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ABSTRAK 

 

Aizah, Titis. 2013. Implementasi Pendekatan PAKEM dengan Media Interaktif untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika Kelas I A SDN Tawang 

Mas 01 Semarang. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) Dra. Wahyuningsih, M.Pd., 

dan Pembimbing (2) Dra. Tri Murtiningsih, M.Pd. 340 halaman. 

Berdasarkan observasi awal di kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang 

ditemukan masalah dalam pembelajaran  matematika. Proses pemebelajaran masih 

berpusat pada guru. Guru belum menggunakan multi metode dan kurang memberikan 

motivasi serta penggunaan media pembelajaran masih terbatas sehingga pada saat 

pembelajaran yang berlangsung siswa kurang aktif. Pembelajaran yang demikian  

menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah melalui penerapan pendekatan PAKEM (Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) dengan media interaktif dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas I A SDN Tawang 

Mas 01 Semarang dalam pembelajaran matematika? Tujuan penelitian tindakan kelas 

ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa dalam  pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif pada siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang.  

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini terdiri 

atas dua siklus masing-masing siklus dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah 

guru dan  siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran meningkat. Peningkatan keterampilan guru sebesar 

20,4% dari 68,7% pada siklus I dengan kategori baik menjadi 89,1% pada siklus II 

dengan kategori sangat baik, (2)  Aktivitas siswa juga meningkat. Peningkatan 

aktivitas siswa sebesar 16,6 dari 61,7% dengan kategori baik pada siklus I menjadi 

78,3% pada siklus II dengan kategori sangat baik, (3) Ketuntasan siswa meningkat 

dari 77% pada akhir siklus I menjadi 87,75% pada akhir siklus II. Data tersebut telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. 

Kesimpulan  dari penelitian ini adalah melalui penerapan pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Saran bagi guru adalah 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar. 

Kata kunci : pendekatan PAKEM, media interaktif, kualitas pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sanjaya, 2011:2), mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan 

standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian 

pembelajaran dalam UU Sisdiknas tersebut adalah proses interaksi siswa dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

PP No. 19 tahun 2005 Bab IV Pasal 19 ayat 1 SNP (Indrawati, 2009:1) 

menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 
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menyatakan bahwa pembelajaran pada kelas I s.d. III dilaksanakan melalui 

pendekatan tematik. (www.rankingptai.info/regulasi/permendiknas-22-06.pdf, 

diakses pada, 15 Maret 2012, pukul 7:58 WIB). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, memberikan gambaran 

mengenai mata pelajaran dari jenjang SD/MI sampai pada jenjang sekolah menengah, 

diantaranya adalah mata pelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Tujuan 

pembelajaran matematika secara nasional menggambarkan pentingnya pelajaran 

matematika mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah sebagaimana 

tercantum dalam kurikulum 2006 yaitu (1) Memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika; 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah; (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah (Depdiknas, 2006). 

http://(www.rankingptai.info/regulasi/permendiknas-22-06.pdf,%20diakses%20pada,%2015%20Maret%202012,%20pukul%207:58%20WIB)
http://(www.rankingptai.info/regulasi/permendiknas-22-06.pdf,%20diakses%20pada,%2015%20Maret%202012,%20pukul%207:58%20WIB)
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Merujuk pada berbagai pendapat para ahli matematika SD dalam 

mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru hendaknya dapat 

menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola 

pikir siswa. Dalam mengajarkan matematika, guru harus memahami bahwa 

kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa menyenangi 

matematika (Heruman, 2010:2). 

Penelitian oleh Farida (2011), menyebutkan bahwa pada kenyataan di 

lapangan menunjukkan guru kelas I, kelas II, dan kelas III SD dalam menyampaikan 

materi pelajaran seolah-olah materi pelajaran berdiri sendiri dan tidak berkaitan 

dengan kehidupan siswa di lingkungan sekitar. Dengan demikian, materi 

pembelajaran yang dipelajari siswa hanya sebagai materi yang dihafal dan diingat 

saja. Hal ini menjadikan pembelajaran tidak menarik bagi siswa karena siswa tidak 

mampu menerapkan ilmu yang dipelajarinya untuk memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan beberapa temuan tersebut, dari hasil observasi pembelajaran 

matematika di SDN Tawang Mas 01 Semarang, menunjukkan pembelajaran 

berlangsung sebagai berikut. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini 

ditunjukkan ketika guru melempar pertanyaan, siswa tidak merespon pertanyaan 

tersebut. Suatu waktu, beberapa siswa menjawab setelah guru memberitahukan ada 

hadiah bagi yang menjawab benar. Pembelajaran berlangsung tidak memberikan 

keleluasaan kreativitas pada siswa. Hal ini dikarenakan guru belum menggunakan 

media pembelajaran sehingga pada saat pembelajaran berlangsung siswa kurang aktif 
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dan kurang kreatif dalam proses pemecahan masalah yang diberikan. Pembelajaran 

yang berlangsung juga kurang menyenangkan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkah 

siswa yang tidak memperhatikan pelajaran saat pembelajaran berlangsung, mereka 

asik sendiri, seperti, ada yang bermain kartu Barbie, bermain kotak pensil dan 

bermain rautan, beberapa siswa juga ada yang melamun, meletakkan kepala di atas 

meja seperti hendak tidur, serta ada beberapa siswa yang selalu menanyakan waktu 

istirahat. Sesekali guru mengajak siswa bernyanyi namun respon aktif siswa hanya 

berlangsung pada saat bernyanyi dan beberapa menit setelah itu mereka kembali tidak 

bersemangat. 

Proses pembelajaran yang demikian, mengakibatkan pembelajaran tidak 

efektif. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang menunjukkan hasil belajar siswa kelas 

I A SDN Tawang Mas 01 mengalami ketidaktuntasan dalam pembelajaran 

Matematika yaitu sebanyak 51,4 % atau 18 siswa. Hal ini dilihat dari rata-rata nilai 

ulangan harian dalam materi bilangan. Hal ini menambah daftar hitam dalam sejarah 

pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu adanya pembaharuan yang dapat 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru kelas I A SDN Tawang Mas 01 

untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut. Peneliti menetapkan alternatif 

tindakan yang dapat meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa serta 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Untuk itu, peneliti menyajikan solusi pemecahan berupa pendekatan 
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PAKEM dan media interaktif berdasarkan pendapat para ahli di bawah ini yang 

kemudian akan disimpulkan sebagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut. 

Menurut Asmani (2011:59) PAKEM merupakan suatu pendekatan yang 

memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap, dan pemahamannya dengan penekanan belajar sambil bekerja. 

Sementara, guru menggunakan sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan 

lingkungan, supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif. 

Supinah (2009:32) menerangkan bahwa PAKEM merupakan pembelajaran 

yang membuat atau memberikan peluang pada siswa untuk, (1) aktif bertanya, 

mengemukakan gagasan dan mempertanyakan gagasan orang lain dan gagasannya; 

(2) kreatif, yaitu merancang atau membuat sesuatu dan menulis atau mengarang; (3) 

menguasai keterampilan yang diperlukan; (4) senang yang membuat siswa berani 

mencoba atau berbuat, berani bertanya, berani mengemukakan pendapat dan berani 

mempertanyakan gagasan orang lain. 

Kelebihan menggunakan PAKEM adalah pembelajaran lebih 

menarik/rekreatif. Dengan kata lain, pembelajaran dengan menggunakan metode 

PAKEM dirasa lebih menyenangkan. Penggunaan beberapa media dan sumber 

pembelajaran yang beragam dalam metode PAKEM sangat membantu siswa untuk 

mempermudah proses belajarnya. Dalam metode pembelajaran ini, siswa juga diberi 

kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa memiliki 

kesempatan untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya dan mengembangkan 

keterampilannya. Kemampuan berpikir siswa dan karya-karyanya sangat dihargai 
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sehingga sangat memotivasi siwa untuk belajar dengan lebih baik lagi. Pembelajaran 

lebih variatif. Dengan kata lain, metode pakem ini memberikan kesempatan kepada 

guru dan siswa untuk menciptakan suasana pembelajaran dengan menggunakan 

beberapa metode pembelajaran, tidak monoton dengan satu metode pembelajaran. 

Dan dalam beberapa hal pula, seseorang siswa dapat melakukan kegiatan melakukan 

percobaan, pengamatan, atau wawancara kemudian mengumpulkan data/jawaban dan 

mengolahnya sendiri. (http://andiborneo.blogspot.com/2009/02/kelemahan-dan-

kelebihan-ctl-dan-pakem.html, diakses pada, 21 Maret 2012, pukul 13:04 WIB). 

