performansi guru, pengamatan juga dilakukan terhadap 

aktivitas belajar siswa. Data aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

siklus I disajikan dalam tabel 4.4 berikut: 

 
Tabel 4.4. Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Indikator 
Skor 

Pertemuan Skor 
Rata-rata 

Persentase 
(%) Kriteria

1 2 
1. Aktivitas siswa dalam 

diskusi kelompok ahli 60 64 62 67,39 Tinggi 

2. Aktivitas siswa dalam 
menyampaikan materi 
di kelompok asal 

67 70 68,5 74,46 Tinggi 

3. Aktivitas siswa dalam 
bekerjasama di 
kelompok asal 

68 70 69 75 Sangat 
Tinggi 

4. Aktivitas siswa dalam 
menyampaikan hasil 
diskusi kelompok 

63 65 64 69,56 Tinggi 

Jumlah  263,5 286,41 
Tinggi Rata-rata 65,88 71,60 

 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa pada 

siklus I tergolong dalam kriteria tinggi. Persentase aktivitas belajar siswa secara 

keseluruhan mencapai 71,60%. Indikator yang masuk dalam kriteria sangat tinggi 

yaitu indikator ketiga dengan persentase sebesar 75%. Indikator kedua 

memperoleh persentase sebesar 74,46% dan indikator keempat memperoleh 
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persentase sebesar 69,56%. Sementara, indikator yang persentasenya paling 

rendah yaitu indikator pertama dengan persentase sebesar 67,39%. Hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa siklus I selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 43, 44, dan 45. 

4.1.1.2 Paparan Hasil Belajar 

Data hasil belajar yang akan disajikan berupa nilai hasil tes formatif siklus 

I. Siswa yang mengikuti tes formatif pada siklus I berjumlah 23 siswa yang terdiri 

dari 14 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Data hasil belajar dari tes formatif 

siklus I dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

 
Tabel 4.5. Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus I 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai 

96 1 96 
92 2 184 
91 1 91 
88 3 264 
87 1 87 
83 3 249 
74 1 74 
71 1 71 
70 2 140 
64 1 64 
51 4 204 
42 1 42 
40 1 40 
37 1 37 

Jumlah 23 1643 
Rata-rata 71,43 
Persentase tuntas 65,22% 
Persentase tidak tuntas 34,78% 
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Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar 

siswa pada siklus I yaitu 71,43. Persentase siswa yang tuntas belajar pada siklus I 

mencapai 65,22%. Hal ini dapat diartikan bahwa 65,22% dari 23 siswa yaitu 15 

orang siswa memperoleh nilai tes formatif sesuai atau lebih dari KKM (65). 

Sementara, persentase siswa yang tidak tuntas belajar yaitu 34,78%. Hal ini dapat 

diartikan bahwa 34,78% dari 23 siswa yaitu 8 orang siswa memperoleh nilai tes 

formatif kurang dari KKM (65). Data selengkapnya mengenai nilai hasil belajar 

siswa siklus I dapat dilihat pada lampiran 46. 

4.1.1.3 Refleksi 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah peneliti terapkan pada 

pembelajaran matematika kelas V materi sifat-sifat bangun datar di SDN 2 

Kalikajar Kaligondang Purbalingga. Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan, pelaksanaan pembelajaran siklus I belum menunjukkan hasil yang 

maksimal baik pada performansi guru maupun aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Nilai  APKG I dan APKG II pada pertemuan pertama yaitu 85,62 dan 

81,75. Pada pertemuan kedua, nilai untuk APKG I dan APKG II yaitu 87,46 dan 

84,68. Nilai akhir dari APKG I dan APKG II pada siklus I mencapai 84,33. 

Meskipun perolehan nilai tersebut menunjukkan bahwa performansi guru dalam 

pembelajaran sudah baik, namun masih ada kekurangan yang terjadi baik dalam 

merencanakan maupun melaksanakan pembelajaran. Peneliti masih kurang baik 

dalam merancang pengelolaan kelas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe Jigsaw. Hal ini dibuktikan dengan perolehan skor 

pada kedua aspek tersebut yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan 

perolehan skor pada aspek-aspek yang lain. 
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Selain performansi guru, aktivitas belajar siswa pada siklus I pun belum 

maksimal. Persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama yaitu 

70,11% dan pada pertemuan kedua 73,09%, sehingga diperoleh persentase rata-

rata aktivitas belajar siswa siklus I sebesar 71,60%. Secara keseluruhan, aktivitas 

belajar siswa pada saat pembelajaran sudah tergolong tinggi. Aktivitas belajar 

siswa tergolong tinggi apabila persentasenya berkisar 50%-74,99%. Sebagian 

siswa sudah berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun masih ada aspek 

yang persentasenya lebih rendah apabila dibandingkan dengan aspek-aspek yang 

lain. Aspek tersebut yaitu aspek aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli dan 

aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok. Persentase aktivitas 

siswa dalam diskusi kelompok ahli pada pertemuan pertama yaitu 65,22% dan 

persentase aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok yaitu 

68,48%. Pada pertemuan kedua, persentase aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok ahli mencapai 69,56% dan persentase aktivitas siswa dalam 

menyampaikan hasil diskusi kelompok mencapai 70,65%. Persentase tersebut 

menunjukkan bahwa siswa belum terbiasa melaksanakan kegiatan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw, khususnya kegiatan diskusi dalam kelompok ahli dan 

persentasi hasil diskusi kelompok. Hal ini karena pembelajaran matematika 

dengan menerapakan model kooperatif tipe Jigsaw adalah pengalaman baru bagi 

mereka. Selama ini pembelajaran matematika yang berlangsung di kelas lebih 

didominasi oleh ceramah guru, sehingga siswa hampir tidak pernah belajar 

bersama teman-temannya dalam kelompok. 

Performansi guru dan aktivitas belajar siswa yang belum maksimal ini 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Rata-rata nilai 
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hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 71,43 dengan persentase tuntas belajar 

klasikal sebesar 65,22%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran belum 

dapat dikatakan berhasil. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila persentase 

tuntas belajar klasikal sekurang-kurangnya mencapai 75%. 

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, 

maka akan dilaksanakan siklus II. Pada siklus II, pembelajaran akan diperbaiki 

agar performansi guru dan aktivitas belajar siswa dapat meningkat. Dengan 

demikian, hasil belajar siswa akan turut meningkat pula sehingga indikator-

indikator keberhasilan pembelajaran pun dapat terpenuhi. 

4.1.1.4 Revisi 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, maka akan 

dilakukan revisi pada siklus II. Pada siklus II, peneliti akan merancang 

pengelolaan kelas dan melaksanakan pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

Jigsaw sebaik mungkin. Rancangan pengelolan kelas akan disusun secara lebih 

baik dan jelas dari sebelumnya. Peneliti juga akan memberikan penjelasan kepada 

siswa yang belum begitu memahami alur kegiatan pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe Jigsaw. Apabila siswa sudah memahami alur kegiatan 

pembelajaran, maka siswa pun dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

baik. Dengan demikian, peneliti dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan baik pula sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.  

Selain itu, peneliti juga akan memberikan motivasi dan bimbingan yang 

lebih merata dan maksimal agar siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya dalam melaksanakan diskusi kelompok ahli dan 
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menyampaikan hasil diskusi kelompok. Peneliti akan memberikan bimbingan 

kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bimbingan dan memantau 

individu atau kelompok yang belum membutuhkan bimbingan. Dengan adanya 

perlakuan-perlakuan tersebut diharapkan performansi guru, aktivitas, dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat sehingga indikator-indikator keberhasilan 

pembelajaran pun dapat terpenuhi. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Setelah melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada siklus I, peneliti 

mengetahui bahwa proses dan hasil pembelajaran masih kurang memuaskan 

sehingga perlu melaksanakan tindakan pada siklus II. Penelitian tindakan pada 

siklus II dilaksanakan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar pada siklus I. 

Hasil pembelajaran pada siklus II dijabarkan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Paparan Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran  

Pengamatan selama proses pembelajaran dilakukan terhadap performansi 

guru dan aktivitas belajar siswa. Performansi guru yang diamati meliputi 

kemampuan dalam merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. 

Data hasil penilaian terhadap kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran siklus II disajikan dalam tabel 4.6 berikut: 
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Tabel 4.6. Data Hasil Penilaian terhadap Perencanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Indikator 

Skor 

Pertemuan 
Skor 

Rata-rata 
1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

dan dampak pengiring sesuai model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

4 4 4 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

3,33 3,33 3,33 

3. Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3,77 3,77 3,77 

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

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 
3,5 4 3,75 

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

Jumlah 21,60 22,10 21,85 

Nilai  90,00 92,08 91,04 

 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran pada siklus II mencapai 91,04.1 Data 

selengkapnya mengenai hasil penilaian terhadap perencanaan pembelajaran siklus 

II dapat dilihat pada lampiran 47 dan 48. 

Sementara, data hasil penilaian terhadap kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.7. Data Hasil Penilaian terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Indikator 
Skor 

Pertemuan Skor 
Rata-rata 1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 
pembelajaran 4 4 4 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw 

3,33 3,66 3,49 

3. Mengelola interaksi kelas 3,6 3,6 3,6 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif 
siswa terhadap belajar 

3,4 3,6 3,5 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 
dalam pembelajaran matematika 3,33 3,66 3,49 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar 3,5 3,5 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,25 3,5 3,38 
Jumlah 24,41 25,52 24,96 
Nilai  87,17 91,14 89,14 

 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai kemampuan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran mencapai 89,14. Data selengkapnya 

mengenai hasil penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus II dapat 

dilihat pada lampiran 49 dan 50. 

Dari tabel 4.6 dan 4.7 dapat dibuat rekapitulasi data yang menunjukkan 

penilaian terhadap performansi guru sebagai berikut: 

 
Tabel 4.8. Data Performansi Guru Siklus II 

No. Indikator Nilai Keterangan 
1. Kemampuan merencanakaan pembelajaran 

(APKG I) 
91,04 A 

2. Kemampuan melaksanakan pembelajaran (APKG 
II) 

89,14 A 

Niai Akhir 89,77 A 
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Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa nilai akhir performansi guru 

selama pembelajaran siklus II mencapai 89,77. Nilai tersebut diperoleh dengan 

menjumlahkan nilai APKG I yang dikalikan 1 dengan nilai APKG II yang 

dikalikan 2, lalu dibagi 3. 

Selain mengamati performansi guru, pengamatan juga dilakukan terhadap 

aktivitas belajar siswa. Data aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

siklus II disajikan dalam tabel 4.9 berikut: 

 
Tabel 4.9. Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Indikator 
Skor 

Pertemuan Skor 
Rata-rata 

Persentase 
(%) Kriteria

1 2 
1. Aktivitas siswa dalam 

diskusi kelompok ahli 71 76 73,5 79,89 Sangat 
Tinggi 

2. Aktivitas siswa dalam 
menyampaikan materi 
di kelompok asal 

73 76 74,5 80,98 Sangat
Tinggi 

3. Aktivitas siswa dalam 
bekerjasama di 
kelompok asal 

74 78 76 82,61 Sangat 
Tinggi 

4. Aktivitas siswa dalam 
menyampaikan hasil 
diskusi kelompok 

71 77 74 80,43 Sangat 
Tinggi 

Jumlah 298 323,91 Sangat 
Tinggi Rata-rata 74,50 80,98 

 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa pada 

siklus II tergolong dalam kriteria sangat tinggi. Persentase aktivitas belajar siswa 

secara klasikal mencapai 80,98%. Indikator yang mencapai persentase tertinggi 

yaitu indikator ketiga dengan persentase sebesar 82,61%. Indikator kedua 

memperoleh persentase sebesar 80,98% dan indikator keempat memperoleh 

persentase sebesar 80,43%. Sementara, indikator yang persentasenya paling 
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rendah yaitu indikator pertama dengan persentase sebesar 79,89%. Hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa siklus II selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 52, 53, dan 54. 

4.1.2.2 Paparan Hasil Belajar 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari nilai tes formatif yang dilaksanakan 

pada akhir siklus II. Hasil tes formatif siklus II merupakan hasil tes setelah 

dilakukan tindakan pada pembelajaran sifat-sifat bangun datar. Siswa yang 

mengikuti tes pada siklus II berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-

laki dan 8 siswa perempuan. Data hasil belajar dari tes formatif siklus II dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat dilihat pada tabel 

4.10 berikut: 

 
Tabel 4.10. Data Nilai Hasil Tes Formatif Siklus II 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai 
100 2 200 
96 6 576 
92 1 92 
88 1 88 
85 1 85 
84 1 84 
81 2 162 
73 1 73 
71 1 71 
69 2 138 
68 1 68 
61 1 61 
56 1 56 
53 1 53 
46 1 46 

Jumlah 23 1853 
Rata-rata 80,56 
Persentase tuntas 82,61% 
Persentase tidak tuntas 17,39% 
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Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil belajar 

siswa pada siklus II yaitu 80,56. Persentase siswa yang tuntas belajar pada siklus 

II mencapai 82,61%. Hal ini dapat diartikan bahwa 82,61% dari 23 siswa yaitu 19 

orang siswa memperoleh nilai tes formatif sesuai atau lebih dari KKM (65). 

Perolehan persentase tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran pada siklus II 

sudah berhasil. Sementara, persentase siswa yang tidak tuntas belajar yaitu 

17,39%. Hal ini dapat diartikan bahwa 17,39% dari 23 siswa yaitu 4 orang siswa 

memperoleh nilai tes formatif kurang dari KKM (65). 

Dari data hasil belajar siswa yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa proses dan hasil pembelajaran pada siklus II sudah berhasil karena 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 82,61%. Data selengkapnya 

mengenai nilai hasil belajar siswa siklus II dapat dilihat pada lampiran 55. 

4.1.2.3 Refleksi 

Data hasil penelitian pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan 

performansi guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa dari siklus I. Peningkatan 

performansi guru ditunjukkan dengan perolehan nilai APKG I dan APKG II pada 

pertemuan pertama siklus II sebesar 90 dan 87,17. Pada pertemuan kedua, nilai 

untuk APKG I dan APKG II yaitu 92,08 dan 91,14. Nilai akhir performansi guru 

pada siklus II mencapai 89,77. Secara keseluruhan perolehan nilai tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan performansi guru dari siklus I. Perolehan skor 

pada aspek merancang pengelolaan kelas dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pun mengalami 

peningkatan. Pada siklus II ini peneliti menyusun perencanaan pembelajaran yang 



63 
 

 

lebih baik lagi, khususnya dalam merancang pengelolaan kelas. Peneliti juga 

melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang lebih baik dari 

sebelumnya. Peneliti memberikan motivasi dan bimbingan kepada individu atau 

kelompok yang membutuhkan bimbingan dan memantau individu atau kelompok 

yang belum membutuhkan bimbingan. Selain itu peneliti juga memberikan 

penjelasan kembali mengenai alur kegiatan pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe Jigsaw agar siswa lebih memahami alur kegiatan pembelajaran, 

sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik pula. 

Upaya perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti telah 

memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya persentase aktivitas belajar siswa dari siklus I. 

Persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama yaitu 78,53% dan pada 

pertemuan kedua 83,42%. Persentase rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus 

II yang diperoleh dari persentase kedua pertemuan tersebut yaitu 80,98%. 

Sebagian besar siswa sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal baik dalam 

kelompok ahli maupun kelompok asal. Siswa sudah berperan aktif dan tidak malu 

lagi dalam diskusi kelompok ahli. Di kelompok asal pun demikian, siswa sudah 

berani mengemukakan pendapatnya dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. Persentase aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli pada 

pertemuan pertama siklus II yaitu 77,17% dan persentase aktivitas siswa dalam 

menyampaikan hasil diskusi kelompok juga mencapai 77,17%. Pada pertemuan 

kedua, persentase aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli meningkat menjadi 

82,60% dan persentase aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi 

kelompok menjadi 83,70%. 
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Meningkatnya performansi guru dan aktivitas belajar siswa pada akhirnya 

turut meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus II. Pada saat siklus I, rata-rata 

nilai hasil belajar siswa yaitu 71,43, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 

80,56. Peningkatan hasil belajar siswa ini juga ditunjukkan dengan meningkatnya 

persentase tuntas belajar klasikal pada siklus II. Persentase tuntas belajar klasikal 

pada siklus I yang hanya mencapai 65,22%, pada siklus II meningkat menjadi 

82,61%. 

