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ABSTRAK 

Habibah, Umi. 2012. Penerapan Model PAIKEM untuk Meningkatkan Aktivitas 
dan Hasil Belajar Matematika Materi Pokok Bangun Datar pada Siswa 
Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Krandon kota Tegal. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Noening Andrijati, M.Pd, 
pembimbing II:   Drs. Sigit Yulianto. 

Kata kunci: Model PAIKEM, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar dan Matematika 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika 
pada  materi pokok bangun datar di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon. Hal ini 
disebabkan guru belum  menerapkan model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 
Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). Penelitian ini mencakup pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan model PAIKEM dalam pembelajaran 
matematika materi pokok bangun datar dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika pada materi pokok bangun datar setelah menggunakan 
model PAIKEM.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang mengadaptasi model Kemmis & Mc Taggart dengan dua siklus 
yang pada setiap siklusnya dilakukan dua tindakan. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V semester II MI Nurul Hikmah Krandon kota Tegal yang berjumlah 
38 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknis tes, observasi dan 
dokumentasi. Model PAIKEM dikatakan efektif untuk meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar Matematikaserta performansi guru apabila hasil belajar siswa 
mencapai rata-rata kelas ≥ 70, persentase tuntas belajar klasikal ≥ 75% dan nilai 
performansi guru ≥ 71.  

Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PAIKEM 
menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar.Saat pelaksanaan pembelajaran 
siswa terlihat sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran terutama saat siswa 
diberi tugas membuat gantungan yang berbentuk bangun datar dan saat 
melakukan permainan. Hal tersebut terbukti dari peningkatan persentase rata-rata 
aktivitas belajar siswa, pada siklus I mencapai mencapai 73,05%, pada siklus II 
meningkat menjadi 77,34%. Peningkatan tersebut juga seiring dengan 
peningkatan hasil belajar, nilai rata-rata hasil  belajar siklus I mencapai 66,65 
dengan persentase tuntas belajar klasikal 60,53% nilai rata-rata hasil belajar siklus 
II meningkat menjadi 76,12, persentase tuntas belajar klasikal pun meningkat 
menjadi 81,58%. Penerapan model PAIKEM juga dapat meningkatkan 
performansi guru, Pada siklus I guru memperoleh nilai rata-rata mencapai 78,28 
dan siklus II meningkat menjadi 82,74. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model PAIKEM dapat meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar siswa serta performansi guru dalam pembelajaran matematika dengan 
materi pokok bangun datar di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon kota Tegal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 5 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan 

diselenggarakan dengan mengembangkan  budaya membaca, menulis, dan 

berhitung bagi segenap warga masyarakat. Salah satu kemampuan yang harus 

dikembangkan dalam suatu penyelenggaraan pendidikan adalah kemampuan 

berhitung. Hal tersebut diterapkan melalui proses pembelajaran Matematika yang 

diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Bahkan matematika sudah diajarkan sejak 

dini yaitu sebelum anak masuk sekolah meskipun masih hanya sekedar 

pengenalan angka. Melalui pembelajaran  matematika tersebut, diharapkan warga 

masyarakat dapat mengembangkan kemampuan berhitung dan menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Antonius ( 2006: 1), menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu 

dasar yang sudah menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Oleh 

karena itu penguasaan terhadapmatematika mutlak diperlukan dan konsep-konsep 

matematika harus dipahami dengan benar sejak dini. Hal ini karena konsep 

matematika merupakan suatu rangkaian sebab akibat. Suatu konsep disusun 

berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, dan akan menjadi dasar bagi konsep-

konsep selanjutnya, sehingga pemahaman yang salah terhadap suatu konsep, akan 

berakibat pada kesalahan pemahaman terhadap konsep selanjutnya. Atas dasar  
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itulah penanaman konsep matematika mulai diajarkan pada siswa sekolah dasar. 

Keberhasilan pembelajaran matematika di SD sangat dipengaruhi oleh 

peran guru. Jika guru sudah memahami dengan benar konsep matematika dan 

dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran matematika, maka tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah akan tercapai secara optimal. Oleh karena 

itu, guru juga dituntut untuk menguasai konsep-konsep matematika dengan benar 

terlebih dahulu sebelum membelajarkan konsep matematika pada siswa SD. 

Selain itu, guru juga perlu memahami karteristik siswa. Hal tersebut 

didasarkan pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses (dalam 

Sudrajat: 2011), mengisyaratkan bahwa dalam proses pembelajaran, seorang guru 

seyogyanya dapat memperhatikan karakteristik siswanya. Karakteristik siswa 

sesungguhnya memiliki cakupan yang luas, salah satu karakteristik siswa yang 

perlu diperhatikan guru adalah mengenai perkembangan kognitif siswa. 

Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget dalam Subarinah (2006: 2) 

menyatakan bahwa anak usia SD ini berada pada periode operasional konkret. 

Anak perlu bantuan objek konkret untuk memahami sesuatu yang abstrak. 

Suasana pembelajaran yang sesuai dengan karaktetistik siswa SD  adalah 

suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Guru dituntut untuk 

mampu menciptakanpembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan 

menggunakan metode dan media yang menarik, sehingga siswa merasa senang 

dan termotivasi untuk aktif saat proses pembelajaran matematika. Hal tersebut 

didukung oleh pendapat Kline dalam Pitajeng ( 2006 : 1) menyatakan bahwa 

belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Untuk itu, 
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di dalam belajar, anak diberi kesempatan merencanakan dan menggunakan cara 

belajar yang mereka senangi. Pendapat ini juga berlaku saat pembelajaran 

matematika di SD.  

Pembelajaran matematika akan lebih efektif jika dilakukan dalam suasana 

menyenangkan. Oleh karena itu, guru harus mengupayakan adanya situasi dan 

kondisi yang menyenangkan dengan menerapkan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Di samping itu, diperlukan penggunaan media maupun alat 

peraga yang menarik dengan menggunakan benda konkret yang ada di lingkungan 

sekitar. 

Namun kenyataannya masih banyak guru SD yang belum menerapkan 

pembelajaran matematika yang menyenangkan. Sebagian besar siswa masih 

menganggap matematika itu sulit, membosankan, dan menakutkan. Anggapan 

tersebut menyebabkan siswa merasa takut  saat mengikuti pembelajaran 

matematika, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Perasaan 

takut dan tegang tersebut dapat mengakibatkan hasil belajar matematika siswa 

menjadi rendah. 

Seperti halnya pembelajaran yang terjadi di kelas V MI Nurul Hikmah 

Krandon Tegal. Saat pembelajaran matematika khususnya pada materi pokok 

sifat-sifat bangun datar, guru belum menggunakan media pembelajaran yang 

menarik dan konkret. Padahal materi pokok sifat-sifat bangun datar merupakan 

materi pembelajaran yang bersifat abstrak sehingga tanpa adanya benda konkret 

siswa akan merasa sulit untuk memahami konsep tersebut.  

Selain itu, pembelajaran bangun datar belum berbasis lingkungan, 
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sedangkan di lingkungan sekitar sekolah maupun rumah siswa banyak benda-

benda yang berbentuk bangun datar. Jika siswa memahami konsep bangun datar 

dengan baik, maka  akan dapat dijadikan bekal bagi siswa untuk berkreasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, membuat layang-layang dan membuat 

keterampilan yang lain yang berbentuk bangun datar.  

Guru juga belum menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan. Kegiatan pembelajaran masih terpaku pada paradigma lama yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga mengakibatkan siswa kurang 

aktif dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut berdampak 

pada hasil belajar matematika kelas V MI Nurul Hikmah masih relatif rendah. 

Rata-rata nilai ulangan materi bangun datar tahun ajaran 2010/2011 hanya 

mencapai 62,47 dengan kriteria tuntas belajar minimal (KKM) yang harus dicapai 

adalah 62. Meskipun rata-rata kelas sudah mencapai KKM namun tuntas belajar 

kelas hanya 54,05% . Dari 37 siswa hanya 20 siswa yang nilainya sudah mencapai 

KKM, sedangkan 17 siswa lainnya belummencapai KKM. Oleh karena itu, perlu 

adanya inovasi baru dalam membelajarkan matematika khususnya pada untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas V MI Nurul 

Hikmah Krandon Tegal. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar Matematika siswa kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal yaitu 

dengan menerapkan model PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Efektif dan 

Menyenangkan). Menurut Slameto (2011:1), PAIKEM mengandung makna 

pembelajaran yang dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan inovasi 
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dan kreativitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan. Selain itu juga, 

melihat karakteristik model PAIKEM yang bersifat multi model, multi metode 

dan multi media, sehingga siswa tidak bosan karena guru tidak hanya terpaku 

pada satu model, metode dan media. Dengan demikian, diharapkan model 

PAIKEM dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna 

yang mampu memberikan siswa keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk 

hidup. Penerapan model PAIKEM diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar matematika siswa kelas V MI Nurul Hikmah KrandonTegal materi 

pokok sifat-sifat bangun datar. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Pada bagian ini akan dibahas tentang rumusan masalah dan pemecahan 

masalah.Pembahasanya adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang. maka yang menjadi permasalahan umum yaitu 

bagaimana cara meningkatkan aktivitas dan hasil belajar serta performansi guru 

dalam pembelajaran matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa 

kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal? Rincian rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut.  

(1) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas belajar matematika materi pokok 

sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal? 

(2) Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar Matematika materi pokok Sifat-

sifat Bangun Datar pada siswa kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal? 
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(3) Bagaimana cara meningkatkan performansi guru dalam membelajarkan  

matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V MI 

Nurul Hikmah Krandon Tegal? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Beberapa alternatif tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika antara lain sebagai berikut. 

(1) Menerapkan model PAIKEM untuk meningkatkan aktivitas belajar 

matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V MI 

Nurul Hikmah Krandon Tegal. 

(2) Menerapkan model PAIKEM untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

materi pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V MI Nurul Hikmah 

Krandon Tegal. 

(3) Menerapkan model PAIKEM untuk meningkatkan performansi guru dalam 

membelajarkan matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa 

kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini meliputi (1) tujuan umum dan (2) tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan  untukmeningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar pada pembelajaran Matematika di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon 

Tegal. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di MI 

Nurul Hikmah Krandon Tegal yaitu sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar matematika materi pokok sifat-sifat bangun 

datar pada siswa kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal melalui model 

PAIKEM. 

(2) Meningkatkan hasil belajar matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar 

pada siswa kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal melalui model 

PAIKEM. 

(3) Meningkatkan performansi guru dalam membelajarkan matematika materi 

pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V MI Nurul Hikmah Krandon 

Tegal melalui model PAIKEM. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru dan 

sekolah. 

1.4.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa antara lain 

sebagai berikut. 

(1) Meningkatnya aktivitas belajar siswa saat proses pembelajaran matematika 

materi pokok sifat-sifat bangun datar kelas V MI Nurul Hikmah Krandon 

Tegal. 

(2) Meningkatnya hasil belajar matematika siswa materi pokok sifat-sifat bangun 
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datar di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. 

1.4.2 Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberiakan manfaat bagi guru antara lain 

sebagai berikut. 

(1) Meningkatnya keterampilan guru dalam membelajarkan matematika materi 

pokok sifat-sifat bangun datar kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. 

(2) Meningkatnya motivasi guru untuk menciptakan pembelajaran matematika 

materi pokok sifat-sifat bangun datar yang inovatif; dan 

(3) Memberi alternatif model pembelajaran bagi guru dalam membelajarkan 

matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar kelas V MI Nurul Hikmah 

Krandon Tegal. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberiakan manfaat bagi sekolah antara 

lain sebagai berikut. 

(1) Meningkatnya kualitas sekolah dengan termotivasinya guru-guru untuk 

berinovasi dalam pembelajaran. 

(2) Memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas proses dan hasil belajar 

matematika di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian kajian pustaka akan dibahas tentang (1) kerangka teori, (2) 

kajian empiris, (3) kerangka berpikir, dan (4) hipotesis tindakan. 

2.1 Kerangka Teori 

Pada bagian kerangka teori akan dibahas tentang (1) belajar, (2) 

pembelajaran, (3) aktivitas belajar, (4) hasil belajar, (5) pembelajaran matematika 

SD, (6) karakteristik siswa SD, (7) model pembelajaran, (8) model PAIKEM, dan 

(9) sifat-sifat bangun datar. 

2.1.1 Belajar  

Konsep tentang belajar mengandung tiga unsur utama, yaitu perubahan 

perilaku, pengalaman, lamanya waktu perubahan perilaku yang dimiliki oleh 

pembelajar (Anni 2007: 3) 

Menurut Slavin (1994, dalam Anni 2007:2), belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Gagne dalam Anni (2007: 

2), belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang 

berlangsung selama periode tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari 

proses pertumbuhan. 

Dari beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku yang diakibatkan karena pengalaman yang 

peroleh individu selama periode waktu tertentu. 
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2.1.2 Pembelajaran 

Menurut Briggs dalam Sugandi (2007: 6), pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga siswa memperoleh 

kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Secara umum Gagne dan Briggs melukiskan pembelajaran sebagai ”upaya 

orang yang tujuannya adalah membantu orang belajar”, secara lebih terinci Gagne 

mendefinisikan pembelajaran sebagai ”seperangkat acara peristiwa eksternal yang 

dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses belajar yang sifatnya 

internal” (Aisyah 2007: 1-4).  

Suatu pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Corey bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan sub-set 

khusus Pendidikan (Miarso dkk. dalam Aisyah 2007: 1-4).  

Berdasarkan pengertian-pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan, 

maka peneliti dapat menyimpulkan pengertian pembelajaran tersebut. Peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu peristiwa yang dirancang  

guru agar siswa dapat belajar sesuai minat dan kebutuhannya. 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai 

dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-

keterampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan terintegrasi. 

Keterampilan dasar yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, 
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mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, keterampilan 

terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, 

menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, 

mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, 

mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan 

melaksanakan eksperimen (Juliantara 2010). 

Menurut Nasution (2010: 87), aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan, 

mencatat, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sudjana (2009: 22) 

menyatakan bahwa kegiatan belajar  atau aktivitas belajar sebagai proses terdiri 

atas enam unsur yaitu tujuan belajar, siswa yang termotivasi, tingkat kesulitan 

belajar, stimulus dari lingkungan, siswa yang memahami situasi, dan pola respon 

siswa. 

Banyak macam-macam kegiatan (aktivitas belajar) yang dapat dilakukan 

anak- anak di kelas.Paul B. Diedrich dalam Nasution (2010:91), membuat suatu 

daftar yang berisi 177 macam kegiatan (aktivitas siswa) antara lain: 

(1) Visual activities (13) seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

(2) Oral activities (43) seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interviu, diskusi, interupsi dan 

sebagainya. 

(3) Listening activities (11) seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato dan sebagainya. 

(4) Writing activities (22) seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 
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menyalin, dan sebagainya. 

(5) Drawing activities (8) seperti menggambar, membuat grafik, peta diagram, 

pola, dan sebagainya. 

(6) Motor activities (47) seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya. 

(7) Mental activities (23) seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

(8) Emotional activities (23) seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

berani, tenang, gugup, dan sebagainya (Nasution 2010: 91). 

Berdasarkan pengertian dan jenis-jenis aktivitas belajar yang telah 

dikemukakan, maka peneliti merumuskan aktivitas belajar yang sesuai dengan 

model PAIKEM. Aktivitas belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

(1) Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi pembelajaran. 

(2) Keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran dan laporan hasil kerja 

kelompok. 

(3) Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan guru. 

(4) Keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. 

(5) Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya. 

(6) Keterlibatan siswa saat kerja kelompok. 

(7) Keaktifan siswa dalam memecahkan masalah pembelajaran atau tugas yang 

diberikan guru. 
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2.1.4 Hasil Belajar 

Menurut Anni (2007: 5), hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh 

siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Menurut Sudjana (2009: 22), hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Selanjutnya, Hayardin (2012) mengemukakan pengertian 

hasil belajar adalah perubahan kemampuan kognitif, afektif dan psikomororik 

murid setelah mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah iamelakukan proses pembelajaran 

sehingga dapat menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Hasil 

belajar dalam penelitian ini berupa nilai hasil tes formatif dan skor hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa selama pembelajaran. 

2.1.5 Pembelajaran Matematika SD 

Pada bagian ini akan dibahas tentang hakikat matematika,  fungsi dan 

tujuan Matematika,  dan faktor yang mempengaruhi belajar matematika. 

2.1.5.1 Hakikat Matematika 

Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau mathenein 

yang berarti mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannnya dengan 

kata Sansekerta, medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau 

intelegensia (Nasution dalam Subarinah  2006:1). 

Menurut Subarinah (2006:1) menyatakan bahwa matematika merupakan 

ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan 

yang ada didalamnya.Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya 
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adalah belajar konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antar konsep dan 

strukturnya. 

Antonius ( 2006:1) menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu dasar 

yang sudah menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Matematika 

adalah ilmu pasti; matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan tentang 

bilangan dan kalkulasi; matematika sebagai ilmu pengetahuan tentang penalaran 

logis dan masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan; matematika 

adalah ilmu pengetahuan tentang kuantitas dan ruang. 

Menurut Kline (1988) dalam Subarinah (2006:1), matematika bukan 

pengetahuan tersendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi 

beradanya karena membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial, ekonomi dan alam. 

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa matematika 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep, struktur konsep dan 

hubungan antar konsep yang digunakan sebagai alat untuk mempelajari ilmu-ilmu 

lain dan dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah sehari-hari. 

2.1.5.2 Pembelajaran Matematika 

Menurut Siti Hawa dalam Aisyah (2007: 1-4), pembelajaran matematika 

adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana 

lingkungan memungkinkan seseorang (sipembelajar) melaksanakan kegiatan 

belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika.  

Pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk 

berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika dalam batasan pengertian 
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pembelajaran yang dilakukan di sekolah, pembelajaran matematika dimaksudkan 

sebagai proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana 

lingkungan (kelas/sekolah) yang memungkinkan kegiatan siswa belajar 

matematika sekolah. 

2.1.5.3 Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Matematika Sekolah  

Matematika merupakan ilmu yang penting untung dikuasai siswa karena 

metematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya matematika 

tersebut juga diperkuat oleh pendapat berikut. 

Stigler and Hiebert (1997) also reported that over 60% of 
U.S. teachers believed that mathematical skills (e.g., solving specific 
kinds of problems or using specific formulas) are important, whereas 
over 70% Japanese teachers believed that mathematical thinking 
(e.g., exploring and understanding mathematical ideas or inventing 
new ways to solve problems) is important. 

 

Stigler and Hiebert (1997) menyatakan bahwa lebih dari 60% dari guru US 

percaya bahwa kemampuan matematika (misalnya, pemecahan masalah jenis 

tertentu atau menggunakan rumus tertentu) adalah penting, sedangkan lebih dari 

70% guru Jepang percaya bahwa berpikir matematika (misalnya, mengeksplorasi 

dan memahami ide-ide matematika atau menemukan cara baru untuk 

memecahkan masalah) adalah penting.  

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran geometri, aljabar, 

peluang, statistika, kalkulus dan trigonometri. Matematika juga berfungsi 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model 
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matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, 

grafik, atau tabel. 

Tujuan matematika di sekolah dasar adalah memberikan bekal  yang 

cukup bagi siswa untuk menghadapi materi-materi matematika pada tingkat 

Pendidikan lanjutan.  Tujuan pembelajaran matematika SD menurut kurikulum 

KTSP tahun 2006, di antaranya ialah untuk membantu perkembangan kemampuan 

berfikir siswa. Kemampuan berfikir yang penting untuk kembangkan adalah 

kemampuan untuk menkonstruksi pengetahuan dengan proses-proses logis, 

mengembangkan kemampuan proses untuk belajar secara mandiri sebagai pelajar 

seumur hidup pada diri siswa. Dengan demikian, siswa mempunyai kemampuan 

belajar yang memungkinkan untuk mengembangkan pengetahuan selanjutnya 

tanpa ataupun bersama fasilitator belajar. 

2.1.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Belajar Matematika di Sekolah Dasar 

Menurut Slameto (2003) dalam Pitajeng (2006: 65-75), ada banyak faktor 

yang mempengaruhi anak dalam belajar matematika, tetapi digolongkan menjadi 

dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

2.1.5.4.1 Faktor Intern 

Faktor intern dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor jasmani, 

psikologis, dan kelelahan. 

(1) Faktor jasmani 

Faktor jasmani yang dapat mempengaruhi anak dalam belajar matematika 

ditinjau dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kesehatan, proses belajar 

anak akan terganggu jika kesehatannya terganggu. Ia akan cepat lelah, kurang 
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bersemangat, pusing, ngantuk dan sebagainya, sehingga anak malas berfikir. 

Hal tersebut membuat anak malas melakukan kegiatan belajar matematika. 

Cacat tubuh, keadaan cacat juga dapat mengganggu belajar siswa. Misalnya 

anak yang tuli akan sulit melakukan interaksi saat pembelajaran. 

(2) Faktor Psikologi 

Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi proses belajar matematika antara 

lain: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan.  

(3) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan dibagi menjadi dua yaitu kelelahan fisik dan kelelahan 

psikis. Kelelahan fisik terlihat dengan lemahnya tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan psikis dapat dilihat 

dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. 

2.1.5.4.2 Faktor Ekstern 

Faktor ekstern digolongkan menjadi tiga macam yaitu faktor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

(1) Faktor keluarga 

Faktor yang mempengaruhi belajar matematika dalam lingkungan 

keluarga yaitu suasana rumah. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan 

sekolah mempunyai pengaruh yang positif bagi anak.Hal tersebut didukung 

oleh hasil penelitian berikut. 

Generally, results showed thatparental aspiration for children's 
education positively related to student school motivational 
construct … (Fan, Wiliam, dan Wolters 2010: 21) 
 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa aspirasi 
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orang tua dalam pendidikan anak berhubungan positif dengan konstruksi 

motivasi siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang tua sangat 

berpengaruh bagi prestasi anak di sekolah. 

(2) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar matematika antara lain: 

metode pembelajaran, media pembelajaran, guru, interaksi siswa di sekolah, 

materi pembelajaran dan sebagainya. 

2.1.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Karakteristik siswa merupakan sesuatu yang perlu dipahami oleh seorang 

guru, karena dengan memahami karakteristik siswanya guru akan lebih mudah 

untuk memberikan perlakuan yang tepat sesuai minat dan kebutuhan siswa. 

Terutama saat guru akan menerapkan model PAIKEM, karena model PAIKEM 

ini sangat memperhatikan karakteristik siswa. 

Jean Piaget dalam Subarinah (2006: 2) mengemukakan tentangteori 

perkembangan mental anak atau teori perkembangan berfikir anak. Tahapan 

berpikir dalam teori ini dibagi menjadi empat. 