Sementara itu, penelitian menggunakan pendekatan PAKEM, telah 

menunjukkan keberhasilan, diantarannya penelitian oleh Nur’aeni (2009), 

pembelajaran menggunakan pendekatan PAKEM dapat meningkatkan hasil belajar 

dan suasana belajar yang menyenangkan dapat mendorong murid untuk menjelajah 

(eksplorasi) sehingga seluruh aspek emosi, kognitif dan sosial dapat berkembang 

baik. Selanjutnya, Suherman (2010), menerangkan bahwa proses pembelajaran yang 

menekankan pada kemampuan anak untuk menghadapi sejumlah materi pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum yang ada dan lebih mendorong anak untuk belajar lebih 

aktif, kreatif efektif dan menyenangkan. Sehingga pembelajaran melalui PAKEM 

sangat diperlukan sesuai dengan dinamika perkembangan anak yang masih 

memerlukan proses kegiatan belajar yang konkrit, nyata realitas kehidupan 

masyarakat, (http://jurnal.upi.edu/ penelitianpendidikan/edition/96/vol. -11-no.1 april 

2010 diakses pada, 12 Maret 2012, pukul 9:03 WIB).  

file:///E:\(http:\andiborneo.blogspot.com\2009\02\kelemahan-dan-kelebihan-ctl-dan-pakem.html
file:///E:\(http:\andiborneo.blogspot.com\2009\02\kelemahan-dan-kelebihan-ctl-dan-pakem.html
http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/author/ayi-suherman
file:///E:\(http:\jurnal.upi.edu\%20penelitianpendidikan\edition\96\vol.%20-11-no.1%20april%202010%20diakses%20pada,%2012%20Maret%202012,%20pukul%209:03%20WIB)
file:///E:\(http:\jurnal.upi.edu\%20penelitianpendidikan\edition\96\vol.%20-11-no.1%20april%202010%20diakses%20pada,%2012%20Maret%202012,%20pukul%209:03%20WIB)
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Santoso (2006), menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran PAKEM 

dapat meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Selain itu kemampuan intelektual, 

kematangan emosional, dan kematangan sosial dapat terbentuk dari beberapa 

tanggapan yang disampaikan. (http://dikti.go.id/Archive2007/PTK PPKP 2006.htm, 

diakses pada, 12 Maret 2012, pukul 9:16 WIB). 

Sukayati (2004:1) menyatakan bahwa dalam belajar matematika, pengalaman 

belajar siswa sangatlah penting. Pengalaman tersebut akan membantu pemahaman 

apabila ditunjang dengan alat bantu belajar, agar pemahaman matematika tersebut 

menjadi konkret. Dengan demikian alat bantu belajar atau biasa disebut media akan 

berfungsi dengan baik apabila media tersebut dapat memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna, mengaktifkan, dan menyenangkan siswa.  

Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran 

yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada 

penonton (siswa) yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi 

juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan 

sekuensi penyajian (Seels & Glasgow dalam Arsyad, 2011:36). Ena mengartikan 

media pembelajaran interaktif sebagai sebuah media yang dibuat guna memenuhi 

berbagai kebutuhan pembelajar ketika pemerolehan belajar sulit didapatkan. 

(www.ialf.edu/kipbipa/papers/OudaTedaEna.doc, diakses pada, 22 Maret 2010 pukul 

17:12 WIB).  

Kelebihan media interaktif antara lain, (1) Siswa memiliki pengalaman yang 

beragam dari segala media; (2) Menghilangkan kebosanan siswa karena media yang 

file:///E:\(http:\dikti.go.id\Archive2007\PTK%20PPKP%202006.htm,%20diakses%20pada,%2012%20Maret%202012,%20pukul%209:16%20WIB)
file:///E:\(http:\dikti.go.id\Archive2007\PTK%20PPKP%202006.htm,%20diakses%20pada,%2012%20Maret%202012,%20pukul%209:16%20WIB)
file:///E:\(http:\dikti.go.id\Archive2007\PTK%20PPKP%202006.htm,%20diakses%20pada,%2012%20Maret%202012,%20pukul%209:16%20WIB)
http://(www.ialf.edu/kipbipa/papers/OudaTedaEna.doc,%20diakses%20pada,%2022%20Maret%202010%20pukul%2017:12%20WIB)
http://(www.ialf.edu/kipbipa/papers/OudaTedaEna.doc,%20diakses%20pada,%2022%20Maret%202010%20pukul%2017:12%20WIB)
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digunakan lebih bervariasi; (3) Sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri; (4) 

Adanya ketergantungan dan tanggung jawab dari setiap anggota kelompok; (5) 

Adanya interaksi yang promotif, usaha seorang individu akan mendukung usaha 

anggota kelompok lainnya; (6) Kesempatan latihan untuk bekerjasama; dan (7) 

Pengembangan dan pemeliharaan kelompok. (http://dapah.blogspot.com/2011/11/ 

mediaprsentasidanmediainteraktif.html, diakses, 23 Maret 2012 pukul 10:33 WIB). 

Penelitian menggunakan media interaktif yang dilakukan oleh Supardiyono 

(2009) yang berjudul media pembelajaran interaktif pada materi tata surya 

menyatakan bahwa media yang telah dibuat sangat layak digunakan sebagai media 

interaktif pembelajaran.  Hasil respon siswa menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa yaitu 89,25 % siswa menyatakan sangat setuju setuju dengan adanya pengadaan 

media interaktif tersebut, sedangkan sebanyak 9,65% siswa menyatakan setuju dan 

hanya 1,09% yang menyatakan tidak dengan media interaktif yang dikembangkan, 

(http://fisikaunesa.net/ojs/index.php/ojs/ search/authors, diakses pada tanggal 22 

Maret 2012, pukul 9:09 WIB).  

Selanjutnya Ibrahim (2011) menyimpulkan bahwa nilai matematika materi 

kubus dan balok setelah diberi pembelajaran kontekstual menggunakan media video 

dan multimedia interaktif berdasarkan pengujian rata-rata pada kelas media video dan 

multimedia interaktif menunjukkan bahwa hasil belajar kedua pembelajaran tersebut 

telah mencapai ketuntasan belajar. Rata-rata presentase aktivitas siswa pada 

pembelajaran menggunakan media video dan menggunakan multimedia interaktif 

mempunyai persentase yang berkategori baik. Berdasarkan uji ketuntasan belajar dan 

file:///E:\(http:\dapah.blogspot.com\2011\11\%20mediaprsentasidanmediainteraktif.html,%20diakses,%2023%20Maret%202012%20pukul%2010:33%20WIB)
file:///E:\(http:\dapah.blogspot.com\2011\11\%20mediaprsentasidanmediainteraktif.html,%20diakses,%2023%20Maret%202012%20pukul%2010:33%20WIB)
file:///C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Word\(http:\fisikaunesa.net\ojs\index.php\ojs\%20search\authors,%20diakses%20pada%20tanggal%2022%20Maret%202012,%20pukul%209:09%20WIB)
file:///C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Word\(http:\fisikaunesa.net\ojs\index.php\ojs\%20search\authors,%20diakses%20pada%20tanggal%2022%20Maret%202012,%20pukul%209:09%20WIB)
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persentase aktivitas siswa dapat disimpulkan pembelajaran menggunakan kedua 

media tersebut efektif. (uap.unnes.ac.id/…/keefektifanpenggunaanmedia v 

4101407008, diakses pada, 22 Maret 2012, pukul 9:56 WIB). 

Keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran erat kaitannya dengan pola dan 

strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam mengorganisasikan dan 

mengelola kelas. Keterpaduan materi merupakan salah satu alternatif strategi 

pencapaian kompetensi, karena untuk mencapai kompetensi tertentu diperlukan 

beberapa konsep yang terpadu menjadi satu kesatuan utuh. Oleh karena itu 

Permendiknas no 22 tahun 2006 (2006:9) menyatakan bahwa pembelajaran pada 

siswa kelas I sampai dengan kelas III dilaksanakan melalui pendekatan tematik. 

Pitadjeng dalam Jurnal Kependidikan Volume 39, Nomor 2, November 2009, 

hal 87-94, yang berjudul “Peningkatan Kerja Ilmiah Siawa Kelas II SD dengan 

Pengembangan Pembelajaran Tematik,” terbukti dapat meningkatkan kerja ilmiah 

siswa dari peringkat kurang menjadi baik. 

Dari ulasan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul, Implementasi Pendekatan PAKEM 

dengan Media Interaktif untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Matematika Kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang. 
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1.2 PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan 

permasalahan umum sebagai berikut. 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa 

kelas I A SDN Tawang Mas 01 melalui pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif? 

Berikut ini adalah rumusan masalah secara khusus. 

a. Apakah pembelajaran matematika melalui pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif  dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru kelas I A SDN 

Tawang Mas 01 Semarang? 

b. Apakah pembelajaran matematika melalui pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif  dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika pada siswa kelas I A 

SDN Tawang Mas 01 Semarang? 

c. Apakah pembelajaran matematika melalui pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif  dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 

Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Langkah pendekatan PAKEM dengan media interatif sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 

 Langkah Pendekatan PAKEM dengan Media Interaktif 

 

  

Langkah PAKEM 

(Suparlan (2010:73) dan 

Harjanto (2000:78)) 

Langkah Media Interaktif 

berdasarkan penyajian media 

model tutorial (Rusman 

(2011:302)) 

Langkah PAKEM 

dengan Media Interaktif 

1. Review.  

Guru dan siswa 

meninjau ulang 

pelajaran yang 

lampau 

1. Tahap pengenalan. 

Menginformasikan 

tujuan atau kompetensi 

yang diharapkan.  

 

1. Guru dan siswa 

mengulas sedikit 

pelajaran yang lalu 

atau meninjau 

pekerjaan rumah 

(PR). Guru 

memberikan 

motivasi, 

memaparkan tujuan 

dan langkah-langkah 

pembelajaran yang 

akan dilakukan oleh 

siswa. 

2. Pengembangan. 

Guru senantiasa 

menyajikan ide baru 

dan perluasan 

konsep. 

2. Penyajian informasi 

yaitu berupa materi 

pelajaran yang akan 

dipelajari siswa. Baik 

berupa teks, gambar, 

foto dan sebagainya. 

 

2. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai materi 

melalui media 

interaktif. Kemudian 

siswa membentuk 

kelompok dan 

melakukan percobaan 

dengan media 

interaktif tersebut.  

3. Latihan terkontrol. 

Dianjurkan dengan 

kerja kelompok. 

4. Seat work/kerja 

mandiri. 

Siswa bekerja 

mandiri atau dalam 

kelompok dengan 

perluasan konsep 

dan dinilai. 