Peningkatan performansi guru serta aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

siklus II memberikan suatu simpulan bahwa pembelajaran sudah berhasil dan 

memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini dapat diartikan bahwa peneliti tidak 

perlu melaksanakan siklus selanjutnya. 

4.1.2.4 Revisi 

Hasil penelitian pada siklus II yang meliputi pengamatan terhadap 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa, serta penilaian terhadap hasil belajar 

siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, peneliti tidak perlu melaksanakan tindak lanjut ke siklus berikutnya. 

4.2 Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pemaknaan temuan penelitian dan 

implikasi hasil penelitian. Dasar pembahasan dalam penelitian ini yaitu hasil non 

tes dan tes pada siklus I dan II. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penelitian yang telah dilaksanakan memperoleh data dengan pemaknaan 

sebagai berikut: 
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4.2.1.1 Performansi Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I, dapat diketahui bahwa 

performansi guru dalam pembelajaran sudah tergolong baik. Rata-rata nilai yang 

diperoleh guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yaitu 86,54 

dan 83,22. Meskipun nilai performansi guru pada siklus I sudah baik, tetapi guru 

belum maksimal dalam merancang pengelolaan kelas dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan model koopertif tipe Jigsaw. Guru juga belum memberikan 

motivasi dan bimbingan yang baik kepada siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

Pada siklus II, guru melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang 

terjadi selama proses pembelajaran siklus I. Guru merancang pengelolaan kelas 

dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model kooperatif tipe Jigsaw 

yang lebih baik dari sebelumnya. Guru juga memberikan penjelasan kembali 

mengeni alur kegiatan pembelajaran dengan model kooperatif tipe Jigsaw agar 

siswa semakin paham dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

baik pula. Selain itu, pemberian motivasi dan bimbingan pun sudah dilaksanakan 

secara merata dan maksimal. Guru memberikan motivasi dan bimbingan kepada 

individu atau kelompok yang membutuhkan bimbingan dan memantau individu 

atau kelompok yang belum membutuhkan bimbingan. Dengan upaya perbaikan 

tersebut, maka performansi guru dapat meningkat dari siklus I. Nilai rata-rata 

yang diperoleh guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran pada 

siklus II mencapai 91,04 dan 89,14.  

Peningkatan performansi guru dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4.1. Diagram Peningkatan Performansi Guru 

4.2.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa pada siklus I secara keseluruhan sudah tergolong 

dalam kriteria tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan persentase aktivitas 

belajar siswa yang mencapai 71,60%. Meskipun tergolong tinggi, namun masih 

ada beberapa aspek yang memperoleh persentase lebih kecil apabila dibandingkan 

dengan aspek-aspek yang lain. Aspek tersebut yaitu aspek aktivitas siswa dalam 

diskusi kelompok ahli dan aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi 

kelompok. Sebagian siswa belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di 

kelompok ahli, khususnya dalam kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi 

kelompok masih didominasi oleh siswa-siswa yang pandai saja. Di kelompok asal 

pun demikian, siswa masih malu untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum terbisa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Persentase aktivitas siswa dalam diskusi 
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kelompok ahli yaitu 67,39% dan persentase aktivitas siswa dalam menyampaikan 

hasil diskusi kelompok yaitu 69,56%. Sementara, persentase aktivitas siswa dalam 

menyampaikan materi di kelompok asal mencapai 74,46% dan persentase 

aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal mencapai 75%. 

Pada siklus II, aktivitas belajar siswa meningkat dari siklus I. Siswa sudah 

dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal baik di kelompok ahli maupun 

kelompok asal. Sebagian besar siswa sudah memahami alur kegiatan 

pembelajaran dan menyadari peran serta tanggung jawabnya dalam kegiatan 

pembelajaran. Diskusi di kelompok ahli sudah berjalan dengan baik. Siswa tidak 

malu lagi untuk belajar bersama teman-temannya. Di kelompok asal pun 

demikian, siswa sudah berani untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok di 

depan teman-temannya. Peningkatan aktivitas belajar siswa ini ditunjukkan 

dengan meningkatnya persentase aktivitas belajar siswa dari siklus I. Secara 

keseluruhan, persentase aktivitas belajar siswa pada siklus II mencapai 80,98%. 

Persentase aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli meningkat dari siklus I 

menjadi 79,89% dan persentase aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi 

kelompok meningkat pula menjadi 80,43%. Sementara, persentase aktivitas siswa 

dalam menyampaikan materi di kelompok asal pun meningkat menjadi 80,98% 

dan persentase aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal meningkat 

menjadi 82,61%. 

Peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II dapat dilihat 

pada gambar 4.2 berikut: 
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Gambar 4.2.Diagram Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

4.2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar 

siswa mencapai 71,43. Namun, pembelajaran yang telah dilaksanakan belum 

dapat dikatakan berhasil karena persentase tuntas belajar klasikal yang diperoleh 

hanya mencapai 65,22%. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila tuntas belajar 

klasikal sekurang-kurangnya mencapai 75%. Kurang berhasilnya pembelajaran 

pada siklus I disebabkan karena performansi guru dan aktivitas belajar siswa yang 

kurang maksimal selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa juga 

belum terbiasa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran 

matematika kelas V materi sifat-sifat bangun datar merupakan pengalaman yang 

baru bagi mereka.  

Pada pelaksanaan siklus II, nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 

dari siklus I menjadi 80,56. Meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa turut 
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meningkatkan persentase tuntas belajar klasikal pada siklus II. Persentase tuntas 

belajar klasikal pada siklus II mencapai 82,61%. Pada siklus II ini, guru dan siswa 

sudah dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan 

baik. 

Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada 

gambar 4.3 berikut: 

 

 

Gambar 4.3. Diagram Peningkatan Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II telah berjalan dengan baik. Hasil 

penelitian pada siklus II pun dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan, sehingga pembelajaran dikatakan berhasil. Keberhasilan pembelajaran 

ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dalam pembelajaran matematika kelas V materi sifat-sifat bangun datar dapat 

diterima serta dipahami oleh guru dan siswa dengan baik. 
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4.1 Implikasi Hasil Penelitian 

Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah peneliti terapkan pada 

pembelajaran matematika kelas V materi sifat-sifat bangun datar di SD Negeri 2 

Kalikajar Kaligondang Purbalingga. Hasil penelitian siklus I dan II membuktikan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

performansi guru serta aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw membuat guru lebih 

baik dan matang dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, guru membimbing siswa untuk mempelajari materi di kelompok 

ahli dan kelompok asal. Selain itu guru juga memberikan motivasi dan bimbingan 

kepada siswa baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan. 

Hal ini bertujuan agar siswa dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menuntut 

guru untuk giat berlatih membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, serta memberikan motivasi dan bimbingan 

kepada siswa sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan agar performansi guru 

dalam kegiatan pembelajaran semakin baik dan meningkat.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga terbukti 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Model 

pembelajaran ini menekankan siswa untuk aktif belajar bersama di kelompok asal 

dan kelompok ahli. Di kelompok asal, setiap siswa memperoleh tugas untuk 

mempelajari materi tertentu yang berbeda dengan temannya. Materi tersebut 

kemudian dipelajari bersama di kelompok ahli. Setelah selesai mempelajari 

materi, siswa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan materi yang telah 
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dipelajari bersama di kelompok ahli. Di kelompok asal, siswa harus bekerjasama 

kembali untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan hasilnya 

kemudian dilaporkan di depan teman sekelas. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw menuntut siswa untuk bekerjasama dan berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran agar aktivitas belajar siswa semakin baik dan dapat 

meningkat. Performansi guru yang baik akan meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, sehingga hasil belajar siswa pun turut meningkat pula.  

Peningkatan performansi guru serta aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

siklus I dan II, membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

tepat diterapkan pada pembelajaran matematika kelas V materi sifat-sifat bangun 

datar dengan karakteristik materi yang banyak dan dapat dibagi-bagi. Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga tepat diterapkan pada siswa usia 

sekolah dasar yang memiliki karakteristik senang bermain, senang bergerak, 

senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu 

secara langsung. Keberhasilan penelitian tersebut dapat dijadikan pedoman bagi 

guru untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata 

pelajaran, materi, dan kelas lain, dengan tetap memperhatikan karakteristik siswa 

dan materi yang akan dipelajari. Sekolah hendaknya juga memberikan 

kesempatan dan fasilitas bagi guru untuk memahami, menerapkan dan 

mengembangkan model pembelajaran yang bervariasi, kususnya model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw agar pembelajaran di sekolah semakin 

inovatif dan menghasilkan siswa yang berkualitas. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

(1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan performansi guru dalam kegiatan pembelajaran. Guru 

menjadi giat berlatih membuat perencanaan pembelajaran dan 

melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, guru juga membimbing siswa untuk mempelajari materi di 

kelompok ahli dan kelompok asal. Motivasi dan bimbingan juga 

diberikan sesuai kebutuhan siswa. Tugas dan peran yang beragam 

tersebut menjadikan guru semakin kreatif dalam pembelajaran, sehingga 

performansi guru pun turut meningkat. Nilai performansi guru pada 

siklus I mencapai 84,33 (AB) dan pada siklus II meningkat menjadi 

89,77 (A). 

(2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Siswa semakin aktif berdiskusi di kelompok ahli dan kelompok asal. 

Kerjasama siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

juga sudah baik. Siswa menyelesaikan tugas dengan giat dan tekun.  

Selain itu, siswa juga sudah berani menyampaikan hasil diskusi 

kelompok di depan teman-temannya. Persentase rata-rata aktivitas belajar 
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siswa pada siklus I mencapai 71,60% dengan kriteria tinggi dan pada 

siklus II meningkat menjadi 80,98% dengan kriteria sangat tinggi. 

(3) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. Peningkatan 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa pada akhirnya turut 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw juga mengajarkan siswa untuk belajar menemukan 

pengetahuan bersama teman-temannya, sehingga pengetahuan tersebut 

akan lebih bermakna. Dengan demikian hasil belajar siswa pun akan 

lebih baik. Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I yang hanya 

mencapai 71,43 meningkat di siklus II menjadi 80,56. Peningkatan hasil 

belajar siswa tersebut turut meningkatkan persentase tuntas belajar 

klasikal. Pada siklus I, persentase tuntas belajar klasikal hanya mencapai 

65,22%. Sementara, pada siklus II persentase tuntas klasikal meningkat 

menjadi 82,61%.  

Peningkatan perfomansi guru serta aktivitas dan hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan 

model pembelajaran yang efektif pada pembelajaran matematika kelas V materi 

sifat-sifat bangun datar di SD Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga. 

5.2 Saran 

Saran yang peneliti berikan berkaitan dengan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di SD Negeri 2 Kalikajar Kaligondang Purbalingga, sebagai berikut: 
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(1) Guru diharapkan memahami model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dengan baik agar dapat menyusun rencana pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dan melaksanakannya dengan benar. 

(2) Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi sifat-sifat 

bangun datar sebagai salah satu alternatif model pembelajaran, khusunya 

pada kelas yang memiliki karakteristik yang sama dengan kelas yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

(3) Keberhasilan pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe 

Jigsaw bergantung pada guru dan siswa, sehingga guru diharapkan 

memberikan bimbingan yang maksimal agar siswa dapat berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

(4) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sekolah hendaknya 

memberikan kesempatan dan fasilitas bagi guru untuk memahami, 

menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran yang bervariasi, 

kususnya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw agar pembelajaran 

di sekolah semakin inovatif dan menghasilkan siswa yang berkualitas. 
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Lampiran 1 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KALIGONDANG 

SD NEGERI 2 KALIKAJAR 
Alamat : Desa Kalikajar, Kec.Kaligondang, Purbalingga. 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

No. Nama Siswa 
Jenis Kelamin 

L/P 
1 Nur Hajar Aji Dewantoro L 
2 Erlangga Enji Prasetya L 
3 Satria Nur Susilo L 
4 Aditya Dwi Prayitno L 
5 Ade Tia Sheva Muharror W. L 
6 Agustaf Aji Laksono L 
7 Tedy Aryanto L 
8 Tri Nur Winarsih P 
9 Diva Nurfaizah P 
10 Aditya Bagas Saputra L 
11 Tri Anggraini P 
12 Fatika Anggraini P 
13 Khusnul Khotimah P 
14 Findya Anggraeni A. R. P 
15 Nafa Artina Dzikra S. P 
16 Anggit Pangestu L 
17 Irfan Dwi Pangestu L 
18 Riska Harvi Savitri P 
19 Fajar Saefulloh L 
20 Aditya Delvira Satriatama L 
21 Sigit Pujiono L 
22 Silvi Handayani P 
23 Randy Maulana L 
24 Stefanus P. Tokan L 
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Lampiran 2 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KALIGONDANG 

SD NEGERI 2 KALIKAJAR 
Alamat : Desa Kalikajar, Kec.Kaligondang, Purbalingga. 

 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS V 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

Mata Pelajaran/Materi : Matematika/Sifat-sifat Bangun Datar 

No. Nama Siswa 
Jenis Kelamin 

L/P 
Nilai 

1 Fajar Setyawan L 60 

2 Danu Kristanto L 50 

3 Annisa Aziz P 70 

4 Felani P 50 

5 Nika Ade Susami P 40 

6 Tito Nur Hidayanto L 80 

7 Agung Pangestu Putra L 60 

8 Amelia Damayanti P 80 

9 Aprilia Suratih P 55 

10 Dina Dwi Agustina P 50 

11 Elza Nofi Yanti P 58 

12 Emela Prasila Putri P 55 

13 Febriana Prihartanti P 70 

14 Gita Yunita P 70 

15 Laeli Wahyuningsih P 50 

16 Nabila Putri Wulandari P 55 

17 Nevita Arda Wardani P 75 

18 Risa Andriani P 70 

19 Rizky Putri Wahyu Setiani P 65 

20 Saputri Nur Pratiwi P 63 
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21 Saras Sekti P 70 

22 Tri Ayu Rahmawati P 50 

23 Viki Ramadhan L 58 

24 Zania Evandani P 60 

25 Zaqia Putri Perdani P 65 

26 Firman Candra Susanto L 53 

 

Guru  

 

       ttd 

 

       Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 

       19710202 199303 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam  Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw  

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Hajar Aji Dewantoro 
2 Erlangga Enji Prasetya 
3 Satria Nur Susilo 
4 Aditya Dwi Prayitno 
5 Ade Tia Sheva Muharror W.                         
6 Agustaf Aji Laksono                         
7 Tedy Aryanto                         
8 Tri Nur Winarsih                         
9 Diva Nurfaizah                         
10 Aditya Bagas Saputra                         
11 Tri Anggraini                         
12 Fatika Anggraini 
13 Khusnul Khotimah 
14 Findya Anggraeni R. 
15 Nafa Artina Dzikra S. 
16 Anggit Pangestu 
17 Irfan DwiPangestu 
18 Riska Harvi Savitri 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
19 Fajar Saefulloh 
20 Aditya Delvira Satriatama 
21 Sigit Pujiono 
22 Silvi Handayani 
23 Randy Maulana                         
24 Stefanus P. Tokan                         

Jumlah Siswa     
Jumlah Skor    Persentase (%) 

 

Keterangan: 

A : Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B : Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal 

C : Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 

D : Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok 

 

 



 

Lampiran 4 

DESKRIPTOR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN JIGSAW 

A. Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Siswa menjelaskan materi kepada teman dalam satu kelompok. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan teman dalam satu kelompok. 

3. Siswa mengajukan pertanyaan kepada teman dalam satu kelompok. 

4. Siswa menjawab pertanyaan teman dalam satu kelompok. 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

B. Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Materi yang disampaikan benar. 

2. Cara penyampaiannya tepat. 

3. Kalimatnya jelas. 

4. Penyampaiannya lancar. 

 Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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C. Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Siswa menyampaikan pendapatnya. 

2. Siswa menerima pendapat teman yang benar. 

3. Siswa memberikan koreksi terhadap kesalahan teman. 

4. Siswa menanggapi/menjelaskan pendapatnya. 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

D. Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Siswa menyampaikan hasil diskusi dengan benar. 