(1) Tahap sensori motorik (usia kurang dari 2 tahun); 

(2) Tahap praoperasi ( usia 2-7 tahun); 

(3) Tahap operasi konkret ( usia 7-11 tahun); 

(4) Tahap operasi formal ( usia 11 tahun ke atas) 

Siswa SD di Indonesia pada umumnya berusia 7-11 tahun, sehingga ada 

dalam tahap operasi konkret. Tahap berpikirnya masih belum formal dan relatif 

konkret, bahkan untuk sebagian siswa SD kelas rendah masih ada yang pada 
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tahapan pra-kongket. Siswa SD pada tahap pra-konkret belum memahami hukum 

kekekalan, sehingga sulit mengerti konsep-konsep operasi, seperti penjumlahan, 

pengurangan, pembagian dan perkalian. 

Tahap ini disebut operasi konkret sebab berpikir logiknya didasarkan atas 

manipulasi fisik dari objek-objek. Operasi konkret hanyalah menunjukkan 

kenyataan adanya hubungan dengan pengalaman empirik-konkret yang lampau 

dan masih mendapat kesulitan dalam mengambil kesimpulan yang logis dari 

pengalaman-pengalaman yang khusus.Pengerjaan-pengerjaaan logika dapat 

dilakukan dengan berorientasi ke objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang 

langsung dialami anak. Anak itu belum memperhitungkan semua kemungkinan 

dan kemudian mencoba menemukan kemungkinan yang mana yangakan terjadi. 

Anak masih terikat kepada pengalaman pribadi.Pengalaman anak masih konkret 

dan belum formal. 

2.1.7 Model Pembelajaran 

Menurut Joyce  dalam Ahmadi dan Amri (2011: 7), model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum dan lain-lain.  

Selanjutnya, Akhmad Sudrajat (2008) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai 

akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan 
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teknik pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman untuk 

menentukan penggunaan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

2.1.8 Model PAIKEM 

Pada bagian model PAIKEM akan dibahas tentang (1) hakikat PAIKEM, 

(2) karakteristik model PAIKEM, (3) komponen PAIKEM, (4) penjabaran 

PAIKEM, (5) penerapan PAIKEM, dan (7) langkah-langkah pembelajaran 

matematika materi pokok sifat-Sifat bangun datar melalui model PAIKEM 

2.1.8.1 Hakikat PAIKEM 

Menurut Slameto (2011:1), PAIKEM mengandung makna pembelajaran 

yang dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan inovasi dan kreativitas 

sehingga efektif namun tetap menyenangkan. Selain itu juga diharapkan dapat 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif/bermakna yang mampu 

memberikan siswa keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk hidup. Dirjen 

Kependidikan (2010) menyatakan bahwa PAIKEM merupakan sebuah model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan (proses belajar) 

yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan pemahaman 

berbagai sumber dan alat bantu belajar supaya pembelajaran lebih menarik, 

menyenangkan dan efektif.  

Berdasarkan pengertian PAIKEM tersebut di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa PAIKEM merupakan model pembelajaran yang dirancang agar tercipta 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa, menerapkan metode maupun media yang 



21 

 
 

inovatif, mengembangkan kreativitas siswa, sehingga efektif dan menyenangkan. 

2.1.8.2 Karakteristik Model PAIKEM 

Karakteristik pembelajaran yang disebut PAIKEM ( Slameto 2011: 2) 

antara lain menggunakan multi metode dan multi media, melibatkan semua 

indera, dengan praktik dan bekerja dalam tim, memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar. Pembelajaran juga perlu melibatkan multi aspek yaitu logika, 

kinestika, estetika dan etika. Dengan kata lain pembelajaran perlu mengaktifkan 

siswa dan guru, membuat kreatif pembelajarnya, hasilnya efektif dan tentu saja 

semua berlangsung dengan menyenangkan. 

Menurut Muhibin dan Rahayu ( 2009: 3), karakteristik PAIKEM antara 

lain: 

1) Berpusat pada siswa yaitu:guru sebagai fasilitator, bukan penceramah; fokus 

pembelajaran pada siswa bukan pada guru; siswa belajar secara aktif; siswa 

mengontrol proses belajar dan menghasilkan karyanya sendiri, tidak hanya 

mengutip dari guru. 

2) Belajar yang menyenangkan(joyful learning)  

3) Belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu(competency-

basedlearning); 

4) Belajar secara tuntas (mastery learning); 

5) Belajar secara berkesinambungan (continuous  learning); 

6) Belajar sesuai dengan ke-kini-an dan ke-disini-an (contextual  learning). 

2.1.8.3 Komponen Model PAIKEM 

Komponen utama model PAIKEM adalah sebagai berikut (Slameto 2011: 
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2). 

(1) Kurikulum dan perangkatnya 

(2) Sarana dan prasarana yang diperlukan 

(3) Sumber daya Manusia,yaitu, guru dan tenaga kependidikan lainnya 

(4) Manajemen yang tertib, teratur dan transparan serta akuntabel 

(5) Didukung penilaian yang berkelanjutan 

Semua itu perlu diarahkan pada Standardisasi mutu pendidikan secara 

berkelanjutan dalam menghadapi tuntutan lokal, nasional dan global. Juga perlu 

dukungan secara aktif dari peran serta masyarakat dan sistem manajemen berbasis 

sekolah. 

 

2.1.8.4 Penjabaran Model PAIKEM 

Penjabaran model PAIKEM meliputi (1) pembelajaran aktif, (2) 

pembelajaran inovatif, (3) pembelajaran kreatif, (4) pembelajaran efektif,  dan 

pembelajaran yang menyenangkan.  

2.1.8.4.1 Pembelajaran Aktif  

Secara harfiah active artinya: ”in the habit of doing things, energetic” 

(Hornbydalam Muhibin dan Rahayu 2009: 13), artinya terbiasa berbuat segala hal 

dengan menggunakan segala daya.  Pembelajaran yang aktif berarti pembelajaran 

yang memerlukan keaktifan  semua siswa dan guru secara fisik, mental, 

emosional, bahkan moral dan spiritual. Guru harus menciptakan suasana 

sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, membangun gagasan, dan 

melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung, sehingga 

belajar merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. 



23 

 
 

Dengan demikian, siswa didorong untuk  bertanggung jawab terhadap proses 

belajarnya sendiri. Menurut Taslimuharrom dalam Muhibin dan Rahayu(2009: 

13)  sebuah proses belajar dikatakan aktif (active learning) apabila mengandung: 

(1) Keterlekatan pada tugas(Commitment),dalam hal ini, materi, metode, dan 

strategi pembelajaran hendaknya bermanfaat bagi siswa (meaningful), sesuai 

dengan kebutuhan siswa (relevant), dan bersifat/memiliki keterkaitan dengan 

kepentingan pribadi (personal); 

(2) Tanggung jawab (Responsibility). dalam hal ini, sebuah proses belajar perlu 

memberikan wewenang kepada siswa untuk berpikir kritis secara bertanggung jawab, 

sedangkan guru lebih banyak mendengar dan menghormati ide-ide siswa, serta 

memberikan pilihan dan peluang kepada siswa untuk mengambil keputusan sendiri. 

(3) Motivasi (Motivation), proses belajar hendaknya lebih mengembangkan 

motivasi intrinsic siswa. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang 

berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan 

tindakan belajar. Dalam perspektif psikologi kognitif, motivasi yang lebih 

signifikan bagi siswa adalah motivasi intrinsik (bukan ekstrinsik) karena lebih 

murni dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh 

orang lain. Dorongan mencapai prestasi dan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan untuk masa depan, umpamanya, memberi pengaruh lebih kuat 

dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan hadiah atau 

dorongan keharusan dari orangtua dan guru. Motivasi belajar siswa akan 

meningkat  apabila ditunjang oleh pendekatan yang lebih berpusat pada siswa 

(student centered learning). Guru mendorong siswa untuk aktif mencari, 

menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri. Ia tidak hanya menyuapi 
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siswa, juga tidak seperti orang yang menuangkan air ke dalam ember.  

2.1.8.4.2 Pembelajaran Inovatif 

Kata “inovatif” berasal dari kata sifat bahasa Inggris  inovative. Kata ini 

berakar dari kata kerja  to innovate yang mempunyai arti menemukan (sesuatu 

yang baru). Oleh karena itu, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai 

pembelajaran yang dirancang oleh guru, yang sifatnya baru, tidak seperti yang 

biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk menfasilitasi siswa dalam  membangun 

pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa (Slameto 2011: 2). 

2.1.8.4.3 PembelajaranKreatif 

Kreatif (creative) berarti menggunakan hasil ciptaan/kreasi baru atau yang 

berbeda dengan sebelumnya.Pembelajaran yang kreatif mengandung makna tidak 

sekedar melaksanakan dan menerapkan kurikulum. Kurikulum memang 

merupakan dokumen dan rencana baku, namun tetap perlu dikritisi dan 

dikembangkan secara kreatif. Amri dan Ahmadi (2010: 16) menyatakan bahwa 

pembelajaran kreatif dimaksudkan agar guru menciptakankegiatan belajar yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa dan tipe serta 

gaya belajar siswa. Dengan demikian, ada kreativitas pengembangan kompetensi 

dan kreativitas dalam pelaksanaanpembelajaran dikelas termasuk pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber bahan dan sarana untuk belajar. Pembelajaran kreatif 

juga dimaksudkan agar guru menciptakankegiatan belajar yang beragam sehingga 

memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa. 
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2.1.8.4.4 Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif (effective/ berhasil guna) jika 

mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

Serta banyak hal yang yang “didapat” oleh siswa, bahkan gurupun pada setiap 

kegiatan pembelajaran mendapatkan “pengalaman baru” sebagai hasil interaksi 

dua arah dengan siswanya. Agar kita tahu apakah pembelajaran di kelas kita 

efektif atau tidak, setiap akhir pembelajaran perlu kita lakukan evaluasi, evaluasi 

yang dimaksudkan disini bukan sekedar tes untuk siswa, tetapi sejenis 

“perenungan” yang dilakukan oleh guru dan siswa (refleksi) dan didukung oleh 

data catatan guru, salah satunya mungkin hasil latihan/sejenis tes lisan, tulis 

maupun perilaku.  

Kemudian barulah kita simpulkan sudahkah tujuan yang kita tetapkan 

telah tercapai, seberapa besar pencapaiannya, apa kekurangan dan kelebihannya 

serta apa tindaklanjut dan rencana kita berikutnya, yang berupa program 

perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. 

2.1.8.4.5 Pembelajaran yang Menyenangkan  

Pembelajaran yang menyenangkan harus dimaknai secara luas tidak 

sekedar menyenangkan, tetapi pembelajaran juga harus dapat “dinikmati” oleh 

pembelajarnya. Pembelajaran dapat dinikmati jika pembelajaran tersebut 

“mengasyikkan”. Mengasyikkan tidak sekedar menyenangkan tetapi ada unsur 

ketekunan, inner motivation, setelah mengetahui sesuatu hal selalu ingin tahu 

lebih lanjut, dan mempunyai ketahanan belajar lebih lanjut. Belajar itu harus 

menyenangkan, mengasyikkan, menguatkan dan mencerdaskan. Selain itu siswa 
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harus dilatih olah pikir, olah hati,  olah rasa dan olah raga (Slameto 2011:2).  

2.1.9 Penerapan Model PAIKEM dalam Proses Pembelajaran 

Penerapan pembelajaran aktif inovatif kreatif efektif dan menyenangkan 

dalam proses pembelajaran harus dipraktikkan dengan benar. Secara garis besar, 

penerapan PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut (Amri dan Ahmadi 2010: 

17): 

(1) Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman 

dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. 

(2) Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat,termasuk menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, 

dan cocok bagi siswa. 

(3) Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang 

lebih menarik dan menyediakan ‘pojok baca’. 

(4) Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk cara belajar kelompok. 

(5) Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

Untuk menerapkan PAIKEM guru juga perlu merancang kegiatan sesuai 

sintaks. Sintak PAIKEM pada dasarnya direduksi dari berbagai model 

pembelajaran (Ahmadi dan Amri 2011: 33). Berkaitan dengan itu, peneliti 

mengaju pada sintaks dalam setting pembelajaran langsung dan pembelajaran 
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kooperatif.  

Tabel 1.Sintaks Model PAIKEM 

Tahap Kegiatan pembelajaran 

Tahap 1 

Pendahuluan 

1. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan 

pelajaran sebelumnya 

2. Memotivasi siswa 

3. Memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 

mengetahui konsep-konsep prasyarat yang 

sudah dikuasai oleh siswa 

4. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

Tahap 2  

Presentasi Materi 

1. Presentasi konsep-konsep yang harus dikuasai 

oleh siswa. 

2. Presentasi alat dan bahan yang dibutuhkan 

Tahap 3 

Membimbing Kelompok 

Belajar 

1. Menempatkan siswa ke dalam kelompok belajar 

2. Memberi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

3. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

4. Memberikan bimbingan pada kelompok yang 

membutuhkan 

5. Mengumpulkan hasil kerja kelompok 

Tahap 4 

Menelaah pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

1. Memberikan kesempatan pada kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya 

2. Memberikan kesempatan pada kelompok lain 

untuk menanggapi hasil presentasi. 

3. Memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja 

siswa 

Tahap 5 

Pengembangan dan 

penerapan 

1. Membimbing siswa menyimpulkan seluruh 

materi pembelajaran yang telah dipelajari 

2. Memberikan tugas rumah 

Tahap 6 1. Membantu siswa untuk melakukan refleksi. 
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Tahap Kegiatan pembelajaran 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

2. Melaksanakan penilaian pada akhir 

pembelajaran dalam bentuk tes. 

 

Selain memperhatikan sintaks model PAIKEM, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan pada waktu guru akan melaksanakan PAIKEM yaitu sebagai 

berikut (Jauhar 2011: 152-5): 

(1) Memahami sikap yang dimiliki siswa. pada dasarnya anak memiliki 

imajinasi dan rasa ingin tahu. Keduanya merupakan modal dasar bagi 

berkembangnya sikap dan kritis dan kreatif. Oleh karenanya, pembelajaran 

perlu dijadikan lahan yang kita olah agar menjadi tempat yang subur bagi 

perkembangan potensi anak. 

(2) Mengenal anak secara perorangan (karakter siswa). Guru sebaiknya 

mengenal perbedaan kemampuan, harapan, pengalaman, sikap terhadap 

sekolah dan latar belakang ekonomi dan sosial dari setiap siswa. Berbekal 

pengetahuan tersebut, guru dapat membantu siswa apabila  mendapat 

kesulitan sehingga anak belajar secara optimal.    

(3) Memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Secara 

alami sebagai makhluk sosial siswa bermain secara berkelompok sehingga 

mereka dapat mengerjakan tugas belajar berpasangan/berkelompok. Meski 

demikian, siswa perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas 

secara individu agar bakat individunya berkembang.  

(4) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan 

memecahkan masalah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara 
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memberikan tugas-tugas praktik  dan mengajukan pertanyaan yang 

dimulai dengan kata-kata “mengapa”, “bagaimana”, “apa yang terjadi 

jika…(tipe open question)   

(5) Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 

Hasil pekerjaan siswa di pajang di kelas. Pajangan dapat berupa: gambar, 

peta, diagram, model, puisi, karangan dan lain sebagainya.  

(6) Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan objek belajar. 

Lingkungan fisik, sosial dan budaya dapat berperan sebagai sumber belajar 

sekaligus objek belajar. Siswa dapat diberi kegiatan untuk melakukan 

pengamatan (dengan seluruh indera-nya), mencatat, merumuskan 

pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat 

diagram.  

(7) Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. 

Umpan balik yang diberikan hendaknya mengungkapkan kekuatan 

daripada kelemahan siswa, umpan balik pun harus diungkapkan secara 

santun dengan maksud agar siswa lebih percaya diri. Guru harus konsisten 

memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikan komentar serta catatan 

yang bermakna untuk pengembangan siswa daripada sekedar pemberian 

angka/nilai.   

(8) Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Siswa yang aktif secara 

fisik memiliki indikator seperti terlihat sibuk bekerja dan bergerak. Siswa 

yang aktif secara mental memiliki indikator antara lain: sering bertanya, 

mempertanyakan gagasan orang lain, mengungkapkan gagasan. Syarat 
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berkembangnya aktivitas mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut 

ditertawakan, tidak takut disepelekan atau tidak takut dimarahi jika salah. 

guru hendaknya menghilangkan rasa takut itu. 

2.1.10 Penerapan Model PAIKEM pada Pembelajaran Matematika  

Penerapan model PAIKEM dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai Model yang inovatif seperti: Role Playing, Numbered Heads Together, 

jigsaw, StudentTeams Achievments Divisions (STAD),Picture and Picture, 

Examples non Examples, Make a Match, Snowball Throwing, Talking Stik, tebak 

kata dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 

model sebagai berikut: 

(1) Examples non Examples 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model Examples non Examples antara 

lain:guru mempersiapkan gambar yang didalamnya terdapat berbagai bentuk 

bangun datar;guru menempelkan gambar di papan; guru memberi petunjuk 

dan memberi kesempatan pada siswa untuk menganalisis gambar; siswa 

menganalisa gambar tersebut; tiap kelompok diberi kesempatan menunjukkan 

gambar yang menunjukkan bentuk bangun datar.Selanjutnya guru mulai 

menjelaskan materi sesuai dengan tujuasn yang hendak dicapai. 

(2) Numbered Heads Together(NHT) 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model Numbered Heads Together 

(NHT) antara lain:Siswa dibagi dalam 6 kelompok besar masing-masing 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa; tiap siswa dalam kelompok mendapat nomor; 

guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya; 
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kelompok mendiskusikan jawabannya yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya; guru 

mengundi nomor dan memanggil salah satu nomor siswa pada masing-masing 

kelompok dan nomor yang dipanggil mempresentasikan hasil kerjasama 

mereka; kelompok yang lain memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi 

siswa yang maju; guru menunjuk nomor siswa pada kelompok yang lain dan 

seterusnya. 

(3) Tebak kata 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model tebak kata antara lain: guru 

menyiapkan beberapa kartu soal dan kartu jawaban yang dimasukkan dalam 

sebuah amplop, Masing-masing amplop berisi 1 kartu soal dan 1 kartu 

jawaban; guru meminta siswa untuk berpasangan, kemudian guru memberikan 

nomor undian pada masing-masing pasangan; guru mengundi nomor yang 

akan maju terlebih dahulu; guru meminta pada berpasangan yang terpilih maju 

di depan kelas dan memilih salah satu amplop yang berisi kartu soal dan kartu 

jawaban. Seorang siswa mengambil kartu soal yang akan dibacakan pada 

pasangannya. Pasangannya diberi kartu jawaban tidak boleh membaca isi 

kartu tersebut sebelum menjawab; siswa yang membawa kartu soal 

membacakan kata-kata yang tertulis dalam kartu tersebut, pasangannya 

menebak apa yang dimaksud dalam kartu soal. Jawaban tepat bila sesuai 

dengan isi kartu jawaban. Apabila jawabannya tepat maka pasangan itu boleh 

duduk; siswa yang belum tepat dalam menjawab diarahkan dengan kata-kata 

lain asal jangan langsung memberi jawaban; bagi pasangan yang belum dapat 
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menjawab dengan benar tidak boleh duduk. Sedangkan yang dapat menjawab 

dengan benar diberi penguatan. 

(4) Snowball Throwing 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model Snowball Throwingantara 

lain:guru menyampaikan materi yang akan disajikan; guru menyiapkan soal-

soal dan ditulis dalam kertas, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola; 

bola kertas tersebut dilemparkan ke arah siswa dengan menghadap kea rah 

yang berlawanan dengan siswa; siswa yang terkena kertas bola tersebut diberi 

kesempatan untuk maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal yang 

terdapat dalam bola kertas; guru bersama siswa mengoreksi hasil pekerjaan 

siswa dan memberikan konfirmasi jika ada jawaban yang kurang tepat; 

selanjutnya siswa yang telah maju diberi kesempatan untuk melemparkan bola 

kertas ke arah siswa lain. Kemudian seterusnya sampai bola kertas habis. 

(5) Make a Match 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model Make a Match antara lain:guru 

menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang 

cocok untuk sesi review, sebaiknya satu bagian kartu berisi soal dan bagian 

lainnya berisi jawaban; siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 6 -7 

siswa; masing-masing kelompok mendapat amplop yang berisi 7 kartu soal 

bersisi sifat bangun datar dan 7 kartu jawaban berisi nama bangun datar; siswa 

secara berkelompok memasangkan kartu sesuai pasangannya; setiap kelompok 

memcocokkan kartunya sesuai batas waktu yang ditentukan; guru bersama 

siswa mengoreksi hasil dari satu per satu kelompok; kelompok yang tercepat 
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dan tepat dalam memasangkan kartu akan mendapat penghargaan.  

2.1.11 Sifat-sifat Bangun Datar 

Pembelajaran Matematika kelas V semester 2 terdapat standar kompetensi 

memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun.Salah satu kompetensi 

dasar dalam standar kompetensi tersebut adalah mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar dengan materi pokok sifat-sifat bangun datar. Indikator pencapaian 

kompetensi dalam kompetensi dasar tersebut antara lain sebagai berikut. 

(1) Mengidentifikasi sifat-sifat bangun segitiga dan persegi panjang. 

(2) Menggambar bangun segitiga dan persegi panjang. 

(3) Mengidentifikasi sifat-sifat bangun trapesium dan jajargenjang. 

(4) Menggambar bangun segitiga dan persegi panjang. 

(5) Mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran. 

(6) Menggambar lingkaran dengan jangka. 

(7) Mengidentifikasi sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang. 

(8) Menggambar belah ketupat dan layang-layang. 

  Alokasi waktu materi pokok sifat-sifat bangun datar ada 12 jam 

pelajaran(JP), setiap JP 35 menit. Materi pokok sifat-sifat bangun datar mencakup 

tentang sifat-sifat bangun datar dan cara menggambar bangun datar sesuai dengan 

sifat-sifatnya. 

2.1.12 Indikator Keberhasilan 

Djamarah dan Zain (2006: 106) menyatakan bahwa yang menjadi petunjuk 

bahwa suatu proses pembelajaran dianggap berhasil adalah hal-hal berikut: 

(1) Daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan mencapai prestasi 
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tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

(2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan instruksional khusus (TIK) telah 

dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

Menurut Djamarah dan Zain (2006: 106), keberhasilan pembelajaran 

dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

(1) Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pembelajaran yang diajarkan 

itu dapat dikuasai oleh siswa. 

(2) Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan 

pembelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

(3) Baik/minimal, apabila bahan pembelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d. 

75% saja dikuasai oleh siswa. 