3. Pertanyaan dan respon 

yaitu berupa soal-soal 

latihan yang harus 

dikerjakan siswa. 

 

3. Siswa mengerjakan 

soal latihan (LKS) 

yang telah diberikan 

guru secara 

kelompok. 

 

5. Laporan siswa 

perorangan atau 

kelompok. 

4. Penilaian respon yaitu 

tahap penilaian 

terhadap kinerja dan 

4. Siswa melaporkan 

hasil diskusi, 

kemudian kelompok 
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Hasil kerja individu 

atau kelompok 

dilaporkan. 

jawaban siswa. lain menanggapi.  

6. Pendalaman melalui 

permainan. 

Mengajak siswa 

bermain untuk 

memperdalam 

materi. 

5. Pemberian balikan 

respon yaitu setelah 

selesai, program akan 

memberikan balikan, 

apakah telah 

sukses/berhasil atau 

harus mengulang. 

7. Pemajangan hasil 

karya. 

6. Segmen pengaturan 

pelajaran. Berupa 

ringkasan atau 

rangkuman materi 

yang telah 

disampaikan. 

5. Siswa memajang 

hasil karya mereka. 

 

6. Siswa membuat 

rangkuman pelajaran. 

8. Pemberian pekerjaan 

rumah untuk tidak 

lanjut. 

7. Pengulangan. Siswa 

mengulang materi pada 

tahap pemberian 

balikan siswa tersebut 

mengulang. 

 

7. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi. 

(Pengulangan) 

8. Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan 

berikutnya. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan umum penelitian ini adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas I A SDN Tawang 

Mas 01 melalui pendekatan PAKEM dengan media interaktif. 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Pembelajaran matematika melalui pendekatan PAKEM dengan media interaktif  

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru kelas I A SDN Tawang Mas 

01 Semarang. 
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b. Pembelajaran matematika melalui pendekatan PAKEM dengan media interaktif  

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika pada siswa kelas I A 

SDN Tawang Mas 01 Semarang. 

c. Pembelajaran matematika melalui pendekatan PAKEM dengan media interaktif  

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas I A SDN Tawang Mas 

01 Semarang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1.4.1.1 Bagi Siswa 

Siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, matematika dan 

menyenangkan sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

1.4.1.2 Bagi Guru 

Guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran 

matematika melalui pendekatan PAKEM. 

1.4.1.3 Bagi Sekolah 

Menjadi sekolah yang lebih inovatif dalam mengembangkan pembelajaran 

matematika sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Peneliti mendapat pengalaman langsung bahwa penerapan pendekatan 

PAKEM dengan media Interaktif  dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika pada siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang. Penelitian ini juga 
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dapat memberikan sumbangan terhadap landasan teori konsep, prosedur dan kegiatan 

pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar  

Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses 

mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya 

perubahan perilaku. Menurut Sanjaya (2011:112), aktivitas mental itu terjadi karena 

adanya interaksi dengan lingkungan yang disadari. 

Gagne dalam Rifa’I (2010:82), mendefinisikan belajar sebagai suatu proses 

dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Senada 

dengan pendapat tersebut, Hamalik (2008:27) mengemukakan pengertian belajar 

yaitu “the modification or strengthening of behavior through experiencing.” Belajar 

merupakan modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut 

pengertian ini, belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yaitu 

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan kelakuan. 

Anthony Robbins mendefinisikan belajar sebagai proses menciptakan 

hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah di pahami dan sesuatu 

(pengalaman) yang baru. Dari definisi ini dimensi belajar memuat beberapa unsur, 

yaitu: (1) penciptaan hubungan, (2) sesuatu hal (pengetahuan) yang sudah dipahami, 
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dan (3) sesuatu (pengetahuan) yang baru. Jadi dalam makna belajar disini bukan 

berangkat dari suatu yang benar-benar belum diketahui (nol), tetapi merupakan 

keterkaitan dari dua pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru. 

Sementara menurut Jarvis, belajar mempunyai unsur sebagai berikut: (1) ada tidaknya 

perubahan perilaku permanen sebagai hasil dari pengalaman; (2) perubahan relatif 

sering terjadi yang merupakan hasil dari praktik pembelajaran; (3) proses dimana 

pengetahuan itu digali melalui transformasi pengalaman; (4) proses transformasi 

pengalaman yang menghasilkan pengetahuan, skill, dan attitude, dan (5) mengingat 

informasi. (Trianto, 2010: 20). 

Piaget dalam Sanjaya (2011:124) menyatakan bahwa pengetahuan yang 

dikonstruksi oleh anak sebagai subyek, maka akan menjadi pengetahuan yang 

bermakna, sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses 

pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. 

Dari beberapa definisi belajar diatas disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, yang bersifat permanen 

yang terjadi karena adanya suatu pengalaman sebagai akibat dari interaksi seseorang 

dengan lingkungan sehingga belajar akan menjadi lebih bermakna. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan proses aktif siswa yang mengembangkan potensi 

dirinya. Siswa dilibatkan ke dalam pengalaman yang difasilitasi oleh guru sehingga 

siswa masuk ke dalam pengalaman yang melibatkan pikiran dan emosi, yang dikemas 

dalam kegiatan yang menyenangkan dan menantang serta mendorong motivasi siswa 
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belajar. Menurut Dananjaya (2011:27) proses pengalaman siswa mampu 

memproduksi kesimpulan sebagai pengetahuan.  

Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu kumpulan proses yang 

bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam 

sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajaar 

dalam bentuk ingatan jangka panjang. Hasil belajar itu memberikan kemampuan 

kepada si belajar untuk melakukan berbagai penampilan. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Briggs menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa 

yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh 

kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan (Sugandi, 2007:9). 

Menurut Sugandi (2007:9) Pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana 

guru yang efektif, maka pembelajaran dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan tingkah laku siswa. 

b. Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari. 

c. Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses interaksi guru dan siswa serta lingkungan dalam kegiatan belajar 

mengajar yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sehingga mampu mewujudkan kualitas pembelajaran. 
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2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya 

pengetahuan pada siswa. Menyadari akan hal tersebut, pembelajaran secara khusus 

harus mengarah kepada tujuan pembelajaran dan kompetensi siswa yang akan 

dicapai. Sebab, dengan pembelajaran diharapkan muncul generasi penerus yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Oleh karena itu, perlu adanya kualitas pembelajaran sebagai cara untuk 

menjamin mutu pendidikan. 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Glaser dalam Uno (2011:153) menyatakan bahwa kualitas lebih mengarah 

pada sesuatu yang baik. Sedangkan Uno (2011:153) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai upaya membelajarkan siswa. Sehingga kualitas pembelajaran berarti 

mengenai persoalan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

berjalan denagn baik serta menghasilkan luaran yang baik pula.  

Kualitas  pembelajaran  secara  operasional  dapat  diartikan  sebagai 

intensitas  keterkaitan  sistematik  dan  sinergis  guru,  siswa,  kurikulum  dan bahan  

belajar, media,  fasilitas, dan  sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses  dan  

hasil  belajar  yang  optimal  sesuai  dengan  tuntutan  kurikuler (Depdiknas, 2004: 7). 

Secara  konseptual  kualitas  perlu  diperlakukan  sebagai  dimensi kriteria  

yang  berfungsi  sebagai  tolak  ukur  dalam  kegiatan  pengembangan profesi,  baik  

yang  berkaitan  dengan  usaha  penyelanggaraan  lembaga pendidikan maupun 
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kegiatan pembelajaran di kelas. Hal  ini diperlukan karena beberapa alasan berikut 

(Sukamto, 2004:7) : 

a. Lembaga  pendidikan  akan  berkembang  secara  konsisten  dan  mampu bersaing  

di  era  informasi  dan  globalisasi  dengan  meletakkan  aspek kualitas secara 

sadar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran.  

b. Kualitas  perlu  diperhatikan  dan  dikaji  secara  terus-menerus,  karena substansi  

kualitas  pada  dasarnya  terus  berkembang  secara  interaktif dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. 

c. Aspek  kualitas  perlu mendapat  perhatian  karena  terkait  bukan  saja  pada 

kegiatan  sivitas  akademika  dalam  lingkungan  sekolah,  tetapi  pengguna lain di 

luar sekolah sebagai “stake-holder”.  

d. Suatu  bangsa  akan mampu  bersaing  dalam  percaturan  internasional  jika 

bangsa  tersebut  memiliki  keunggulan  (Excellence)  yang  diakui  oleh bangsa-

bangsa lain. 

e. Kesejahteraan masyarakat dan atau bangsa akan terwujud  jika pendidikan 

dibangun  atas  dasar  keadilan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  sosial 

masyarakat bangsa yang bersangkutan. 

Dari beberapa pendapat mengenai kualitas pembelajaran diatas penulis 

menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah pembelajaran yang dihasilkan 

baik, terstruktur dan terencana yang meliputi indikator-indikator kualitas 

pembelajaran berupa unsur-unsur manusiawi (guru dan siswa), materi, media dan 

prosedur (sistem) yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Berkaitan dengan uraian diatas maka indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas media pembelajaran, 

dan sistem pembelajaran yang berkualitas. Berikut uraian indikator kualitas 

pembelajaran menurut Sukamto (2004: 8-10): 

2.1.3.2.1 Perilaku Pembelajaran Pendidik 

Perilaku pembelajaran pendidik, dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut. 

a. Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar. 

b. Menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan 

substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, menata, 

mengemas, dan merepresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa. 

c. Dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa. 

d. Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik yang berorientasi pada 

siswa tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi 

dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran secara dinamis untuk membentuk 

kompetensi yang dikehendaki. 

e. Mengembangkan kepribadiandan keprofesionalan sebagai kemampuan untuk 

dapat mengetahui, mengukur, dan mengembang-mutakhirkan kemampuannya 

secara mandiri. 