2. Siswa menyampaikan hasil diskusi dengan lancar. 

3. Siswa menyampaikan hasil diskusi dengan sistematis. 

4. Siswa menyampaikan hasil diskusi dengan lengkap. 

 Keteranagan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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Lampiran 5 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan dampak pengiring sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw                        

                                                                              1         2          3          4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) 

1.2 Merancang dampak pengiring  

    

 Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

 alat bantu pembelajaran 

1.  NAMA GURU  :  ………………………………………………….. 

2.  SEKOLAH  :  ………………………………………………….. 

3.  MATA PELAJARAN  :  ………………………………………………….. 

4.  KELAS  :  ………………………………………………….. 

5.  TANGGAL  :  ………………………………………………….. 

6.  WAKTU  :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                 :  ………………………………………………….. 
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2.3 Memilih sumber belajar    

   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

  3.2.1 Siswa dikelompokkan dalam  

bentuk kelompok-kelompok  

kecil (kelompok asal) 

  3.2.2 Setiap anggota kelompok             

ditugaskan untuk mempelajari  

materi tertentu 

  3.2.3 Siswa-siswa atau perwakilan 

dari kelompoknya masing-masing 

bertemu dengan anggota-anggota  

dari kelompok lain yang  

mempelajari materi yang sama  

(kelompok ahli) 

  3.2.4 Masing-masing perwakilan  

kelompok kembali ke kelompok  

asal untuk menjelaskan pada teman  

satu kelompoknya sehingga teman  

satu kelompoknya dapat memahami  

materi yang ditugaskan guru 

  3.2.5 Siswa diberi tes atau kuis 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 



84 
 

 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

dan fasilitas belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

    Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                                 

   Rata-rata butir 6 = F 

      

   Observer 

    

   _________________ 

   NIP. 

 

 

 

 

 

Nilai APKG I = R 
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Lampiran 6 

DESKRIPOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan dampak pengiring sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

 Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK). 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rumusan tujuan khusus dinyatakan dengan jelas sehingga 

tidak menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan tujuan khusus dinyatakan lengkap, bila 

memenuhi rambu-rambu: 

-  subyek belajar (A = audience) 

-  tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur     

(B = behaviour) 

- kondisi (C = condition), dan 

- kriteria keberhasilan (D = degree). 

c. Tujuan khusus berurutan secara logis, dari yang mudah ke 

yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari 

yang konkret ke yang abstrak, dan dari ingatan hingga 

evaluasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tujuan khusus tidak jelas dan 

tidak lengkap. 

Rumusan tujuan khusus jelas tetapi tidak 

lengkap atau tidak jelas tetapi lengkap. 

Rumusan tujuan khusus jelas dan lengkap, 

atau jelas dan logis, atau lengkap dan logis. 

Rumusan tujuan khusus jelas, lengkap, dan 

disusun secara logis. 
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Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring. 

 Penjelasan : Dampak pengiring adalah kemampuan di luar TPK yang 

terbentuk sebagai dampak iringan kegiatan pembelajaran, 

seperti kemampuan bekerja sama, mengemukakan pendapat, 

berpikir kritis, bertanggung jawab, disiplin. 

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring. 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi 

tidak operasional. 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional tetapi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa. 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional dan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa. 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran. 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 
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Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan alat bantu 

pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan alat bantu pembelajaran (media) 

adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga memudahkan siswa belajar (misalnya: 

gambar, model benda asli, peta), tidak termasuk papan tulis, 

penghapus, kapur dan sejenisnya. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan. 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media yang sesuai dengan tujuan. 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media yang sesuai dengan tujuan. 

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar. 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan 

sebagainya. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran kooperati tipe 

Jigsaw. 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, diskusi, belajar kelompok, presentasi hasil diskusi, dan 

sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 

dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 
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e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multi metode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal, 

i. memberikan peluang terjadinya proses kerjasama tim 

antarsiswa. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai sembilan descriptor tampak

 

 Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw. 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. 

    Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai 

berikut: 

1. Siswa dikelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok 

kecil (kelompok asal). 

Untul menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Kelompok asal dibentuk secara heterogen dari segi 

kemampuan siswa. 

2. Kelompok asal dibentuk secara heterogen dari segi 

usia. 

3. Kelompok asal dibentuk secara heterogen dari segi 

sosial. 

4. Kelompok asal dibentuk sesuai dengan jumlah materi 

yang akan dipelajari. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Setiap anggota kelompok ditugaskan untuk mempelajari 

materi tertentu. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Pembagian materi tepat. 

2. Pembagian materi jelas. 

3. Materi yang dipelajari berbentuk rangkuman yang 

siap dibagikan. 

4. Setiap siswa mendapat bagian materi tertentu untuk 

dipelajari. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Siswa-siswa atau perwakilan dari kelompoknya masing-

masing bertemu dengan anggota-anggota dari kelompok 

lain yang mempelajari materi yang sama (kelompok ahli). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Kelompok ahli dibentuk secara heterogen dari segi 

kemampuan. 

2. Kelompok ahli dibentuk secara heterogen dari segi 

usia. 

3. Kelompok ahli dibentuk secara heterogen dari segi 

sosial. 
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4. Anggota kelompok terdiri dari 4-6 orang. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

4. Masing-masing perwakilan kelompok kembali ke 

kelompok asal untuk menjelaskan pada teman satu 

kelompoknya sehingga teman satu kelompoknya dapat 

memahami materi yang ditugaskan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Pengorganisasian siswa dari kelompok ahli ke 

kelompok asal jelas. 

2. Pengorganisasian siswa dari kelompok ahli ke 

kelompok asal sistematis. 

3. Siswa kembali ke kelompok asal setelah mempelajari 

materi di kelompok ahli. 

4. Siswa menjelaskan materi di kelompok asal. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Siswa diberi tes atau kuis. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Soal tes sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

2. Tes bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang yang telah dipelajari. 

3. Tes ditujukan untuk semua siswa. 
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4. Tes diberikan setelah siswa selesai mempelajari 

materi tertentu. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran. 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan 

pada rencana pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah 

(kegiatan pembukaan, inti, dan penutup) 

dicantumkan tetapi tidak proporsional. 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar 

daripada jumlah waktu kegiatan 

pembukaan dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan 

dalam langkah-langkah pembelajaran 

dirinci secara proporsional. 

 

 Indikator : 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa. 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 
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    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

cara memotivsi siswa: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah). 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan 

Terdapat pertanyaan pemahaman 

Terdapat pertanyaan penerapan 

Kalimat pertanyaan jelas dan 

mudah dipahami 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar. 

 Penjelasan : Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut: 

a. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis 

kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan alokasi 

waktu. 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

lingkungan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan tugas. 

e. Kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan hasil 

diskusi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a, b, dan c tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c, d, dan e tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi: 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian 

saja tetapi tidak sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian 

saja yang sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, 

salah satu di antaranya sesuai dengan 

tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, 

keduanya sesuai dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban. 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1 Kebersihan dan kerapian. 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten). 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 6.2 Penggunaan bahasa tulis. 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 7 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                         1       2       3       4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  

  Rata-rata butir 1 = P  

 

1.  NAMA GURU  :  ………………………………………………….. 

2.  SEKOLAH  :  ………………………………………………….. 

3.  MATA PELAJARAN  :  ………………………………………………….. 

4.  KELAS  :  ………………………………………………….. 

5.  TANGGAL  :  ………………………………………………….. 

6.  WAKTU  :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                 :  ………………………………………………….. 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3 = R 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

  Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai simbol-simbol matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari 

 Rata-rata butir 4 = T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar  

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6 = U 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru  

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
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7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

    

   Rata-rata butir 7 = V 

 

               Observer 

 

   _________________ 

   NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG II = K 
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Lampiran 8 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas. 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 
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c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

 Indikator : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan 

mental siswa untuk mulai belajar. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

   Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang 

hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman 

siswa ( apersepsi ). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis 

besar materi dan kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

  

Indikator : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru 

dapat mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus 

pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai 

tuntutan situasi dan lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta lingkungan 

(kontekstual). 
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 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Guru menggunakan satu media namun 

tidak sesuai dengan materi dan 

kebutuhan peserta didik. 

Guru menggunakan satu media dan 

sesuai dengan materi serta kebutuhan 

anak. 

Guru menggunakan dua media dan 

sesuai dengan materi serta kebutuhan 

anak. 

Guru menggunakan lebih dari dua media 

sesuai dengan materi serta kebutuhan 

anak. 

 

 Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-

tugas atau PR pada akhir pelajaran. 

 

 



106 
 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak  

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/atau membentuk 

dampak pengiring. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan/ 

materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu 

dan fasilitas pembelajaran. 

c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

urutan/langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw. 

d. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

e. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

f. Dalam setiap kegiatan pembelajaran siswa terlibat secara 

optimal. 

g. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan 

supaya tidak terjadi stagnasi. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu/dua deskriptor tampak 

Tiga/empat deskriptor tampak 

Lima/enam deskriptor tampak 

Tujuh deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu. 

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang 

ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f. Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua/tiga deskriptor tampak 

Empat/lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas  

 Indikator : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 
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   Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha 

guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 

dipahami siswa 

 

Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 

pertanyaan/pendapat atau tidak menanggapi 

pertanyaan/pendapat siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 

pertanyaan/pendapat, sesekali menggali respons atau 

pertanyaan siswa dan memberi respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 

kepada siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 

temannya atau menampung respons dan pertanyaan siswa 

untuk kegiatan selanjutnya. 
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 Indikator : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk 

gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.    

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut: 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka 

yang mampu menggali reaksi siswa. 
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d. Merespon/menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat 

rangkuman atau ringkasan atau meninjau 

ulang. 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

 Indikator : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru melakukan hal-hal berikut: 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif. *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

   *)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud 

deskriptor b, c, dan d tidak dilakukan, karena 

perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam 

penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan 

salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila keadaan tidak 

menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor tersebut 

sama sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah 

melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 

yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, 
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sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, 

maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat 

yang dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut 

tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai dengan 

semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, 

sehingga tidak diberi nilai untuk tindakan salah yang 

dilakukan itu.  

 

 Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon 

guru menunjukkan kesungguhan dengan: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang 

sedang dikerjakan. 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

  

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

mengahapi kesulitan. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan 

terhadap siswa yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu 

temannya yang membutuhkan.  

 

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 

kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

 Indikator : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

  

Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran matematika 

  Indikator : 5.1 Menanamkan konsep matematika melalui kegiatan 

manipulatif. 

 Penjelasan : Penanaman konsep matematika  dilakukan dengan memberi 

kesempatan kepada siswa melakukan kegiatan manipulatif 

benda nyata yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Penanaman konsep melalaui satu jenis 

kegiatan dengan manipulasi sejenis 

benda. 

Penanaman konsep melalui satu jenis 

kegiatan dengan manipulasi dua jenis 

benda. 

Penanaman konsep melalui dua jenis 

kegiatan dengan manipulasi dua jenis 

benda. 

Penanaman konsep melalui beberapa 

jenis kegiatan dengan manipulasi 

berbagai jenis benda.  

  

Indikator : 5.2 Mengusai konsep dan simbol-simbol matematika. 

  Penjelasan : Simbol matematika mengacu pada perlambangan yang 

digunakan dalam operasi dan pengerjaan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

Membaca simbol matematika dengan 

benar. 

Menggunakan simbol matematika dengan 

benar. 

Berbahasa matematika dengan benar. 

Menyelesaikan masalah matematika 

dengan menggunakan simbol 

matematika.  
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 Indikator : 5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Penjelasan : Penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari 

sangat perlu ditekankan oleh guru agar siswa memanfaatkan 

konsep matematika. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Memberikan contoh penerapan konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Mendorong siswa mencari contoh penerapan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Menunjukkan adanya keterkaitan matematika dengan mata 

pelajaran lain. 

d. Menyelesaikan masalah yang ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari secara praktis dengan menggunakan konsep 

matematika. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar  

 Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian 

sebagai berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama 

proses pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau 

memberikan tugas kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui 

kinerja yang ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui 

isyarat yang ditunjukkan siswa. 

 

 Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru  

Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Pembelajaran lancar. 
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b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja 

sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 
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berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa 

tanpa memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa 

siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

     

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai 

maksimal (4). 

 

Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang 

bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 



 

Lampiran 9 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Sifat-Sifat Bangun Datar 

Siklus : 1 Pertemuan ke : 1 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal Tingkat Kesulitan 

Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar 

Diberikan sifat-sifat dari sebuah 

bangun datar, siswa dapat 

menyebutkan nama bangun datar 

tersebut. 

Uraian C1 1 Mudah 

Disajikan sebuah bangun datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar tersebut.  

Uraian C2 2, 3 Sedang 

Siswa dapat menggambar bangun 

datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

Uraian C3 4,5 Sulit 

Standar Kompetensi: 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 
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Lampiran 10 

Validasi Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 1 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS I PERTEMUAN 1 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √ √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

 



123 
 

 

No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 10 April 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

                           Drs. Yuli Witanto 

               19640717 198803 1 002 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS I PERTEMUAN 1 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √  √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 10 April 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

                           Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

               19630923 198703 1 001 

 

 

 



 

Lampiran 11 

SOAL TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Sebuah bangun datar mempunyai tiga sisi, jumlah titik sudutnya ada tiga, dan 

jumlah sudut-sudutnya 180o. Apa nama bangun datar tersebut? 

2.      P                       Q 

3cm                        

 

     S                       R 

Perhatikan persegi PQRS di atas! Panjang sisi PS = 3cm. Tentukan: 

a. panjang sisi QR, 

b. sisi yang sejajar dengan PQ. 

3. Perhatikan gambar 1!  

P 

 

 

        

     Q               R 

        (Gambar 1) 

Segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku. Besar sudut QPR=30o. Tentukan: 

a. besar sudut PQR, 

b. besar sudut QRP. 

4. Gambarlah persegi ABCD dengan panjang sisi 4cm! 

5. Gambarlah segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 5cm! 
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Lampiran 12 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal Kunci Jawaban Kriteria Skor Skor 

Maksimal 
1.  Segitiga Jawaban salah 

Jawaban kurang 
tepat 
Jawaban benar 

1 
5 

 

10 
10 

2. a 3cm Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 20 

b SR Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 

3. a 90o Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 20 

     b 60o Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 

4.     A            4cm          B 
 
 
4cm 
      
 
   
    D                             C 

Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan ukuran 
gambar benar 
Bentuk, ukuran, 
dan penamaan 
gambar benar 

10  
  

20      
 
 

25 
 

25 

5.                    A 
          
 
     5cm              
           
                  
      
    B           5cm          C 

Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan ukuran 
gambar benar 
Bentuk, ukuran, 
dan penamaan 
gambar benar 

10  
 

 

20      
 
 

25 
 

25 

                   Skor Maksimal 100 
 

 

 

 



 

Lampiran 13 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Sifat-Sifat Bangun Datar 

Siklus : 1 Pertemuan ke : 2 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal Tingkat Kesulitan 

Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar 

Diberikan sifat-sifat dari sebuah 

bangun datar, siswa dapat 

menyebutkan nama bangun datar 

tersebut. 

Uraian C1 1 Mudah 

Disajikan sebuah bangun datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar tersebut.  

Uraian C2 2, 3 Sedang 

Siswa dapat menggambar bangun 

datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

Uraian C3 4,5 Sulit 

Standar Kompetensi: 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 
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Lampiran 14 

Validasi Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 2 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS I PERTEMUAN 2 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √ √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 10 April 2012  

           Penilai 

 

          ttd 

                           Drs. Yuli Witanto 

           19640717 198803 1 002 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS I PERTEMUAN 2 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √  √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 10 April 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

                           Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

           19630923 198703 1 001 

 

 

 

 



 

Lampiran 15 

SOAL TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Suatu bangun datar mempunyai empat sisi, mempunyai empat titik sudut, ada 

sepasang sisi yang sejajar, dan jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 

sisi yang sejajar 180o. Apa nama bangun datar tersebut? 

2.      A               7cm             B 

         

 4cm   

     D                                    C 

Perhatikan persegi panjang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 7cm dan sisi 

AD = 4cm. Tentukan: 

a. panjang sisi DC, 

b. panjang sisi BC. 