(4) Kurang, apabila bahan pembelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

dikuasai siswa. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian mengenai penerapan Model PAIKEM yang dapat 

dijadikan kajian dalam penelitian ini.Diantaranya, Dodon Desriadi (2009) dengan 

judul “ Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan PAIKEM melalui Model 

Pemecahan Masalah pada Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas V SDN Pondok Suguh. 

Hasil penelitiannya menunjukkan perolehan nilai pada siklus I sudah masuk 

kategori baik dengan nilai rata-rata 7,73, pada siklus II meningkat nilai rata-

ratanya menjadi 7,93 dan pada siklus III meningkat lagi menjadi 8,2. 
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Selajutnya, Angraeni Dian M dengan judul “Penerapan PAIKEM untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika kelas V SDN 

Pancasila, Lembang- Bandung”.Hasil penelitiannya menunjukkan perolehan nilai 

siswa dalam pembelajaran Matematika materi pokok Bangun Ruang mengalami 

peningkatan yang signifikan. Pada siklus pertama nilai rata-rata siswa mencapai 

nilai 72,5 dan 72,6 dengan persentase siswa yang telah mencapai nilai KKM 

adalah 58,8% dan 64,7%. Pada siklus kedua mengalami peningkatan dengan rata-

rata mencapai 79,3 (85,3%) dan 83,5 atau sebanyak 94,1% siswa yang mencapai 

nilai KKM. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti akan 

menerapkan Model PAIKEM dalam pada mata pelajaran Matematika materi 

pokok sifat-sifat bangun datar kelas V semester 2. Adapun model yang yang 

digunakan tidak terpaku pada satu model saja melainkan mengkombinasikan dari 

berbagai model pembelajaran yang inovatif seperti Examples non Examples,  

Numbered Heads Together (NHT), Tebak Kata, Snowball Throwing, danMake a-

Match. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan ilmu yang mendasar untuk mempelajari ilmu-ilmu 

yang lain. Oleh karena itu matematika mutlak untuk dikuasai siswa sebagai bekal 

untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Agar siswa mampu menguasai matematika, maka pembelajaran matematika harus 

dilakukan secara optimal. Keefektifan pembelajaran matematika tersebut dilihat 



36 

 
 

dari ketercapaian tujuan pembelajarannya. Pembelajaran matematika lebih efektif 

jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Guru dituntut untuk mampu 

meciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan 

model dan media yang menarik, sehingga siswa merasa senang dan termotivasi 

untuk aktif saat proses pembelajaran matematika. 

Namun pada kenyataannya masih banyak guru SD yang belum 

menerapkan pembelajaran matematika yang menyenangkan.Seperti halnya 

pembelajaran yang dilakukan di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. Saat 

pembelajaran matematika khususnya pada materi bangun datar. Guru sudah 

menggunakan media pembelajaran namun media yang digunakan kurang menarik 

dan konkret. Padahal bangun datar merupakan materi pembelajaran yang bersifat 

abstrak tanpa adanya benda konkret siswa akan merasa sulit untuk memahami 

konsep bangun datar.  Guru juga belum menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif dan menyenangkan.Kegiatan pembelajaran masih terpaku pada 

paradigma lama yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga 

mengakibatkan siswa kurang aktif dan termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran.Hal tersebut berdampak pada hasil belajar matematika kelas V MI 

Nurul Hikmah Krandon Tegal masih relatif rendah. 

Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar matematika siswa kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal yaitu dengan 

menerapkan model PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Efektif dan 

Menyenangkan). Penerapan model PAIKEM ini diharapkan dapat meningkatkan 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas V MI Nurul 
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Hikmah Krandon Tegal materi pokok sifat-sifat bangun datar. Uraian Kerangka 

berpikir tersebut digambarkan dalam skema sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Skema Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka tersebut di atas peneliti 

merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut:  

(1) Model PAIKEM dapat meningkatkan aktivitas belajar  matematika materi 

pokok sifat-sifat bangun datar kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. 

(2) Model PAIKEM dapat meningkatkan hasil belajar  matematika materi pokok 

sifat-sifat bangun datar kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. 

(3) Model PAIKEM dapat meningkatkan performansi guru dalam membelajarkan 

matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V MI 

Nurul Hikmah Krandon Tegal. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yaitu dengan 

menerapkan model PAIKEM untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa SD kelas V pada mata pelajaran Matematika materi pokok  Sifat-sifat 

Bangun Datar.Prosedur penelitian ini mengacu pada model Kemmis dan M.C 

Taggart (1988 dalam Susilo 2008: 12) yang terdiri atas empat komponen antara 

lain sebagai berikut. 

(1) Perencanaan (planning) 

Sebelum melakukan melaksanakan peneltian tindakan peneliti terlebih dahulu  

merumuskan masalah, tujuan dan hipotesis tindakan. Untuk menguji hipotesis 

tindakan tersebut peneliti perlu menyusun rencana tindakan yang mencakup 

semua langkah tindakan secara rinci. Kemudian peneliti menyiapkan segala 

perangkat pembelajaran seperti materi pembelajaran, rencana pembelajaran 

dan menyiapkan instrumen penelitian berupa soal tes dan lembar 

pengamatan.Pada tahap ini peneliti juga memperhitungkan segala kendala 

yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan berlangsung. 

(2) Pelaksanaan tindakan (acting) 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan 

pada tahap perncanaan.Pada tahapan ini peneliti berperan ganda yaitu sebagai 

guru sekaligus sebagai peneliti. Selain sibuk mengajar, pada saat yang sama 
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peneliti juga harus melakukan observasi (pengamatan) dan penelitian terhadap 

apa yang peneliti lakukan terhadap siswa. Jadi, pada tahapan ini juga 

berlangsung tahapan berikutnya yaitu observasi. 

(3) Pengamatan (observing) 

Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Pada tahap 

ini peneliti merekan proses yang terjadi selama pembelajaran dan 

mengumpulkan data-data baik data kualitatif maupun kuantitatif dengan 

dibantu instrumen pengamatan yang telah dipersiapkan. Pada tahap ini peneliti 

melibatkan teman sejawat untuk mengamati proses pelaksanaan tindakan.  

(4) Refleksi (reflecting) 

Pada tahap refleksi ini peneliti memproses data/masukan yang diperoleh pasa 

saat melakukan pengamatan. Pemprosesan data tersebut meliputi kegiatan 

analisis-sintesis, interpretasi, dan eksplanasi (penjelasan) terhadap semua 

informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan, serta penarikan 

kesimpulan. Pada tahap ini peneliti juga menganalisis kelemahan dan 

kelebihan saat pelaksanaan tindakan. 

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan minimal dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan 

dalam dua kali pertemuan. Langkah-langkah dalam setiap siklusnya adalah 

sebagai berikut. 

3.2.1 Siklus Pertama  

Siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Karena terdapat 
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12 jam pelajaran maka, setiap pertemuan terdiri dari 3 jam pelajaran. Uraian 

kegiatan siklus pertama adalah sebagai berikut. 

(1) Perencanaan tindakan 

Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa hal yang direncanakan antara 

lain: membuat skenario pembelajaran yang berisi langkah-langkah kegiatan 

dalam pembelajaran di samping bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan; 

mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksanannya 

tindakan berupa media pembelajaran, perangkat lembar kerja siswa; 

mempersiapakan instrumen penelitian, antara lain: format observasi untuk 

mengamati kegiatan (proses) pembelajaran dan instrumen asesmen berupa soal 

tes formatif untuk mengukur hasil belajar; dan melakukan pengelolaan kelas. 

(2) Pelaksanaan Tindakan 

Saat pelaksanaan tindakan peneliti berperan ganda yaitu sebagai guru dan 

sebagai peneliti. Peneliti megimplementasikan hal-hal yang telah direncanakan 

pada tahap perencanaan tindakan. Kegiatan saat pelaksanaan antara lain: 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah 

dirancang; melakukan pengumpulan data, baik data kualitatif maupun 

kuantitatif, data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, sedangkan data 

kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa. 

(3) Observasi  

Pada tahap observasi peneliti melakukan pengamatan bersamaan dengan 

pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pengamatan ini didukung instrument 

penelitian berupa lembar pengamatan.Pada saat observasi peneliti mengamati 
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aktivitas belajar siswa yang meliputi: perhatian siswa saat guru menjelaskan 

materi pembelajaran; keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran dan 

laporan hasil kerja kelompok; keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan 

atau soal yang diberikan guru; keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan 

kepada guru; keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya; dan 

keterlibatan siswa saat kerja kelompok. 

Saat melakukan pengamatan, peneliti berkolaborasi dengan teman 

sejawat untuk mengamati performansi guru dengan menggunakan APKG 

(Alat Penilaian Kinerja Guru). 

(4) Refleksi 

Kegiatan refleksi meliputi: menganalisis data maupun informasi yang 

diperoleh dari pelaksanaan tindakan; menginterpretasi atau memaknai data 

yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan; memberikan penjelasan terhadap 

informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan; menganalisis kelemahan 

dan kelebihan pelaksanaan tindakan siklus I; menyimpulkan hasil pelaksanaan 

tindakan, sehingga peneliti dapat menentukan langkah selanjutnya dalam 

upaya menghasilkan perbaikan; dan merancang tindak lanjut. 

3.2.2 Siklus Kedua 

Pelaksanaan Siklus kedua dilaksanakan setelah peneliti mempelajari hasil 

refleksi pada siklus pertama. Pelaksanaan siklus kedua sama dengan siklus 

pertama yaitu dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri 

dari 3 jam pelajaran. Uraian kegiatan siklus pertama meliputi tahap-tahap sebagai 

berikut. 
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(1) Perencanaan tindakan 

Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa hal yang direncanakan antara 

lain: membuat skenario pembelajaran yang berisi langkah-langkah kegiatan 

dalam pembelajaran di samping bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan; 

mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksanannya 

tindakan berupa media pembelajaran, perangkat lembar kerja siswa; 

mempersiapakan instrumen penelitian, antara lain: format observasi untuk 

mengamati kegiatan (proses) pembelajaran dan instrumen asesmen berupa soal 

tes formatif untuk mengukur hasil belajar; dan melakukan pengelolaan kelas. 

(2) Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan merupakan implementasi darisesuatu yang 

telah direncanakan pada tahap perencanaan tindakan. Kegiatan saat 

pelaksanaan antara lain: melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang telah dirancang; melakukan pengumpulan data, baik data 

kualitatif maupun kuantitatif, data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, 

sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa. 

(3) Observasi  

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan bersamaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran. Pelaksanaan pengamatan ini didukung instrument penelitian 

berupa lembar pengamatan. Pada saat observasi peneliti mengamati aktivitas 

belajar siswa yang meliputi: perhatian siswa saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran; keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran dan 

laporan hasil kerja kelompok; keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan 

atau soal yang diberikan guru; keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan 
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kepada guru; keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya; dan 

keterlibatan siswa saat kerja kelompok. 

Saat melakukan pengamatan, peneliti berkolaborasi dengan teman 

sejawat untuk mengamati performansi guru dengan menggunakan APKG 

(Alat Penilaian Kinerja Guru). 

(4) Refleksi 

Kegiatan refleksi meliputi: menganalisis data maupun informasi yang 

diperoleh dari pelaksanaan tindakan; menginterpretasi atau memaknai data 

yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan; memberikan penjelasan terhadap 

informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan; menganalisis kelemahan 

dan kelebihan pelaksanaan tindakan siklus I; menyimpulkan hasil pelaksanaan 

tindakan, sehingga peneliti dapat menentukan langkah selanjutnya dalam 

upaya menghasilkan perbaikan; dan merancang tindak lanjut. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MI Nuruh Hikmah 

Krandon kecamatan Margadana Kota Tegal dengan jumlah siswa 38 orang, 20 

laki-laki dan 18 perempuan. 

 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah yang 

beralamatkan di jalan Ki Ageng Tirtayasa RT/RW 05/03 kelurahan Krandon 

kecamatan Margadana kota Tegal kode pos 42146. 
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3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang sumber data, jenis data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

3.5.1 Jenis Data 

Penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. 

(1) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa yang diperoleh 

dari hasil tes dan skor dari pengamatan. 

(2) Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa aktivitas siswa saat pembelajaran 

dan perfomansi guru saat mengajar. 

3.5.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

(1) Siswa  

Sumber data dari siswa berupa hasil belajar siswa dan skor dari hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa. 

(2) Guru 

Peneliti memperoleh sumber data dari guru yang berkolabaorasi dalam 

penelitian ini yaitu guru yang melakukan pengamatan saat pelaksanaan 

tindakan. 

(3) Data dokumen 

Data dokumen dalam penelitian ini berupa daftar nama siswa, daftar nilai 
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siswa dan foto-foto maupun video pembelajaran. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

yaitu dengan menggunakan banyak teknik dan sumber data. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan antara lainsebagai berikut. 

(1) Tes 

Teknik tes ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif berupa 

nilai hasil belajar siswa.Intrumen yang digunakan dalam teknik tes ini berupa 

soal tes formatif. 

(2) Observasi  

Observasi digunakan untuk memperoleh data kualitatif berupa aktivitas 

belajar siswa dan performansi kinerja guru. Pada saat observasi aktivitas 

belajar, peneliti sebagai guru secara langsung terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga peneliti dapat secara langsung mengamati aktivitas 

belajar siswa dengan dibantu instrumen berupa lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa. Sedangkan untuk memperoleh hasil performansi guru, peneliti 

menggunakan lembar APKG I mengenai kompetensi pedagogik dan APKG II 

mengenai kompetensi profesional yang dilakukan oleh teman sejawat. 

(3) Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

berupa tulisan, gambar, atau video. Data yang diperoleh dalam teknik 

dokumentasi ini berupa daftar nama siswa kelas V, daftar nilai siswa kelas V, 

dan foto/video saat pembelajaran Matematika materi pokok sifat-sifat bangun 



46 

 
 

datar kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan teknik 

analisis data kualitatif. 

3.6.1 Analisis Data Kuantitatif 

Teknik Analisis data yang digunakan untuk data kuantitatif menggunakan 

analisis statistik deskriptif dengan berdasarkan rumus-rumus sebagai berikut. 

(1) Menurut Naniek Wardani(2011: 23), untuk menentukan nilai akhir belajar 

siswa menggunakan rumus sebagi berikut. 

     N S
S

x100 skala 0 100   

     N  = nilai akhir 

S   = skor perolehan 

S  = skor maksimal  

(2) Menurut Sudjana (2009: 109), untuk menentukan nilai rata-rata kelas 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

X
∑ X
N

 

X  = rata-rata kelas 

∑ X= jumlah nilai semua siswa 

N  = jumlah siswa 

(3) Menurut Zaenal Aqib dkk. (2010: 41), untuk menentukan tuntas belajar 
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klasikal menggunakan rumus sebagi berikut. 

P
∑ T
∑ N

 

P = Tuntas belajar belajar klasikal 

∑ T = Jumlah siswa yang tuntas belajar  

∑ N = Jumlah siswa  

(4) Menurut Pusat Pengembangan PPL UNNES (2011: 12), untuk menetukan 

nilai performansi guru menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus untuk 

menentukan nilai tiap kompetensi 

 N S
S

x100  

     N  = nilai akhir 

S   = skor perolehan 

S  = skor maksimal  

Setelah menghitung nilai tiap kompetensi, selanjutnya untuk menentukan nilai 

akhir menggunakan rumus sebagai berikut. 

NA N N   

NA= nilai akhir 

N  = nilai kompetensi pedagogik 

N  = nilai kompetensi professional 

(5) Menurut  Yonny dkk. (2012: 175-6), untuk menghitung persentase keaktifan 

pembelajaran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menggunakan 

rumus sebagai berikut. 
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P =  S
S  

 x 100% 

     P   = persentase keaktifan pembelajaran 

    S  = Skor perolehan 

     n    = jumlah siswa 

    S  = Skor maksimal 

3.6.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatifdalam penelitian ini mengacu pada pendapat Miles 

and Hubermen (1984) dalam Sugiyono (2008: 246) yang menyatakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai beikut: 

(1) Reduksi data 

Data yang diperoleh peneliti saat pembelajaran langsung ditulis dengan 

rapi, terinci serta sistematis dalam catatan harian peneliti setiap selesai 

mengumpulkan data. Laporan dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-

laporan direduksi, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian.  

(2) Penyajian data 

Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat 

maupun bagan sehingga peneliti dapat menguasai data. 

(3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Peneliti mencari makna dari data yang diperoleh. Dari data tersebut, 

peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, 

tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin 
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banyak dan mendukung. Verifikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data baru. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Model PAIKEM dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika, jika: 

(1) Hasil belajar siswa, indikator keberhasilan dalam pembelajaran yang 

dilakukan salah satunya mencakup hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 

dikatakan berhasil apabila nilai rata-rata kelas minimal 65 dan persentase 

ketuntasan belajar klasikal ≥ 75%. Jika hasil belajar siswa sudah mencapai 

indikator yang sudah ditentukan di atas maka pembelajaran yang dilakukan 

sudah berhasil.  

(2) Aktivitas belajar siswa, selain hasil belajar  indikator keberhasilan juga 

mencakup aktivitas belajar siswa. Indikator keberhasilan aktivitas belajar 

siswa mencakup ketidakhadiran siswa minimal 10% dan nilai rata-rata 

aktivitas belajar siswa secara klasikal dalam mengikuti model PAIKEM  ≥ 

75%. Jika aktivitas belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan maka 

model PAIKEM efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

(3) Performansi guru dalam pembelajaran, perolehan nilai performansi guru baik 

dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran maupun pelaksanaan 

pembelajaran ≥ 71 dengan nilai batas tertinggi 100. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini akan dipaparkan tentang hasil yang diperoleh peneliti 

selama penelitian tindakan kelas di MI Nurul Hikmah Krandon Tegal mengenai 

penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran matematika materi pokok sifat-

sifat bangun datar kelas V. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua 

siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai 19 April 2012 

sedangkan siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai 3 Mei 2012.Hasil 

penelitian tersebut meliputi (1) deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I dan 

(2) deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I 

Pada bagian ini akan dideskripsikan data yang diperoleh peneliti saat 

pelaksaan siklus I yang dilakukan dalam dua kali pertemuan. Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 dengan alokasi waktu 3 jam 

pelajaran setiap jam pelajaran 35 menit. Pertemuan kedua pada hari Kamis 

tanggal 19 April 2012 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran setiap jam pelajaran 

35 menit. Deskripsi data pelaksanaan siklus I meliputi (1) paparan hasil belajar, 

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

4.1.1.1 Paparan Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa siklus I yang diperoleh peneliti saat penelitian di MI 

Nurul Hikmah Krandon Tegal berupa nilai tes formatif yang dilaksanakan setelah 
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pertemuan kedua dengan alokasi waktu satu jam pelajaran. Rekapitulasi hasil 

belajar siswa tersebut akan dipaparkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siklus I 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai Persentase 
(%) 

Tuntas belajar 

Tuntas Belum  
Tuntas 

97,5 1 97.5 2,63% 1 - 
95 2 190 5,26% 2 - 
85 1 85 2,63% 1 - 
80 4 320 10,53% 4 -
75 6 450 15,79% 6 -
70 4 280 10,53% 4 - 
65 6 390 15,79% 6 - 
60 1 60 2,63% - 1 
55 6 330 15,79% - 6 
50 5 250 13,16% - 5
40 2 80 5,26% - 2
Jumlah 38 2532.5 100,00 24 14 

Rata-rata  66,65    
Persentase 

Tuntas belajar 
Klasikal (%) 

  
 

63,16% 
 

36,84% 
 

 

Berdasarkan hasil belajar pada tabel 2 menunjukkan bahwa  rata-rata hasil 

belajar pada siklus I sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan 

peneliti karena rata-ratanya lebih dari sama dengan 65 yaitu 66,65. Namun 

persentase tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator yang ditetapkan tuntas 

belajarklasikalnya hanya mencapai 63,16% , dari 38 siswa yang memperoleh nilai 

≥ 65 ada 24 siswa dan  14 siswa memperoleh nilai  65. Indikator keberhasilan 

tuntas belajar klasikal yang ditetapkan adalah 75%. Daftar nilai selengkapnya 

dapat dilihat di lampiran 13. 

4.1.1.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Pada bagian ini akan dideskripsikan mengenai hasil pengamatan peneliti 

saat proses pembelajaran siklus I. Saat pelaksanaan tindakan penelitian, peneliti 
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juga melakukan melakukan pengamatan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa. Selain itu juga pengamatan terhadap performansi guru yang 

dilakukan oleh teman sejawat peneliti menggunakan instrumen berupa lembar 

APKG I dan II. Hasil pengamatan pada siklus I meliputi (1) presensi siswa, (2) 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa, dan (3) hasi pengamatan performansi 

guru. 

4.1.1.2.1 Presensi Siswa 

Kehadiran siswa pada siklus I pertemuan I dan II sudah mencapai 

indikator keberhasilan. Rekapitulasi kehadiran siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3. Rekapitulasi Kehadiran Siswa Siklus I 
 

Pertemuan Jumlah Siswa Presentase (%) 
Hadir  Tidak Hadir Kehadiran Ketidakhadiran 

Pertemuan 1 37 1 97,37% 2,63% 
Pertemuan 2 36 2 94,74% 5,26% 
Rata-rata  96,05% 3,95% 
 

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa kehadiran siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Rata-rata persentase ketidakhadiran siswa  

pada siklus I hanya mencapai  3,95% sedangkan indikator yang ditetapkan yaitu 

ketidakhadiran kurang dari 10%. Daftar hadir siswa selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 12. 

4.1.1.2.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Pada penelitian ini peneliti menerapkan model PAIKEM dengan 

menggunakan berbagai model inovatif. Model yang digunakan peneliti pada 
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pertemuan I siklus I yaitu  metode Numbered Heads Together, sedangkan pada 

pertemuan II peneliti menggunakan model Tebak Kata. Peneliti menggunakan 

model yang berbeda pada tiap pertemuan agar siswa tidak merasa bosan sehingga 

siswa merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Melalui model tersebut 

siswa sangat antusias karena model pembelajaran sebelumnya hanya menerapkan 

model tradisional seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. 