2.1.3.2.2 Perilaku dan Dampak Belajar Siswa 

Berikut perilaku dan dampak belajar siswa yang dilihat dari kompetensinya. 
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a. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar. 

b. Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya. 

c. Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan ketrampilan 

serta memantapkan sikapnya. 

d. Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya secara 

bermakna. 

e. Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja produktif. 

f. Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah/satuan 

pendidikan sesuai dengan bidang studinya. 

2.1.3.2.3 Iklim Pembelajaran 

Iklim pembelajaran mencakup. 

a. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. 

b. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas guru. 

2.1.3.2.4 Materi Pembelajaran  

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari. 

a. Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai 

siswa. 

b. Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia. 



22 
 

 
 

c. Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

d. Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

e. Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang 

ilmu, teknologi, dan seni. 

f. Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-pedagogis, 

dan praktis. 

2.1.3.2.5 Media Pembelajaran 

Kualitas media pembelajaran tampak dari. 

a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

b. Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa, 

maupun siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan. 

c. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif 

dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif berdiskusi dan 

mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

2.1.3.2.6 Sistem pembelajaran 

Sistem pembelajaran yang berkualitas jika mencerminkan hal berikut ini. 

a. Memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai 

tantangan secara internal maupun eksternal. 

b. Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana 

operasional.  
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c. Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam pembelajaran yang mampu 

membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas akademika melalui 

berbagai aktivitas pengembangan. 

Berdasarkan indikator kualitas pembelajaran tersebut, peneliti mengambil 

penelitian yang berfokus pada keterampilan guru (perilaku pembelajaran pendidik), 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Berikut penjelasannya. 

2.1.4 Keterampilan Guru 

Guru adalah seorang pendidik yang dituntut untuk professional dalam 

menjalankan tugasnya. Kesuksesan hasil belajar tidak hanya dilihat dari seorang guru 

yang tidak hanya mampu memotivasi siswa, menyediakan sarana dan prasaran untuk 

siswa, namun guru juga harus mampu mengembangkan berbagai keterampilan dalam 

mengajar. Pada kenyataannya, banyak para guru yang mengajar dengan pola 

tradisional dan mengabaikan keterampilan-keterampilan yang sangat mendasar. 

Dikti dalam Depdiknas (2008:26) menggolongkan keterampilan dasar 

mengajar bagi guru meliputi: keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas., 

keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, keterampilan memberi penguatan, dan keterampilan 

mengadakan variasi. 

Keterampilan-keterampilan guru tersebut, peneliti uraikan berdasarkan 

pendapat Usman (1990) dalam http://edukasi.kompasiana.com yang diakses pada 10 

Mei 2012, pukul 11:06 WIB sebagai berikut. 
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2.1.4.1 Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Menurut Uzer Usman dalam Suryobroto (2009:32) kemampuan membuka 

pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk menciptakan pra kondisi bagi murid agar mental maupun 

perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan 

memberikan efek terhadap kegiatan belajar. 

Kegiatan menutup pelajaran menurut Suryobroto (2009:43) adalah 

merangkum atau membuat garis besar persoalan yang dibahas, mengonsolidasikan 

perhatian siswa terhadap hal-hal yang diperoleh dalam pelajaran, dan 

mengorganisasikan semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari sehingga 

merupakan suatu kesatuan yang berarti dalam memahami materi. 

Berikut ini adalah komponen keterampilan membuka pelajaran. 

a. Membangkitkan perhatian/minat siswa, melalui variasi gaya mengajar guru, 

menggunakan alat bantu, variasi dalam pola interaksi dan sebagainya. 

b. Menimbulkan motivasi, dengan menunjukkan sikap bersemangat dan antusias, 

menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang tampaknya bertentangan, 

dan memerhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang menjadi perhatian siswa. 

c. Meberikan acuan atau struktur. Guru mengemukakan secara singkat kompetensi 

dasar dan hal-hal yang diperlukan agar siswa mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai apa yang akan dipelajari dan cara-cara yang akan ditempuh dalam 

mempelajari materi pelajaran. 



25 
 

 
 

d. Menunjukan kaitan. Mengintergrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa. 

Sedangkan komponen keterampilan mentup pelajaran terdiri dari: 

a. Meninjau kembali  

Guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang telah diajarankan itu sudah 

dikusi oleh siswa atau belum. Dapat dilakukan dengan, merangkum inti pelajaran 

atau membuat ringkasan. 

b. Mengevalusi 

Untuk mengetahui apakah siswa memperoleh wawasan yang utuh tentang sesuatu 

yang sudah dajarkan, guru melakukan penilaian/evalusai.  

c. Memberikan dorongan psikologi atau sosial 

Unsur manuasiawi dalam interaksi guru-siswa adalah saling menghargai dan 

memberikan dorongan psikologi/sosial yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

pengajaran. 

2.1.4.2 Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu untuk dikuasai oleh guru, karena hampir 

dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan 

kualitas pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta 

didik. 

Berikut ini adalah komponen keterampilan bertanya. 

a. Pertanyaan yang jelas dan singkat. 



26 
 

 
 

b. Pemberian acuan yaitu sebelum mengajukan pertanyaan guru perlu memberikan 

acuan berupa penjelasan singkat yang berisi informasi yang sesuai dengan 

jawaban yang diharapkan. 

c. Memusatkan perhatian yaitu pertanyaan juga dapat digunakan untuk memusatkan 

perhatian peserta didik. 

d. Memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan. 

e. Pemberian waktu untuk berfikir. 

f. Pengaturan urutan pertanyaan yaitu pertanyaan yang diajukan hendaknya mulai 

dari yang sederhana menuju yang paling kompleks secara berurutan. 

g. Peningkatan terjadinya interaksi yaitu guru hendaknya menjadi dinding pemantul. 

Jika ada peserta didik yang bertanya, guru tidak menjawab secara langsung, tetapi 

dilontarkan kembali ke seluruh peserta didik untuk didiskusikan. 

2.1.4.3 Keterampilan Menjelaskan 

Penggunaan penjelasan dalam pembelajaran memiliki beberapa komponen 

yang harus diperhatikan. Berikut ini adalah komponen-komponen keterampilan guru 

dalam menjelaskan. 

a. Perencanaan, meliputi isi pesan yang akan disampaikan harus sistematis dan 

mudah dipahami oleh peserta didik dan dalam memberikan penjelasan harus 

mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh 

peserta didik dan 

b. Penyajian. Penyajian dapat menggunakan pola induktif yaitu memberikan contoh 

terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan umum dan pola deduktif yaitu 
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hukum atau rumus dikemukakan lebih dahulu lalu diberi contoh untuk 

memperjelas rumus dan hukum yang telah dikemukakan. 

Menurut Sudjana dalam Suryobroto (2009:35) hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam menetapkan materi pelajaran yang akan disampaikan adalah: (1) Bahan harus 

sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan; (2) Bahan yang ditulis dalam 

perencanaan pengajaran terbatas pada konsep/garis besar bahan, tidak perlu dirinci; 

(3) Menetapkan bahan pengajaran harus serasi dengan urutan tujuan; (4) Urutan 

bahan pengajaran hendak memperhatikan kesinambungan (kontinuitas); dan (5) 

Bahan yang disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah 

menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, sehingga siswa mudah 

memahaminya. 

2.1.4.4 Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam 

pembelajaran. Tujuan pengelolaan kelas menurut Suryobroto (2009:41) adalah agar 

setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga tujuan pengajaran tercapai 

secara efektif dan efisien. 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah 

kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, luwes, penekanan pada hal-hal 

positif, serta penanaman disiplin diri. 

Komponen keterampilan mengelola kelas, sebagai berikut. 

a. Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Meliputi: 
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a) Menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, 

mendekati, memberikan pernyataan dan memberi reaksi terhadap gangguan di 

kelas, 

b) Memberi petunjuk yang jelas, 

c) Memberi teguran secara bijaksana, dan 

d) Memberi penguatan ketika diperlukan. 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang 

optimal. Meliputi: 

a) Modifikasi perilaku yaitu mengajarkan perilaku yang baru dengan contoh dan 

pembiasaan, meningkatkan perilaku yang baik dengan penguatan, dan 

mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. 

b) Pengelolaan kelompok, dengan cara meningkatkan kerja sama dan 

keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah yang timbul. 

c) Menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah, misalnya 

mengawasi secara ketat, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan 

perasaannya, menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi, 

dan menghilangkan ketegangan dengan humor. 

2.1.4.5 Keterampilan Memimpin Diskusi Kelompok Kecil 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan guru agar diskusi kelompok kecil dapat 

digunakan secara efektif dalam pembelajaran, sebagai berikut. 

a. Pembentukan kelompok secara tepat. 

b. Memberikan topik yang sesuai dan 
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c. Pengaturan tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat 

berpartisipasi secara aktif. 

2.1.4.6 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan bentuk klasikal biasa 

yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok 

kecil yang belajar secara kelompok dan beberapa orang siswa yang bekerja atau 

belajar secara perorangan. 