3. Perhatikan gambar 1! 

       D                    E 

       10cm 

 

          G                                     F 

        (Gambar 1) 

Trapesium DEFG merupakan trapesium sama kaki. Panjang sisi DG=10cm, 

besar sudut DGF=50o.  Tentukan: 

a. panjang EF, 

b. besar sudut EDG. 
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4. Gambarlah persegi panjang EFGH dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. EF = 4cm 

b. EH = 2cm 

c. EF = HG 

d. EH = FG 

5. Gambarlah trapesium sama kaki ABCD dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. panjang sisi-sisi yang sejajar 6cm dan 4cm 

b. panjang kaki-kakinya 3cm 
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Lampiran 16 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal Kunci Jawaban Kriteria Skor Skor 

Maksimal 
1.  Trapesium Jawaban salah 

Jawaban 
kurang tepat 
Jawaban benar 

1 
5 

 

10 
10 

2. a 7cm Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 20 

b 4cm Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 

3. a 90o Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 20 

     b PQ=SR Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 

4.       E                  4cm               F 
 
 
2cm 
       
     
     
      H                                      G 

Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
Bentuk, 
ukuran, dan 
penamaan 
gambar benar 

10  
  

20    
 
 
 

 
 

25 
 

25 
 
 
 

5.               A         4cm       B 
 
  3cm                                      
 
    
 
 
   D                  6cm                 C 

Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
Bentuk, 
ukuran, dan 
penamaan 
gambar benar 

10  
  

20 
 
      
 

 

25 
 

25 

Skor Maksimal 100 
 

 

 

 



 

Lampiran 17 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF  

SIKLUS I  

Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Sifat-Sifat Bangun Datar 

Siklus : 1 Pertemuan ke : 2 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal Tingkat Kesulitan 

Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar 

Diberikan sifat-sifat dari sebuah 

bangun datar, siswa dapat 

menyebutkan nama bangun datar 

tersebut. 

Uraian C1 1 Mudah 

Disajikan sebuah bangun datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar tersebut.  

Uraian C2 2, 3 Sedang 

Siswa dapat menggambar bangun 

datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

Uraian C3 4,5 Sulit 

Standar Kompetensi: 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 
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Lampiran 18 

Validasi Soal Tes Formatif Siklus I 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √ √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

 



142 
 

 

No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 10 April 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

                           Drs. Yuli Witanto 

           19640717 198803 1 002 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √  √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 10 April 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

                           Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

           19630923 198703 1 001 

 

 

 

 



 

Lampiran 19 

SOAL TES FORMATIF 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  25 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Suatu bangun datar mempunyai empat sisi yang sama panjang, mempunyai 

dua pasang sisi yang sejajar, jumlah titik sudutnya ada empat, jumlah sudut-

sudutnya 360o, dan keempat sudutnya siku-siku. Apa nama bangun datar 

tersebut? 

2.               A 

 

 

 

 

 

         B                       C        

a. Apa nama bangun datar di atas? 

b. Berapa jumlah sisinya? 

c. Berapa jumlah titik sudutnya? 

d. Sisi yang sama panjang dengan AB adalah... 

e. Sudut yang sama besar dengan sudut ABC adalah... 

3.    P     Q 

 

 

       S                                      R 

Perhatikan gambar trapesium siku-siku di atas! 
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a. Berapa jumlah sisinya? 

b. Berapa jumlah titik sudutnya? 

c. Sisi yang sejajar dengan PQ adalah... 

d. Berapa jumlah sudut siku-sikunya? 

e. Sudut PSR+QPS =... 

4. Gambarah segitiga siku-siku ABC dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. AB = 4cm 

b. BC = 3cm 

c. Siku-siku di B 

5. Gambarah persegi panjang ABCD dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. AB = 5cm 

b. AD = 3cm 

c. AB = DC 

d. AD = BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

Lampiran 20 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

    Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal Kunci Jawaban Kriteria Skor Skor 

Maksimal 
1.  Persegi Jawaban 

salah 
Jawaban 
benar 

1 
 
 
 

10 10 

2. a Segitiga sama kaki Jawaban 
benar 

4 

20 

b 3 Jawaban 
benar 

4 

c 3 Jawaban 
benar 

4 

d AC Jawaban 
benar 

4 

e Sudut ACB Jawaban 
benar

4 

3.  a 4 Jawaban 
benar 

4 

20 

     b 4 Jawaban 
benar 

4 

c SR Jawaban 
benar 

4 

d 2  Jawaban 
benar 

4 

e 180o Jawaban 
benar 

4 

4.        A 
 
 
 
4cm 
 
 
 
 
     B         3cm          C 

Bentuk 
gambar benar 
Bentuk dan 
ukuran 
gambar benar 
Bentuk, 
ukuran, dan 
penamaan 
gambar benar 

10 
    

20      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 
 

25 
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5.         A                5cm           B 
 
 
3cm 
 
 
 
        D                                  C 

Bentuk 
gambar benar 
Bentuk dan 
ukuran 
gambar benar 
Bentuk, 
ukuran, dan 
penamaan 
gambar benar 

10  
  

20      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

25 

Skor Maksimal 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 21 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Sifat-Sifat Bangun Datar 

Siklus : 2 Pertemuan ke : 1 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal Tingkat Kesulitan 

Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar 

Diberikan sifat-sifat dari sebuah 

bangun datar, siswa dapat 

menyebutkan nama bangun datar 

tersebut. 

Uraian C1 1 Mudah 

Disajikan sebuah bangun datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar tersebut.  

Uraian C2 2, 3 Sedang 

Siswa dapat menggambar bangun 

datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

Uraian C3 4,5 Sulit 

Standar Kompetensi: 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 
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Lampiran 22 

Validasi Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 1 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS II PERTEMUAN 1 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √ √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 9 Mei 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

                     Drs. Yuli Witanto 

                          19640717 198803 1 002 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS II PERTEMUAN 1 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √  √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

           Tegal, 9 Mei 2012  

          Penilai 

 

           ttd 

                     Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

                          19630923 198703 1 001 

 

 

 

 



 

Lampiran 23 

SOAL TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Suatu bangun datar mempunyai empat sisi dengan pasangan sisi yang sejajar 

sama panjang, mempunyai empat sudut dan keempat sudutnya tidak siku-

siku. Sudut-sudut  yang berhadapan sama besar, dan jumlah sudut-sudut yang 

berdekatan 180o. Apa nama bangun datar tersebut?  

2.                                  
 

                                    

     A                                   B 

 

 

 

Perhatikan lingkaran di atas! Panjang diameter lingkaran = 4cm.  

a. Tentukan panjang jari-jari lingkaran! 

b. Adakah titik sudut pada lingkaran di atas?  

3.              A          7cm             B               

 

         

        D                               C                    

Perhatikan jajar genjang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 7cm. Besar sudut 

ACD = 45o.  Tentukan: 

c. panjang sisi DC, 

d. besar sudut ABC.  

   

         4cm 
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4. Gambarlah lingkaran dengan ukuran jari-jari 5cm! 

5. Gambarlah jajar genjang dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. panjang sisi-sisinya 3cm dan 5cm, sudut yang dibentuk kedua sisi 

tersebut 30o. 
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Lampiran 24 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

   Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 

Soal 
Kunci Jawaban Kriteria Skor 

Skor 

Maksimal 

1. a Jajar genjang Jawaban benar 5 5 

2. a 2cm  Jawaban benar 5 
10 

b Tidak ada Jawaban benar 5 

3. a 7cm Jawaban benar 5 
10 

     b 45o Jawaban benar 5 

4.        

 

Bentuk gambar 

benar 

Bentuk dan 

ukuran gambar 

benar 

 

10  

  

25    
 
 

 

 

 

25 

 

 

5.                         5cm 

     3cm 

Bentuk gambar 

benar 

Bentuk dan 

ukuran gambar 

benar 

10  

  

25    25 

Skor Maksimal 75 

 

 

 

 

 

 

 

                      5cm 



 

Lampiran 25 

KISI-KISI SOAL TES AKHIR  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Sifat-Sifat Bangun Datar 

Siklus : 2 Pertemuan ke : 2 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal Tingkat Kesulitan 

Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar 

Diberikan sifat-sifat dari sebuah 

bangun datar, siswa dapat 

menyebutkan nama bangun datar 

tersebut. 

Uraian C1 1 Mudah 

Disajikan sebuah bangun datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar tersebut.  

Uraian C2 2, 3 Sedang 

Siswa dapat menggambar bangun 

datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

Uraian C3 4,5 Sulit 

Standar Kompetensi: 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 
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Lampiran 26 

Validasi Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 2 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS II PERTEMUAN 2 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √ √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 9 Mei 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

                     Drs. Yuli Witanto 

                         19640717 198803 1 002 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES AKHIR SIKLUS II PERTEMUAN 2 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya.  

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √  √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

          Tegal, 9 Mei 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

                    Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

                       19630923 198703 1 001 

 

 

 



 

Lampiran 27 

SOAL TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Suatu bangun datar mempunyai empat sisi yang sama panjang. Sudut-sudut 

yang berhadapan sama besar dan mempunyai dua diagonal yang merupakan 

sumbu simetri. Apa nama bangun datar tersebut? 

2.                   B 

   5cm 

A                                C 

 

 

  10cm 

               

                  D 

Perhatikan layang-layang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 5cm dan sisi AD 

= 10cm. Tentukan: 

c. panjang sisi BC, 

d. panjang sisi DC. 

3.                       F 

                

E                                       G 

 

                

               H 
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Perhatikan belah ketupat EFGH di atas! Panjang sisi EF = 12cm. Besar sudut 

FEH 60o. Tentukan: 

c. panjang sisi GH, 

d. besar sudut FGH. 

4. Gambarlah layang-layang dengan panjang diagonal 4cm dan 5cm! 

5. Gambarlah belah ketupat dengan panjang diagonal 2cm dan 4cm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

Lampiran 28 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

  Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 

Soal 
Kunci Jawaban Kriteria Skor 

Skor 

Maksimal 

1.  Belah ketupat Jawaban benar 5 5 

2. a 5cm Jawaban benar 5 
10 

b 10cm Jawaban benar 5 

3. a 12cm Jawaban benar 5 
10 

     b 60o Jawaban benar 5 

4.  Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
 
 
 
 
 
 

10  
  

25    
 
 

  
25 
 
 

5.  Bentuk gambar 

benar 

Bentuk dan 

ukuran gambar 

benar 

 

 

 

10  

  

25    

 
25 

Skor Maksimal 75 

 

 



 

Lampiran 29 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF  

SIKLUS II  

Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika Materi Pokok : Sifat-Sifat Bangun Datar 

Siklus : 2 Pertemuan ke : 2 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Kognitif Nomor Soal Tingkat Kesulitan 

Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun datar 

Disajikan sebuah bangun datar , siswa 

dapat menyebutkan nama bangun 

datar tersebut dan 

mengidentifikasinya. 

Uraian C1 1 Mudah 

Disajikan sebuah bangun datar, siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar tersebut.  

Uraian C2 2, 3 Sedang 

Siswa dapat menggambar bangun 

datar dari sifat-sifat bangun datar yang 

diberikan. 

Uraian C3 4,5 Sulit 

Standar Kompetensi: 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun 
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Lampiran 30 

Validasi Soal Tes Formatif Siklus II 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Yuli Witanto 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √ √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  
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No.  Aspek yang ditelaah  

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

           Tegal, 9 Mei 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

             Drs. Yuli Witanto 

          19640717 198803 1 002 
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FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK URAIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

   Mata Pelajaran :  Matematika 

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

      Penelaah :  Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

PETUNJUK 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Ya” bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (V) pada kolom “Tidak” bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada 

ruang catatan atau pada teks soal dan perbaikannya. 

No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

A. Materi                   

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk uraian) 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah 

sesuai 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari 

tinggi) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban uraian 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√  

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal √ √ √  √ √  

7. Ada pedoman penskorannya √ √ √ √ √  

8. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

C. 

9. 

Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku √ √ √ √ √  
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No. Aspek yang ditelaah 

Nomor soal 

1 2 3 4 5 

YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK YA TDK

11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √  

13. Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√  

Catatan: 

           Tegal, 9 Mei 2012  

          Penilai 

 

          ttd 

             Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

          19630923 198703 1 001 

 

 

 

 



 

Lampiran 31 

SOAL TES FORMATIF 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  25 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Perhatikan gambar 1! 

 

 

 

 

 

       (Gambar 1) 

a. Apa nama bangun datar di atas? 

b. Panjang jari-jarinya...cm 

c. Panjang diameternya...cm 

 

2.                 A         15cm                B 

10cm 

            

                                       

        D                                  C   

Perhatikan jajar genjang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 15cm dan sisi AD 

= 10cm. Besar sudut ADC = 55o. Tentukan: 

a. sisi yang sejajar dengan AB 

b. sisi yang sejajar dengan AD 

c. panjang DC, 

 

         P 2cm 
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d. panjang BC, 

e. besar sudut ABC. 

3.           Q 

          7cm 

       P                                R 

 

          

         12cm       

 

                         

                        S 

Perhatikan layang-layang PQRS di atas! Panjang sisi PQ = 7cm dan sisi PS = 

12cm. Besar sudut QPS = 115o.  

a. Sebutkan dua diagonal pada layang-layang PQRS!  

b. Diagonal yang merupakan sumbu simetri yaitu... 

c. Tentukan panjang sisi QR! 

d. Tentukan panjang sisi RS! 

e. Tentukan besar sudut QRS! 

4. Gambarlah lingkaran dengan ukuran jari-jari 3cm! 

5. Gambarlah belah ketupat dengan panjang diagonal 4cm dan 6cm! 
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Lampiran 32 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

  Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal 

Kunci Jawaban Kriteria Skor 
Skor 

Maksimal 
1. a Lingkaran Jawaban benar 2 

10      b 2cm Jawaban benar 4 
     c 4cm Jawaban benar 4 
2. a DC Jawaban benar 4 

20 
b BC Jawaban benar 4 
c 15cm Jawaban benar 4 
d 10cm Jawaban benar 4 
e 55o Jawaban benar 4 

3.  a 4 Jawaban benar 4 

20 
     b 4 Jawaban benar 4 
     c 7cm  Jawaban benar 4 

d 12cm  Jawaban benar 4 
e 115o Jawaban benar 4 

4.            Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 

10 
 

 

25 
25 

5.  Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
 
 
 
 

10  
  

25      
 
 

 
25 

Skor Maksimal 100 
 

 

                  3cm 

 



 

Lampiran 33 

PENGEMBANGAN SILABUS 

Satuan Pendidikan   :  Sekolah Dasar 

                               Mata Pelajaran         :  Matematika  

                             Kelas/Semester       :  V/2  

                                Ruang Lingkup         :  Bangun Datar 

                                Alokasi Waktu : 10 jp x 35 menit 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar 

 Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar persegi dan 

segitiga 

 Menggambar 

bangun datar  

Kegiatan Pendahuluan 

Menyampaikan motivasi, 

apersepsi, dan tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan inti 

• Siswa diberi 

• Penggaris 

• Busur 

• Gambar 

 

• LKS 

• Bahan 

ajar 

 

 

• Penilaian 

proses 

• Penilaian 

tertulis   

 

 

• Buku 

MTK 

BSE 

kelas V 

• LKS 

  2x35’  

 

 

 

 

 

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

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

persegi dan 

segitiga  

kesempatan untuk 

bereksplorasi dan 

berkolaborasi dengan 

cara berdiskusi di 

kelompok ahli dan asal 

untuk mengindentifikasi 

sifat-sifat bangun datar 

persegi dan segitiga 

serta menggambar 

bangun datar persegi 

dan segitiga 

• Setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk 

menyampaikan hasil 

diskusinya 

• Guru memberikan 
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Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 konfirmasi 

Kegiatan Penutup 

• Siswa dibimbing untuk 

membuat simpulan 

• Siswa mengerjakan soal 

tes 

• Guru meminta siswa 

untuk mempelajari 

kembali materi yang 

telah disampaikan dan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

     

  Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun  

Kegiatan Pendahuluan 

Menyampaikan motivasi 

• Penggaris 

• Busur 

• Gambar 

• LKS 

• Bahan 

ajar 

• Penilaian 

proses 

• Penilaian 

• Buku 

MTK 

BSE  

3x35’ 
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Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

datar persegi 

panjang dan 

trapesium 

 Menggambar 

bangun datar 

persegi panjang 

dan trapesium 

asperepsi, dan tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan Inti 

• Siswa diberi 

kesempatan untuk 

bereksplorasi dan 

berkolaborasi dengan 

cara berdiskusi di 

kelompok ahli dan asal 

untuk mengindentifikasi 

sifat-sifat bangun datar 

persegi panjang dan 

trapesium serta 

menggambar bangun 

datar persegi panjang 

dan trapesium 

  Tertulis Kelas V 

• LKS 
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Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

 • Setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk 

menyampaikan hasil 

diskusinya 

• Guru memberikan 

konfirmasi 

Kegiatan Penutup 

• Siswa dibimbing untuk 

membuat simpulan 

• Siswa mengerjakan soal 

tes 

• Guru meminta siswa 

untuk mempelajari 

kembali materi yang 

telah disampaikan dan 

materi yang akan 
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Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

     

 Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar jajar 

genjang dan 

lingkaran 

 Menggambar 

bangun datar jajar 

genjang dan 

lingkaran 

Kegiatan Pendahuluan 

Menyampaikan motivasi, 

apersepsi, dan tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan inti 

• Siswa diberi 

kesempatan untuk untuk 

bereksplorasi dan 

berkolaborasi dengan 

cara berdiskusi di 

kelompok ahli dan asal 

untuk mengindentifikasi 

sifat-sifat bangun datar  

 

• Penggaris 

• Busur 

• Jangka 

• Gambar 

 

• LKS 

• Bahan 

ajar 

 

 

• Penilaian 

proses 

• Penilaian 

tertulis   

 

 

• Buku 

MTK 

BSE 

kelas V 

• LKS 

 

 

  2x35’  
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Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  jajar genjang dan 

lingkaran serta 

menggambar bangun 

datar jajar genjang dan 

lingkaran 

• Setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk 

menyampaikan hasil 

diskusinya 

• Guru memberikan 

konfirmasi 

Kegiatan Penutup 

• Siswa dibimbing untuk 

membuat simpulan 

• Siswa mengerjakan soal 

tes 
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Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  • Guru meminta siswa 

untuk mempelajari 

kembali materi yang 

telah disampaikan dan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

     

 Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar belah 

ketupat dan 

layang-layang 

 Menggambar 

bangun datar 

belah ketupat dan 

layang-layang 

Kegiatan Pendahuluan 

Menyampaikan motivasi, 

apersepsi, dan tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan inti 

• Siswa diberi 

kesempatan untuk 

bereksplorasi dan 

berkolaborasi dengan  

• Penggaris 

• Buku  

• Gambar 

• LKS 

• Bahan 

ajar 

• Penilaian 

proses 

• Penilaian 

tertulis 

• Buku 

MTK 

BSE 

kelas V 

• LKS 

3x35’ 
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Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  cara berdiskusi di 

kelompok ahli dan asal 

untuk mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun datar 

belah ketupat dan 

layang-layang serta 

menggambar bangun 

datar belah ketupat dan 

layang-layang 

• Setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya 

• Guru memberikan 

konfirmasi 
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Kompetensi 

Dasar 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Media  

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

waktu Alat Peraga Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Kegiatan Penutup 

• Siswa dibimbing untuk 

membut simpulan 

• Siswa mengerjakan soal 

tes 

• Guru meminta siswa 

untuk mempelajari 

kembali materi yang 

telah disampaikan dan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

     

 

 

 



 

Lampiran 34 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Kalikajar 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / 2  

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

antarbangun 

Kompetensi Dasar :  6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Indikator : 6.1.1. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar 

segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, 

jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, 

layang-layang 

  6.1.2. Menggambar bangun datar dari sifat-sifat 

bangun datar yang diberikan 

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

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar persegi 

2. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar segitiga 

3. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menggambar bangun datar persegi 

4. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menggambar bangun datar segitiga 

 

 Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat, tekun, dan 

tanggung jawab. 
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II. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Sifat-sifat bangun datar 

a. Segitiga 

Sifat-sifat bangun datar segitiga antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada tiga. 

(2) Pada segitiga sama sisi ketiga sisinya sama panjang. 

(3) Pada segitiga sama kaki terdapat dua kaki segitiga yang sama 

panjang. 

(4) Memiliki empat buah titik sudut. 

(5) Pada segitiga siku-siku salah satu sudutnya berupa sudut siku-

siku. 

(6) Jumlah sudut-sudutnya 180o. 

b. Persegi 

Sifat-sifat bangun datar persegi antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Keempat sisinya sama panjang. 

(3) Memiliki dua pasang sisi yang sejajar. 

(4) Memiliki empat buah titik sudut. 

(5) Keempat sudutnya berupa sudut siku-siku. 

 

III. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Kerja kelompok 

2. Model 

a. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

 

IV. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Contoh-contoh bangun datar 

 



192 
 

 

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah: 

Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. 

2. Guru menyiapkan alat, dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. 

3. Guru mengajak siswa berdoa untuk mengawali pelajaran. 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada 

siswa, seperti: “Anak-anak, coba kalian perhatikan papan tulis yang ada 

di kelas ini. Tahukah kalian papan tulis ini berbentuk apa?” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru menunjukkan berbagai contoh bangun datar. Guru melakukan 

tanya jawab dengan siswa mengenai bangun datar yang telah 

ditunjukkan, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. 

2. Siswa mengamati bangun datar yang ditunjukkan oleh guru. 

3. Guru menjelaskan konsep bangun datar. 

Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing kelompok mempunyai 4 anggota. Banyak anggota dalam 

kelompok disesuaikan dengan jumlah materi yang akan dipelajari. 

Kelompok ini disebut kelompok asal. 

2. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari. Pembagian tugas dalam kelompok asal dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

            A    B    C   D 
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• Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

persegi. 

• Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

segitiga sama kaki. 

• Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

segitiga sama sisi. 

• Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

segitiga siku-siku. 

3. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul dengan anggota dari 

kelompok lain yang mempunyai tugas yang sama. Kelompok ini 

disebut kelompok ahli. Pembentukan kelompok ahli dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Kelompok asal:                

 

Kelompok ahli:       

4. Kelompok ahli berdiskusi membahas materi yang telah menjadi 

tugasnya selama 10 menit. 

5. Tiap siswa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan materi yang 

telah dipelajari saat berada di kelompok ahli selama 15 menit. 

6. Masing-masing kelompok asal mendapatkan tugas untuk mengerjakan 

LKS yang telah disediakan guru. 

7. Tiap kelompok mempersentasikan hasil kerjanya. 

8. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang telah 

dipersentasikan. 

Konfirmasi 

1. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi dan menanyakan 

kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang telah memahami materi 

dengan baik. 

 

ABCD ABCD ABCD 

AAA BBB CCC DDD
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Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan tes akhir sebagai evaluasi. 

3. Guru memberikan tindak lanjut dengan meminta siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah dipelajari dan materi 

selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran. 

 

VI. SUMBER BELAJAR 

1. Silabus Matematika Kelas V SD. 

2. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 5 untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Teknik penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk peilaian : Uraian 

4. Instrumen  : LKS (terlampir) 

     Kunci Jawaban LKS (terlampir) 

 Soal Tes Akhir (terlampir) 

 Kunci Jawaban Soal Tes Akhir (terlampir) 

5. Skor penilaian : 

No. Soal Skor Maksimal 
1.  10 
2. a 10 
      b 10 
3. a 10 
      b 10 
4. 25 
5. 25 
Skor maksimal 100 

 

 



195 
 

 

     

Keterangan: 

NA   = Nilai akhir  

SP     = Skor perolehan 

SM    = Skor maksimal 

 

      

  Purbalingga, 14 April 2012 

 

                Pengamat  Praktikan 

 

                      ttd           ttd 

Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD   Hikmah Nur Arifah                

19710202 199303 2 007 1402408273 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 2 Kalikajar 

 

ttd 

Win Yekti Purwaeni, S.Pd. 

                                 19600526 197911 2 002 
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Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 1 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/2  

 Waktu : 15 menit 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ....................................... 

Kerjakan bersama kelompokmu soal di bawah ini! 

1. A                 B 

 

 

      D                    C 

Perhatikan persegi ABCD di atas! 

a. Berapa jumlah sisi persegi? 

b. Berapa jumlah titik sudutnya? 

c. Sisi yang sejajar dengan AB adalah... 

d. Besar sudut A = B = C = D, yaitu... 

2.                 A 

         10cm 

         

         

         B                          C 

 Perhatikan segitiga sama sisi ABC di atas! 

a. Tentukan panjang AC! 

b. Tentukan panjang BC! 
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3. A 

 

 

       

     

      B                   C 

 ABC merupakan segitiga siku-siku. 

a. Sudut manakah yang besarnya 90o? 

b. Tentukan sisi yang terpanjang! 

4.                   A 

 

 

           

 

          B                            C 

 ABC merupakan segitiga sama kaki. AB = 10cm. 

a. Tentukan panjang AC! 

b. Sudut manakah yang sama besar dengan sudut ABC? 
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2. Kunci Jawaban LKS 

KUNCI JAWABAN LKS 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/2 

Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 

1. a. 4 (empat) 

b. 4 (empat) 

c. DC 

d. 90o 

2. a. 10cm 

b. 10cm 

3. a. sudut ABC 

b. AC 

4. a. 10cm 

b. sudut ACB 
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3. Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 1 

SOAL TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Sebuah bangun datar mempunyai tiga sisi, jumlah titik sudutnya ada tiga, dan 

jumlah sudut-sudutnya 180o. Apa nama bangun datar tersebut? 

2.      P                        Q 

3cm                        

 

     S                        R 

Perhatikan persegi PQRS di atas! Panjang sisi PS = 3cm. Tentukan: 

a. panjang sisi QR, 

b. sisi yang sejajar dengan PQ. 

3. Perhatikan gambar 1!  

P 

 

 

        

      Q               R 

        (Gambar 1) 

Segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku. Besar sudut QPR=30o. Tentukan: 

a. besar sudut PQR, 

b. besar sudut QRP. 

4. Gambarlah persegi ABCD dengan panjang sisi 4cm! 

5. Gambarlah segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 5cm! 
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4. Kunci Jawaban Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 1 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal Kunci Jawaban Kriteria Skor Skor 

Maksimal 
1.  Segitiga Jawaban salah 

Jawaban kurang 
tepat 
Jawaban benar 

1 
5 

 

10 
10 

2. a 3cm Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 20 

b SR Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 

3. a 90o Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 20 

     b 60o Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 

4.     A            4cm          B 
 
 
4cm 
      
 
 
    D                             C 

Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan ukuran 
gambar benar 
Bentuk, ukuran, 
dan penamaan 
gambar benar 

10  
  

20      
 

25 
 

25 

5.                      A 
         5cm              
           
 
 
                       
      
     B           5cm          C 

Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan ukuran 
gambar benar 
Bentuk, ukuran, 
dan penamaan 
gambar benar 

10  
 

 

20      
 
 

25 
 

25 

                   Skor Maksimal 100 
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Lampiran 35 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Kalikajar 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / 2  

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

antarbangun 

Kompetensi Dasar :  6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Indikator : 6.1.1. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar 

segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, 

jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, 

layang-layang 

  6.1.2. Menggambar bangun datar dari sifat-sifat 

bangun datar yang diberikan 

Alokasi Waktu :  3 jp x 35 menit (1 pertemuan) 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar persegi panjang 

2. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar trapesium 

3. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menggambar bangun datar persegi panjang 

4. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menggambar bangun datar trapesium 

 

 Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat, tekun, dan 

tanggung jawab. 
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II. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Sifat-sifat bangun datar 

a. Persegi panjang 

Sifat-sifat bangun datar persegi panjang antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Memiliki dua pasang sisi yang sejajar. 

(3) Pasangan sisi yang sejajar sama panjang. 

(4) Memiliki empat buah titik sudut. 

(5) Keempat sudutnya berupa sudut siku-siku. 

b. Trapesium 

(1) Trapesium termasuk bangun datar segi empat. 

(2) Trapesium memiliki empat sisi dan empat titik sudut. 

(3) Memiliki sepasang sisi yang sejajar. 

(4) Pada trapesium sama kaki terdapat sepasang kaki trapesium 

yang sama panjang. 

(5) Pada trapesium siku-siku terdapat salah satu sudut yang 

merupakan sudut siku-siku. 

 

III. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Kerja kelompok 

2. Model 

a. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

 

IV. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Contoh bangun datar persegi panjang dan trapesium 

 

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah: 
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Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. 

2. Guru menyiapkan alat, dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. 

3. Guru mengajak siswa berdoa untuk mengawali pelajaran. 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi pelajaran yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru menunjukkan contoh bangun datar persegi panjang dan trapesium. 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai bangun datar 

yang telah ditunjukkan, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. 

2. Siswa mengamati bangun datar yang ditunjukkan oleh guru. 

Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing kelompok mempunyai 4 anggota. Banyak anggota dalam 

kelompok disesuaikan dengan jumlah materi yang akan dipelajari. 

Kelompok ini disebut kelompok asal. 

2. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari. Pembagian tugas dalam kelompok asal dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

  

 

• Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar persegi 

panjang.  

• Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

trapesium sama kaki. 

 

            A    B    C   D 
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• Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

trapesium siku-siku. 

• Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

trapsium sembarang.  

3. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul dengan anggota dari 

kelompok lain yang mempunyai tugas yang sama. Kelompok ini 

disebut kelompok ahli. Pembentukan kelompok ahli dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Kelompok asal:                

 

Kelompok ahli:       

4. Kelompok ahli berdiskusi membahas materi yang telah menjadi 

tugasnya selama 10 menit. 

5. Tiap siswa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan materi yang 

telah dipelajari saat berada di kelompok ahli selama 15 menit. 

6. Masing-masing kelompok asal mendapatkan tugas untuk mengerjakan 

LKS yang telah disediakan guru. 

7. Tiap kelompok mempersentasikan hasil kerja kelompok. 

8. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang telah 

dipersentasikan. 

Konfirmasi 

1. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi dan menanyakan 

kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang telah memahami materi 

dengan baik. 

 

Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan tes akhir sebagai evaluasi. 

ABCD ABCD ABCD 

AAA BBB CCC DDD
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3. Guru memberikan tes formatif dengan materi bangun datar persegi, 

segitiga, persegi panjang, dan trapesium. 

4. Guru memberikan tindak lanjut dengan meminta siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah dipelajari dan materi 

selanjutnya. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

VI. SUMBER BELAJAR 

1. Silabus Matematika Kelas V SD. 

2. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 5 untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Teknik penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk peilaian : Uraian 

4. Instrumen  : LKS (terlampir) 

 Kunci Jawaban LKS (terlampir) 

 Soal Tes Akhir (terlampir) 

 Kunci Jawaban Soal Tes Akhir(terlampir) 

 Soal Tes Formatif (terlampir) 

 Kunci Jawaban Soal Tes Formatif (terlampir) 

5. Skor Penilaian 

Tes Akhir                                                          

No. Soal Skor Maksimal 
1.  10 
2. a 10 
      b 10 
3. a 10 
      b 10 
4. 25 
5. 25 
Skor maksimal 100 
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Tes Formatif 

 Skor penilaian: 

No. Soal Skor Maksimal 
1 10 
2 20 
3 20 
4 25 
5 25 

Skor maksimal 100 
 

 

Keterangan: 

NA   = Nilai akhir  

SP     = Skor perolehan 

SM    = Skor maksimal 

 

      

  Purbalingga, 18 April 2012 

 

                 Pengamat  Praktikan 

 

                       ttd           ttd 

Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD   Hikmah Nur Arifah                

19710202 199303 2 007 1402408273 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 2 Kalikajar 

 

ttd 

Win Yekti Purwaeni, S.Pd. 

                                19600526 197911 2 002 
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Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 2 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/2  

   Waktu : 15 menit 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ....................................... 

Kerjakan bersama kelompokmu soal di bawah ini! 

1. A                                  B 

 

 

D                                  C 

Perhatikan persegi panjang ABCD di atas! 

a. Berapa jumlah sisi persegi panjang? 

b. Berapa jumlah titik sudutnya? 

c. Sisi yang sejajar dengan AB adalah... 

d. Besar sudut A = B = C = D, yaitu... 

2.          P                      Q 

 

 

        R              S 

Perhatikan trapesium sama kaki di atas! panjang sis PR=8cm, besar sudut 

PRS=50o. Tentukan: 

a. panjang QS, 

b. besar sudut QSR. 
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3.         E                F 

 

 

       H                                           G 

Perhatikan trapesium sembarang EFGH di atas! besar sudut EHG=70o dan 

sudut HGF=45o.  

a. Sebutkan sepasang sisi yang sejajar! 

b. Tentukan besar sudut HEF dan sudut GFE! 