Daftar nilai hasil pengamatan pada pertemuan Isiklus I secara rinci dapat dilihat 

pada lampiran 14 dan pertemuan II siklus I pada lampiran 5.  Rekapitulasi hasil 

pengamatan pada pertemuan I dan II siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Aspek yang diamati Persentase aktivitas belajar siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi pembelajaran 81,08% 
 

76,39% 
 

2. Keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran dan 
laporan hasil kerja kelompok 

78,38% 
 

82,64% 
 

3. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan atau soal 
yang diberikan guru 

56,76% 
 

59,03% 
 

4. Keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada 
guru 

57,43% 
 

62,50% 
 

5. Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya 68,24% 
 

70,14% 
 

6. Keterlibatan siswa saat kerja kelompok 86,49% 
 

80,56% 
 

7. Keaktifan siswa dalam memecahkan masalah pembelajaran 
atau tugas yang diberikan guru 

82,43% 
 

80,56% 
 

Rata-rata 72,97% 
 

73,12% 
 

Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus I 73,05 % 
 

Berdasarkan tabel 4 dapat  diketahui bahwa rata-rata nilai aktivitas belajar 

siswa hanya mencapai 73,05% sedangkan indikator keberhasilan aktivitas belajar 

siswa harus mencapai 75%. Dengan demikian, nilai rata-rata aktivitas belajar 

siswa pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan 

peneliti. Namun jika dilihat dari rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada 
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pertemuan I dan II mengalami peningkatan meskipun peningkatannya tidak 

terlampau tinggi. Rata-rata  nilai aktivitas belajar siswa pada pertemuan I hanya 

mencapai 72,97% dan pertemuan II meningkat menjadi 73,12%. Namun 

peningkatan tersebut tidak seiring dengan peningkatan rata-rata pada setiap 

aspek.Rata-rata setiap aspek tidak semua mengalami peningkatan. Hal tersebut 

terjadi karena faktor perbedaan model pembelajaran dan media yang digunakan 

peneliti pada pertemuan I dan II. Pada pertemuan I menggunakan model 

Numbered Heads Together,  sedangkan pada pertemuan II peneliti mengganti 

model tebak kata. Aspek yang mengalami penurunan seperti aspek  perhatian 

siswa saat guru menjelaskan materi pembelajaran karena pada pertemuan I media 

yang digunakan lebih menarik daripada media yang digunakan pada pertemuan II. 

Kemudian aspek keterlibatan siswa dalam berkelompok karena pada pertemuan II 

hanya berpasangan untuk melakukan tebak kata sedangkan pada pertemuan I 

berkelompok dengan tugas yang menarik sehingga hampir seluruh siswa aktif 

dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Aspek keaktifan siswa dalam 

memecahkan masalah pembelajaran atau tugas yang diberikan guru karena pada 

pertemuan I tugasnya lebih menarik yaitu membuat bangun datar dari kertas 

arturo secara berkelompok sedangkan pada pertemuan II tugas menggambar 

bangun datar hanya di buku siswa, sehingga dalam melaksanakan tugas pada 

pertemuan I siswa lebih aktif dan senang.  

4.1.1.2.3 Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Selain pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, saat pelaksanaan 

tindakan performansi guru juga diamati. Namun pengamatan tersebut tidak 
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diamati sendiri oleh guru melainkan diamati oleh teman sejawat. Hasil 

pengamatan performansi guru pada pertemuan I dan II siklus I dapat dilihat pada 

lampiran 17dan 18, sedangkan rekapitulasi hasil pengamatan performansi guru 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru Siklus I 

NO. Kompetensi Nilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Lembar Penilaian Kompetensi Pedagogik(N1) 75 82,14 
2. Lembar Penilaian Kompetensi Profesional (N2) 81,25 75 
Nilai Akhir Performansi Guru (NA) 79,17 77,38 
Nilai Rata-rata Siklus I 78,28 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata performansi guru 

pada siklus I sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti yaitu 

78,28 sedangkan indikator keberhasilan nilai performansi guru 71. Namun jika 

dilihat dari nilai antara pertemuan I dan II nilai pada pertemuan I lebih tinggi 

daripada nilai pada pertemuan II sehingga dapat dikatakan bahwa antara 

pertemuan I ke pertemuan II nilainya menurun. Nilai kompetensi profesional yang 

berkaitan dengan performansi guru saat pelaksanaan pembelajaran mengalami 

penurunan. Hal tersebut terjadi karena pada pertemuan 2 waktu mulainya 

pembelajaran terlambat sehingga guru terburu-buru dalam menyampaikan materi 

sehingga berdampak pada konsentrasi guru saat mengajar dan ada sebagian 

kegiatan pembelajaran yang terlewatkan. 

4.1.1.3 Refleksi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti pada siklus I baik dari hasil tes 

formatif maupun hasil pengamatan siswa dan performansi guru, peneliti belum 

berhasil dalam menerapkan Model PAIKEM dalam pembelajaran matematika 

materi bangun datar pada kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. Hasil yang 
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diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti 

khususnya hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa. Hal tersebut terjadi 

karena adanya hambatan dalam pelaksanaan, baik dari pihak guru maupun siswa. 

Hambatan dari pihak guru dalam hal in ialah peneliti, guru merasa 

kesulitan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

mencerminkan model PAIKEM. Guru harus bisa memunculkan kegiatan 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam RPP 

tersebut. Selain itu, guru juga kesulitan dalam menciptakan kondisi pembelajaran 

yang sesuai dengan model PAIKEM. Hambatan lain berkaitan dengan alokasi 

waktu, guru kesulitan dalam mengatur waktu sehingga mengakibatkan guru 

menjadi terburu-buru dalam mengajar. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar 

siswa karena saat guru menjelaskan materi terlalu cepat dan hanya sedikit soal-

soal latihan yang diajarkan pada siswa. Dari hambatan guru tersebut dapat 

dikatakan bahwa guru masih kesulitan dalam menciptakan pembelajaran yang 

efektif karena tuntas belajar belajar klasikal masih rendah. 

Selain hambatan dari pihak guru, ada pula hambatan yang berasal dari 

siswa.Hambatan tersebut yaitu pada dasarnya karakteristik siswa di MI Nurul 

Hikmah Krandon Tegal secara umum cenderung pasif dan pemalu karena 

pengaruh letak geografis yaitu di desa dan model yang digunakan guru 

sebelumnya kurang mengaktifkan siswa. Saat guru menjelaskan materi dan 

melakukan tanya jawab melalui latihan soal, hanya sebagian kecil siswa yang 

berani maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal dan hanya sebagian kecil 

siswa yang berani menanyakan materi yang belum dipahami siswa. Pada saat 



57 

 
 

maju untuk mempresentasikan hasil kelompok, siswa masih malu-malu. Meskipun 

berani untuk maju, namun saat membacakan hasil laporan suaranya pelan 

sehingga tidak terdengar oleh seluruh teman sekelasnya. 

4.1.1.4 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, peneliti perlu melakukan perbaikan 

pada siklus selanjutnya yaitu siklus II. Guru harus lebih maksimal dalam 

menerapkan model PAIKEM agar semua aspek PAIKEM dapat dimunculkan 

khususnya aspek efektif yang belum muncul saat pelaksanaan siklus I sedangkan 

aspek yang lain sudah muncul. Hal tersebut ditandai dari hasil belajar siklus I 

yang masih rendah karena suatu pembelajaran dikatakann efektif jika tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut dilihat 

dari hasil belajar siswa. Selain itu, guru harus lebih cermat dalam mengatur waktu 

agar tidak terburu-buru saat menjelaskan materi dan latihan-latihan soal yang 

diberikan diperbanyak lagi agar hasil belajar siswa meningkat dan pembelajaran 

lebih efektif. Pada siklus II guru perlu menerapkan model dan media yang lebih 

menarik agar siswa lebih antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, indikator keberhasilan belum 

seluruhnya tercapai. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan tindakan lanjutan 

yaitu pelaksanaan tindakan siklus II guna tercapainya seluruh indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti.Siklus II ini dilaksanakan dengan dua 

kali pertemuan. Pertemuan I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 
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dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran setiap jam pelajaran 35 menit sedangkan 

pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 dengan alokasi 

waktu 2 jam pelajaran setiap jam pelajaran 35 menit.  Pada bagian ini akan 

dideskripsikan mengenai hasil penelitian pada siklus II. Deskripsi data 

pelaksanaan tindakan siklus II tersebut meliputi (1) paparan hasil beljar, (2) 

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

4.1.2.1 Paparan Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa siklus I yang diperoleh peneliti saat penelitian di MI 

Nurul Hikmah Krandon Tegal berupa nilai tes formatif yang dilaksanakan setelah 

pertemuan II dengan alokasi waktu satu jam pelajaran. Rekapitulasi hasil belajar 

siswa tersebut akan dipaparkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 
 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai Persentase 
(%) 

Tuntas belajar 

Tuntas Belum  
Tuntas 

97,5 2 195 5,26% 2 - 
95 2 190 5,26% 2 - 

92,5 3 277,5 7,89% 3 - 
90 6 540 15,79% 6 - 
85 2 170 5,26% 2 - 
80 4 320 10,53% 4 - 

77,5 1 77,5 2,63% 1 - 
75 2 150 5,26% 2 - 

72,5 1 72,5 2,63% 1 - 
70 1 70 2,63% 1 - 
65 7 455 18,42% 7 - 
60 1 60 2,63% - 1 
55 4 220 10,53% - 4 
50 1 50 2,63% - 1 
45 1 45 2,63% - 1 
40 2 195 5,26% - 2 
Jumlah 38 2892,5 100% 31 7 

Rata-rata  76,12    
Persentase 

Tuntas belajar 
Klasikal (%) 

  
 

81,58% 
 

18,42% 
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Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa  hasil belajar pada siklus II sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti baik dilihat dari nilai 

rata-rata kelas maupun tuntas belajar klasikal. Indikator yang ditetapkan yaitu 

rata-rata kelas harus mencapai KKM atau nilai lebih dari sama dengan 65 dan 

tuntas belajar klasikal 75% atau siswa yang mencapai nilai lebih dari sama dengan 

65 sebanyak 75%. Ketercapaian tersebut ditunjukkan dari rata-rata nilai mencapai 

76,12 dan tuntas belajar klasikal mencapai 81,58% dengan 31 siswa yang 

mencapai nilai  65 dan hanya 7 siswa yang belum mencapai nilai  65. Daftar 

nilai selengkapnya dapat dilihat di lampiran 26. 

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Pada bagian ini akan dideskripsikan mengenai hasil pengamatan peneliti 

saat proses pembelajaran siklus II. Saat pelaksanaan tindakan penelitian, peneliti 

juga melakukan melakukan pengamatan kehadiran siswa dan aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa. Selain itu juga pengamatan terhadap performansi guru 

yang dilakukan oleh teman sejawat peneliti menggunakan instrumen berupa 

lembar APKG I dan II.Hasil pengamatan pada siklus II meliputi (1) presensi 

siswa, (2) hasil pengamatan aktivitas belajar siswa, dan (3) Nilai Performansi 

guru. 

4.1.2.2.1 Presensi Siswa 

Kehadiran siswa pada siklus I pertemuan I dan II sudah mencapai 

indikator keberhasilan. Rekapitulasi kehadiran siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 7. Rekapitulasi Kehadiran Siswa Siklus II 

Pertemuan Jumlah Siswa Presentase (%) 
Hadir  Tidak Hadir Kehadiran Ketidakhadiran 

Pertemuan 1 38 0 100% 0% 
Pertemuan 2 36 2 94,74% 5,26% 

 
Rata-rata  97,37% 2,63% 

 

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa kehadiran siswa sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Selain itu, jika dibandingkan 

presentase kehadiran siklus I dan siklus II, pada siklus II ini mengalami 

peningkatan dari 96,05% menjadi 97,37%. Ketercapaian indikator keberhasilan 

tersebut terbukti dari hasil rata-rata presentase ketidakhadiran siswa  pada siklus II 

hanya mencapai  2,63%, sedangkan indikator yang ditetapkan yaitu 

ketidakhadiran kurang dari 10%. Daftar hadir siswa siklus II selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 25. 

4.1.2.2.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Pada penelitian ini peneliti menerapkan model PAIKEM melalui model 

yang bervariatif. Model yang digunakan pada siklus I dan siklus II berbeda, 

bahkan tiap pertemuan pada tiap siklus pun menggunakan model yang berbeda. 

Model yang digunakan peneliti pada pertemuan I siklus II yaitu  model Snowball 

Throwing, sedangkan pada pertemuan II peneliti menggunakan model Make a-

match yang diterapkan dalam suatu permainan. Perubahan model tersebut 

didasarkan pada hasil refleksi pada siklus I dan bertujuan agar siswa tidak merasa 

bosan sehingga siswa merasa senang dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

aktivitas belajar siswa meningkat. Rekap hasil pengamatan aktivitas belajar siswa 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Aspek yang diamati Persentase aktivitas belajar siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi pembelajaran 84,87% 
 

94,44% 
 

2. Keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran dan 
laporan hasil kerja kelompok 

78,29% 
 

88,19% 
 

3. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan atau soal 
yang diberikan guru 

65,13% 
 

62,50% 
 

4. Keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada 
guru 

57,89% 
 

54,17% 
 

5. Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya 69,08% 
 

68,75% 
 

6. Keterlibatan siswa saat kerja kelompok 88,16% 
 

95,83% 
 

7. Keaktifan siswa dalam memecahkan masalah pembelajaran 
atau tugas yang diberikan guru 

90,79% 
 

84,72% 
 

Rata-rata 76,32% 
 

78,37% 
 

Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus I 77,34 % 

 
 
Berdasarkan tabel 8 dapat  diketahui bahwa rata-rata persentase aktivitas 

belajar siswa mencapai 77,34% dengan indikator keberhasilan presentase aktivitas 

belajar siswa 75%. Sehingga nilai rata-rata persentase aktivitas belajar siswa 

pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Rata-rata 

persentase hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus II ini mengalami 

peningkatan dibanding pada siklus I. Peningkatan tersebut juga terjadi antara rata-

rata persentase pada pertemuan I dan pertemuan II pada siklus II, rata-rata nilai 

pada pertemuan 1 mencapai 76,32% dan pada pertemuan 2 meningkat menjadi 

78,37%. Namun peningkatan tersebut tidak seiring dengan peningkatan rata-rata 

persentase pada masing-masing aspek. Ada beberapa aspek yang mengalami 

penurunan yaitu aspek  keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan. Pada pertemuan I guru lebih 

banyak melakukan tanyajawab dari pada pada pertemuan II. Hal tersebut 
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berkaitan dengan penggunaan model Snowball Throwing pada pertemuan I, model 

ini menuntut siswa untuk melakukan tanya jawab dengan siswa melalui bola 

kertas yang berisi soal latihan sedangkan pada pertemuan II kegiatan 

pembelajaran lebih banyak kegiatan berkelompok. Kemudian aspek keberanian 

siswa dalam memprentasikan hasil kerjanya dan keaktifan siswa dalam 

memecahkan masalah pembelajaran atau tugas yang diberikan guru. Penurunan 

tersebut terjadi karena kegiatan pembelajaran pada pertemuan II dikemas dalam 

sebuah permainan yang terdiri dari 3 babak dengan aturan permainan 

menggunakan sistem eliminasi.Jadi, setiap babak terdapat kelompok yang 

tereliminasi.Sehingga kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil 

kelompoknya hanya diberikan pada kelompok yang tidak tereliminasi dan tidak 

semua kelompok mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan tugas pada setiap 

babak pada permainan tersebut. Daftar nilai hasil pengamatan aktivitas belajar  

siklus II pertemuan I dan IIsiswa secara rinci dapat dilihat pada lampiran 25 dan 

26. 

4.1.2.2.3 Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Selain pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, saat pelaksanaan 

tindakan juga dilakukan pengamatan terhadap performansi guru. Namun 

pengamatan tersebut tidak diamati sendiri oleh guru melainkan diamati oleh 

teman sejawat. Hasil pengamatan performansi guru tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 28 dan 29, sedangkan rekapitulasi hasil pengamatan performansi guru 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru Siklus II 

NO. Kompetensi Nilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Lembar Penilaian Kompetensi Pedagogik(N1) 85,71 85,71 
2. Lembar Penilaian Kompetensi Profesional (N2) 78,13 84,38 
Nilai Akhir Performansi Guru 80,66 84,82 
Nilai Rata-rata Siklus II 82,74 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata performansi guru 

pada siklus I sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti yaitu 

82,74 dengan indikator keberhasilan nilai performansi guru 71. Nilai rata-rata 

performansi guru pada siklus II lebih tinggi daripada nilai rata performansi guru 

pada siklus I. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan performansi 

guru pada siklus II. Peningkatan tersebut dilihat dari hasil performansi guru pada 

siklus I dan siklus II, pada siklus I nilai rata-rata performansi guru hanya 

mencapai 78,28 dan pada siklus II meningkat menjasi 82,74. Meskipun 

peningkatan tersebut tidak begitu banyak namun peneliti sudah merasa senang 

karena setidaknya usaha guru dalam memperbaiki performansi guru saat mengajar 

tidak sia-sia. 

4.1.2.3 Refleksi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti pada siklus II baik dari hasil tes 

formatif maupun hasil pengamatan siswa dan performansi guru sudah mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan hasil penelitian pada siklus I. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada diagram berikut. 
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waktu untuk mengerjakan latihan soal dan tanya jawab dengan guru. Usaha guru 

tersebut berhasil, meskipun tuntas belajar kelas belum mencapai 100%.Hal 

tersebut terjadi karena siswa yang nilainya belum tuntas merupakan siswa yang 

mempunyai kemampuan intelegensi rendah. 

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II, dapat diketahui bahwa 

perolehan hasil penelitian sudah menunjukkan hasil yang optimal.Indikator 

keberhasilan yang ditetapkan peneliti sudah seluruhnya tercapai. Oleh karena itu, 

peneliti tidak perlu melakukan kegiatan tindak lanjut pada siklus selalnjutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Setelah melakukan penelitian tindakan kelas selama dua siklus mengenai 

penerapan PAIKEM dalam pembelajaran Matematika materi pokok sifat-sifat 

Bangun Datar pada kelas V di MI Nurul Hikmah Krandon, selanjutnya peneliti 

akan menguraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dipaparkan 

pada sub bab sebelumnya. Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan membahas 

mengenai: (1) pemaknaan temuan penelitian dan (2) implikasi hasil penelitian. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan pada siklus I dan 

siklus II dengan menerapkan model PAIKEM pada mata pelajaran Matematika 

materi pokok sifat-sifat bangun datar kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal, 

menunjukkan bahwa penelitian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti, 

sehingga penelitian ini dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dilihat dari 
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tercapainya seluruh indikator keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti baik dari 

hasil belajar, aktivitas belajar maupun performansi guru. 

Pada penelitian ini guru sudah mampu menerapkan model PAIKEM pada 

pembelajaran matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar melalui model dan 

media yang bervariatif dan menciptakan suasana pembelajaran yang diharapkan. 

Guru juga sudah mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. Sebagaimana yang dikemukakan Slameto 

(2011:1) bahwa PAIKEM mengandung makna pembelajaran yang dirancang agar 

mengaktifkan siswa, mengembangkan inovasi dan kreativitas sehingga efektif 

namun tetap menyenangkan. 

Saat pelaksanaan pembelajaran matematika materi pokok bangun datar 

guru menggunakan media gambar yang dirancang oleh guru, didalam gambar 

tersebut terdapat berbagai bentuk bangun datar. Saat guru menunjukkan media 

tersebut siswa sangat tertarik dan antusias untuk memperhatikan apa yang akan 

dijelaskan guru melalui media gambar tersebut. Selain itu juga guru menggunakan 

media puzzle yang terbuat dari potongan bangun datar. Melalui media puzzle ini 

siswa merasa tertantang untuk dapat menyusun puzzle menjadi suatu bentuk 

bangun datar yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

Hal tersebut sejalan dengan pengertian inovatif yang dikemukakan oleh Slameto 

(2011: 1) bahwa pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang 

dirancang oleh guru, yang sifatnya baru, dan tidak seperti yang biasanya 

dilakukan. Karena penggunaan media gambar dan puzzle tersebut merupakan hal 

yang baru dan belum pernah diterapkan sebelumnya. 
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Karakteristik pembelajaran inovatif tersebut juga ditandai dari penerapan 

model inovatif yang bervariatif.Selama pelaksanaan tindakan penelitian guru tidak 

hanya terpaku pada satu model saja.tetapi guru menerapkan berbagai model yang 

sebelumnya belum pernah diterapkan pada kelas V MI Nurul Hikmah Krandon 

Tegal.  Penggunaan model inovatif tersebut juga diperlengkap dengan tugas yang 

tidak membosankan seperti siswa membuat hiasan gantung yang berbentuk 

berbagai bangun datar, sehingga siswa merasa senang dalam melaksanakan tugas 

tersebut. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Amri dan Ahmadi (2010: 16) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran kreatif dimaksudkan agar guru 

menciptakankegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat 

kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa. 

Model yang digunakan peneliti saat pelaksanaan tindakan antara lain 

model Numbered Heads Together dan tebak kata pada siklus I dan model 

Snowball Throwing dan Make a-match pada siklus II. Melalui penggunaan model 

tersebut siswa mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran seperti melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan 

melaksanakan tugas yang diberikan guru baik individu maupun kelompok. Hal 

tersebut terlihat saat pembelajaran semua siswa aktif dalam kerja kelompok dan 

semangat dalam menyelesaikan tugas baik kelompok maupun individu. Sejalan 

dengan pengertian pembelajaran aktif yang dikemukakan oleh Muhibin dan 

Rahayu (2009: 13) bahwapembelajaran yang aktif berarti pembelajaran yang 

memerlukan keaktifan  semua siswa dan guru secara fisik, mental, emosional, 

bahkan moral dan spiritual. 
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Salah satu cara lain yang diterapkan peneliti untuk menciptakan 

pembelajaran aktif secara klasikal yaitu dengan mengemas suatu pembelajaran 

dalam sebuah permainan. Kegiatan permainan tersebut dilakukan pada siklus II 

berdasarkan  hasil refleksi pada siklus I, karena pada siklus I belum semua siswa 

aktif dalam pembelajaran. Untuk itu perlu guru perlu lebih memotivasi siswa agar 

terlibat aktif dalam pembelajaran secara menyeluruh melalui permainan ini. 

Upaya tersebut dilakukan peneliti agar menghilangkan kesan matematika 

sebagai mata pelajaran yang membosankan dan menakutkan.Dengan demikian 

pandangan siswa terhadap matematika berubah dari pandangan bahwa matematika 

mata pelajaran yang membosankan dan menakutkan menjadi menyenangkan dan 

tidak membosankan. Sejalan dengan pengertian pembelajaran menyenangkan 

menurut Amri dan Ahmadi (2010: 16)  adalah suasana pembelajaran yang tidak 

membosankan sehingga memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar 

sehingga waktu tercurah secara komprehensif. 