Berikut ini adalah komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. 

a. Keterampilan   untuk    mengadakan   pendekatan   secara pribadi. 

b. Keterampilan mengorganisasikan. 

c. Keterampilan   membimbing   dan   memudahkan   belajar siswa. 

d. Keterampilan  merencanakan  dan  melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

2.1.4.7 Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat 

menimbulkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat 

dilakukan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat pujian dan secara non verbal 

yang dilakukan dengan gerakan mendekati peserta didik dan kegiatan yang 

menyenangkan. Penguatan bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik 

terhadap pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar dan membina 

perilaku yang produktif. 
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2.1.4.8 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam 

pembelajaran, untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias, tekun, 

dan penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran meliputi: 

a. Variasi dalam gaya mengajar misalnya variasi suara, gerakan badan dan mimik, 

mengubah posisi, dan mengadakan kontak pandang dengan peserta didik. 

b. Variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar misalnya variasi alat dan 

bahan yang dapat dilihat, penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan 

sekitar. Khoirinnida dalam Huda (2011:29), mengemukakan bahwa indikator 

kualitas media pembelajaran meliputi: (1) Memberikan pengalaman langsung dan 

dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berkesan bagi siswa; 

(2) Dapat memperkarya pengalaman belajar siswa; (3) Meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menghasilkan karya pemikiran sebagai hasil belajar; (4) Mampu 

memfasilitasi proses interaksi antara pendidik dan guru,  siswa dan  siswa. 

c. Variasi dalam pola interaksi misalnya dalam mengelompokkan peserta didik, 

tempat kegiatan pembelajaran, dan dalam pengorganisasian pesan (deduktif dan 

induktif). 

Berdasarkan uarian di atas, keterampilan guru pada penelitian ini 

dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran PAKEM. 

Gambaran pembelajaran PAKEM menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki oleh 

guru. Berikut penjelasan kemampuan guru dalam pembelajaran PAKEM menurut 

Suparlan (2010:79): 
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a. Guru merancang dan mengelola pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

berperan aktif dalm pembelajaran. 

Hal baru yang berbeda dengan kebiasaan pembelajaran selama ini adalah guru 

melaksanakan KBM dalam kegiatan yang beragam, misalnya percobaan, diskusi 

kelompok menulis laporan, berkunjung keluar kelas. Demikian pula halnya 

dengan pembelajaran matematika. Dengan menerapkan PAKEM guru diharapkan 

menggunakan metode yang bervariasi. Penggunaan setiap metode mengarah pada 

keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan matematika. 

b. Guru menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. 

Sesuai mata pelajaran, guru menggunakan, misal alat yang tersedia atau yang 

dibuat sendiri, gambar, studi kasus, nara sumber, dan lingkungan. 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan, 

misalnya: 

a) Melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara. 

b) Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri. 

c) Menarik kesimpulan. 

d) Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri. 

e) Menulis laporan/hasil karya lain dengan kata-kata sendiri. 

d. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya 

sendiri lisan atau tulisan. Misalnya memberikan kesempatan siswa untuk 

mengungkapakan hasil diskusi, mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan 

kesempatan siswa untuk membuat hasil karya pemikiran sendiri. 
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e. Guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. 

Misalnya untuk kegiatan tertentu, guru mengelompokkan siswa sesuai 

kemampuan tertentu, menyesuaikan bahan pelajaran dengan kemampuan 

kelompok tersebut dan memberikan tugas perbaikan atau pengayaan. 

f. Guru mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa sehari-hari. 

Menurut Kratf (2000:33), prinsip pembelajaran yang dilaksanakan adalah 

pembelajaran bermakna. Salah satu ciri pembelajaran bermakna adalah 

pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran dirasakan terkait dengan kehidupan 

nyata dan siswa memahami manfaat dari pembelajaran yang dilaksanakannya dan 

siswa merasakan penting untuk belajar demi kehidupannya di masa depan. 

Impelementasi dalam kegiatan pebelajaran terlihat melalui guru mengaitkan KBM 

dengan pengalaman siswa sehari-hari. Guru dapat meminta siswa menceritakan 

atau memanfaatkan pengalamannya sendiri. Diharapkan siswa dapat menerapkan 

hal yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari. (http://wijayalabs.blogdetik.com/ 

2011/04/05/pembelajaran-pakem/ diakses pada 21 April 3012, pukul 10:47 WIB). 

g. Menilai pembelajaran dan kemajuan belajar siswa. 

Menurut Kratf (2000:33) menilai KBM dan kemajuan belajar siswa secara terus 

menerus. Guru memantau kerja siswa dan guru memberikan umpan balik. 

Penilaian harus dilakukan secara otentik dengan menggunakan instrumen penilain 

yang bervariasi. (http://wijayalabs.blogdetik.com/2011/04 /05/pembelajaran-

pakem/ diakses pada 21 April 2012, pukul 10:47 WIB). 

file:///E:\(http:\wijayalabs.blogdetik.com\%202011\04\05\pembelajaran-pakem\%20diakses
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Berdasarkan uraian di atas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

seorang guru mempunyai peranan yang sangat penting karena guru merupakan mitra 

strategis antara kurikulum dengan siswa. Pengelolaan pembelajaran harus dibuat 

dinamis yang kemudian disesuaikan dengan situasi, kondisi, karakter siswa dan 

beberapa faktor yang lain sehingga tujuan dari kurikulum yang ditetapkan oleh 

pemerintah dapat tercapai. 

Keterampilan guru ini, akan mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Guru yang 

kreatif mengadakan pembelajaran yang bervariasi akan lebih mengaktifkan siswa 

dalam belajar. Untuk itu, guru perlu memahami apa itu aktivitas belajar siswa yang 

juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Berikut ini akan dijelaskan pengertian 

dan jenis-jenis aktivitas belajar siswa menurut para ahli. 

2.1.5 Aktivitas Belajar Siswa 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku 

jadi melakukan aktivitas. Oleh karena itu aktivitas merupakan prinsip yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar. 

2.1.5.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan 

memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya 

kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. 
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Menurut Berger, pada hakikatnya “manusia memproduksi dirinya sendiri 

melalui pengalaman dalam realitas sosial.” Pandangan ini sejalan dengan pandangan 

Dewey yang berpendapat bahwa “orang belajar dari apa yang dikerjakannya”. Lebih 

terperinci oleh Freire yang menyatakan bahwa “berpikir, berkata, berbuat, itulah 

praksis. Proses pembelajaran adalah praksis yang unsur-unsurnya adalah anak 

berpikir, anak berkata dan anak berbuat. Praksis mengintegrasikan ketiga unsur 

tersebut.” (Dananjaya, 2011:16). 

Sejalan dengan pendapat para ahli diatas, Dananjaya (2011:26), 

mengemukakan makna pembelajaran bagi siswa yaitu bahwa proses pembelajaran 

merupakan refleksi mental sebagai proses kesadaran mental dan kpribadian, 

kecerdasan dan akhlak mulia. Pada hakikatnya prose pembelajaran merupakan 

aktivitas yang menghubungkan siswa dengan berbagai subyek dan berkaitan dengan 

dunia nyata. 

Sardiman (2011:95) menyatakan bahwa pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau 

asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Selanjutnya Sardiman 

(2011:100) menjelaskan bahwa yang dimaksud aktivitas belajar itu adalah aktivitas 

yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar mengajar kedua aktivitas 

itu harus selalu terkait. Kaitan antara keduanya akan membuahkan aktivitas belajar 

yang optimal.  
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Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

aktifitas belajar adalah suatu proses kegiatan belajar siswa yang menimbulkan 

perubahan-perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. 

Aktivitas belajar siswa merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar untuk 

mencapai perubahan dan tujuan belajar. Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri 

tentang konsep-konsep materi pembelajaran dengan bantuan guru.  

2.1.5.2 Klasifikasi Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar banyak macamnya. Para ahli mencoba mengadakan 

klasifikasi, antara lain Paul D. Dierich dalam Hamalik (2008:172) membagi kegiatan 

belajar menjadi 8 kelompok sebagai berikut: 

a. Visual Activities, yang termasuk di dalamnya misalnya: membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaaan orang lain. 

b. Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan, wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening Activities, misalnya: mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato. 

d. Writting Activities, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing Activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta atau diagram. 

f. Motor Activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, mengamil keputusan. 
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g. Mental Activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional Activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Djamarah (2010:110) juga membagi aktivitas siswa menjadi 10 kelompok, 

yaitu: aktivitas mendengarkan, aktivitas memandang, aktivitas meraba, membau, dan 

mecicipi, aktivitas menulis atau mencatat, aktivitas membaca, aktivitas membuat 

ringkasan, aktivitas mengamati tabel-tabel, diagram, dan bagan, aktivitas menyusun 

kertas kerja, aktivitas mengingat, dan aktivitas latihan atau praktek. 

Whipple dalam Hamalik (2010:173) membagi kegiatan atau aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

a. Bekerja dengan alat-alat visual, seperti mengumpulkan gambar-gambar, 

mempelajari gambar-gambar, dan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang menarik 

minat. 

b. Ekskursi dan trip, seperti mengunjungi museum, akuarium, serta kebun binatang. 

c. Mempelajari masalah-masalah, misalnya mencari informasi dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan, melakukan eksperimen, dan membuat rangkuman. 

d. Mengapresiasi literatur, diantaranya membaca cerita-cerita yang menarik, dan 

mendengarkan bacaan untuk mencari informasi. 

e. Ilustrasi dan konstruksi, seperti membuat chart dan diagram, menggambar serta 

membuat ilustrasi. 
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f. Bekerja menyajikan informasi, misalnya menyarankan cara-cara penyajian 

informasi yang menarik. 

g. Cek dan tes, misalnya mengerjakan informal (tes evaluasi) dan tes standar (ujian 

semester). 

Dalam penelitian ini, aktivitas siswa yang akan diamati mengacu pada prinsip 

PAKEM yaitu pengalaman, interaksi, komunikasi dan refleksi. Prinsip PAKEM 

tersebut dikembangkan menjadi sebuah gambaran kegiatan siswa, menurut Indrawati 

(2009:17)  sebagai berikut: 

a. Siswa lebih mendominasi dan mewarnai pembelajaran. Misal: 

a) Berdiskusi. (oral activities, listening activities) 

b) Melakukan percobaan. (visual activities, motor activities, mental activities) 

c) Mencari informasi misalnya, wawancara atau berkunjung ke perpustakaan. 