4.   P               Q 

 

 

         S                 R 

Perhatikan trapesium siku-siku di atas! 

a. Sebutkan sepasang sisi yang sejajar! 

b. Tentukan besar sudut PSR! 
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2. Kunci Jawaban LKS 

KUNCI JAWABAN LKS 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 

1. a. 4 (empat) 

b. 4 (empat) 

c. DC 

d. 90o 

2. a. 8cm 

 b. 50o 

3. a. EF dan GH 

 b. HEF=110o, GFE=135o 

4. a. PQ dan SR 

    b. 90o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

3. Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 2 

SOAL TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Suatu bangun datar mempunyai empat sisi, mempunyai empat titik sudut, ada 

sepasang sisi yang sejajar, dan jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 

sisi yang sejajar 180o. Apa nama bangun datar tersebut? 

2.       A               7cm             B 

 

        4cm  

     D                                     C 

Perhatikan persegi panjang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 7cm dan sisi 

AD = 4cm. Tentukan: 

a. panjang sisi DC, 

b. panjang sisi BC. 

3. Perhatikan gambar 1! 

       D                    E 

       10cm 

 

          G                                      F 

        (Gambar 1) 

Trapesium DEFG merupakan trapesium sama kaki. Panjang sisi DG=10cm, 

besar sudut DGF=50o.  Tentukan: 

a. panjang EF, 

b. besar sudut EDG. 
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4. Gambarlah persegi panjang EFGH dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. EF = 4cm 

b. EH = 2cm 

c. EF = HG 

d. EH = FG 

5. Gambarlah trapesium sama kaki ABCD dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. panjang sisi-sisi yang sejajar 6cm dan 4cm 

b. panjang kaki-kakinya 3cm 
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4. Kunci Jawaban Soal Tes Akhir Siklus I Pertemuan 2 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal Kunci Jawaban Kriteria Skor Skor 

Maksimal 
1.  Trapesium Jawaban salah 

Jawaban 
kurang tepat 
Jawaban benar 

1 
5 

 

10 
10 

2. a 7cm Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 20 

b 4cm Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 

3. a 90o Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 20 

     b PQ=SR Jawaban salah 
Jawaban benar 

1 
10 

4.       E                  4cm               F 
 
 
2cm 
       
     
     
      H                                      G 

Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
Bentuk, 
ukuran, dan 
penamaan 
gambar benar 

10  
  

20    
 
 
 

 
 

25 
 

25 
 
 
 

5.               A         4cm       B 
 
  3cm                                      
 
    
 
 
   D                  6cm                 C 

Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
Bentuk, 
ukuran, dan 
penamaan 
gambar benar 

10  
  

20 
 
      
 

 

25 
 

25 

Skor Maksimal 100 
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5. Soal Tes Formatif Siklus I 

SOAL TES FORMATIF 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  25 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Suatu bangun datar mempunyai empat sisi yang sama panjang, mempunyai 

dua pasang sisi yang sejajar, jumlah titik sudutnya ada empat, jumlah sudut-

sudutnya 360o, dan keempat sudutnya siku-siku. Apa nama bangun datar 

tersebut? 

2.               A 

 

 

 

 

 

        B                       C        

a. Apa nama bangun datar di atas? 

b. Berapa jumlah sisinya? 

c. Berapa jumlah titik sudutnya? 

d. Sisi yang sama panjang dengan AB adalah... 

e. Sudut yang sama besar dengan sudut ABC adalah... 

3.   P                Q 

 

 

       S                                      R 

Perhatikan gambar trapesium siku-siku di atas! 
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a. Berapa jumlah sisinya? 

b. Berapa jumlah titik sudutnya? 

c. Sisi yang sejajar dengan PQ adalah... 

d. Berapa jumlah sudut siku-sikunya? 

e. Sudut PSR+QPS =... 

4. Gambarah segitiga siku-siku ABC dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. AB = 4cm 

b. BC = 3cm 

c. Siku-siku di B 

5. Gambarah persegi panjang ABCD dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. AB = 5cm 

b. AD = 3cm 

c. AB = DC 

d. AD = BC 
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6. Kunci Jawaban Soal Tes Formatif Siklus I 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

    Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal Kunci Jawaban Kriteria Skor Skor 

Maksimal 
1.  Persegi Jawaban 

salah 
Jawaban 
benar 

1 
 
 
 

10 10 

2. a Segitiga sama kaki Jawaban 
benar 

4 

20 

b 3 Jawaban 
benar 

4 

c 3 Jawaban 
benar 

4 

d AC Jawaban 
benar 

4 

e Sudut ACB Jawaban 
benar

4 

3.  a 4 Jawaban 
benar 

4 

20 

     b 4 Jawaban 
benar 

4 

c SR Jawaban 
benar 

4 

d 2  Jawaban 
benar 

4 

e 180o Jawaban 
benar 

4 

4.        A 
 
 
 
4cm 
 
 
 
 
     B         3cm          C 

Bentuk 
gambar benar 
Bentuk dan 
ukuran 
gambar benar 
Bentuk, 
ukuran, dan 
penamaan 
gambar benar 

10 
    

20      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 
 

25 
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5.         A                5cm           B 
 
 
3cm 
 
 
 
        D                                  C 

Bentuk 
gambar benar 
Bentuk dan 
ukuran 
gambar benar 
Bentuk, 
ukuran, dan 
penamaan 
gambar benar 

10  
  

20      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

25 

Skor Maksimal 100 
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Lampiran 36 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Kalikajar 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / 2  

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

antarbangun 

Kompetensi Dasar :  6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Indikator : 6.1.1. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar 

segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, 

jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, 

layang-layang 

  6.1.2. Menggambar bangun datar dari sifat-sifat 

bangun datar yang diberikan 

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

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar jajar genjang 

2. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar lingkaran 

3. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menggambar bangun datar jajar genjang 

4. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menggambar bangun datar datar lingkaran 

 

 Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat, tekun, dan 

tanggung jawab. 
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II. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Sifat-sifat bangun datar 

a. Jajar Genjang 

Sifat-sifat bangun datar jajar genjang antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 

(3) Memiliki empat buah titik sudut. 

(4) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(5) Keempat sudutnya tidak siku-siku. 

(6) Jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180o. 

b. Lingkaran 

Sifat-sifat bangun datar lingkaran antara lain: 

(1) Lingkaran mempunyai garis tengah dan jari-jari. 

(2) Panjang garis tengah  yaitu dua kali jari-jari.  

(3) Jari-jari lingkaran adalah jarak titik pusat ke tepi lingkaran. 

 

III. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Kerja kelompok 

2. Model 

a. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

 

IV. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Contoh bangun  datar jajar genjang dan lingkaran 

 

 



219 
 

 

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah: 

Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. 

2. Guru menyiapkan alat, dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. 

3. Guru mengajak siswa berdoa untuk mengawali pelajaran. 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi pelajaran yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.*) 

Guru memberikan apersepsi yang lebih menarik dari pertemuan 

sebelumnya. Guru juga akan menjelaskan pentingnya mempelajari 

materi sifat-sifat bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

bertujuan agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru menunjukkan contoh bangun datar jajar genjang dan lingkaran. 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai bangun datar 

yang telah ditunjukkan, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. 

2. Siswa mengamati bangun datar yang ditunjukkan oleh guru. 

Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing kelompok mempunyai 4 anggota. Kelompok ini disebut 

kelompok asal. 

2. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari.  

 Materi yang dipelajari pada pertemuan ini adalah bangun datar jajar 

genjang dan lingkaran (dua materi). Setiap dua anggota di 

kelompok asal mempelajari materi yang sama, sehingga ada dua 
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kelompok ahli yang  nantinya mempelajari materi yang sama. Hal 

ini bertujuan agar dalam tiap kelompok ahli nantinya terdapat tidak 

lebih dari enam siswa. Kelompok ahli yang jumlahnya lebih dari 

enam orang berpotensi untuk tidak maksimal. 

Pembagian tugas dalam kelompok asal dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

  

• Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar jajar 

genjang. 

• Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

lingkaran. 

• Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar jajar 

genjang. 

• Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar 

lingkaran. 

3. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul dengan anggota dari 

kelompok lain lain yang mempunyai tugas yang sama. Kelompok ini 

disebut kelompok ahli. Pembentukan kelompok ahli dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Kelompok asal:                

 

Kelompok ahli:      

4. Kelompok ahli berdiskusi membahas materi yang telah menjadi 

tugasnya selama 10 menit. 

5. Tiap siswa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan materi yang 

telah dipelajari saat berada di kelompok ahli selama 15 menit. 

 

 

            A    B    C   D 

ABCD ABCD ABCD 

AAA BBB CCC DDD
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6. Masing-masing kelompok asal mendapatkan tugas untuk mengerjakan 

LKS yang telah disediakan guru. 

7. Tiap kelompok mempersentasikan hasil kerja kelompok. 

8. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang telah 

dipersentasikan. 

Konfirmasi 

1. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi dan menanyakan 

kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang telah memahami materi 

dengan baik. 

Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan tes akhir sebagai evaluasi. 

3. Guru memberikan tindak lanjut dengan meminta siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah dipelajari dan materi 

selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran. 

 

VI. SUMBER BELAJAR 

1. Silabus Matematika Kelas V SD. 

2. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 5 untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Teknik penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk peilaian : Uraian 

4. Instrumen  : LKS (terlampir) 

 Kunci Jawaban LKS  (terlampir) 

   Soal Tes Akhir (terlampir) 
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 Kunci Jawaban Soal Tes Akhir (terlampir) 

5. Skor penilaian: 

No. Soal Skor Maksimal 
1.  5 
2. a 5 

b 5 
3. a 5 
      b 5 
4. 25 
5. 25 
Skor maksimal 75 

 

 

Keterangan: 

NA   = Nilai akhir  

SP     = Skor perolehan 

SM    = Skor maksimal 

 *) adalah kegiatan perbaikan berdasarkan kekurangan pada siklus I 

 

  Purbalingga, 12 Mei 2012 

 

                 Pengamat  Praktikan 

 

                       ttd           ttd 

Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD   Hikmah Nur Arifah                

19710202 199303 2 007 1402408273 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 2 Kalikajar 

 

ttd 

Win Yekti Purwaeni, S.Pd. 

                                             19600526 197911 2 002 
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Lampiran dalam RPP Siklus II Pertemuan 1 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/2  

   Waktu : 15 menit 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ....................................... 

Kerjakan bersama kelompokmu soal di bawah ini! 

1.        A            14cm              B 

   7cm 

  

 D                                   C 

Perhatikan jajar genjang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 14cm dan sisi AD 

=  7cm. Besar sudut ACD = 55o. Tentukan: 

a. jumlah sisi jajar genjang, 

b. panjang sisi DC, 

c. panjang sisi BC, 

d. besar sudut ABC, 

e. besar sudut DCB. 

2.                            G 

                  H                             F 

              

             A                                     E  

               

                  B                             D                              

                    C        

 

            P 
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Perhatikan lingkaran di atas! 

a. Apakah PA = PE? 

b. Apakah PB = PF? 

c. Apakah PA = PB? 

d. Apakah jarak titik P ke setiap titik pada lingkaran sama panjang? 

e. Jarak titik pusat ke setiap titik pada lingkaran disebut... 
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2. Kunci Jawaban LKS 

KUNCI JAWABAN LKS 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

  Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 

1. a. 4 (empat) 

b. 14cm 

c. 7cm 

d. 55o 

e. 125o 

2. a. sama 

b. sama 

c. sama 

d. sama panjang 

e. jari-jari 
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3. Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 1 

SOAL TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Suatu bangun datar mempunyai empat sisi dengan pasangan sisi yang sejajar 

sama panjang, mempunyai empat sudut dan keempat sudutnya tidak siku-

siku. Sudut-sudut  yang berhadapan sama besar, dan jumlah sudut-sudut yang 

berdekatan 180o. Apa nama bangun datar tersebut?  

2.                                  
 

                                   

    A                                    B 

 

 

 

Perhatikan lingkaran di atas! Panjang diameter lingkaran = 4cm.  

a. Tentukan panjang jari-jari lingkaran! 

b. Adakah titik sudut pada lingkaran di atas?  

3.              A          7cm             B               

 

         

         D                               C                    

Perhatikan jajar genjang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 7cm. Besar sudut 

ACD = 45o.  Tentukan: 

a. panjang sisi DC, 

b. besar sudut ABC.  

   

         4cm 
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4. Gambarlah lingkaran dengan ukuran jari-jari 5cm! 

5. Gambarlah jajar genjang dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. panjang sisi-sisinya 3cm dan 5cm, sudut yang dibentuk kedua sisi 

tersebut 30o. 
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4. Kunci Jawaban Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 1 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

   Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 

Soal 
Kunci Jawaban Kriteria Skor 

Skor 

Maksimal 

1. a Jajar genjang Jawaban benar 5 5 

2. a 2cm  Jawaban benar 5 
10 

b Tidak ada Jawaban benar 5 

3. a 7cm Jawaban benar 5 
10 

     b 45o Jawaban benar 5 

4.        

 

Bentuk gambar 

benar 

Bentuk dan 

ukuran gambar 

benar 

 

10  

  

25    
 
 

 

 

 

25 

 

 

5.                         5cm 

      

3cm 

Bentuk gambar 

benar 

Bentuk dan 

ukuran gambar 

benar 

10  

  

25    25 

Skor Maksimal 75 

 

 

 

 

 

 

 

                      5cm 
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Lampiran 37 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Kalikajar 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / 2  

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

antarbangun 

Kompetensi Dasar :  6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

Indikator : 6.1.1. Menyebutkan sifat-sifat bangun datar 

segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, 

jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, 

layang-layang 

  6.1.2. Menggambar bangun datar dari sifat-sifat 

bangun datar yang diberikan 

Alokasi Waktu :  3 jp x 35 menit (1 pertemuan) 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar belah ketupat 

2. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar layang-layang 

3. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menggambar bangun datar belah ketupat 

4. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw siswa dapat 

menggambar bangun datar datar layang-layang 

 

 Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat, tekun, dan 

tanggung jawab. 
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II. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Sifat-sifat bangun datar 

a. Belah Ketupat 

Sifat-sifat bangun datar belah ketupat antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Keempat sisinya sama panjang. 

(3) Memiliki dua pasang sisi yang sejajar. 

(4) Memiliki dua diagonal yang berpotongan tegak lurus dan 

saling membagi dua sama panjang.  

(5) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. 

(6) Memiliki empat buah titik sudut. 

(7) Sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. 

b. Layang-Layang 

Sifat-sifat bangun datar layang-layang antara lain: 

(1) Banyak sisinya ada empat. 

(2) Memikili dua pasang sisi yang sama panjang, 

(3) Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. 

(4) Memiliki dua diagonal yang berpotongan tegak lurus dan salah 

satunya merupakan sumbu simetri. 

 

III. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Kerja kelompok 
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2. Model 

a. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

 

IV. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Contoh bangun datar layang-layang 

 

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-langkah: 

Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. 

2. Guru menyiapkan alat, dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. 

3. Guru mengajak siswa berdoa untuk mengawali pelajaran. 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa untuk mengingat 

kembali materi pelajaran yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.*) 

Guru memberikan apersepsi yang lebih menarik dari pertemuan 

sebelumnya. Guru juga akan menjelaskan pentingnya mempelajari 

materi sifat-sifat bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

bertujuan agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

 

Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru menunjukkan contoh bangun datar belah ketupat dan layang-

layang. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai bangun 

datar yang telah ditunjukkan, untuk mengetahui pengetahuan awal 

siswa. 

2. Siswa mengamati bangun datar yang ditunjukkan oleh guru. 

 

 



232 
 

 

Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing kelompok mempunyai 4 anggota. Kelompok ini disebut 

kelompok asal. 

2. Tiap anak pada kelompok asal diberi tugas sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari.  

 Materi yang dipelajari pada pertemuan ini adalah bangun datar 

belah ketupat dan layang-layang (dua materi). Setiap dua anggota 

di kelompok asal mempelajari materi yang sama, sehingga ada dua 

kelompok ahli yang  nantinya mempelajari materi yang sama. Hal 

ini bertujuan agar dalam tiap kelompok ahli nantinya terdapat tidak 

lebih dari enam siswa. Kelompok ahli yang jumlahnya lebih dari 

enam orang berpotensi untuk tidak maksimal. 

Pembagian tugas dalam kelompok asal dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

• Siswa A mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar belah 

ketupat. 

• Siswa B mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar layang-

layang. 

• Siswa C mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar belah 

ketupat. 

• Siswa D mempunyai tugas untuk mempelajari bangun datar layang-

layang. 