Terciptanya suasana yang menyenangkan selama proses pembelajaran 

tersebut terbukti dari ekpresi siswa yang menunjukkan kegembiraan dan perhatian 

siswa saat pembelajaran serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kondisi 

tersebut berpengaruh terhadap keefektifan suatu pembelajaran yang terbukti dari 

ketercapaian tujuan pembelajaran dan tuntas belajar belajar klasikal  75%.Hal 

tersebut didukung oleh pendapat Kline dalam Pitajeng ( 2006 : 1) menyatakan 

bahwa belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 

Kondisi pembelajaran dengan menggunakan model PAIKEM tersebut 

memberikan dampak positif terhadap hasil belajar, aktivitas belajar siswa dan 
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performansi guru. Dampak positif tersebut terbukti dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar, 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru jika dibandingkan saat guru belum 

menerapkan model PAIKEM dalam pembelajaran matematika materi pokok sifat-

sifat bangun datar di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Keberhasilan peneliti dalam menerapkan model PAIKEM pada 

pembelajaran matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar di kelas V MI 

Nurul Hikmah Krandon Tegal membawa implikasi bagi siswa, guru, dan sekolah. 

Implikasi tersebut antara lain sebagai berikut. 

4.2.2.1 Bagi Siswa 

Penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran matematika dapat 

memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Anggapan siswa 

terhadap mata pelajaran matematika yang menakutkan dan membosankan 

berubah. Hal tersebut terjadi karena siswa merasa senang dalam proses 

pembelajaran matematika. Perasaan senang tersebut membuat siswa termotivasi 

untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. 

4.2.2.2 Bagi Guru  

Model PAIKEM menuntut guru untuk menciptakan pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa, mengembangkan inovasi dan kreativitas sehingga 

efektif namun tetap menyenangkan. Dengan demikian, model PAIKEM dapat 

meningkatkan kreativitas guru dalam membelajarkan matematika karena dalam 



70 

 
 

menerapkan model PAIKEM membutuhkan kreativitas yang tinggi  

4.2.2.3 Bagi Sekolah 

Keberhasilan penerapan model PAIKEM dalam meningkatkan hasil dan 

aktivitas belajar Matematika serta performansi guru dalam mengajar Matematika, 

tentunya memberikan dampak positif bagi sekolah. Dampak positifnya yaitu 

meningkatkan kualitas akademik dan memotivasi guru-guru di MI Nurul Hikmah 

Krandon Tegal untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam mengajar. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan model PAIKEM dalam 

pembelajaran matematika materi pokok sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas 

V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar serta performansi guru. Berikut ringkasan hasil penelitian yang meliputi 

aktivitas belajar, hasil belajar dan performansi guru. 

(1) Penerapan model PAIKEM pada pembelajaran matematika materi pokok sifat-

sifat bangun datar di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal dapat 

meningkatkan aktivitas belajar. Hal tersebut terjadi karena model PAIKEM 

merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa melalui 

model-model inovatif  dan membuat siswa merasa senang untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Terbukti dari nilai rata-rata aktivitas belajar siswa siklus 

I dan siklus II.  Nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I rata-rata 

nilainya mencapai 73,05, pada siklus II meningkat menjadi 77,34. 

(2)  Penerapan model PAIKEM pada pembelajaran matematika materi pokok 

sifat-sifat bangun datar di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal dapat 

meningkatkan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar ini seiring dengan 

peningkatan aktivitas belajar siswa, karena jika siswa aktif  saat pembelajaran, 

maka siswa mengalami sendiri proses belajar. Dengan demikian, informasi 
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yang diperoleh siswa lebih lama tersimpan, sehingga saat menjawab soal tes 

formatif, siswa masih teringat dengan materi yang telah disampaikan. 

Peningkatan tersebut terbukti dari nilai rata-rata hasil  belajar siklus I 

mencapai 66,65 dengan persentase tuntas belajar klasikal 60,53%. Pada siklus 

II hasil belajar dan persentase tuntas klasikal meningkat. Nilai rata-rata hasil 

belajar siklus II meningkat menjadi 76,12, persentase tuntas belajar klasikal 

pun meningkat menjadi 81,58%.  

(3) Penerapan model PAIKEM pada pembelajaran matematika materi pokok sifat-

sifat bangun datar di kelas V MI Nurul Hikmah Krandon Tegal dapat 

meningkatkan performansi guru. Pada siklus I guru memperoleh nilai rata-rata 

mencapai 78,28 sehingga dapat dikatakan nilai performansi guru siklus I 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti yaitu 71. 

Nilai rata-rata performansi guru siklus II meningkat menjadi 82,74. 

Peningkatan tersebut juga seiring dengan peningkatan kreatifitas guru dalam 

merancang proses pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena saat guru akan 

menerapkan model PAIKEM, guru dituntut untuk menguasai cara penerapan 

model PAIKEM tersebut. Dengan demikian, guru akan berlatih dan berinovasi 

untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kratif, efektif dan 

menyenangkan. 

 

5.2 Saran   

Setelah melakukan penelitian tindakan kelas di MI Nurul Hikmah 

Krandon Tegal, sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, peneliti akan memberikan 
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saran mengenai penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran. Berikut saran 

yang akan peneliti sampaikan pada guru, siswa dan sekolah.  

5.2.1 Bagi Guru 

Penerapan model PAIKEM sangat menuntut kreatifitas guru, sehingga 

guru sebaiknya berusaha untuk meningkatkan kreatifitasnya dalam menerapkan 

model PAIKEM. Saat penerapan model PAIKEM guru sebaiknya  mengatur 

waktu dengan baik agar waktu pembelajaran tidak melebihi alokasi waktu yang 

ditentukan. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum mengajar guru harus 

mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang akan digunakan saat 

mengajar seperti media, lembar kerja siswa (LKS), penataan ruang kelas dan 

penentuan kelompok belajar.  

5.2.2 Bagi Siswa 

PAIKEM merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk 

aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Sebaiknya siswa aktif dalam proses 

pembelajara agar siswa mampu memperoleh pengetahuannya melalui pengalaman 

langsung sehingga informasi yang diperoleh siswa lebih mengena. Selain itu juga 

siswa sebaiknya meningkatkan kreatifitasnya saat belajar di kelas baik dalam 

penyelesaian tugas maupun dalam menyampaikan pendapat. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Sebaiknya kepala sekolah memotivasi guru-guru untuk berinovasi dalam 

pembelajaran.Salah satu inovasi pembelajaran tersebut yaitu dengan menerapakan 

model PAIKEM karena melalui penerapan model PAIKEM dapat meningkatkan 

performansi guru sehingga meningkat pula kualitas akademik sekolah tersebut.
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LAMPIRAN 1 

PROGRAM SEMESTER  
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 

 
MATA PELAJARAN  : Matematika  
KELAS / SEMESTER  : V (Lima) / 2 (dua) 
Standar Kompetensi  : 6. Memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok  Indikator AW Januari Pebruari Maret April Mei Juni 
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.1.Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun datar 

Sifat-sifat Bangun 
Datar 

o Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun segitiga dan 
persegi panjang 

o Menggambar bangun 
segitiga dan persegi 
panjang

3JP 
 

            X
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

            

o Mengidentifikasi sifat-
sifat bangun trapesium 
dan jajargenjang 

o Menggambar bangun 
trapesium dan 
jajargenjang 

3JP 
 
 

            X   
 
 

 
 
 

            

o Mengidentifikasi sifat-
sifat lingkaran 

o Menggambar lingkaran 
dengan jangka 

3JP 
 

             X   
 
 

            

o Mengidentifikasi sifat-
sifat belah ketupat dan 
layang-layang 

o Menggambar belah 
ketupat dan layang-
layang 

3JP              X               
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LAMPIRAN 2 
 

SILABUS 
 

SATUAN  PENDIDIKAN  : SEKOLAH DASAR 
  MATA PELAJARAN         : MATEMATKA  
  KELAS /SEMESTER        : V/2  
 RUANG LINGKUP            : BANGUN DATAR 
 ALOKASI WAKTU           : 12X 35’ 

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

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 segitiga dan 
persegi panjang 

 Menggambar bangun 
segitiga dan persegi 
panjang 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan pembelajaran , menggali 
pengetahuan prasyarat dengan menggunakan serangkaian 
pertanyaan dan alat peraga 
Kegiatan inti 
• siswa diberi kesempatan untuk berekplorasi dan 

berkolaborasi dengan cara berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya untuk mengindentifikasi sifat-sifat 
bangun segitiga dan persegi panjang dan menggambar 
bangun segitiga dan persegi panjang 

• Wakil kelompok diberi kesempatan untuk mem-
presentasikan hasil diskusinya berdasarkan nomor 
siswa, guru memberikan konfirmasi. 

• Siswa secara individu mengerjakan soal tes. 
Kegiatan penutup 
• Siswa dibimbing untuk membuat simpulan 
• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 
 

• Penggaris  
• Busur 
• gambar 

 

• LKS. 
• Bahan ajar 

 
 

• Penilaian 
proses 

• Penilaian 
tertulis   

 
 

• Buku Mat 
BSE kelas V 
• LKS 
• Lingkungan 

 
 

 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) 
  Mengidentifikasi sifat-

sifat bangun trapesium 
dan jajargenjang 

 Menggambar bangun 
trapesium dan 
jajargenjang  

 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi,tujuan pembelajaran,menggali 
pengetahuan prasyarat dengan menggunakan serangkaian 
pertanyaan dan alat peraga 
Kegiatan inti 
• Siswa secara berpasangan saling Tanya jawab 

mengenai sifat-sifat bangun datar yang telah diajarkan. 
Salah satu siswa menanyakan soal sesuai kartu soal dan 
pasangannya menjawab. 

• Siswa secara individu mengerjakan soal tes. 
Kegiatan penutup 
• Siswa di bimbing untuk membuat simpulan 
• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

• Penggaris  
• Busur 
• Puzzle  

• LKS. 
• Bahan ajar 

 
 

• Penilaian 
proses 

• Penilaian 
tertulis   

 
 

• Buku Mat 
BSE kelas V 
• LKS 
• Lingkungan 

 3x35’  

  Mengidentifikasi sifat-sifat 
bangun belah ketupat dan 
layang-layang 

 Menggambar bangun belah 
ketupat dan layang-layang 
 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan pembelajaran, menggali 
pengetahuan prasyarat dengan menggunakan serangkaian 
pertanyaan dan alat peraga 
Kegiatan inti 
• Guru menjelaskan materi mengenai sifat-sifat bangun 

belah ketupat dan layang-layang 
• Guru dan siswa melakukan Tanya jawab dengan cara 

melemparkan kertas yang berisi soal dan bagi siswa 
yang terkena bola kertas tersebut maju untuk 
menyelesaikan soal yang ada dalam kertas. 

• Guru mendemonstrasikan cara menggambar bangun 
belah ketupat dan layang-layang menggunakan kertas 
asturo.  

• Siswa secara individu mengerjakan soal tes. 
Kegiatan penutup 
• Siswa dibimbing untuk membuat simpulan 
• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 
 

• Penggaris  
• Busur 
• Jangka  

 

• LKS. 
• Bahan ajar 

 
 

• Penilaian 
proses 

• Penilaian 
tertulis   

 
 

• Buku Mat 
BSE kelas V 
• LKS 
• Lingkungan 

 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) 
  Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun lingkaran 
 Menggambar bangun 

lingkaran dengan 
menggunakan  jangka 

Kegiatan Pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, tujuan pembelajaran, menggali 
pengetahuan prasyarat dengan menggunakan serangkaian 
pertanyaan dan alat peraga 
Kegiatan inti 
• Guru meminta siswa untuk berkelompok dengan 

anggota masing-masing 6-7 siswa. 
• Guru mengajak siswa untuk melakukan permainan 

yang akan dibagi menjadi tiga babak, dua babak 
eliminasi dan satu babak final. 

Kegiatan penutup 
• Siswa dibimbing untuk membuat simpulan 
• Guru memberikan tugas rumah 
• Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 
 

• Penggaris 
• jangka 

• LKS 
• Bahan Ajar 

• Penilaian 
proses 

• Penilaian 
tertulis   
 

• Buku Mat 
BSE kelas V 
• LKS 
• Lingkungan 

3x35’ 

 
                         

 

 

        

 

 



78 
 

LAMPIRAN 3 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V  
MI NURUL HIKMAH KRANDON TEGAL 

 
No No.Induk Nama Siswa Jenis Kelamin 
1. 1291 Andika Prayogi Laki-laki 
2. 1293 Deni Azani Laki-laki 
3. 1296 Diono Triatmojo Laki-laki 
4. 1309 M. Sholekhudin R. Laki-laki 
5. 1310 M. Rosyid Laki-laki 
6. 1312 Monalisa Perempuan 
7. 1321 Siti Diana Maryati Perempuan 
8. 1322 Siti Sofiatun Perempuan 
9. 1324 Slamet Heriyanto Laki-laki 
10 1330 Tuti Septiani Perempuan 
11. 1344 Anisah Putri Perempuan 
12. 1346 Imamatun N Perempuan 
13. 1347 Mery Suryani Perempuan 
14. 1348 M. Faqih Amaris Laki-laki 
15. 1349 M. Muhyar Laki-laki 
16. 1350 Putri Maudi Yuli Perempuan 
17. 1351 Riyanto Famili Laki-laki 
18. 1354 Samsul Ma’arif Laki-laki 
19. 1357 Tri Pramudita Laki-laki 
20. 1358 Wahyu Wijaya Laki-laki 
21. 1359 Zulfah Hamidah Perempuan 
22. 1360 Agus Tirnojo Laki-laki 
23. 1361 Agung Mamohan Laki-laki 
24. 1362 Ayu Laila Adibah Perempuan 
25. 1364 Devi Liana Perempuan 
26. 1365 Fella Akhwa M. Perempuan 
27. 1366 Kristanti Perempuan 
28. 1367 Maulana Nurhadi Laki-laki 
29. 1368 Prasetya Laki-laki 
30. 1369 Qiftiah Al-Fatiha Perempuan 
31. 1371 Sania Dwi Eka T Perempuan 
32. 1372 Sugiman Laki-laki 
33. 1373 Saripudin Laki-laki 
34. 1376 Wahyu F Laki-laki 
35. 1377 Yuliani Perempuan 
36. 1385 Heri Susanto Laki-laki 
37. 1427 Widya Sandi M Perempuan 
38. 1428 Santika Perempuan 
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LAMPIRAN 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I 

Pertemuan 1 

 

  Nama Sekolah  :   MI Nurul Hikmah 

  Mata Pelajaran :   Matematika 

  Kelas/Semester :    V/2 

 Alokasi waktu  :   3 x 35  menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1) Mengidentifikasi sifat-sifat bangun segitiga dan persegi panjang 

2) Menggambar bangun segitiga dan persegi panjang 

  

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Melalui kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

segitiga dan persegi panjang dengan benar 

2) Setelah mendemonstrasikan cara menggambar bangun segitiga dan persegi 

panjang, siswa dapat menggambar bangun segitiga dan persegi panjang 

dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan :    

a. Disiplin ( Discipline ) 

b. Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

c. Tekun ( diligence ) 

d. Tanggung jawab ( responsibility ) 
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E. Materi Ajar 

Sifat-sifat Bangun Datar (Segitiga dan Persegi Panjang) 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Metode ceramah 

2. Metode demonstrasi 

3. Metode Numbered Heads Together 

4. Metode Examples non examples 

5. Metode tanya jawab 

6. Metode penugasan 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10’) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. 

b. Guru mengadakan presensi. 

c. Guru menyiapkan  seluruh perangkat pembelajaran, misalnya gambar, 

alat peraga, lembar kerja siswa (LKS) dan bahan ajar. 

d. Guru menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat 

pagi anak-anak,  mata pelajaran kali ini apa  anak-anak? 

(Matematika)”. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun segitiga dan persegi panjang 

dan menggambar bangun segitiga dan persegi panjang. 

f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (menggali 

pengetahuan prasyarat) dengan serangkaian pertanyaan sebagai 

berikut. 

 

 GURU (G)  Siswa (S) 

1 Mari kita perhatikan meja di kelas ini, 

meja tersebut berbentuk bangun datar 

1 Persegi panjang 
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apa? 

2 Kemudian perhatikan atap yang ada di 

samping kelas kita, atap tersebut 

berbentuk apa? 

2 Trapesium  

3 Lihat jam dinding yang ada dikelas 

ini, berbentuk bangun datar apakah 

jam dinding tersebut? 

3 Lingkaran 

 

2. Kegiatan Inti (80’) 

a. Eksplorasi (15’) 

1) Guru menampilkan gambar, kemudian guru meminta siswa 

menyebutkan macam-macam bangun datar yang terdapat dalam 

gambar tersebut. 

2) Guru menjelaskan materi mengenai macam-macam bangun segitiga 

berdasarkan sifatnya melalui lagu “Bangun Segitiga”(terlampir).  

b. Elaborasi (50’) 

1) Guru meminta siswa untuk berkelompok dengan anggota masing-

masing 6-7 siswa.   

2) Guru membagikan nomor pada masing-masing siswa dalam setiap 

kelompok. 

3) Kemudian guru membagikan  LKS (terlampir) dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya. 

4) Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

mamastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. 

5) Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada  kelompok yang 

memerlukannya. 

6) Guru mengundi nomor kelompok yang akan maju terlebih dahulu, 

kemudian mengundi nomor siswa yang akan maju untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya. 

7) Guru mengundi kembali nomor kelompok dan nomor siswa yang 

lain. 
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8) Guru meminta pada setiap kelompok untuk menampilkan hasil 

kerjanya dengan menempelkannya di papan pamer. 

9) guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan 

kepada kelompok terbaik. 

c. Konfirmasi (15’) 

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan konfirmasi dengan memberikan 

penjelasan pada siswa mengenai materi yang belum dipahami siswa. 

 

3. Kegiatan Penutup ( 15’) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan 

 Apa  materi pokok yang kita bahas hari ini? 

 Apa pembelajaran hari ini menyenangkan?, mengapa? 

 Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

c. Guru membagikan soal tes dan meminta kepada siswa untuk 

mengerjakan sendiri. 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR  sebagai berikut. 

Pelajari materi pembelajaran selanjutnya mengenai sifat-sifat bangun 

Trapesium dan Jajar genjang! 

 

H. Buku Sumber/Media 

1. Buku Sumber 

a. Buku mata pelajaran matematika kelas 5 yang berjudul “Matematika 5” 

karangan Soenarjo penerbit BSE. 

b. Buku mata pelajaran matematika kelas 5 yang berjudul “Gemar 

Matematika 5” karangan Sumanto, dkk.  penerbit BSE 

c. Bahan Ajar Sifat-sifat Bangun Datar 

2. Media 

a. Gambar 

b. Papan pamer 
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c. Penggaris  

d. Busur  

e. Kertas asturo / kertas warna 

f. Gunting  

g. Lembar Kerja Siswa 

 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian 

a. Penilaian Proses :Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan 

instrument berupa lembar pengamatan. 

b. Penilaian tertulis : penilaian melalui tes tertulis. 

 

2. Teknik penilaian:  

a. Teknik tes: tes tertulis 

b. Teknik non tes: pengamatan 

 

3. Intrumen penilaian  

a. Soal tes 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1) Sifat-sifat segitiga adalah 

a) Banyak sisi segitiga ada …. 

b) Banyak titik sudut segitiga ada . . . . 

c) Jumlah sudut-sudut segitiga ….° 

2) Sifat-sifat persegi panjang 

a) Banyak sisi persegi panjang ada…. 

b) Banyak titik sudutnya ada…. 

c) pasangan sisi yang sejajar ada … pasang 

d) pasangan sisi yang sejajar sama panjang ada … pasang 

3) Gambarlah bangun segitiga sama sisi dengan panjang sisi 5 cm 

4) Gambarlah bangun persegi panjang ABCD dengan panjang AB= 6 cm 

dan panjang BC=3 cm 
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b. Lembar pengamatan (terlampir) 

 

4. Kunci Jawaban  

1) Sifat-sifat segitiga adalah 

a) Banyak sisi segitiga ada 3 

b) Banyak titik sudut segitiga ada 3 

c) Jumlah sudut-sudut segitiga 180° 

2) Sifat-sifat persegi panjang 

a) Banyak sisi persegi panjang ada 4 

b) Banyak titik sudutnya ada 4 

c) pasangan sisi yang sejajar ada 2 pasang 

d) pasangan sisi yang sejajar sama panjang ada 2 pasang 

3) Segitiga sama sisi ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Persegi panjang ABCD 
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5. Pedoman Penilaian  

Skor no 1 = 2 

Skor no 2 = 2 

Skor no 3 = 3 

Skor no 4 = 3 

Skor maksimal = 10 

Nilai = S  
S  

x 100 

 

 

Tegal,  17  April 2012 

Observer        Guru 

 

 

Nurokhmi, S.Pd.I     Umi Habibah 

19691008 200312 2 001     1402408279 

      

   

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

 

Aly Shodikin, S.Pd 

19710118 199503 1 001 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. Buatlah  bangun datar dengan menggunakan kertas asturo dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

a. Segitiga siku-siku dengan ukuran alas 5 cm dan tinggi 7 cm 

b. Segitiga sama sisi dengan ukuran sisi 6 cm 

c. Segitiga sama kaki dengan ukuran alas 6 cm dan tinggi 8 cm 

d. Persegi dengan ukuran sisi 5 

e. Persegi panjang ukuran panjang 8 cm dan lebar 5 cm  

2. Identifikasi masing-masing sifat bangun datar yang tersebut di atas, 

kemudian tulis dengan rapi pada kertas manila dengan menggunakan 

spidol berwarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 
Ketua : 
Anggota 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I 

Pertemuan 2 

 

  Nama Sekolah  :   MI Nurul Hikmah 

  Mata Pelajaran :   Matematika 

  Kelas/Semester :    V/2 

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

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

   

B. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun trapesium dan jajargenjang 

2. Menggambar bangun trapesium dan jajargenjang  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab secara berpasangan, siswa dapat mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun trapesium dan jajargenjang dengan benar. 

2. Setelah memperhatikan guru tentang cara menggambar bangun trapesium 

dan jajargenjang, siswa dapat menggambar bangun trapesium dan 

jajargenjang dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan :    

a. Disiplin ( Discipline ) 

b. Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

c. Tekun ( diligence ) 

d. Tanggung jawab ( responsibility ) 
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E. Materi Ajar 

Sifat-sifat Bangun Datar (Trapesium dan Jajargenjang) 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Metode ceramah 

2. Metode tebak kata 

3. Metode demontrasi 

4. Metode tanya jawab 

5. Metode penugasan 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (5’) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. 

b. Guru mempresensi siswa. 

c. Menyiapkan  perangkat pembelajaran  antara lain   bahan ajar, Alat 

peraga dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 

d. Guru menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat 

pagi anak-anak,  mata pelajaran kali ini apa  anak-anak? 

(Matematika)”  

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun trapesium dan jajargenjang 

dan menggambar bangun trapesium dan jajargenjang. 

f.   Mengadakan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “ 

Bangun Trapesium”. 

 

2. Kegiatan Inti (50’) 

a. Eksplorasi (10’) 

1) Guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat bangun trapesium 

dan jajar genjang melalui media puzzle yang terdiri dari 

potongan bangun segitiga dan persegi panjang. 
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2) Guru meminta kepada salah satu siswa untuk maju ke depan 

kelas menerapkan puzzle tersebut. 