(visual activities, oral activities) 

d) Menulis laporan/cerita/puisi. (writing activities) 

b. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan mereka dengan penekanan belajar melalui berbuat. Misalnya siswa: 

a) Melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara. (visual activities, oral 

activities) 

b) Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri. (motor activities, 

mental activities) 

c) Menarik kesimpulan. (mental activities) 

d) Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri. (mental activities) 
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e) Menulis laporan/hasil karya lain dengan kata-kata sendiri. (writting activities) 

c. Siswa giat dan dinamis mengikuti pembelajaran. Sikap yang tampak dilakukan 

siswa dalam hal ini, misalnya: 

a) Siswa tidak cepat bosan belajar. (emotional activities) 

b) Siswa mudah berkonsentrasi dalam belajar dengan memusatkan perhatian 

pada satu tema. (emotional activities) 

c) Siswa rajin mengerjakan PR. (mental activities) 

d) Bergairah belajar karena memahami atau mengembangkan suatu kemampuan 

dalam satu pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. (emotional 

activities) 

d. Secara fisik dan mental aktif ditandai dengan tercurahnya konsentrasi yang tinggi. 

Hal tersebut tercermin pada: 

a) Siswa mencari informasi. (motor activities) 

b) Siswa terlibat  emosional, fisik dan intelektual selama proses pembelajaran. 

(emotional activities) 

c) Siswa memahami konsep-konsep yang dipelajari dan menghubungkanya 

dengan konsep lain. (mental activities) 

d) Siswa mampu membangun makna berdasarkan apa yang sudah diketahui. 

e. Siswa berani mengemukakan gagasan. Misalnya: 

a) Siswa mengungkapakan hasil diskusi. 

b) Siswa menanggapi pertanyaan. 

c) Siswa mengajukan ide/pendapat. 
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d) Siswa menanggapi suatu pendapat. 

f. Siswa tidak malu terlibat aktif dalam kegiatan. Misalnya: 

a) Siswa berani bertanya. 

b) Siswa berani memberi tanggapan. 

c) Siswa berani melaporkan hasil kelompok maupun individual. 

d) Siswa berani memberikan gagasan. 

Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam kegiatan pembelajaran, siswa 

diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri tentang konsep-konsep materi 

pembelajaran dengan bantuan guru. 

2.1.6 Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan uraian di atas, maka akan diperoleh hasil belajar siswa. Menurut 

Sudjana (2011:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah siswa menerima pengalaman belajarnya. 

Rifa’i (2010:85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

siswa. Oleh karena itu, apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

William Burton dalam Hamalik (2008:31), menjelaskan bahwa hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, 

abilitas, dan keterampilan. 
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Dari beberapa pendapat ahli mengenai hasil belajar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan baik berupa perubahan 

tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan yang disebabkan oleh kegiatan 

belajar. Hasil belajar tersebut meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya mnjadi tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik, (Sudjana, 2011:22). 

Krathwoh (http://infocahaya.blogspot.com/2011/02/taksonomi-bloom-

terbaru.html diakses pada 4 April 2012, pukul 15:17 WIB) memberikan uraian 

Taksonomi Blom terbaru, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, 

mengevaluasi dan menciptakan. Berikut ini penjelasan dari ke-enam taksonomi 

bloom tersebut. 

2.1.6.1 Mengingat (Remember) 

Mengingat, yaitu mendapatkan kembali pengetahuan yang relevan dari 

memori jangka panjang. Meliputi, Recognizing (mengenali) dan 

Recalling (memanggilan/mengingat kembali). 

2.1.6.2 Memahami (Understand) 

Memahami, yaitu menentukan makna dari pesan dalam pelajaran-pelajaran 

meliputi oral, tertulis ataupun grafik. Meliputi: 

a. Interpreting (menginterpretasi) 

b. Exemplifying (mencontohkan) 

file:///E:\(http:\infocahaya.blogspot.com\2011\02\taksonomi-bloom-terbaru.html%20diakses%20pada%204%20April%202012,%20pukul%2015:17%20WIB)
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c. Classifying (mengklasifikasi) 

d. Summarizing (merangkum) 

e. Inferring (menyimpulkan) 

f. Comparing (membandingkan) 

g. Explaining (menjelaskan) 

2.1.6.3 Menerapkan (Apply) 

Menerapkan, yaitu mengambil atau menggunakan suatu prosedur tertentu 

bergantung situasi yang dihadapi. 

a. Executing (mengeksekusi) 

b. Implementing (mengimplementasi) 

2.1.6.4 Menganalisa (Analyze) 

Menganalisa yaitu memecah materi ke bagian yang lebih kecil dan 

mendeteksi bagian yang berhubungan menuju satu struktur atau maksud tertentu. 

Meliputi: 

a. Differentianting (membedakan) 

b. Organizing (mengelola) 

c. Attributing (menghubungkan) 

2.1.6.5 Mengevaluasi (Evaluate) 

Mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar. 

Meliputi: 

a. Checking (memeriksa) 

b. Critiquing (mengkritisi) 
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2.1.6.6 Menciptakan (Create) 

Menciptakan, yaitu menyusun elemen-elemen untuk membentuk sesuatu yang 

berbeda atau mempuat produk original. Meliputi: 

a. Generating (menghasilkan). 

b. Planning (merencanakan). 

c. Producing (memproduksi). 

Evaluasi yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah evaluasi belajar pada 

ranah kognitif. Guru merancang beberapa butir soal (tes tertulis) untuk diberikan pada 

akhir pertemuan setiap siklus dalam penelitian. Sedangkan pada ranah afektif dan 

psikomotorik terdapat dalam pengamatan aktivitas siswa. 

Hasil belajar akan baik bila didukung dengan pembelajaran yang baik pula, 

sehingga perlu strategi untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan pembelajaran berbasis PAKEM dengan media interaktif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Namun demikian 

karena kajian penelitian adalah kelas rendah maka sesuai peraturan pemerintah 

pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran tematik, yang akan mengarah pada 

pembelajaran PAKEM dengan menggunakan media interaktif. 
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2.1.7 Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar 

Pendekatan pembelajaran yang ditekankan pada KTSP untuk kelas I, II, dan II 

SD (kelas rendah) adalah pendekatan tematik. Menurut Siskandar menyatakan bahwa 

bagi guru SD kelas rendah yang siswanya masih berperilaku dan berfikir konkrit, 

pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan menggunakan tema sebagai 

pemersatu kegiatan pembelajaran. Dengan cara ini maka pembelajaran untuk siswa 

kelas rendah menjadi lebih bermakna, lebih utuh dan sangat kontekstual dengan dunia 

anak-anak, (Sukayati, 2004:1). 

2.1.7.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Depdiknas 2006 menyatakan bahwa, pembelajaran tematik sebagai model 

pembelajaran termasuk salah satu tipe/jenis daripada model pembelajaran terpadu. 

Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa, (Trianto, 2010:79). 

Sementara Sukayati (2009:13) memaknai pembelajaran tematik sebagai suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan 

beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan indikator dari kurikulum/standar isi dari 

beberapa mapel menjadi satu kesatuan untuk dikelas dalam satu tema. Dengan adanya 

kaitan tersebut maka siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara 

utuh sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 
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Berkaitan dengan pendapat Sukayati tersebut, Tim Puskur 2006 dalam 

Sukayati (2009:13) menjelaskan bahwa kebermaknaan belajar bagi siswa yaitu terjadi 

hubungan antara konsep-konsep, informasi atau situasi baru dengan komponen-

komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa. 

Dari berbagai pendapat mengenai pembelajaran tematik diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggabungkan 

dua atau lebih mata pelajaran atau beberapa konsep ke dalam satu tema agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. 

2.1.7.2 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Tim Puskur 2006 dalam Sukayati (2009:15), menyebutkan karakteristik 

pembelajaran tematik, sebagai berikut: 

a. Pembelajaran berpusat pada siswa. 

b. Memberikan pengalaman langsung kepada anak. 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak kelihatan atau antar mata pelajaran menyatu. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran sehingga bermakna. 

e. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

(fleksibel). 
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f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pembelajaran 

tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM yaitu pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. 

Menurut Depdikbud 1993 dalam Trianto (2010:93), pembelajaran terpadu 

sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu: holistik, 

bermakna, otentik, dan aktif. 

2.1.7.3 Rambu-rambu Pembelajaran Tematik 

Menurut Tim Puskur 2006 dalam Sukayati (2009:16), ada beberapa rambu 

yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, sebagai berikut: 

a. Tidak semua mapel dapat dipadukan atau dikaitkan. 

b. KD yang ada dapat dipadukan atau diintegrasikan jangan dipaksakan untuk 

dipagukan. Akan lebih baik bila dibelajarakan secara sendiri-sendiri. 

c. KD yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui 

tema lain mupun disajikan secara mandiri. 

d. Untuk siswa kelas I dan II kegiatan ditekankan pada kemampuan membaca, 

menulis, dan berhitung serta penanaman moral. 

e. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, 

lingkungan, daerah setempat, dan cukup problematik atau populer. 

Berdasarkan rambu-rambu tersebut, peneliti merencanakan mata pelajaran 

yang akan diintergarasikan dengan mata pelajaran Matematika yaitu Bahasa 
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Indonesia, IPA dan PKN, yang akan ditemakan menjadi beberapa tema disesuaikan 

dengan KD-KD yang dapat dikaitkan dari mata pelajaran-mata pelajaran tersebut. 