3. Setelah tiap siswa mendapatkan tugas pada kelompok asal, masing-

masing siswa dari kelompok asal berkumpul dengan anggota dari 

kelompok lain lain yang mempunyai tugas yang sama. Kelompok ini 

disebut kelompok ahli. Pembentukan kelompok ahli dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

            A    B    C   D 



233 
 

 

Kelompok asal:                

 

Kelompok ahli:      

4. Kelompok ahli berdiskusi membahas materi yang telah menjadi 

tugasnya selama 10 menit. 

5. Tiap siswa kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan materi yang 

telah dipelajari saat berada di kelompok ahli selama 15 menit. 

6. Masing-masing kelompok asal mendapatkan tugas untuk mengerjakan 

LKS yang telah disediakan guru. 

7. Tiap kelompok mempersentasikan hasil kerja kelompok. 

8. Guru dan siswa lain menanggapi hasil kerja kelompok yang telah 

dipersentasikan. 

Konfirmasi 

1. Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi dan menanyakan 

kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang telah memahami materi 

dengan baik. 

 

Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan tes akhir sebagai evaluasi. 

3. Guru memberikan tes formatif dengan materi bangun datar jajar 

genjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. 

4. Guru memberikan tindak lanjut dengan meminta siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang telah dipelajari dan materi 

selanjutnya. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

VI. SUMBER BELAJAR 

1. Silabus Matematika Kelas V SD. 

ABCD ABCD ABCD 

AAA BBB CCC DDD



234 
 

 

2. Sumanto, Y.D, dkk. 2008. Gemar Matematika 5 untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

VII. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan penilaian hasil 

2. Teknik penilaian : Tes tertulis dan pengamatan 

3. Bentuk peilaian : Uraian 

4. Instrumen  : LKS (terlampir) 

 Kisi-kisi Soal Tes (terlampir) 

 Soal Tes (terlampir) 

 Kunci Jawaban (terlampir) 

5. Skor penilaian: 

Tes Akhir 

No. Soal Skor Maksimal 
1.  5 
2. a 5 

b 5
3. a 5 
      b 5 
4. 25 
5. 25 
Skor maksimal 75 

       

      Tes Formatif 

 Skor penilaian: 

No. Soal Skor Maksimal 
1 10 
2 20 
3 20 
4 25 
5 25 

Skor maksimal 100 
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Keterangan: 

NA   = Nilai akhir  

SP     = Skor perolehan 

SM    = Skor maksimal 

*) adalah kegiatan perbaikan berdasarkan kekurangan pada siklus I 

 

  Purbalingga, 16 Mei 2012 

 

                 Pengamat  Praktikan 

 

                       ttd           ttd 

Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD   Hikmah Nur Arifah                

19710202 199303 2 007 1402408273 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 2 Kalikajar 

 

ttd 

Win Yekti Purwaeni, S.Pd. 

                                  19600526 197911 2 002 
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Lampiran dalam RPP Siklus II Pertemuan 2 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/2  

   Waktu : 15 menit 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ....................................... 

Kerjakan bersama kelompokmu soal di bawah ini! 

1.                       B             

    10cm 

 

A                                       C 

 

 

                     D      

Perhatikan belah ketupat ABCD di atas! Panjang sisi AB = 10cm. Besar sudut 

BAD = 50o. Tentukan: 

a. jumlah sisi belah ketupat, 

b. sisi yang sejajar dengan sisi AB, 

c. sisi yang sejajar dengan sisi AD, 

d. panjang sisi BC, DC, dan AD, 

e. besar sudut BCD. 
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2.                         F  

    9cm 

 

E                               G                                 

 

     

       17cm 

               

                             H       

Perhatikan layang-layang EFGH di atas! Panjang sisi EF = 9cm dan sisi EH = 

17cm. Besar sudut FEH = 70o. Tentukan: 

a. jumlah sisi layang-layang, 

b. jumlah titik sudut layang-layang, 

c. panjang sisi FG, 

d. panjang sisi EH,  

e. besar sudut FGH. 
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2. Kunci Jawaban LKS 

KUNCI JAWABAN LKS 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

  Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 

1. a. 4 (empat) ABCD 

b. DC 

c. BC 

d. panjang sisi BC = DC = AD = 10 cm 

e. 50o 

2. a. 4(empat) 

b. 4 (empat) 

c. 9cm 

d. 17cm 

e. 70o 
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3. Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 2 

SOAL TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  15 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Suatu bangun datar mempunyai empat sisi yang sama panjang. Sudut-sudut 

yang berhadapan sama besar dan mempunyai dua diagonal yang merupakan 

sumbu simetri. Apa nama bangun datar tersebut? 

2.                   B 

   5cm 

A                                C 

 

 

  10cm 

               

          

                  D 

Perhatikan layang-layang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 5cm dan sisi AD 

= 10cm. Tentukan: 

a. panjang sisi BC, 

b. panjang sisi DC. 
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3.                       F 

                

E                                       G 

 

                

               H 

Perhatikan belah ketupat EFGH di atas! Panjang sisi EF = 12cm. Besar sudut 

FEH 60o. Tentukan: 

a. panjang sisi GH, 

b. besar sudut FGH. 

4. Gambarlah layang-layang dengan panjang diagonal 4cm dan 5cm! 

5. Gambarlah belah ketupat dengan panjang diagonal 2cm dan 4cm! 
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4. Kunci Jawaban Soal Tes Akhir Siklus II Pertemuan 2 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

  Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal 

Kunci Jawaban Kriteria Skor 
Skor 

Maksimal 
1.  a Belah ketupat Jawaban benar 5 5 
2.  a 5cm Jawaban benar 5 

10 
     b 10cm Jawaban benar 5 
3.  a 12cm Jawaban benar 5 

10 
     b 60o Jawaban benar 5 
4.  Bentuk gambar 

benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
 
 
 
 
 
 

10  
  

25    
 
 

  
25 
 
 

5.  Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
 
 
 

10  
  

25    
 

25 

Skor Maksimal 75 
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5. Soal Tes Formatif Siklus II 

SOAL TES FORMATIF 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

 Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

 Alokasi Waktu :  25 menit 

 

Nama : 

No. Absen : 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Perhatikan gambar 1! 

 

 

 

 

 

       (Gambar 1) 

a. Apa nama bangun datar di atas? 

b. Panjang jari-jarinya...cm 

c. Panjang diameternya...cm 

 

2.                 A         15cm                B 

10cm 

            

                                       

        D                                  C   

Perhatikan jajar genjang ABCD di atas! Panjang sisi AB = 15cm dan sisi AD 

= 10cm. Besar sudut ADC = 55o. Tentukan: 

a. sisi yang sejajar dengan AB 

b. sisi yang sejajar dengan AD 

 

         P 2cm 
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c. panjang DC, 

d. panjang BC, 

e. besar sudut ABC. 

3.           Q 

          7cm 

       P                                R 

 

          

         12cm       

 

                         

                        S 

Perhatikan layang-layang PQRS di atas! Panjang sisi PQ = 7cm dan sisi PS = 

12cm. Besar sudut QPS = 115o.  

a. Sebutkan dua diagonal pada layang-layang PQRS!  

b. Diagonal yang merupakan sumbu simetri yaitu... 

c. Tentukan panjang sisi QR! 

d. Tentukan panjang sisi RS! 

e. Tentukan besar sudut QRS! 

4. Gambarlah lingkaran dengan ukuran jari-jari 3cm! 

5. Gambarlah belah ketupat dengan panjang diagonal 4cm dan 6cm! 
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6. Kunci Jawaban Soal Tes Formatif Siklus II 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : V/2 

  Materi : Sifat-sifat Bangun Datar 

Nomor 
Soal 

Kunci Jawaban Kriteria Skor 
Skor 

Maksimal 
1. A Lingkaran Jawaban benar 2 

10      B 2cm Jawaban benar 4 
     C 4cm Jawaban benar 4 
2. a DC Jawaban benar 4 

20 
b BC Jawaban benar 4 
c 15cm Jawaban benar 4 
d 10cm Jawaban benar 4 
e 55o Jawaban benar 4 

3.  a 4 Jawaban benar 4 

20 
     b 4 Jawaban benar 4 
     c 7cm  Jawaban benar 4 
     d 12cm  Jawaban benar 4 
     e 115o Jawaban benar 4 
4.            Bentuk gambar 

benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 

10 
 

 

25 
25 

5.  Bentuk gambar 
benar 
Bentuk dan 
ukuran gambar 
benar 
 
 
 
 

10  
  

25      
 
 

 
25 

Skor Maksimal 100 

 

                  3cm 
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Lampiran 38 

Hasil Pengamatan APKG I Siklus I Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan dampak pengiring sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw                        

                                                                      1        2          3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) 

1.2 Merancang dampak pengiring  

    

 Rata-rata butir 1= A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

√

√

√

√

1.  NAMA GURU  :  Hikmah Nur Arifah 

2.  SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Kalikajar  

3.  MATA PELAJARAN  :  Matematika 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  14 April 2012 

6.  WAKTU  :  07.15-08.25 

7.   OBSERVER                 :  Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 

4 
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 alat bantu pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar    

 

  Rata-rata butir 2= B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

  3.2.1 Siswa dikelompokkan dalam  

bentuk kelompok-kelompok  

kecil (kelompok asal) 

  3.2.2 Setiap anggota kelompok             

ditugaskan untuk mempelajari  

materi tertentu 

  3.2.3 Siswa-siswa atau perwakilan 

dari kelompoknya masing-masing 

bertemu dengan anggota-anggota  

dari kelompok lain yang  

mempelajari materi yang sama  

(kelompok ahli) 

  3.2.4 Masing-masing perwakilan  

kelompok kembali ke kelompok  

asal untuk menjelaskan pada teman  

satu kelompoknya sehingga teman  

satu kelompoknya dapat memahami  

materi yang ditugaskan guru 

  3.2.5 Siswa diberi tes atau kuis 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

√

√

√

√

√

√

√

√

3 
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3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3= C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

dan fasilitas belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4= D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

    Rata-rata butir 5= E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                                 

   Rata-rata butir 6= F 

      

   Observer 

    

 

    Sri Wahyuingsih, S.Pd.SD 

                 19710202 199303 2 007 

 

 

 

√

√

3,55 

√

√

√

√

√

√

Nilai APKG I = R 

 

3 

3,5 

3,5 
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Lampiran 39 

Hasil Pengamatan APKG I Siklus I Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan dampak pengiring sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw                        

                                                                              1         2          3          4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) 

1.2 Merancang dampak pengiring  

    

 Rata-rata butir 1= A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

√

√

√

1.  NAMA GURU  :  Hikmah Nur Arifah

2.  SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Kalikajar 

3.  MATA PELAJARAN  :  Matematika 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  18 April 2012 

6.  WAKTU  :  07.15-09.00 

7.   OBSERVER                 :  Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 

4 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan  

 alat bantu pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar    

 

  Rata-rata butir 2= B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

  3.2.1 Siswa dikelompokkan dalam  

bentuk kelompok-kelompok  

kecil (kelompok asal) 

  3.2.2 Setiap anggota kelompok             

ditugaskan untuk mempelajari  

materi tertentu 

  3.2.3 Siswa-siswa atau perwakilan 

dari kelompoknya masing-masing 

bertemu dengan anggota-anggota  

dari kelompok lain yang  

mempelajari materi yang sama  

(kelompok ahli) 

  3.2.4 Masing-masing perwakilan  

kelompok kembali ke kelompok  

asal untuk menjelaskan pada teman  

satu kelompoknya sehingga teman  

satu kelompoknya dapat memahami  

materi yang ditugaskan guru 

  3.2.5 Siswa diberi tes atau kuis 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,33 
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pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3= C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

dan fasilitas belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4= D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

    Rata-rata butir 5= E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                                 

   Rata-rata butir 6= F 

      

   Observer 

    

 

    Sri Wahyuingsih, S.Pd.SD 

                 19710202 199303 2 007 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

Nilai APKG I = R 

 

3,66 

3 

3,5 

3,5 
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Lampiran 40 

Hasil Pengamatan APKG II Siklus I Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                         1       2       3       4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 
√

1.  NAMA GURU  :  Hikmah Nur Arifah 

2.  SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Kalikajar 

3.  MATA PELAJARAN  :  Matematika 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  14 April 2012 

6.  WAKTU  :  07.15-08.25 

7.   OBSERVER                 :  Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 
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1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  

    Rata-rata butir 1= P  

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2= Q 

3. Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3= R 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,5 

3,2 

3,16 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

  Rata-rata butir 4= S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai simbol-simbol matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari 

 Rata-rata butir 4= T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar  

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6= U 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru  

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,2 

3,33 

3,5 
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7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

    

   Rata-rata butir 7= V 

 

               Observer 

 

    

    Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 

              19710202 199303 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

√

Nilai APKG II = K 

 

3 
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Lampiran 41 

Hasil Pengamatan APKG II Siklus I Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                         1       2       3       4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

√

√

1.  NAMA GURU  :  Hikmah Nur Arifah

2.  SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Kalikajar 

3.  MATA PELAJARAN  :  Matematika 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  18 April 2012 

6.  WAKTU  :  07.15-09.00 

7.   OBSERVER                 :  Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 
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    Rata-rata butir 1= P  

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2= Q 

3. Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3= R 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,5 

3,33 

3,4 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

  Rata-rata butir 4= S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai simbol-simbol matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari 

 Rata-rata butir 4= T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar  

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6= U 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru  

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,4 

3,33 

3,5 
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7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

    

   Rata-rata butir 7= V 

 

               Observer 

 

    

    Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 

                19710202 199303 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

√

Nilai APKG II = K 

 

3,25 
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Lampiran 42 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

PERFORMANSI GURU SIKLUS I 

No. Indikator Nilai Nilai Rata-rata Nilai Akhir Keterangan 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Kemampuan merencanakaan 

pembelajaran (APKG I) 
85,62 87,46 86,54 

84,33 AB 
2 Kemampuan melaksanakan 

pembelajaran (APKG II) 
81,75 84,68 83,22 

 

 

 

Keterangan: 

NA =  Nilai Akhir APKG 

R = APKG Perencanan Pembelajaran 

K = APKG Pelaksanaan Pembelajaran 
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Lampiran 43 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Hajar Aji Dewantoro √ √ √ √ 9 56,25 
2 Erlangga Enji Prasetya √ √ √ √ 9 56,25 
3 Satria Nur Susilo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 Aditya Dwi Prayitno √ √ √ √ 9 56,25 
5 Ade Tia Sheva Muharror W.     √       √      √     √     11 68,75 
6 Agustaf Aji Laksono     √       √      √        √ 13 81,25 
7 Tedy Aryanto    √     √       √     √    10 62,5 
8 Tri Nur Winarsih     √       √    √       √   12 75 
9 Diva Nurfaizah     √       √        √     √   12 75 
10 Aditya Bagas Saputra   √     √      √     √     10 62,5 
11 Tri Anggraini   √     √        √     √   13 81,25 
12 Fatika Anggraini √ √  √ √ 10 62,5 
13 Khusnul Khotimah √ √ √ √ 11 68,75 
14 Findya Anggraeni R. √ √ √ √ 13 81,25 
15 Nafa Artina Dzikra S. √ √ √ √ 13 81,25 
16 Anggit Pangestu √ √ √ √ 11 68,75 
17 Irfan DwiPangestu √ √ √ √ 11 68,75 
18 Riska Harvi Savitri √ √ √ √ 13 81,25 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
19 Fajar Saefulloh √ √ √ √ 11 68,75 
20 Aditya Delvira Satriatama √ √ √ √ 11 68,75 
21 Sigit Pujiono √ √ √ √ 12 75 
22 Silvi Handayani √ √ √ √ 11 68,75 
23 Randy Maulana    √       √      √     √   11 68,75 
24 Stefanus P. Tokan     √       √      √       √   12 75 

Jumlah Siswa 0 9 14 0 0 3 19 1 0 1 21 1 0 10 10 3     
Jumlah Skor 60 67 68 63 

 258 70,10 
Persentase (%) 65,22 72,83 73,91 68,48 

 

Keterangan: 

A : Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B : Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal 

C : Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 

D : Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok 
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Lampiran 44 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Hajar Aji Dewantoro √ √ √ √ 10 62,5 
2 Erlangga Enji Prasetya √ √ √ √ 10 62,5 
3 Satria Nur Susilo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 Aditya Dwi Prayitno √ √ √ √ 10 62,5 
5 Ade Tia Sheva Muharror W.     √       √     √     √     11 68,75 
6 Agustaf Aji Laksono     √       √     √       √ 13 81,25 
7 Tedy Aryanto      √     √       √     √   11 68,75 
8 Tri Nur Winarsih     √       √   √       √   12 75 
9 Diva Nurfaizah     √       √       √     √   12 75 
10 Aditya Bagas Saputra   √     √     √     √     11 68,75 
11 Tri Anggraini   √     √       √     √   13 81,25 
12 Fatika Anggraini √ √ √ √ 11 68,75 
13 Khusnul Khotimah √ √ √ √ 12 75 
14 Findya Anggraeni R. √ √ √ √ 13 81,25 
15 Nafa Artina Dzikra S. √ √ √ √ 13 81,25 
16 Anggit Pangestu √ √ √ √ 11 68.75 
17 Irfan DwiPangestu √ √ √ √ 12 75 
18 Riska Harvi Savitri √ √ √ √ 13 81,25 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
19 Fajar Saefulloh √ √ √ √ 12 75 
20 Aditya Delvira Satriatama √ √ √ √ 12 75 
21 Sigit Pujiono √ √ √ √ 12 75 
22 Silvi Handayani √ √ √ √ 11 68,75 
23 Randy Maulana     √       √     √     √   12 75 
24 Stefanus P. Tokan     √       √     √       √   12 75 

Jumlah Siswa 0 5 18 0 0 0 22 1 0 0 22 1 0 7 13 3     
Jumlah Skor 64 70 70 65 

 269 73,09 
Persentase (%) 69,56 76,08 76,08 70,65 

 

Keterangan: 

A : Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B : Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal 

C : Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 

D : Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok 
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Lampiran 45 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No. Aspek yang Diamati 

Skor Skor 

Rata-Rata

Persentase 

(%) Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 60 64 62 67,39 

2 Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di 

kelompok asal 
67 70 68,5 74,46 

3 Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 68 70 69 75 

4 Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi 

kelompok 
63 65 64 69,56 

Jumlah 258 269 263,5 71,60 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 46 

HASIL BELAJAR SIKLUS I 

No NAMA SISWA NILAI 
KETUNTASAN (KKM 65) 

TUNTAS 
TIDAK 

TUNTAS 
1 Nur Hajar Aji Dewantoro 37   √ 
2 Erlangga Enji Prasetya 42  √ 
3 Satria Nur Susilo - - -  
4 Aditya Dwi Prayitno 40   √ 
5 Ade Tia Sheva Muharror W. 71 √   
6 Agustaf Aji Laksono 88 √   
7 Tedy Aryanto 51  √ 
8 Tri Nur Winarsih 83 √   
9 Diva Nurfaizah 88  √ 
10 Aditya Bagas Saputra 51  √ 
11 Tri Anggarani 92 √ 
12 Fatika Anggraini 51   √ 
13 Khusnul Khotimah 70 √   
14 Findya Anggraeni A. R. 91 √   
15 Nafa Artina Dzikra S. 92 √   
16 Anggit Pangestu 64  √ 
17 Irfan Dwi Pangestu 83 √  
18 Riska Harvi Savitri 96 √ 
19 Fajar Saefulloh 87 √   
20 Aditya Delvira Satriatama 88 √   
21 Sigit Pujiono 70 √   
22 Silvi Handayani 51 √ 
23 Randy Maulana 74 √ 
24 Stefanus P. Tokan 83 √   

Jumlah 15 8 
Persentase Ketuntasan 65,22% 

Rata-rata Kelas 71,43 
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Lampiran 47 

Hasil Pengamatan APKG I Siklus II Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan dampak pengiring sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw                        

                                                                              1         2          3          4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) 

1.2 Merancang dampak pengiring  

    

 Rata-rata butir 1= A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

 alat bantu pembelajaran 

√

√

√

√

4 

1.  NAMA GURU  :  Hikmah Nur Arifah 

2.  SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Kalikajar 

3.  MATA PELAJARAN  :  Matematika 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  12 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.15-08.25 

7.   OBSERVER                 :  Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 
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2.3 Memilih sumber belajar    

 

  Rata-rata butir 2= B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

  3.2.1 Siswa dikelompokkan dalam  

bentuk kelompok-kelompok  

kecil (kelompok asal) 

  3.2.2 Setiap anggota kelompok             

ditugaskan untuk mempelajari  

materi tertentu 

  3.2.3 Siswa-siswa atau perwakilan 

dari kelompoknya masing-masing 

bertemu dengan anggota-anggota  

dari kelompok lain yang  

mempelajari materi yang sama  

(kelompok ahli) 

  3.2.4 Masing-masing perwakilan  

kelompok kembali ke kelompok  

asal untuk menjelaskan pada teman  

satu kelompoknya sehingga teman  

satu kelompoknya dapat memahami  

materi yang ditugaskan guru 

  3.2.5 Siswa diberi tes atau kuis 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,33 
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3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3= C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

dan fasilitas belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4= D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

    Rata-rata butir 5= E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                                 

   Rata-rata butir 6= F 

      

   Observer 

    

 

    Sri Wahyuingsih, S.Pd.SD 

                 19710202 199303 2 007 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

Nilai APKG I = R 

      

3,77 

3,5 

3,5 

3,5 
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Lampiran 48 

Hasil Pengamatan APKG I Siklus II Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan dampak pengiring sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw                        

                                                                              1         2          3          4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) 

1.2 Merancang dampak pengiring  

    

 Rata-rata butir 1= A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

 alat bantu pembelajaran 

√

√

√

√

4 

1.  NAMA GURU  :  Hikmah Nur Arifah 

2.  SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Kalikajar 

3.  MATA PELAJARAN  :  Matematika 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  16 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.15-09.00 

7.   OBSERVER                 :  Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 
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2.3 Memilih sumber belajar    

 

  Rata-rata butir 2= B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.1 Menentukan jenis kegiatan  

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

  3.2.1 Siswa dikelompokkan dalam  

bentuk kelompok-kelompok  

kecil (kelompok asal) 

  3.2.2 Setiap anggota kelompok             

ditugaskan untuk mempelajari  

materi tertentu 

  3.2.3 Siswa-siswa atau perwakilan 

dari kelompoknya masing-masing 

bertemu dengan anggota-anggota  

dari kelompok lain yang  

mempelajari materi yang sama  

(kelompok ahli) 

  3.2.4 Masing-masing perwakilan  

kelompok kembali ke kelompok  

asal untuk menjelaskan pada teman  

satu kelompoknya sehingga teman  

satu kelompoknya dapat memahami  

materi yang ditugaskan guru 

  3.2.5 Siswa diberi tes atau kuis 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,33 
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3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3= C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan ruang 

dan fasilitas belajar 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4= D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci  

jawaban 

    Rata-rata butir 5= E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

                                                                                 

   Rata-rata butir 6= F 

      

   Observer 

    

 

    Sri Wahyuingsih, S.Pd.SD 

                 19710202 199303 2 007 

 

 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

Nilai APKG I = R 

      

3,77 

3,5 

4 

3,5 
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Lampiran 49 

Hasil Pengamatan APKG II Siklus II Pertemuan 1 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                         1       2       3       4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  

    Rata-rata butir 1= P  

√

√

4 

1.  NAMA GURU  :  Hikmah Nur Arifah

2.  SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Kalikajar 

3.  MATA PELAJARAN  :  Matematika 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  12 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.15-08.25 

7.   OBSERVER                 :  Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2= Q 

3. Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3= R 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,33 

3,6 



275 
 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

  Rata-rata butir 4= S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai simbol-simbol matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari 

 Rata-rata butir 4= T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar  

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6= U 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru  

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,4 

3,33 

3,5 
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7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

    

   Rata-rata butir 7= V 

 

               Observer 

 

    

    Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 

                19710202 199303 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

Nilai APKG II = K 

 

3,25 
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Lampiran 50 

Hasil Pengamatan APKG II Siklus II Pertemuan 2 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  

                         1       2       3       4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  

    Rata-rata butir 1= P  

√

√

4 

1.  NAMA GURU  :  Hikmah Nur Arifah

2.  SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Kalikajar 

3.  MATA PELAJARAN  :  Matematika 

4.  KELAS  :  V 

5.  TANGGAL  :  16 Mei 2012 

6.  WAKTU  :  07.15-09.00 

7.   OBSERVER                 :  Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2= Q 

3. Mengelola interaksi kelas  

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran      

  Rata-rata butir 3= R 

 

 

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,66 

3,6 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar  

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

  Rata-rata butir 4= S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

matematika 

5.1 Menanamkan konsep matematika  

melalui kegiatan manipulatif 

5.2 Menguasai simbol-simbol matematika 

5.3 Memberikan latihan penggunaan konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari 

 Rata-rata butir 4= T        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar  

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

Rata-rata butir 6= U 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru  

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,6 

3,66 

3,5 
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7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

    

   Rata-rata butir 7= V 

 

               Observer 

 

    

    Sri Wahyuningsih, S.Pd.SD 

                19710202 199303 2 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

Nilai APKG II = K 

 

3,5 



 

Lampiran 51 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

PERFORMANSI GURU SIKLUS II 

No. Indikator Nilai Nilai Rata-rata Nilai Akhir Keterangan 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Kemampuan merencanakaan 

pembelajaran (APKG I) 
90,00 92,08 91,04 

89,77 A 
2 Kemampuan melaksanakan 

pembelajaran (APKG II) 
87,17 91,14 89,14 

 

 

 

Keterangan: 

NA =  Nilai Akhir APKG 

R = APKG Perencanan Pembelajaran 

  K = APKG Pelaksanaan Pembelajaran 
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Lampiran 52 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Hajar Aji Dewantoro √ √ √ √ 11 68,75 
2 Erlangga Enji Prasetya √ √ √ √ 11 68,75 
3 Satria Nur Susilo √ √ √ √ 11 68,75 
4 Aditya Dwi Prayitno √ √ √ √ 11 68,75 
5 Ade Tia Sheva Muharror W.     √       √     √     √    12 75 
6 Agustaf Aji Laksono     √       √       √     √ 14 87,5 
7 Tedy Aryanto     √     √       √       √   12 75 
8 Tri Nur Winarsih     √       √      √     √   13 81,25 
9 Diva Nurfaizah     √     √        √     √   13 81,25 
10 Aditya Bagas Saputra   √     √      √     √   12 75 
11 Tri Anggraini   √       √     √     √   14 87,5 
12 Fatika Anggraini √ √ √ √ 12 75 
13 Khusnul Khotimah √ √ √ √ 13 81,25 
14 Findya Anggraeni R. √ √ √ √ 14 87,5 
15 Nafa Artina Dzikra S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16 Anggit Pangestu √ √ √ √ 12 75 
17 Irfan DwiPangestu √ √ √ √ 13 81,25 
18 Riska Harvi Savitri √ √ √ √ 14 87,5 

 



283 
 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
19 Fajar Saefulloh √ √ √ √ 13 81,25 
20 Aditya Delvira Satriatama √ √ √ √ 13 81,25 
21 Sigit Pujiono √ √ √ √ 13 81,25 
22 Silvi Handayani √ √ √ √ 12 75 
23 Randy Maulana     √       √     √       √ 13 81,25 
24 Stefanus P. Tokan     √       √       √     √   13 81,25 

Jumlah Siswa 0 0 21 2 0 0 19 4 0 0 18 5 0 4 13 6     
Jumlah Skor 71 73 74 71 

 289 83,4 
Persentase (%) 77,17 79,34 80,43 77,17 

 

Keterangan: 

A : Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B : Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal 

C : Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 

D : Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok 
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Lampiran 53 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nur Hajar Aji Dewantoro √ √ √ √ 11 68,75 
2 Erlangga Enji Prasetya √ √ √ √ 11 68,75 
3 Satria Nur Susilo √ √ √ √ 12 75 
4 Aditya Dwi Prayitno √ √ √ √ 11 68,75 
5 Ade Tia Sheva Muharror W.     √       √       √    √   13 81,25 
6 Agustaf Aji Laksono     √     √       √     √ 15 93,75 
7 Tedy Aryanto     √     √       √       √   12 75 
8 Tri Nur Winarsih     √         √     √     √   14 87,5 
9 Diva Nurfaizah     √     √       √      √ 14 87,5 
10 Aditya Bagas Saputra   √      √     √       √ 12 75 
11 Tri Anggraini     √     √     √     √   15 93,75 
12 Fatika Anggraini √ √ √ √ 12 75 
13 Khusnul Khotimah √ √ √ √ 14 87,5 
14 Findya Anggraeni R. √ √ √ √ 16 100 
15 Nafa Artina Dzikra S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16 Anggit Pangestu √ √ √ √ 12 75 
17 Irfan DwiPangestu √ √ √ √ 14 87,5 
18 Riska Harvi Savitri √ √ √ √ 16 100 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor 

Persentase
(%) A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
19 Fajar Saefulloh √ √ √ √ 14 87,5 
20 Aditya Delvira Satriatama √ √ √ √ 14 87,5 
21 Sigit Pujiono √ √ √ √ 14 87,5 
22 Silvi Handayani √ √ √ √ 12 75 
23 Randy Maulana     √       √    √       √ 14 87,5 
24 Stefanus P. Tokan     √     √     √     √  14 87,5 

Jumlah Siswa 0 0 16 7 0 0 16 7 0 0 14 9 0 3 9 11     
Jumlah Skor 76 76 78 77 

307  83,42 
Persentase (%) 82,60 82,60 84,78 83,69 

 

Keterangan: 

A : Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 

B : Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di kelompok asal 

C : Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 

D : Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok 
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Lampiran 54 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-Rata

Persentase 

(%) 

1 Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok ahli 71 76 73,5 79,89 

2 Aktivitas siswa dalam menyampaikan materi di 

kelompok asal 
73 76 74,5 80,98 

3 Aktivitas siswa dalam bekerjasama di kelompok asal 74 78 76 82,61 

4 Aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi 

kelompok 
71 77 74 80,43 

Jumlah 289 307 298 80,98 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 55 

HASIL BELAJAR SIKLUS II 

No NAMA SISWA NILAI 
KETUNTASAN (KKM 65) 

TUNTAS 
TIDAK 

TUNTAS 
1 Nur Hajar Aji Dewantoro 46   √ 
2 Erlangga Enji Prasetya 56  √ 
3 Satria Nur Susilo 73 √ 
4 Aditya Dwi Prayitno 53   √ 
5 Ade Tia Sheva Muharror W. 88 √   
6 Agustaf Aji Laksono 96 √   
7 Tedy Aryanto 69 √   
8 Tri Nur Winarsih 92 √   
9 Diva Nurfaizah 96  √ 
10 Aditya Bagas Saputra 69 √   
11 Tri Anggarani 96 √ 
12 Fatika Anggraini 61   √ 
13 Khusnul Khotimah 81 √   
14 Findya Anggraeni A. R. 100 √   
15 Nafa Artina Dzikra S. - - -  
16 Anggit Pangestu 71 √ 
17 Irfan Dwi Pangestu 85 √  
18 Riska Harvi Savitri 100 √ 
19 Fajar Saefulloh 96 √   
20 Aditya Delvira Satriatama 96 √   
21 Sigit Pujiono 81 √   
22 Silvi Handayani 68 √ 
23 Randy Maulana 84 √ 
24 Stefanus P. Tokan 96 √   

Jumlah 19 4 
Persentase Ketuntasan 82,61% 

Rata-rata Kelas 80,56 
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Lampiran 56 

Foto-foto Penelitian 

 
Guru sedang membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

 

 
Siswa sedang mengerjakan LKS 
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Presentasi hasil diskusi kelompok 

 

 
Siswa sedang mengerjakan tes formatif 
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Lampiran 57 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
DINAS PENDIDIKAN 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KALIGONDANG 

SD NEGERI 2 KALIKAJAR 
Alamat : Desa Kalikajar, Kec.Kaligondang, Purbalingga. 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: 421.2/33/2012 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : WIN YEKTI PURWAENI, S.Pd. 

NIP  : 19600526 197911 2 002 

Jabatan : Kepala SD Negeri 2 Kalikajar 

 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nama  : HIKMAH NUR ARIFAH 

NIM   : 1402408273 

Prodi/Jurusan : S1/PGSD 

 

Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas sebagai bahan skripsi pada 

tanggal 14 April-16 Mei di kelas V SD Negeri 2 Kalikajar, kecamatan 

Kaligondang, kabupaten Purbalingga. 

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarya agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

  Purbalingga, 20 Mei 2012  

  Kepala SD Negeri 2 Kalikajar 

 

  ttd 

 

  Win Yekti Purwaeni, S.Pd. 

          19600526 197911 2 002 
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