3) Guru mendemonstrasikan cara menggambar bangun trapesium 

dan jajar genjang, kemudian siswa mengikutinya. 

b. Elaborasi (30’) 

1) Guru meminta siswa untuk berpasangan, kemudian guru 

memberikan nomor undian pada masing-masing pasangan. 

2) Guru mengundi nomor yang akan maju terlebih dahulu. 

3) Guru meminta pada berpasangan yang terpilih maju di depan 

kelas, seorang siswa diberi kartu soal yang akan dibacakan pada 

pasangannya . Pasangannya diberi karu jawaban yang isinya 

tidak boleh dibaca  (dilipat) kemudian diselipkan di telinga.  

Misalnya: 

Kartu Soal 

Kartu jawaban 

4) Siswa yang membawa kartu soal membacakan kata-kata yang 

tertulis dalam kartu tersebut, pasangannya menebak apa yang 

dimaksud dalam kartu soal. Jawaban tepat bila sesuai dengan isi 

kartu jawaban. Apabila jawabannya tepat maka pasangan itu 

boleh duduk. 

5) Siswa yang belum tepat dalam menjawab diarahkan dengan kata-

kata lain asal jangan langsung memberi jawaban 

Aku memiliki 2 pasang sisi 
yang sejajar dan sama panjang, 
memiliki 2 sudut tumpul dan 2 
sudut lancip dan Sudut yang 
berhadapan sama panjang. 
Siapakah aku? 

JAJAR GENJANG 
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6) guru memberikan penguatan pada pasangan yang dapat 

menjawab dengan benar. 

c. Konfirmasi  (10’) 

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan konfirmasi dengan memberikan 

penjelasan pada siswa mengenai materi yang belum dipahami siswa. 

3. Kegiatan Penutup (15’) 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan simpulan 

tentang sifat-sifat bangun trapesium dan jajar genjang. 

b. Guru membagikan soal tes, guru meminta kepada siswa untuk 

bekerja sendiri. 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR sebagai berikut. 

Pelajari materi selanjutnya yaitu sifat-sifat bangun Belah ketupat, 

Layang-layang dan Lingkaran. 

 

H. Buku Sumber/Media 

1. Buku Sumber 

d. Buku mata pelajaran matematika kelas 5 yang berjudul “Matematika 5” 

karangan Soenarjo penerbit BSE. 

e. Buku mata pelajaran matematika kelas 5 yang berjudul “Gemar 

Matematika 5” karangan Sumanto, dkk.  penerbit BSE 

f. Bahan Ajar Sifat-sifat Bangun Datar 

2. Media 

a. Puzzle  

b. Penggaris 

c. Kartu soal 

d. Kartu jawaban 

e. Lembar Kerja Siswa 

I. Penilaian 

6. Jenis penilaian 

c. Penilaian Proses :Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan 

instrument berupa lembar pengamatan (terlampir) 
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d. Penilaian tertulis : penilaian melalui tes tertulis. 

 

7. Teknik penilaian  

c. Teknik tes: tes tertulis 

d. Teknik non tes: pengamatan 

 

8. Intrumen penilaian 

a. Soal tes 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

5) Sebutkan sifat-sifat bangun trapesium 

a) Banyak sisi trapesium ada …. 

b) Banyak titik sudutnya ada ….  

c) Pasangan sisi yang sejajar ada … 

6) Sifat-sifat bangun jajar genjang 

a) Banyak sisi jajar genjang  ada … 

b) banyak titik sudut ada … 

c) sudut yang berhadapan besarnya …. 

d) Jumlah sudut yang berdekatan …°  

7) Gambarlah trapesium siku-siku ABCD dengan ketentuan panjang sisi-

sisi yang sejajar 5 cm dan 4 cm. Jarak kedua sisi tersebut 3 cm! 

8) Gambarlah jajargenjang ABCD dengan ketentuan panjang sisi-sisinya 3 

cm dan 5 cm! 

 

b. Lembar pengamatan (terlampir) 

 

9. Kunci Jawaban  

1) Sifat-sifat bangun trapesium 

a) Banyak sisi trapesium ada 4 

b) Banyak titik sudutnya ada 4  

c) Pasangan sisi yang sejajar ada sepasang 

2) Sifat-sifat bangun jajar genjang 
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a) Banyak sisi jajar genjang  ada 4 

b) banyak titik sudut ada 4 

c) sudut yang berhadapan besarnya sama 

d) Jumlah sudut yang berdekatan 180°  

 

3) Gambar trapesium siku-siku 

 

 

 

 

 

 

4) Gambar jajar genjang  
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10. Pedoman Penilaian 

Skor no 1 = 2 

Skor no 2 = 2 

Skor no 3 = 3 

Skor no 4 = 3 

Skor maksimal = 10 

Nilai = S  
S  

x 100 

Tegal,  19  April 2012 

Observer        Guru 

 

 

Nurokhmi, S.Pd.I     Umi Habibah 

19691008 200312 2 001     1402408279 

      

   

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

 

Aly Shodikin, S.Pd 

19710118 199503 1 001 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 

SIKLUS I 

Satuan  Pendidikan : SD  Kelas/Semester: V/2 

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

 

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

Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis  
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Mengidentifi
kasi sifat-sifat 
bangun datar 

 
1. Menentukan panjang sisi 

dan sudut segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
segitiga 
 

2. Menggambar segitiga siku-
siku sesuai ukuran yang 
ditentukan 
 

3. Mengidentifikasi sifat-sifat 
persegi panjang 
 

 
4. Menggambar trapesium 

sesuai ukuran yang 
ditentukan 

 
5. Menentukan panjang sisi 

dan besar sudut jajar 
genjang berdasarkan 
sifatnya 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

C2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

LAMPIRAN 6 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK ISIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/2  

Penelaah  :Dra. Noening Andrijati, M.Pd 

 

PETUNJUK 

 Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa 

butir-butir soal tes formatif pembelajaran Matematika di MI Nurul Hikmah 

Krandon Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal 

sesuai dengan kriteria telaah. 

 

 

No 

 

Aspek yang ditelaah Nomor Soal 

1 2 3 4 5 

A. 

1. 

Materi 

Soal sesuai dengan indikator (menuntut 
tes tertulis untuk bentuk isian) 

√ √ √ √ √ 

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. Konstruksi √ √ √ √ √ 
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No 

 

Aspek yang ditelaah Nomor Soal 

1 2 3 4 5 

5. Menggunakan kalimat pernyataan yang 
menuntut jawaban isian 

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 

√ √ √ √ √ 

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 

√ √ √ √ √ 

Tegal,  12  April 2012 

Penelaah, 

 

 

Dra. Noening Andrijati, M.Pd 

19680610 199303 2 002 
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LAMPIRAN 7 

SOAL TES FORMATIFSIKLUS I 

 

1. PQR merupakan segitiga sama kaki.  

Diketahui panjang  PS = 5 cm, QR = 13 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tentukan: 

a. Panjang PR 

b. Panjang PQ 

c. Sudut yang sama besar dengan PQR 

2. Gambarlah segitiga siku-siku ABC dengan panjang alas = AB=3 cm, dan 

tinggi = AC=4 cm 

3. Sebutkan empat sifat persegi panjang! 

4. Gambarlah trapesium sama kaki ABCD dengan ketentuan panjang sisi-sisi 

yang sejajar 5 cm dan 3 cm. Jarak kedua sisi tersebut 3 cm. 

5. Diketahui PQRS merupakan jajargenjang dengan sudut SPQ 60° dan  

panjang PS = 5 cm 

 

 

Tentukan: 

a. Panjang PS 

b. Sudut QRS dan Sudut PQR 

c. Sisi yang sejajar dengan PS 

d. Sisi yang sejajar dengan PQ 

R 

P Q 
S 

S R 

P Q
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LAMPIRAN 8 

KUNCI JAWABAN 

1. Panjang PR = 13, panjang PQ= 10 cm, dan sudut yang sama dengan sudut 

PQR adalah sudut RPQ. 

2. Segitiga siku-siku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sifat-sifat bangun persegi panjang 

b) Banyak sisi persegi panjang ada 4 

c) Banyak titik sudutnya ada 4 

d) pasangan sisi yang sejajar ada 2 pasang 

e) pasangan sisi yang sejajar sama panjang ada 2 pasang 

4. Trapesium siku-siku 

 

 

 

 

 

 

 

5. Panjang PS = 5 cm, sudut Sudut QRS = 60°dan Sudut PQR= 120° , 

Sisi yang sejajar dengan PS adalah QR 

Sisi yang sejajar dengan PQ adalah RS 

 

A B 

C 

3 cm 

4 cm 

A B

CD 3cm 

5 cm 

3cm 
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Pedoman Penilaian 

Skor tiap nomor 

Nomor 1 = 3 

Nomor 2 = 5 

Nomor 3 = 4 

Nomor 4 = 5 

Nomor 5 = 3 

Skor maksimal = 20 

Nilai = S  
S  

x 100 
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LAMPIRAN 9 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SAAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Skor Nilai 

A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Andika Prayogi                               
2. Deni Azani                               
3. Diono Triatmojo                               
4. M. Sholekhudin R.                               
5. M. Rosyid                               
6. Monalisa                               
7. Siti Diana Maryati                               
8. Siti Sofiatun                               
9. Slamet Heriyanto                               
10 Tuti Septiani                               
11. Anisah Putri                               
12. Imamatun N                               
13. Mery Suryani                               
14. M. Faqih Amaris                               
15. M. Muhyar                               
16. Putri Maudi Yuli                               
17. Riyanto Famili                               
18. Samsul Ma’arif                               
19. Tri Pramudita                               
20. Wahyu Wijaya                               
21. Zulfah Hamidah                               
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No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Skor 

 
Nilai 

A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

22. Agus Tirnojo                               
23. Agung Mamohan                               
24. Ayu Laila Adibah                               
25. Devi Liana                               
26. Fella Akhwa M.                               
27. Kristanti                               
28. Maulana Nurhadi                               
29. Prasetya                               
30. Qiftiah Al-Fatiha                               
31. Sania Dwi Eka T                               
32. Sugiman                               
33. Saripudin                               
34. Wahyu F                               
35. Yuliani                               
36. Heri Susanto                               
37. Widya Sandi M                               
38. Santika                               

Nilai
Skor Perolehan
Skor Maksimal x100 

Skor maksimal = 28 

Keterangan: 

A. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi pembelajaran. 
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B. Keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran dan laporan hasil kerja kelompok. 

C. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan guru. 

D. Keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. 

E. Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya. 

F. Keterlibatan siswa saat kerja kelompok. 

G. Keaktifan siswa dalam memecahkan masalah pembelajaran atau tugas yang diberikan guru. 
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LAMPIRAN 10 

DESKRIPTOR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

 

A. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi pembelajaran. 

1. Perhatian siswa berpusat pada guru, saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran. 

2. Siswa tidak ribut atau berbicara saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran 

3. Siswa tidak mencatat selain materi yang sedang diajarkan guru 

4. Siswa duduk di tempat duduknya saat guru menerangkan 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

B. Keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran dan laporan 

hasil kerja kelompok. 

1. Siswa mencatat materi yang disampaikan guru saat menjelaskan 

materi 

2. Siswa mencatat laporan hasil kerja kelompok. 

3. Siswa mencatat materi pembelajaran dengan rapi 

4. Siswa mencatat materi pembelajaran atas kesadaran sendiri 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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C. Keberanian siswa dalam menjawab soal yang diberikan guru. 

1. Siswa berani maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal yang 

diberikan guru 

2. Siswa menyelesaikan soal dengan baik dan benar  

3. Siswa menyelesaikan soal secara sistematis 

4. siswa maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal atas kemauan 

sendiri (tanpa ditunjuk guru) 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

D. Keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. 

1. Siswa berani untuk menunjukkan jari terlebih dahulu. 

2. Siswa menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang telah diajarkan. 

3. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan bahasa baik dan benar 

4. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang singkat dan 

jelas. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

E. Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya. 

1. Siswa berani maju ke depan kelas dengan percaya diri 

2. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya atas kesadaran sendiri 

(tanpa di tunjuk guru) 

3. Siswa memaparkan hasil kerjanya dengan jelas dan sistematis 
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4. Siswa memaparkan hasil kerjanya dengan bahasa yang baik dan 

benar 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

F. Keterlibatan siswa saat kerja kelompok. 

1. Siswa berinteraksi dengan sesama anggota kelompok dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya. 

2. Siswa memberikan pendapat dalam memecahkan masalah  

3. Siswa menghargai pendapat teman sekelompoknya 

4. Siswa menyelesaikan masalah berdasarkan jawaban dari 

kesepakatan kelompok. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

G. Keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

1. Siswa memahami tugas yang diberikan guru 

2. Siswa menyelesaikan tugas individu dengan mandiri 

3. Siswa terlibat dalam menyelesaikan tugas kelompok 

4. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 



106 
 

 
 

LAMPIRAN 11 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PEDAGOGIK(N1) 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : 

2. NIM   : 

3. Tempat Mengajar : 

4. Kelas   : 

5. Alokasi Waktu  : 

6. Tanggal   : 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Pemahaman 
terhadap siswa 

 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri 

  

Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa  
Sikap sensitif terhadap kesukaran 
siswa 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Perumusan 
Indikator 

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

  

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

 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

 

3. Ketepatan 
materi 

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

  

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

 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK.  
4. 
 

Penggunaan 
media 

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

  

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

 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis   
Materi disusun secara induktif  
Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  

  

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

 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan criteria penilaian 

 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  

  

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

 

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

 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompo 

 

SKOR TOTAL  

Skor maksimal N1 = 28 

Nilai
Skor Perolehan
Skor Maksimal

X100 
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INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PROFESIONAL 

(N2) 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : 

2. NIM   : 

3. Tempat Mengajar : 

4. Kelas   : 

5. Alokasi Waktu : 

6. Tanggal  : 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber   
Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku 

 

Menjelaskan materi dengan sistematis  
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

  

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

 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas    
Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban 

 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual 

 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif   
Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

 

Menerapkan variasi teknik 
pembelejaran (individu/kelompok) 

 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat 

  

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa 

 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 

 

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

 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

  

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. 

 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

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

  

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

 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

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

  

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana.   
Waktu digunakan dengan cermat.  
Tidak terburu-buru/diperlambat.  
Diakhiri dengan rencana.  

SKOR TOTAL  

 

Skor Maksimal N2= 32 

Nilai
Skor Perolehan
Skor Maksimal X100 

Rumus untuk menghitung nilai akhir (NA) adalah sebagai berikut. 

NA  
1 N 2 N

3
 

 

 

      Penilai, 

 

 

      …………………………….. 
NIP………………………… 
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LAMPIRAN 12 

DAFTAR HADIR 

SIKLUS I 

 

NO NAMA 

PERTEMUAN 

1 

Selasa,  17 April 2012 

2 

Kamis, 19 April 2012 

1 Andika Prayogi   

2 Deni Azani   

3 Diono Triatmojo   

4 M. Sholekhudin R.   

5 M. Rosyid X  

6 Monalisa   

7 Siti Diana Maryati   

8 Siti Sofiatun   

9 Slamet Heriyanto   

10 Tuti Septiani   

11 Anisah Putri   

12 Imamatun N   

13 Mery Suryani   

14 M. Faqih Amaris   

15 M. Muhyar   

16 Putri Maudi Yuli   

17 Riyanto Famili   

18 Samsul Ma’arif   

19 Tri Pramudita   

20 Wahyu Wijaya   

21 Zulfah Hamidah   
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NO NAMA 

PERTEMUAN 

1 

Selasa,  17 April 2012 

2 

Kamis, 19 April 2012 

22 Agus Tirnojo  X 

23 Agung Mamohan   

24 Ayu Laila Adibah   

25 Devi Lianah   

26 Fella Akhwa M.   

27 Kristanti   

28 Maulana Nurhadi   

29 Prasetya   

30 Qiftiah Al-Fatiha   

31 Sania Dwi Eka T   

32 Sugiman   

33 Saripudin   

34 Wahyu F   

35 Yuliani   

36 Heri Susanto  X 

37 Widya Sandi M   

38 Santika   

Jumlah siswa hadir   

Jumlah siswa tidak hadir   
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LAMPIRAN 13 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS I 

NO Nama Nilai Siklus I 
1 Andika Prayogi 65 Tuntas 
2 Deni Azani 75 Tuntas 
3 Diono Triatmojo 50 Tidak Tuntas 
4 M. Sholekhudin R. 70 Tuntas 
5 M. Rosyid 50 Tidak Tuntas 
6 Monalisa 75 Tuntas 
7 Siti Diana Maryati 80 Tuntas 
8 Siti Sofiatun 65 Tuntas 
9 Slamet Heriyanto 50 Tidak Tuntas 

10 Tuti Septiani 60 Tidak Tuntas 
11 Anisah Putri 55 Tidak Tuntas 
12 Imamatun N 70 Tuntas 
13 Mery Suryani 40 Tidak Tuntas 
14 M. Faqih Amaris 55 Tidak Tuntas 
15 M. Muhyar 75 Tuntas 
16 Putri Maudi Yuli 55 Tidak Tuntas 
17 Riyanto Famili 95 Tuntas 
18 Samsul Ma’arif 65 Tuntas 
19 Tri Pramudita 40 Tidak Tuntas 
20 Wahyu Wijaya 85 Tuntas 
21 Zulfah Hamidah 75 Tuntas 
22 Agus Tirnojo 65  Tuntas  
23 Agung Mamohan 55 Tidak Tuntas 
24 Ayu Laila Adibah 80 Tuntas 
25 Devi Liana 97.5 Tuntas 
26 Fella Akhwa M. 75 Tuntas 
27 Kristanti 50 Tidak Tuntas 
28 Maulana Nurhadi 75 Tuntas 
29 Prasetya 80 Tuntas 
30 Qiftiah Al-Fatiha 50 Tidak Tuntas 
31 Sania Dwi Eka T 65 Tuntas 
32 Sugiman 70 Tuntas 
33 Saripudin 70 Tuntas 
34 Wahyu F 65 Tuntas 
35 Yuliani 80 Tuntas 
36 Heri Susanto 55  Tidak Tuntas 
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37 Widya Sandi M 95 Tuntas 
38 Santika 55 Tidak Tuntas 

RATA-RATA 66,64   
TUNTAS BELAJAR KLASIKAL (%) 63,16% 
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LAMPIRAN 14 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SIKLUS I PERTEMUAN 1 

NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR NILAI A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Andika Prayogi   2     1           3       3       3       3       3   18 64.29 
2 Deni Azani     3       3     2       2         3         4       4 21 75,00 
3 Diono Triatmojo     3       3       3       3       3         4       4 23 82,14 
4 M, Sholekhudin R,     3     2       2       2         3         4     3   19 67,86 
5 M, Rosyid                                                             
6 Monalisa     3       3     2       2         3       3       3   19 67,86 
7 Siti Diana Maryati       4     3     2       2         3         4       4 22 78,57 
8 Siti Sofiatun     3       3     2       2       2         3       3   18 64,29 
9 Slamet Heriyanto     3     2         3     2         3         4     3   20 71,43 

10 Tuti Septiani     3       3       3     2       2         3       3   19 67,86 
11 Anisah Putri       4       4   2       2         3       3       3   21 75,00 
12 Imamatun N     3       3     2         3       3         4     3   21 75,00 
13 Mery Suryani     3         4 1         2       2         3       3   18 64,29 
14 M, Faqih Amaris     3         4   2       2       2         3       3   19 67,86 
15 M, Muhyar     3       3       3       3       3         4     3   22 78,57 
16 Putri Maudi Yuli     3       3     2       2       2         3       3   18 64,29 
17 Riyanto Famili       4     3     2         3       3       3         4 22 78,57 
18 Samsul Ma’arif     3       3     2       2         3         4     3   20 71,43 
19 Tri Pramudita     3       3       3     2         3       3       3   20 71,43 
20 Wahyu Wijaya       4     3       3       3         4       4       4 25 89,29 
21 Zulfah Hamidah     3         4   2       2         3       3         4 21 75,00 
22 Agus Tirnojo     3       3     2     1         2         3       3   17 60,71 
23 Agung Mamohan     3       3       3     2         3       3       3   20 71,43 
24 Ayu Laila Adibah       4       4   2       2           4       4       4 24 85,71 
25 Devi Liana       4       4     3       3     2           4       4 24 85,71 
26 Fella Akhwa M,     3       3     2         3       3         4     3   21 75,00 
27 Kristanti     3       3   1         2         3       3       3   18 64,29 
28 Maulana Nurhadi     3       3       3       3       3         4     3   22 78,57 
29 Prasetya       4     3         4     3       3         4       4 25 89,29 
30 Qiftiah Al-Fatiha     3       3   1         2       2         3       3   17 60,71 
31 Sania Dwi Eka T     3       3     2       2       2           4     3   19 67,86 
32 Sugiman     3       3     2       2       2         3       3   18 64,29 
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NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR NILAI A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

33 Saripudin       4       4     3       3       3         4     3   24 85,71 
34 Wahyu F     3         4   2         3       3       3       3   21 75,00 
35 Yuliani       4       4   2       2         3         4       4 23 82,14 
36 Heri Susanto     3     2       2       2       2           4     3   18 64,29 
37 Widya Sandi M       4       4   2       2         3         4       4 23 82,14 
38 Santika     3       3     2       2       2     1           3   16 57,14 

Jumlah 0 2 78 40 1 6 69 40 3 44 33 4 1 48 36 0 0 24 69 8 1 0 51 76 0 0 78 44 756 

72,97 
  

120 116 84 85 101 128 122 
Rata-rata 3.24 3.14 2.27 2.30 2.73 3.46 3.30 

 Persentase Rata-rata  81,08% 78,38% 56,76% 57,43% 68,24% 86,49% 82,43% 
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LAMPIRAN 15 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SIKLUS I PERTEMUAN 1 

NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR NILAI A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Andika Prayogi 1         2         3       3       3       3       3   18 64,29 
2 Deni Azani   2         3       3     2         3         4       4 21 75,00 
3 Diono Triatmojo     3       3       3         4     3         4     3   23 82,14 
4 M. Sholekhudin R.     3       3     2       2         3         4     3   20 71,43 
5 M. Rosyid     3       3       3       3       3       3       3   21 75,00 
6 Monalisa     3         4   2       2         3       3       3   20 71,43 
7 Siti Diana Maryati       4       4     3     2         3         4       4 24 85,71 
8 Siti Sofiatun     3       3     2       2       2         3       3   18 64,29 
9 Slamet Heriyanto     3     2         3     2         3       3       3   19 67,86 