2.1.7.4 Langkah-langkah Pembelajaran Tematik 

Beriku langkah pembelajaran tematik menurut Sukayati (2009:20). 

4.1.4.4.5 Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) 

Pemetaan KD diartikan sebagai pemahaman SK (Standar Kompetensi), KD, 

dan indikator, disusun dari beberapa mapel untuk kelas dan semester yang sama, dan 

dihubungkan dengan naungan suatu tema. 

4.1.4.4.6 Menentukan Tema 

Tentukan tema yang dapat mempersatukan KD dan indikator dari beberapa 

mapel. Tema yang dipilih sebaiknya tidak asing bagi kehidupan siswa. 

4.1.4.4.7 Menyusun Jaring Tema 

Menyusun jaring tema berarti memadukan beberapa KD dari mapel-mapel 

yang sesuai dengan tema yang dipilh. Dengan adanya jaring tema ini kan terlihat 

kaitan antara tema yang dipilih dengan KD dari beberapa mapel yang disatukan. 

Model jaring laba-laba/model terjala (webbed model) merupakan 

pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pengembangan 

pendekatan dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema yang ditetapkan dapat 

dipilih antara guru dengan siswa atau sesama guru. Setelah tema disepakati maka 

dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan 

antar mata pelajaran. 
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Gambar 2.1. Model jaring laba-laba 

Sumber: Fogarty dalam Trianto (2010:45) 

Jaring tema laba-laba dipilih oleh peneliti karena kelebihan dari jaring laba-

laba yaitu; (1) penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk 

belajar; (2) lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman; (3) 

memudahkan perencanaan; (4) pendekatan tematik dapat memotivasi siswa; dan (5) 

memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide 

berbeda yang terkait (Trianto, 2010:48). Sedangkan kekurangan model laba-laba 

yaitu, kecenderungan untuk merumuskan tema yang dangkal dan guru yang lebih 

memusatkan perhatian pada kegiatan dari pada pengembangan konsep, ini akan 

menjadi suatu kelebihan apabila diterapkan dalam kelas rendah, karena materi kelas 

rendah yang masih dangkal dan juga masih dalam tahap penanaman konsep belum 

dalam tahap pengembangan konsep. Oleh karena itu model jaring laba-laba ini adalah 

model jaring tema yang paling sesuai diterapkan di kelas rendah. 

4.1.4.4.8 Menyusun Silabus 

Silabus disusun berdasarkan jaring tema yang telah direncanakan, yang 

kemudian menjadi panduan untuk menyususun RPP.  
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4.1.4.4.9 Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

RPP merupakan rincian dari silabus yang telah disusun sebelumnya. 

2.1.7.5 Manfaat Pembelajaran Tematik 

Menurut Tim Puskur 2006 dalam Sukayati (2009:15), manfaat dari 

pelaksanaan pembelajaran tematik, sebagai berikut: 

a. Banyak materi-materi yang tertuang dalam beberapa mapel mempunyai 

keterkaitan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. 

b. Siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mapel dikemas dalam satu 

tema yang sama. 

c. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

beberapa mapel dalam tema yang sama. 

d. Pembelajaran tematik melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan 

beberapa mapel, sehingga mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai 

daya pikirnya, dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep. 

e. Menghemat waktu karena beberapa mapel dikemas dalam suatu tema dan 

disajikan secara terpadu dalam alokasi pertemuan-pertemuan yang direncanakan. 

Waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan, pengayaan, pembinaan 

keterampilan, dan remidial. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik sangat 

cocok diterapkan di kelas rendah. Hal ini dikarenakan, agar dapat membekali siswa 

dengan keterampilan yang menyeluruh untuk menuju kelas selanjutnya. Langkah 

model pembelajaran tematik dapat direduksi dari berbagai model pembelajaran 
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seperti pembelajaran lagsung, pembelajaran kooperatif maupun pembelajaran 

PAKEM. Berdasarkan ketentuan tersebut maka langkah pembelajaran termatik dapat 

dikatakan bersifat luwes dan fleksibel. Artinya, bahwa langkah pembelajaran tematik 

dapat diakomodasi dengan merekonstruksi dari berbagai model pembelajaran. 

Pembelajaran tematik yang dilaksanakan secara matang akan memberikan berbagai 

keuntungan seperti yang disebutkan diatas. Oleh karena itu, langkah pembelajaran 

tematik, akan diterapkan dalam pembelajaran matematika, pada penelitian ini. 

2.1.8 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar (SD) 

Pembelajaran matematika dilakukan pada semua jenjang pendidikan, setiap 

jenjang pendidikan mempunyai perbedaan umur. Perbedaan umur mencerminkan 

perbedaan tingkat perkembangan kognitif dan emosional anak sehingga hakikat dan 

penerapan matamatika serta penyajian materi berbeda pada setiap jenjang pendidikan.  

2.1.8.1 Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di SD. Seorang 

guru SD yang akan mengajarkan matematika kepada siswanya, hendaklah 

mengetahui dan memahami objek yang akan diajarkannya, yaitu matematika. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, memberikan gambaran 

mengenai mata pelajaran dari jenjang SD/MI sampai pada jenjang sekolah menengah, 

diantaranya adalah mata pelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, berperan penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia, (Depdiknas, 2006). 
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James dan James (Tiurlina, 2006:4) memberi pengertian matematika adalah 

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

berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam tiga bagian besar yaitu 

aljabar, analisis dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa 

matematika terbagi menjadi empat bagian yaitu aritmatika, aljabar, geometris dan 

analisis dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika. 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa matematika 

merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasikan dengan baik karena matematika 

terdiri dari unsur yang tidak terdefinisikan ke unsur yang terdefinisikan, kemudian ke 

aksioma/postulat dan akhirnya ke pada dalil teorema. Ilmu tentang logika mengenai 

bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep. 

2.1.8.2 Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran matematika secara umum menekankan penataan nalar 

dan pembentukan sikap siswa serta memberikan tekanan pada ketrampilan. Selain itu 

penerapan matematika juga memuat tujuan khusus matematika di SD yaitu: (1) 

menumbuhkan dan mengembangkan ketrampilan berhitung sebagai latihan dalam 

kehidupan sehari-hari, (2) menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat 

dialihgunakan melalui kegiatan matematika, (3) mengembangkan kemampuan dasar 

matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut, (4) membentuk sikap logis, kritis, 

cermat, kreatif dan disiplin. Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan 

sekolah dasar meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) bilangan, (2) geomteri, (3) 

pengolahan data (Depdiknas, 2006). 
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Permendiknas RI No. 41 (2007: 6) disebutkan bahwa proses pembelajaran 

pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan 

pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi mengajar dan sekaligus melibatkan 

peran aktif siswa dalam proses pembelajarannya, (Supinah, 2009:1). 

Dari pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa mata pelajaran 

matematika di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting 

untuk membekali siswa berbagai kemampuan seperti kemampuan berfikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan bekerja sama serta dapat 

membekali siswa dengan kemampuan memecahkan masalah. Oleh karena itu 

pembelajaran matematika harus dikemas menjadi pembelajaran yang interaktif dan 

menyenangkan agar siswa tidak mengalami kejenuhan untuk belajar, sehingga 

muncul motivasi belajar matematika dan suka matematika yang selama ini telah 

meraka anggap menjadi pelajaran yang menakutkan. 

2.1.8.3 Teori Bruner dalam Matematika 

Menurut Piaget dalam Pitadjeng (2006:27), pada umumnya anak SD berumur 

6/7 – 12 tahun berada pada periode konkret. Cara belajar anak pada periode ini 

membutuhkan bantuan manipulasi objek-objek yang langsung dialami.  
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Menurut Bruner dalam Pitadjeng (2006:29), belajar matematika adalah belajar 

tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam 

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

struktur-struktur matematika. Pemahaman terhadap konsep dan struktur suatu materi 

menjadikan materi itu mudah dipahami secara lebih komprehensif, selain itu anak 

didik akan mudah mengingat materi bila yang dipelajari mempunyai pola terstruktur. 

Dengan memahami konsep dan struktur akan mempermudah terjadinya transfer. Hal 

ini sesuai dengan tahap perkembangan Bruner yaitu 

2.1.8.3.1 Tahap Enaktif 

Pada tahap enaktif, siswa belajar dengan memanipulasi objek-objek konkret 

secara langsung. 

2.1.8.3.2 Tahap Ikonik 

Pada tahap ikonik, cara belajar siswa mulai dengan gambaran objek-objek 

konkret, bukan lagi memanipulasi objek-objek konkret secara langsung. 

2.1.8.3.3 Tahap simbolik 

Tahap simbolik merupakan tahap dimana siswa sudah dapat memanipulasi 

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

konkret, baik secara langsung maupun gambaran objek-objek yang dimaksud. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anak usia SD 

memerlukan pemahaman konsep dan struktur untuk mempermudah transfer belajar. 

Kualitas pembelajaran matematika akan meningkat apabila didukung dengan 

media pembelajaran yang tentunya sesuai dengan materi yang mengacu kepada 
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ketercapaiannya kompetensi pembelajaran. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

media interaktif sebagai media untuk mempermudah proses pembelajaran. Berikut 

akan dijelaskan pengertian media interaktif yang akan digunakan dalam penelitan ini. 

2.1.9 Media Interaktif 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, diyakini bahwa suatu materi 

pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga, mengakomodasi banyak tipe 

belajar siswa. Salah satu langkah yang efektif untuk mencapai hal tersebut adalah 

dengan menggunakan media. Menurut Dual Coding Theory dalam Ariani (2010:55) 

semua informasi dua channel yang independen, yaitu channel verbal seperti teks dan 

suara, dan channel visual seperti diagram, animasi dan gambar. Selanjutnya penelitian 

oleh Paivio, Bagget, dan Kozma mengindikasikan bahwa dengan memilih perpaduan 

media yang sesuai, hasil belajar dari seseorang dapat ditingkatklan. 