10 Tuti Septiani     3       3       3     2       2         3       3   19 67,86 
11 Anisah Putri       4       4   2       2         3       3       3   21 75,00 
12 Imamatun N     3       3     2         3       3       3       3   20 71,43 
13 Mery Suryani     3         4 1         2       2         3       3   18 64,29 
14 M. Faqih Amaris     3         4   2       2       2         3       3   19 67,86 
15 M. Muhyar     3       3       3       3       3         4     3   22 78,57 
16 Putri Maudi Yuli     3       3     2       2       2         3       3   18 64,29 
17 Riyanto Famili     3     2         3       3       3       3         4 21 75,00 
18 Samsul Ma’arif     3       3     2       2         3         4     3   20 71,43 
19 Tri Pramudita     3       3       3     2         3       3       3   20 71,43 
20 Wahyu Wijaya     3         4     3       3         4       4       4 25 89,29 
21 Zulfah Hamidah     3         4   2       2         3       3         4 21 75,00 
22 Agus Tirnojo                                                             
23 Agung Mamohan   2         3       3     2         3       3       3   19 67,86 
24 Ayu Laila Adibah       4       4   2         3         4       4     3   24 85,71 
25 Devi Liana       4       4     3         4     3         4       4 26 92,86 
26 Fella Akhwa M.     3       3     2         3       3       3       3   20 71,43 
27 Kristanti     3       3   1         2         3       3       3   18 64,29 
28 Maulana Nurhadi     3       3       3       3       3       3       3   21 75,00 
29 Prasetya     3         4     3         4     3       3         4 24 85,71 
30 Qiftiah Al-Fatiha     3         4 1         2       2         3       3   18 64,29 
31 Sania Dwi Eka T     3       3     2       2       2         3       3   18 64,29 
32 Sugiman     3     2       2       2       2         3       3   17 60,71 
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NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR NILAI A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

33 Saripudin     3         4     3         4     3       3       3   23 82,14 
34 Wahyu F     3         4   2         3       3       3       3   21 75,00 
35 Yuliani       4       4   2       2         3       3         4 22 78,57 
36 Heri Susanto                                                             
37 Widya Sandi M       4       4   2       2         3         4       4 23 82,14 
38 Santika     3       3     2       2       2     1         2     15 53,57 

Jumlah 1 4 81 24 0 8 51 60 3 34 48 0 0 44 30 16 0 18 75 8 1 0 75 40 0 2 78 36 737 

73,12 

110 119 85 90 101 116 116 
Rata-rata 3.06 3.31 2.36 2.50 2.81 3.22 3.22 

 Persentase Rata-rata  76.39% 82,64% 59,03% 62,50% 70,14% 80,56% 80,56% 
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LAMPIRAN 16 

REKAP HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I 

No. Aspek yang diamati 
Persentase aktivitas belajar 
siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 
1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
81,08% 
 

76,39% 
 

2. Keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran 
dan laporan hasil kerja kelompok 

78,38% 
 

82,64% 
 

3. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan atau 
soal yang diberikan guru 

56,76% 
 

59,03% 
 

4. Keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan 
kepada guru 

57,43% 
 

62,50% 
 

5. Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya 68,24% 
 

70,14% 
 

6. Keterlibatan siswa saat kerja kelompok 86,49% 
 

80,56% 
 

7. Keaktifan siswa dalam memecahkan masalah 
pembelajaran atau tugas yang diberikan guru 

82,43% 
 

80,56% 
 

Rata-rata 72,97% 
 

73,12% 
 

Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus I 73,05 % 
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LAMPIRAN 17 

HASIL PERFORMANSI GURU SIKLUS I PERTEMUAN 1 

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PEDAGOGIK(N1) 
 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Umi Habibah 

2. NIM   : 1402408279 

3. Tempat Mengajar : MI Nurul Hikmah Krandon Tegal 

4. Kelas   : V 

5. Alokasi Waktu : 3x35 menit 

6. Tanggal  : 17 April 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Pemahaman 
terhadap siswa 

 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri 

  
  3 

Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

√ 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa √ 
Sikap sensitif terhadap kesukaran 
siswa 

√ 

 



123 
 

 
 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Perumusan 
Indikator 

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

√  
 
 
 
 
3 Indikator dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik siswa, satuan pendidikan, 
dan potensi daerah. 

 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 

3. Ketepatan 
materi 

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

√  
 
 
3 

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

 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

√ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK. √ 
4. 
 

Penggunaan 
media 

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

√  
 
 
3 Penentuan sumber belajar/media 

didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

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

 

 



124 
 

 
 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √  
3 Materi disusun secara induktif √ 

Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  

√ 2 

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

 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan criteria penilaian 

√ 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  

√  
 
 
4 

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

√ 

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

√ 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompo 

√ 

SKOR TOTAL 21 

Skor maksimal N1 = 28 

Nilai S  P
S  M

X100 x100 75  
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ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU II 
 

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PROFESIONAL(N2) 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Umi Habibah 

2. NIM   : 1402408279 

3. Tempat Mengajar : MI Nurul Hikmah Krandon 

4. Kelas   : V 

5. Alokasi Waktu : 3x35menit 

6. Tanggal  : 17 April 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber √  
 
3 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku 

√ 

Menjelaskan materi dengan sistematis √ 
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√  
 
2 

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

 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

√ 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas  √  
 
 
4 

Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban 

√ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual 

√ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √  
 
4 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelejaran (individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat 

√  
 
 
4 

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa 

√ 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 

√ 

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

√ 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

  
 
 
3 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

√ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. 

√ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

√ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

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

√  

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

 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

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

  

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana. √  
 
4 

Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. √ 

SKOR TOTAL 26 

 

Skor Maksimal N2= 32 

Nilai S  P
S  M

X100 x100=81,25 

Rumus untuk menghitung nilai akhir (NA) adalah sebagai berikut. 

NA  N N , , =79,17 

 

 

       Penilai, 

 

 

       …………………………….. 

       NIP………………………… 
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LAMPIRAN 17 

HASIL PERFORMANSI GURU SIKLUS I PERTEMUAN II 

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PEDAGOGIK(N1) 
 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Umi Habibah 

2. NIM   : 1402408279 

3. Tempat Mengajar : MI Nurul Hikmah Krandon 

4. Kelas   : V 

5. Alokasi Waktu  : 3x35menit 

6. Tanggal   : 19 April 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Pemahaman 
terhadap siswa 

 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri 

√  
 
3 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri 
√ 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa √ 
Sikap sensitif terhadap kesukaran 
siswa 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Perumusan 
Indikator 

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

√  
 
 
4 

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

√ 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 

3. Ketepatan 
materi 

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

√  
 
3 Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 

dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

√ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK.  
4. 
 

Penggunaan 
media 

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

√  
 
 
4 Penentuan sumber belajar/media 

didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

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

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √  
 
2 

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

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  

√  
 
3 Memuat teknik tes dan non tes √ 

Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi 

 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan criteria penilaian 

√ 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  

√  
 
4 Melibatkan siswa mencari informasi 

yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan 
dipelajari 

√ 

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

√ 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompo 

√ 

SKOR TOTAL 23 

Skor maksimal N1 = 28 

Nilai S  P
S  M

X100 x100=82,14 
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ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU II 
 

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PROFESIONAL(N2) 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Umi Habibah 

2. NIM   : 1402408279 

3. Tempat Mengajar : MI Nurul Hikmah Krandon 

4. Kelas   : V 

5. Alokasi Waktu : 3x35 menit 

6. Tanggal  : 19 April 2012 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber √  
 
3 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku 

 

Menjelaskan materi dengan sistematis √ 
Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√  
 
 
 
3 

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

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

√ 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas    
 
3 

Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban 

√ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual 

√ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √  
 
4 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelejaran (individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat 

  
 
 
 
3 

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa 

√ 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 

√ 

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

√ 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

  
 
3 Menciptakan iklim kelas yang 

kondusif. 
√ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. 

√ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

√ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

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

√  
 
3 

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

 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

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

√  

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana. √  
2 Waktu digunakan dengan cermat. √ 

Tidak terburu-buru/diperlambat.  
Diakhiri dengan rencana.  

SKOR TOTAL 24 

 

Skor Maksimal N2= 32 

Nilai S  P
S  M

X100 x100 75  

Rumus untuk menghitung nilai akhir (NA) adalah sebagai berikut. 

NA  N N , , =77,38 

 

 

       Penilai, 

 

 

       …………………………….. 

       NIP………………………… 
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LAMPIRAN 19 

REKAP HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU SIKLUS I 

NO. Kompetensi Nilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1. Lembar Penilaian Kompetensi 
Pedagogik(N1) 

75 82,14 

2. Lembar Penilaian Kompetensi Profesional 
(N2) 

81,25 75 

Nilai Akhir Performansi Guru (NA) 79,17 77,38 
Nilai Rata-rata Siklus I 78,28 
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LAMPIRAN 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

Pertemuan 1 

 

  Nama Sekolah  :   MI Nurul Hikmah 

  Mata Pelajaran :   Matematika 

  Kelas/Semester :    V/2 

 Alokasi waktu  :   3 x 35  menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun belah ketupat dan layang-layang 

2. Menggambar bangun belah ketupat dan layang-layang 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

belah ketupat dan layang-layang dengan benar 

2. Setelah memperhatikan guru tentang cara menggambar bangun belah 

ketupat dan layang-layang, siswa dapat menggambar bangun belah 

ketupat dan layang-layang dengan benar 

Karakter siswa yang diharapkan :    

a. Disiplin ( Discipline ) 

b. Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

c. Tekun ( diligence ) 

d. Tanggung jawab ( responsibility ) 
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E. Materi Ajar 

Sifat-sifat Bangun Datar (Belah Ketupat dan Layang-layang) 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Metode ceramah 

2. Metode demonstrasi 

3. Metode Snowball throwing 

4. Metode tanya jawab 

5. Metode penugasan 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10’) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. 

b. Guru mengadakan presensi. 

c. Guru menyiapkan  seluruh perangkat pembelajaran, misalnya gambar, 

alat peraga, lembar kerja siswa (LKS) dan bahan ajar. 

d. Guru menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat 

pagi anak-anak,  mata pelajaran kali ini apa  anak-anak? 

(Matematika)”. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun Belah Ketupat dan Layang-

layang dan menggambar bangun Belah Ketupat dan Layang-layang. 

f. Mengadakan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “ 

Layang-layang”. 

 

2. Kegiatan Inti (80’) 

a. Eksplorasi (15’) 

1) Guru menjelaskan materi mengenai sifat-sifat bangun belah 

ketupat dan layang-layang 

2) Guru dan siswa melakukan Tanya jawab dengan cara 

melemparkan kertas yang berisi soal dan bagi siswa yang terkena 
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bola kertas tersebut maju untuk menyelesaikan soal yang ada 

dalam kertas. 

3) Guru mendemonstrasikan cara menggambar bangun belah ketupat 

dan layang-layang menggunakan kertas asturo. 

b. Elaborasi (45’) 

1) Siswa berkelompok secara berpasangan. 

2) Guru meminta kepada masing-masing pasangan untuk bekerja 

sama dalam membuat keterampilan berupa hiasan gantung yang 

terbuat dari kertas asturo berupa bangun belah ketupat dan layang-

layang. 

3) Guru berkeliling memberikan bimbingan kepada  kelompok yang 

memerlukannya 

4) Guru meminta pada setiap pasangan untuk menampilkan hasil 

kerjanya dengan memasangkan hasil karya di sekitar kelas. 

5) guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan 

kepada kelompok terbaik 

c. Konfirmasi (15’) 

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan konfirmasi dengan memberikan 

penjelasan pada siswa mengenai materi yang belum dipahami siswa. 

 

3. Kegiatan Penutup ( 20’) 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan simpulan 

tentang sifat-sifat Bangun Datar belah ketupat dan layang-layang 

b. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan 

1) Apa  materi pokok yang kita bahas hari ini? 

2) Apa pembelajaran hari ini menyenangkan?, mengapa? 

3) Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

c. Guru membagikan soal tes dan meminta kepada siswa untuk 

mengerjakan sendiri. 

d. Guru memberikan tindak lanjut sebagai berikut. 

Pelajari materi selanjutnya yaitu tentang bangun lingkaran! 
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H. Buku Sumber/Media 

1. Buku Sumber 

a. Buku mata pelajaran matematika kelas 5 yang berjudul “Matematika 5” 

karangan Soenarjo penerbit BSE. 

b. Buku mata pelajaran matematika kelas 5 yang berjudul “Gemar 

Matematika 5” karangan Sumanto, dkk.  penerbit BSE 

c. Bahan Ajar Sifat-sifat Bangun Datar 

2. Media 

a. Papan pamer 

b. Penggaris  

c. Kertas asturo / kertas warna 

d. Gunting  

e. Lem kertas 

f. Lembar Kerja Siswa 

 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian 

a. Penilaian Proses :Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan 

instrument berupa lembar pengamatan. 

b. Penilaian tertulis : penilaian melalui tes tertulis. 

 

2. Teknik penilaian:  

a. Teknik tes: tes tertulis 

b. Teknik non tes: pengamatan 

 

3. Intrumen penilaian  

a. Soal tes 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Sifat-sifat belah ketupat adalah 

a. Sisi-sisi belah ketupat panjangnya …. 

b. Sudut-sudut yang berhadapan besarnya …. 
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c. Diagonalnya saling …. 

d. Diagonalnya merupakan …. 

2) Sifat-sifat layang-layang 

a. Sisi layang-layang yang sama panjang ada … pasang 

b. Diagonalnya saling …. 

c. Panjang diagonalnya …. 

d. Mempunyai … sumbu simetri  

3) Gambarlah Belah ketupat dengan panjang diagonal 4 cm dan 6 cm! 

4) Gambarlah Layang-layang dengan panjang diagonal-diagonalnya 4 

cm dan 5 cm 

 

b. Lembar pengamatan (terlampir) 

 

4. Kunci Jawaban  

1. Sifat-sifat belah ketupat adalah 

a) Sisi-sisi belah ketupat panjangnya sama 

b) Sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama 

c) Diagonalnya saling tegak lurus 

d) Diagonalnya merupakan sumbu simetri 

2. Sifat-sifat layang-layang 

a) Sisi layang-layang yang sama panjang ada 2 pasang 

b) Diagonalnya saling tegak lurus 

c) Panjang diagonalnya berbeda 

d) Mempunyai 1 sumbu simetri 

3. Gambar belah ketupat 
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4. Gambar layang-layang 

 

 

 

 

 

5. Pedoman Penilaian  

Skor no 1 = 4 

Skor no 2 = 4 

Skor no 3 = 6 

Skor no 4 = 6 

Skor maksimal = 20 

Nilai = S  
S  

x 100 

 

 

Tegal, 1 Mei 2012 

Observer        Guru 

 

 

Nurokhmi, S.Pd.I     Umi Habibah 

19691008 200312 2 001     1402408279 

      

   

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

 

Aly Shodikin, S.Pd 

19710118 199503 1 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II 

Pertemuan 2 

 

  Nama Sekolah  :   MI Nurul Hikmah 

  Mata Pelajaran :   Matematika 

  Kelas/Semester :    V/2 

 Alokasi waktu  :   3 x 35  menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun lingkaran 

2. Menggambar bangun lingkaran dengan menggunakan  jangka 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, Siswa dapat mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun lingkaran. 

2. Setelah memperhatikan guru tentang cara menggambar lingkaran dengan 

menggunakan jangka, siswa dapat menggambar bangun lingkaran dengan 

menggunakan jangka. 

Karakter siswa yang diharapkan :    

a. Disiplin ( Discipline ) 

b. Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

c. Tekun ( diligence ) 

d. Tanggung jawab ( responsibility ) 
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E. Materi Ajar 

Sifat-sifat Bangun Datar (Lingkaran) 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Metode ceramah 

2. Metode demonstrasi 

3. Metode make a - match 

4. Metode tanya jawab 

5. Metode penugasan 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10’) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. 

b. Guru mengadakan presensi. 

c. Guru menyiapkan  seluruh perangkat pembelajaran, misalnya 

gambar, alat peraga, lembar kerja siswa (LKS) dan bahan ajar. 

d. Guru menyampaikan salam  “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat 

pagi anak-anak,  mata pelajaran kali ini apa  anak-anak? 

(Matematika)”. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa 

dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun lingkaran dan menggambar 

bangun lingkaran. 

f. Mengadakan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan sebagai 

berikut. 

  GURU (G)  Siswa (S) 

1 Apakah anak-anak pernah memakai 

sepeda? 

1 Iya, pernah 

 

2 Coba perhatikan roda sepeda kalian, 

roda tersebut berbentuk apa? 

2 Lingkaran   

3 Sebutkan benda-benda lain yang 3 Jam dinding, uang logam dan 
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berbentuk lingkaran yang ada di 

sekitar kalian! 

lain-lain 

 

 

2. Kegiatan Inti (50’) 

a. Eksplorasi (10’) 

1) Guru menjelaskan materi mengenai sifat-sifat bangun Lingkaran 

2) Guru mendemonstrasikan cara menggambar bangun Lingkaran 

dengan menggunakan jangka. 

b. Elaborasi (30’) 

1) Guru meminta siswa untuk berkelompok dengan anggota masing-

masing 6-7 siswa. 

2) Guru mengajak siswa untuk melakukan permainan yang akan 

dibagi menjadi tiga babak, dua babak eliminasi dan satu babak 

final. Rincingan kegiatan permainan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a) Babak pertama, setiap kelompok mendapat satu buah amplop 

yang berisi 14 kartu, 7 kartu berisi nama-nama bangun datar, 7 

kartu berisi sifat-sifat bangun datar. Siswa diberi waktu 5 

menit untuk memasangkan kartu tersebut sesuai pasangannya. 

b) Guru dan siswa membahas satu per satu jawaban masing-

masing kelompok. Bagi kelompok yang mendapat nilai 

terendah akan tereliminasi. 

c) Babak kedua adalah babak “otak-atik” setiap kelompok diberi 

beberapa puzzle yang terbuat darin potongan-potongan 

berbagai bangun datar yang nantinya akan dibentuk menjadi 

sebuah bangun datar yang sudah ditentukan. 

d) Setiap kelompok diberi waktu 5 menit, 2 kelompok yang 

mendapat skor tertinggi yaitu yang tercepat dan tepat dalam 

menyusun puzzle akan masuk ke babak final. 
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e) Babak final adalah babak tebak gaya, setiap kelompok 

mendapat kartu yang berisi clue yang akan dipergakan oleh 

perwakilan kelompok dan ditebak oleh anggota kelompoknya. 

f) Setiap kelompok diberi waktu 3 menit untuk 

mempergakannya, kelompok yang tidak mendapat giliran 

dilarang menjawab atau akan mendapat hukuman pengurangan 

skor. 

g) Guru menghitung skor perolehan, kelompok yang mendapat 

nilai tertinggi  menjadi juara. 

10) Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang menjadu 

juara  

c. Konfirmasi (10’) 

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan konfirmasi dengan memberikan 

penjelasan pada siswa mengenai materi yang belum dipahami siswa. 

 

3. Kegiatan Penutup ( 10’) 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan simpulan 

tentang sifat-sifat lingkaran 

b. Guru memberikan refleksi dengan menanyakan 

1) Apa  materi pokok yang kita bahas hari ini? 

2) Apa pembelajaran hari ini menyenangkan?, mengapa? 

3) Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? 

e. Guru membagikan soal tes dan meminta kepada siswa untuk 

mengerjakan sendiri. 

 

H. Buku Sumber/Media 

1. Buku Sumber 

a. Buku mata pelajaran matematika kelas 5 yang berjudul “Matematika 

5” karangan Soenarjo penerbit BSE. 

b. Buku mata pelajaran matematika kelas 5 yang berjudul “Gemar 

Matematika 5” karangan Sumanto, dkk.  penerbit BSE 
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c. Bahan Ajar Sifat-sifat Bangun Datar 

2. Media 

a. Penggaris  

b. Jangka  

c. Puzzle  

d. Kartu clue 

e. Kartu nama bangun datar 

f. Kartu sifat bangun datar 

g. Lembar Kerja Siswa 

 

I. Penilaian 

1. Jenis penilaian 

a. Penilaian Proses :Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan 

instrument berupa lembar pengamatan. 

b. Penilaian tertulis : penilaian melalui tes tertulis. 

 

2. Teknik penilaian:  

a. Teknik tes: tes tertulis 

b. Teknik non tes: pengamatan 

 

3. Intrumen penilaian  

a. Soal tes 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Sifat-sifat Lingkaran 

a. Jarak setiap titik pada sisi lingkaran dengan pusat lingkaran 

panjangnya…. 

b. Mempunyai garis tengah lingkaran yang disebut…. 

c. Mempuyai jarak antara titik pusat dengan tepi lingkaran yang 

disebut…. 

2. Gambarlah bangun Lingkaran dengan jari-jari 3 cm! 
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b. Lembar pengamatan (terlampir) 

4. Kunci Jawaban  

1. Sifat-sifat Lingkaran 

a. Jarak setiap titik pada sisinya dengan pusat lingkaran panjangnya 

sama 

b. Mempunyai garis tengah lingkaran yang disebut diameter 

c. Mempuyai jarak antara titik pusat dengan tepi lingkaran yang 

disebut jari-jari 

2. Gambar lingkaran dengan jari-jari 3 cm 

 

 

 

 

 

5. Pedoman Penilaian  

Skor no 1 = 4 

Skor no 2 = 6 

Skor maksimal = 10 

Nilai = S  
S  

x 100 

Tegal, 3 Mei 2012 

Observer        Guru 

 

 

Nurokhmi, S.Pd.I     Umi Habibah 

19691008 200312 2 001     1402408279 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

Aly Shodikin, S.Pd 

19710118 199503 1 001 

3cm
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Contoh clue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Kartu soal 

 

 

 

 

 

Contoh kartu jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku 

Layang-layang 

Roda sepeda 

Perahu 

Uang logam 

 

Roda motor 

Jam dinding  

Uang logam 

Perahu 

Layang-layang 

Banyak sisi ada 4 

banyak titik sudut ada 4 

sudut yang berhadapan besarnya sama 

Jumlah sudut yang berdekatan 180° 

JAJAR GENJANG 
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LAMPIRAN 21 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 2 

 

Satuan  Pendidikan : SD   Kelas/Semester: V/2 

Mata Pelajaran : Matematika  Materi Pokok: Sifat-sifat bangun 
datar 

 

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

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis  
Soal 

Nomor 
Soal

Mengidentifi
kasi sifat-sifat 
bangun datar 

 
 Menentukan banyak sisi 

sama panjang, pasangan 
sudut sama besar dan 
pasangan segitiga sama 
besar pada bangun belah 
ketupat 
 

 Menentukan panjang sisi 
dan besar sudut bangun 
layang-layang berdasarkan 
sifatnya. 
 
 

 Menjelaskan pengertian 
jari-jari lingkaran 
 

 Menggambar layang-layang 
yang sudah ditentukan 
panjang diagonalnya 

 
 Menggambar lingkaran 

yang sudah ditentukan jari-
jarinya 

 
 
 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 
 



151 
 

 
 

LAMPIRAN 22 
 

FORMAT PENELAAHAN BUTIR SOAL BENTUK ISIAN 

SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/2  

Penelaah  :Dra. Noening Andrijati, M.Pd 

 

PETUNJUK 

 Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa 

butir-butir soal tes formatif pembelajaran Matematika di MI Nurul Hikmah 

Krandon Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal 

sesuai dengan kriteria telaah. 

 

 

No 

 

Aspek yang ditelaah Nomor Soal 

1 2 3 4 5 

A. 

1. 

Materi 

Soal sesuai dengan indikator (menuntut 
tes tertulis untuk bentuk isian) 

√ √ √ √ √ 

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. Konstruksi √ √ √ √ √ 
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No 

 

Aspek yang ditelaah Nomor Soal 

1 2 3 4 5 

5. Menggunakan kalimat pernyataan yang 
menuntut jawaban isian 

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 

√ √ √ √ √ 

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 

√ √ √ √ √ 

Tegal, 28 April 2012 

Penelaah, 

 

 

Dra. Noening Andrijati, M.Pd 

19680610 199303 2 002 
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AMPIRAN 2
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SIKLUS II
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esar dengan 
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an panjang d

ri-jari 3 cm 
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MATIF 

ini! 

PQ = 15 cm,

sudut PQR.

diagonal4 cm

 PO = 12 cm

. 

m dan 5 cm. 

153

m,dan OQ 
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LAMPIRAN 24 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Kunci jawaban 

1. belah ketupat PQRS di atas diketahui PQ = 15 cm, PO = 12 cm,dan OQ = 
9 cm. 
a. panjang OR = 12 cm dan panjang OS = 9 cm 
b. panjang QR = 15 cm 
c. sudut PQR = sudut PSR 
 

2. Layang-layang ABCD 
a. panjang BC= 6 cm, 
b. panjang CD=13 cm 
c. besar  sudutBCD adalah 110°. 

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

 
 
 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
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Pedoman Penilaian 

Skor tiap nomor 

Nomor 1 = 4 

Nomor 2 = 4 

Nomor 3 = 3 

Nomor 4 = 5 

Nomor 5 = 4 

Skor maksimal = 20 

Nilai = S  
S  

x 100 
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LAMPIRAN 25 

DAFTAR HADIR SISWA 

SIKLUS II 

 

NO NAMA 

PERTEMUAN 

1 

SELASA, 1 Mei 2012 

2 

KAMIS, 3 Mei  2012 

1 Andika Prayogi   

2 Deni Azani  X 

3 Diono Triatmojo   

4 M. Sholekhudin R.   

5 M. Rosyid  X 

6 Monalisa   

7 Siti Diana Maryati   

8 Siti Sofiatun   

9 Slamet Heriyanto   

10 Tuti Septiani   

11 Anisah Putri   

12 Imamatun N   

13 Mery Suryani   

14 M. Faqih Amaris   

15 M. Muhyar   

16 Putri Maudi Yuli   

17 Riyanto Famili   

18 Samsul Ma’arif   

19 Tri Pramudita   

20 Wahyu Wijaya   

21 Zulfah Hamidah   

22 Agus Tirnojo   

23 Agung Mamohan   
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NO NAMA 

PERTEMUAN 

1 

SELASA, 1 Mei 2012 

2 

KAMIS, 3 Mei  2012 

24 Ayu Laila Adibah   

25 Devi Lianah   

26 Fella Akhwa M.   

27 Kristanti   

28 Maulana Nurhadi   

29 Prasetya   

30 Qiftiah Al-Fatiha   

31 Sania Dwi Eka T   

32 Sugiman   

33 Saripudin   

34 Wahyu F   

35 Yuliani   

36 Heri Susanto   

37 Widya Sandi M   

38 Santika   

Jumlah siswa hadir   

Jumlah siswa tidak hadir   
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LAMPIRAN 26 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS II 

NO NAMA Nilai siklus 2
1 Andika Prayogi 65 Tuntas 
2 Deni Azani 70 Tuntas 
3 Diono Triatmojo 90 Tuntas 
4 M. Sholekhudin R. 80 Tuntas 
5 M. Rosyid 60 Tidak Tuntas 
6 Monalisa 75 Tuntas
7 Siti Diana Maryati 85 Tuntas 
8 Siti Sofiatun 65 Tuntas 
9 Slamet Heriyanto 55 Tidak Tuntas 

10 Tuti Septiani 65 Tuntas 
11 Anisah Putri 90 Tuntas 
12 Imamatun N 75 Tuntas 
13 Mery Suryani 45 Tidak Tuntas 
14 M. Faqih Amaris 65 Tuntas 
15 M. Muhyar 65 Tuntas 
16 Putri Maudi Yuli 55 Tidak Tuntas 
17 Riyanto Famili 90 Tuntas 
18 Samsul Ma’arif 92,5 Tuntas 
19 Tri Pramudita 55 Tidak Tuntas 
20 Wahyu Wijaya 80 Tuntas 
21 Zulfah Hamidah 90 Tuntas 
22 Agus Tirnojo 65 Tuntas 
23 Agung Mamohan 80 Tuntas 
24 Ayu Laila Adibah 97,5 Tuntas 
25 Devi Liana 97,5 Tuntas 
26 Fella Akhwa M. 77,5 Tuntas 
27 Kristanti 72,5 Tuntas 
28 Maulana Nurhadi 95 Tuntas 
29 Prasetya 92,5 Tuntas 
30 Qiftiah Al-Fatiha 55 Tidak Tuntas 
31 Sania Dwi Eka T 90 Tuntas 
32 Sugiman 85 Tuntas 
33 Saripudin 80 Tuntas 
34 Wahyu F 90 Tuntas 
35 Yuliani 92,5 Tuntas 
36 Heri Susanto 50 Tidak Tuntas 
37 Widya Sandi M 95 Tuntas 
38 Santika 65 Tuntas 

RATA-RATA 76,12   
Tuntas Belajar Klasikal 81,58% 

Tidak Tuntas 18,42% 
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LAMPIRAN 27 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SIKLUS II PERTEMUAN 1 

NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR NILAI A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Andika Prayogi   2       2         3     2         3         4       4 20 71,43 
2 Deni Azani   2         3       3     2         3         4       4 21 75,00 
3 Diono Triatmojo     3       3         4     3       3       3         4 23 82,14 
4 M, Sholekhudin R,       4     3     2       2       2           4       4 21 75,00 
5 M, Rosyid     3       3       3       3       3       3       3   21 75,00 
6 Monalisa       4     3     2       2       2           4     3   20 71,43 
7 Siti Diana Maryati       4       4     3     2       2           4     3   22 78,57 
8 Siti Sofiatun       4     3   1       1         2         3       3   17 60,71 
9 Slamet Heriyanto     3       3       3     2         3         4     3   21 75,00 

10 Tuti Septiani       4     3       3     2         3         4     3   22 78,57 
11 Anisah Putri       4       4   2       2       2           4       4 22 78,57 
12 Imamatun N     3       3     2         3       3         4     3   21 75,00 
13 Mery Suryani       4     3   1         2         3         4       4 21 75,00 
14 M, Faqih Amaris     3       3   1       1           3       3         4 18 64,29 
15 M, Muhyar     3       3         4     3       3       3       3   22 78,57 
16 Putri Maudi Yuli     3       3     2       2       2         3       3   18 64,29 
17 Riyanto Famili   2       2         3       3       3         4       4 21 75,00 
18 Samsul Ma’arif     3       3       3     2         3       3       3   20 71,43 
19 Tri Pramudita   2   2 3 2     3 4 3 19 67,86 
20 Wahyu Wijaya       4     3         4     3         4     3         4 25 89,29 
21 Zulfah Hamidah       4       4     3     2         3         4       4 24 85,71 
22 Agus Tirnojo     3       3       3     2       2         3         4 20 71,43 
23 Agung Mamohan     3       3       3     2         3       3       3   20 71,43 
24 Ayu Laila Adibah       4       4     3       3         4       4       4 26 92,86 
25 Devi Liana       4       4     3         4     3         4       4 26 92,86 
26 Fella Akhwa M,     3 3 2 3   3 4 4 22 78,57 
27 Kristanti     3       3   1         2         3       3         4 19 67,86 
28 Maulana Nurhadi     3       3       3       3       3       3       3   21 75,00 
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NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR NILAI A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

29 Prasetya       4       4     3         4     3       3         4 25 89,29 
30 Qiftiah Al-Fatiha       4       4 1         2       2         3         4 20 71,43 
31 Sania Dwi Eka T     3         4   2       2       2         3         4 20 71,43 
32 Sugiman       4     3     2       2       2           4       4 21 75,00 
33 Saripudin       4       4       4     3       3         4       4 26 92,86 
34 Wahyu F       4       4     3     2         3       3         4 23 82,14 
35 Yuliani       4       4     3     2         3         4       4 24 85,71 
36 Heri Susanto     3     2         3     2         3       3       3   19 67,86 
37 Widya Sandi M       4       4     3     2         3         4       4 24 85,71 
38 Santika       4           2       2       2         3         4 17 60,71 

Jumlah 0 8 45 76 0 8 63 48 5 18 60 16 2 48 30 8 0 22 75 8 0 0 54 80 0 0 42 96 812 

76,32 

129 119 99 88 105 134 138 
Rata-rata 3,39 3,13 2,61 2,32 2,76 3,53 3,63 

 Persentase Rata-rata  84,87% 78,29% 65,13% 57,89% 69,08% 88,16% 90,79% 
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LAMPIRAN 28 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SIKLUS II PERTEMUAN 1 

NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR NILAI A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Andika Prayogi     3       3     2       2       2           4       4 20 71.43 
2 Deni Azani                                                             
3 Diono Triatmojo       4       4     3     2         3         4     3   23 82.14 
4 M, Sholekhudin R,       4     3     2       2         3         4       4 22 78.57 
5 M, Rosyid                                                             
6 Monalisa       4     3     2     1         2           4     3   19 67.86 
7 Siti Diana Maryati       4       4     3     2         3         4       4 24 85.71 
8 Siti Sofiatun       4     3   1       1           3         4   2     18 64.29 
9 Slamet Heriyanto     3         4   2       2         3         4     3   21 75.00 

10 Tuti Septiani       4       4   2       2         3         4     3   22 78.57 
11 Anisah Putri       4       4   2       2       2           4       4 22 78.57 
12 Imamatun N       4       4   2       2         3         4     3   22 78.57 
13 Mery Suryani       4       4 1         2         3         4   2     20 71.43 
14 M, Faqih Amaris       4     3     2       2       2           4     3   20 71.43 
15 M, Muhyar     3       3       3       3       3         4       4 23 82.14 
16 Putri Maudi Yuli       4       4   2     1         2         3       3   19 67.86 
17 Riyanto Famili     3         4     3       3       3         4     3   23 82.14 
18 Samsul Ma’arif       4     3       3     2         3         4     3   22 78.57 
19 Tri Pramudita     3 4 3 3   3 4 2 22 78.57 
20 Wahyu Wijaya       4       4     3       3         4       4       4 26 92.86 
21 Zulfah Hamidah       4       4     3     2         3         4       4 24 85.71 
22 Agus Tirnojo       4     3     2       2       2         3         4 20 71.43 
23 Agung Mamohan       4     3       3     2         3         4     3   22 78.57 
24 Ayu Laila Adibah       4       4     3       3       3         4     3   24 85.71 
25 Devi Liana       4       4     3       3       3         4       4 25 89.29 
26 Fella Akhwa M,     3 3 3 3   3 4 4 23 82.14 
27 Kristanti       4     3     2       2       2           4     3   20 71.43 
28 Maulana Nurhadi     3       3       3       3       3         4       4 23 82.14 
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NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR NILAI A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

29 Prasetya       4       4     3       3       3         4       4 25 89.29 
30 Qiftiah Al-Fatiha       4       4   2     1         2         3       3   19 67.86 
31 Sania Dwi Eka T       4     3       3     2         3       3         4 22 78.57 
32 Sugiman       4     3     2       2       2           4       4 21 75.00 
33 Saripudin       4     3       3       3       3         4     3   23 82.14 
34 Wahyu F       4     3       3     2         3         4       4 23 82.14 
35 Yuliani       4       4     3     2         3         4       4 24 85.71 
36 Heri Susanto     3       3       3     2         3       3       3   20 71.43 
37 Widya Sandi M       4       4     3     2         3         4       4 24 85.71 
38 Santika       4       4   2       2       2         3       3   20 71.43 

Jumlah 0 0 24 112 0 0 51 76 2 28 60 0 4 44 30 0 0 20 75 4 0 0 18 120 0 6 48 68 790 

78.37 

136 127 90 78 99 138 122 
Rata-rata 3.78 3.53 2.50 2.17 2.75 3.83 3.39 

 Persentase Rata-rata  94.44 88.19 62.50 54.17 68.75 95.83 84.72 
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LAMPIRAN 29 

REKAP HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

SIKLUS II 

 

No. Aspek yang diamati 
Persentase aktivitas belajar 
siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 
1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran 
84,87% 
 

94,44% 
 

2. Keaktifan siswa dalam mencatat materi pembelajaran 
dan laporan hasil kerja kelompok 

78,29% 
 

88,19% 
 

3. Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan atau 
soal yang diberikan guru 

65,13% 
 

62,50% 
 

4. Keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan 
kepada guru 

57,89% 
 

54,17% 
 

5. Keberanian siswa mempresentasikan hasil kerjanya 69,08% 
 

68,75% 
 

6. Keterlibatan siswa saat kerja kelompok 88,16% 95,83% 
 

7. Keaktifan siswa dalam memecahkan masalah 
pembelajaran atau tugas yang diberikan guru 

90,79% 
 

84,72% 
 

Rata-rata 76,32% 
 

78,37% 
 

Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus I 77,34 % 
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LAMPIRAN 30 

HASIL PERFORMANSI GURU SIKLUS II PERTEMUAN I 

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PEDAGOGIK(N1) 
 

i. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Umi Habibah 

2. NIM   : 1402408279 

3. Tempat Mengajar  : MI Nurul Hikmah Krandon 

4. Kelas   : V 

5. Alokasi Waktu  : 3x35 menit 

6. Tanggal   : 1 Mei 2012 

 

ii. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Pemahaman 
terhadap siswa 

 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri 

 √  
 
4 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri 
√ 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa √ 
Sikap sensitif terhadap kesukaran 
siswa 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Perumusan 
Indikator 

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

√   
 
 
4 

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

√ 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 

3. Ketepatan 
materi 

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

√   
 
3 Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 

dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

√ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK.  

4. 
 

Penggunaan 
media 

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

√   
 
3 

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

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √   
 
 
 
3 

Materi disusun secara induktif  

Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

√ 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  

√   
 
 
4 

Memuat teknik tes dan non tes √ 

Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi 

√ 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan criteria penilaian 

√ 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  

√   
 
 
 
3 

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

 

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

√ 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompo 

√ 

SKOR TOTAL 24 

Skor maksimal N1 = 28 

Nilai S  P
S  M

X100 x100 85,71  
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ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU II 
 

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PROFESIONAL(N2) 

 

Identitas Guru yang Dinilai 

7. Nama   : Umi Habibah 

8. NIM   : 1402408279 

9. Tempat Mengajar : MI Nurul Hikmah Krandon 

10. Kelas   : V 

11. Alokasi Waktu : 3x35 menit 

12. Tanggal  : 1 Mei 2012 

 

C. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber √   
 
 
3 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku 

 

Menjelaskan materi dengan sistematis √ 

Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√   
 
 
 
2 

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

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas  √   
 
 
 
3 

Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban 

√ 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual 

√ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √   
 
 
4 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelejaran (individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat 

√   
 
3 

Menyajikan materi menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami siswa 

√ 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 

√ 

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

 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

√   
 
 
4 Menciptakan iklim kelas yang 

kondusif. 
√ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. 

√ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

√ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

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

√   
 
 
 
2 Melakukan penilaian/refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

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

  

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana. √   
 
 
4 

Waktu digunakan dengan cermat. √ 

Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 

Diakhiri dengan rencana. √ 

SKOR TOTAL 25 

 

Skor Maksimal N2= 32 

Nilai S  P
S  M

X100 x100 78,13  

Rumus untuk menghitung nilai akhir (NA) adalah sebagai berikut. 

NA  
1 N 2 N

3
85,71 2 78,13

3
241,97

3 80,66 

 

       Penilai, 

 

 

       …………………………….. 

       NIP………………………… 
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LAMPIRAN 31 

HASIL PERFORMANSI GURU SIKLUS II PERTEMUAN II 

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PEDAGOGIK(N1) 
 

1. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Umi Habibah 

2. NIM   : 1402408279 

3. Tempat Mengajar  : MI Nurul Hikmah 

4. Kelas   : V 

5. Alokasi Waktu  : 3x35 menit 

6. Tanggal   : 3 Mei 2012 

 

2. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Pemahaman 
terhadap siswa 

 

Membantu siswa menyadari kekuatan 
dan kelemahan diri 

√   
 
 
3 

Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

√ 

Keterbukaan terhadap pendapat siswa √ 

Sikap sensitif terhadap kesukaran 
siswa 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Perumusan 
Indikator 

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

√   
 
 
4 

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

√ 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

√ 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 

3. Ketepatan 
materi 

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

√   
 
 
3 

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

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

√ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK.  

4. 
 

Penggunaan 
media 

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

√   
 
 
 
4 

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

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

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

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Mengorganisasikan 
urutan materi 

Menyusun materi secara sistematis √   
 
 
4 

Materi disusun secara induktif √ 

Materi berdasarkan tingkat 
kesulitan, mengajarkan dari yang 
mudah terlebih dahulu 

√ 

Materi mencakup tiga ranah yaitu 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik 

√ 

6. Ketepatan alat 
evaluasi  

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi  

√   
 
 
3 

Memuat teknik tes dan non tes √ 

Mengarahkan siswa untuk berpikir 
tingkat tinggi 

 

Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan criteria penilaian 

√ 

7. Kemampuan 
mengembangkan 
potensi siswa 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran  

√   
 
 
3 

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

 

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

√ 

Memberikan kesempatan siswa 
untuk menyajikan hasil kerja 
individual maupun kelompo 

√ 

SKOR TOTAL 24 

Skor maksimal N1 = 28 

Nilai S  P
S  M

X100 x100 85,71  
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ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU II 
 

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PROFESIONAL(N2) 

 

i. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : Umi Habibah 

2. NIM   : 1402408279 

3. Tempat Mengajar : MI Nurul Hikmah Krandon 

4. Kelas   : V 

5. Alokasi Waktu : 3x35 menit 

6. Tanggal  : 3 Mei 2012 

 

D. Petunjuk Penggunaan 

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

yang disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 

Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 

Penguasaan 
materi  

Berfungsi sebagai nara sumber √   
 
 
3 

Performansi guru saat menjelaskan 
materi tidak selalu melihat buku 

 

Menjelaskan materi dengan sistematis √ 

Membantu siswa dalam 
menyelesaikan masalah 

√ 

 

 



175 
 

 
 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

2. Kemampuan 
membuka 
pembelajaran 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√   
 
 
 
4 

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

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

√ 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

√ 

3. Kemampuan 
bertanya 

Pertanyaan yang diajukan jelas  √   
 
 
3 

Pertanyaan yang diajukan tidak 
mengarah pada jawaban 

 

Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
siswa atau tidak bersifat individual 

√ 

Pertanyaan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 

4. Kemampuan 
mengadakan 
variasi 
pembelajaran 

Menerapkan metode yang inovatif √   
 
 
4 

Menciptakan suasana pembelajaran 
yang interaktif, inspiratif, 
menyenangkan dan menantang 

√ 

Menerapkan variasi teknik 
pembelejaran (individu/kelompok) 

√ 

Pembelajaran sesuai dengan  
karakteristik siswa 

√ 

 



176 
 

 
 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

5. Kejelasan dan 
penyajian materi

Menjelaskan materi dengan intonasi 
yang tepat 

√   
 
 
3 Menyajikan materi menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami siswa 
√ 

Menjelaskan materi menggunakan 
bahasa yang baik dan benar 

 

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

√ 

6. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

√   
 
 
 
4 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

√ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. 

√ 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

√ 

7. Kemampuan 
menutup 
pembelajaran 

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

√   
 
3 

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

√ 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

√ 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

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

  

8. Ketepatan antara 
Waktu dan 
Materi Pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana. √   
 
 
3 

Waktu digunakan dengan cermat. √ 

Tidak terburu-buru/diperlambat.  

Diakhiri dengan rencana. √ 

SKOR TOTAL 27 

 

Skor Maksimal N2= 32 

Nilai S  P
S  M

X100 x100 84,38  

Rumus untuk menghitung nilai akhir (NA) adalah sebagai berikut. 

NA  
1 N 2 N

3
85,71 2 84,38

3
254,47

3
84,82 

 

 

       Penilai, 

 

 

       …………………………….. 

       NIP………………………… 
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LAMPIRAN 32 

REKAP HASIL PENGAMATAN PERFORMANSI GURU SIKLUS II 

NO. Kompetensi Nilai 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Lembar Penilaian Kompetensi Pedagogik(N1) 85,71 85,71 
2. Lembar Penilaian Kompetensi Profesional (N2) 78,13 84,38 
Nilai Akhir Performansi Guru 80,66 84,82 
Nilai Rata-rata Siklus II 82,74 
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LAMPIRAN 34 

JADWAL PENELITIAN 

No Kegiatan Bulan  dan minggu ke: 
Februari Maret April Mei Juni Juli  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Menyusun proposal X X                             
2 Seminar proposal   X                            
3 Revisi Proposal    X X X                         
4 Perencanaan tindakan       X X X                      
5 Pelaksanaan tindakan 

1. Siklus I 
Perencanaan 
Pelaksanaan 
Pengamatan 
Refleksi 

2. Siklus II 
Perencanaan 
Pelaksanaan 
Pengamatan 
Refleksi 

3. Analisis Data 
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7 Penyusunan Laporan    X X X X X
8 Pengesahan Laporan                             X X 
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DOKUMENTASI SIKLUS I PERTEMUAN I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa sedang kerja kelompok dan guru 
memberikan bimbingan 

Guru membacakan undian nomor yang akan maju 
mewakili kelompoknya 
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DOKUMENTASI SIKLUS II PERTEMUAN I 

Siswa sedang melakukan kegiatan tebak kata secara 
berpasangan 

Guru memberikan konfirmasi terhadap pasangan 
yang belum tepat menjawab 
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DOKUMENTASI SIKLUS II PERTEMUAN II 

Siswa sedang membuat gantungan bangun datar 
secara berpasangan 

Guru danSiswa sedang memasang gantungan 
bangun datar  
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Siswa sedang menerapkan puzzle secara 
berkelompok 

Guru memberikan penghargaan pada kelompok 
yang juara 
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