2.1.9.1 Pengertian Media Interaktif 

Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran 

yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada 

penonton (siswa) yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi 

juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan 

sekuensi penyajian (Seels & Glasgow dalam Arsyad, 2011:36). Ena mengartikan 

media pembelajaran interaktif sebagai sebuah media yang dibuat guna memenuhi 

berbagai kebutuhan pembelajar ketika pemerolehan belajar sulit didapatkan. 

(www.ialf.edu/kipbipa/papers/OudaTedaEna.doc, diakses pada, 22 Maret 2010 pukul 

17:12 WIB).  

http://(www.ialf.edu/kipbipa/papers/OudaTedaEna.doc,%20diakses%20pada,%2022%20Maret%202010%20pukul%2017:12%20WIB)
http://(www.ialf.edu/kipbipa/papers/OudaTedaEna.doc,%20diakses%20pada,%2022%20Maret%202010%20pukul%2017:12%20WIB)
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Belajar dalam pengertian aktivitas mental siswa dalam berinteraksi dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan 

(Daryanto, 2011:49). Aspek yang menjadi penting dalam aktivitas belajar adalah 

lingkungan. Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan menata unsur-unsurnya 

sehingga dapat mengubah perilaku siswa. 

Arsyad menjelaskan pengertian media secara implisit menurut Gagne dan 

Briggs yaitu bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, 

kaset, video kamera, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. Media 

pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar, 

(Arsyad, 2011:3).  

Guidelines for Bibliograpihic Description of Interactive Multimedia dalam 

Prastowo (2011:329), bahan ajar interaktif, merupakan kombinasi dari dua atau lebih 

media yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau 

perilaku alami dari suatu presentasi. Dari pengertian tersebut bahan ajar interaktif, 

dalam hal ini adalah media interaktif, didefinisikan sebagai suatu bahan ajar yang 

mengkombonasikan beberapa media pembelaajran (audio, video, teks, atau grafik) 

yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari 

suatu presentasi, Prastowo (2011:330). 
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Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran 

yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada 

penonton (siswa) yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi 

juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan 

sekuensi penyajian (Seels & Glasgow dalam Arsyad, 2011:36). Selanjutnya Arsyad 

(2011:81) juga mendefinisikan media interaktif sebagai suatu sistem yang dapat 

merespon tanggapan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Media 

pembelajaran interaktif yang dimaksudkan adalah berbentuk Compact-Disk (CD).  

Berdasarkan pengertian tentang media interaktif di atas, dapat disimpulkan 

bahwa media interaktif adalah alat bantu atau benda yang dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada siswa. 

Adapun tujuan dari media pembelajaran ini adalah untuk merangsang dan 

mempermudah siswa dalam menerima informasi tersebut. Dari pengertian media 

interaktif ini kita dapat mengetahui karakteristik media interaktif tersebut. 

2.1.9.2 Karakteristik  Media Interaktif 

Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, yang dikaitkan 

atau dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan uraian sebelumnya, ternyata bahwa 

karakteristik media, klasifikasi media, dan pemilihan media merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. 

Menurut Ariani (2010:27), media interaktif merupakan media memiliki 

kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna, bersifat interaktif.  
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Selain memperhatikan karakteristik dari media interaktif, media pembelajaran 

interaktif sebaiknya juga memenuhi fungsi sebagai berikut: 

a. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. 

b. Memperhatikan siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. 

c. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk 

respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan dan lain-lain. 

(http://p2t.weebly.com/uploads/1/0/5/5/jenis_dan_karakteristik media.rtf, diakses 

pada, 23 April 2012 pukul 11:48 WIB) 

Setiap jenis media memiliki karakteristiknya yang khas, yang dikaitkan atau 

dilihat dari berbagai segi. Menurut Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2011:12), secara 

umum media pembelajaran memiliki tiga karakteristik atau ciri yaitu: (1) ciri fiksatif, 

yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, 

dan merekonstruksi suatu peristiwa atau obyek; (2) ciri manipulatif, yaitu 

kamampuan media untuk mentransformasi suatu obyek, kejadian atau proses dalam 

mengatasi masalah ruang dan waktu.; (2) ciri distributif, yang menggambarkan 

kemampuan media mentransportasikan obyek atau kejadian melalui ruang, dan secara 

bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa, di berbagai tempat, 

dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. 

2.1.9.3 Format Penyajian Media Interaktif melalui Tutorial 

Format sajian model tutorial merupakan media pembelajaran yang dalam 

penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial 

yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep 

file:///E:\(http:\p2t.weebly.com\uploads\1\0\5\5\jenis_dan_karakteristik%20media.rtf,%20diakses%20pada,%2023%20April%202012%20pukul%2011:48%20WIB
file:///E:\(http:\p2t.weebly.com\uploads\1\0\5\5\jenis_dan_karakteristik%20media.rtf,%20diakses%20pada,%2023%20April%202012%20pukul%2011:48%20WIB
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disajikan dengan teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafik. Pada saat yang 

tepat, yaitu ketika dianggap bahwa pengguna telah membaca, menginterpretasikan 

dan menyerap konsep itu, diajukan serangkaian pertanyaan atau tugas. Jika jawaban 

atau respon pengguna benar, kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya. Jika 

jawaban atau respon pengguna salah, maka pengguna harus mengulang memahami 

konsep tersebut secara keseluruhan ataupun pada bagian-bagian tertentu saja 

(remedial). Kemudian pada bahagian akhir biasanya akan diberikan serangkaian 

pertanyaaan yang merupakan tes untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna atas 

konsep atau materi yang disampaikan, Daryanto (2011:51). 

Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan, yang 

bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara 

optimal. Kegiatan tutorial ini memang sangat dibutuhkan sebab siswa yang dibimbing 

melaksanakan kegiatan belajar mandiri yang bersumber dari modul-modul dalam 

bidang studi tertentu. Itu sebabnya kegiatan ini sering dikaitkan dengan program 

pembelajaran modular, (Rusman, 2009:60). 

Tahapan pembelajaran model tutorial (Rusman, 2011:302) sebagai berikut. 

a. Penyajian informasi (Presentation of information), yaitu berupa materi pelajaran 

yang akan dipelajari siswa. 

b. Pertanyaan dan respon (Question of responses), yaitu berupa soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan siswa. 

c. Penilaian respon (Judging of responses), yaitu komputer akan memberikan respon 

terhadap kinerja dan jawaban siswa. 
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d. Pemberian balikan respon (Providing feedback about responses), yaitu setelah 

selesai, program akan memberikan balikan, apakah telah sukses/berhasil atau 

harus mengulang. 

e. Pengulangan (Remediation). 

f. Segmen pengaturan pelajaran (Sequencing lesson segment). 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembelajaran menggunakan media 

interaktif melalui model tutorial, dimulai dengan pengenalan yang menyajikan 

tampilan pembukaan, kemudian penyajian informasi, pertanyaan dan respon, 

pemberian balikan respon, pengulangan, segmen pengaturan pelajaran, dan akhir 

yaitu penutup, berupa ringkasan atau rangkuman, yang telah disampaikan dan 

menginformasikan materi yang akan dipelajari berikutnya. 

Menurut Nuruddin (Syah, 2009:26), terdapat beberapa model pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam e-learning (dalam hal ini media interaktif), yakni: model 

selektif, model sequential, dan model laboratorium. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini dalah model selektif. Berikut uraian rinci mengenal model selektif 

tersebut. 

Model selektif digunakan apabila perangkat komputer yang tersedia di 

sekolah sangat minim, model selektif menjadi alternatif bagi guru untuk 

melaksanakan pembelajaran. Dengan menggunakan komputer dan LCD, guru secara 

demonstratif menyampaikan materi ajar yang telah dibuat dalam bentuk media 

interaktif. Gambaran model selektif tersaji pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 2.2. Model Selektif 

Pemilihan model selektif dari pendapat Nuruddin diatas didasari oleh 

beberapa alasan yaitu perangkat komputer yang tersedia tidak banyak kemudian 

mengingat anak kelas rendah yaitu kelas I A yang menjadi objek penelitian ini belum 

banyak mengenal cara pengoperasian komputer. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan komputer dan LCD, guru secara demonstratif menyampaikan materi 

ajar yang telah dibuat dalam bentuk media interaktif atau slide presentasi 

pembelajaran.  

2.1.9.4 Manfaat Media Pembelajaran Interaktif 

Manfaat media interaktif adalah sebagai berikut: 

a. Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. 

b. Pengajar akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan 

pembelajaran. 

c. Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi dalam satu 

kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. 

d. Menambah motivasi pembelajar selama proses belajar mengajar hingga 

didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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e. Mampu menvisualisasikan materi yang sulit diterangkan, sekedar penjelasan atau 

alat peraga yang konvensional. (www.gunadarma.ac.id/library/articles/.../ 

Artikel_10105507.pdf, diakses pada, 24 April 2012, pukul 01:13 WIB) 

Manfaat media interaktif yang diadopsi dari fungsi multimedia pembelajaran 

menurut Ariani (2010:26): 

a. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata. 

b. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. 

c. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat 

atau lambat. 

d. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. 

e. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya. 

f. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

Fungsi media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad 

(2011:19) menyatakan bahwa, media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi 

utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok 

pendengar dengan jumlah yang besar, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) 

menyajikan informasi dan (3) memberi instruksi.  

Berdasarkan  uraian di atas dapat dikatakan bahwa beberapa pendidik atau 

guru mempunyai gaya yang berbeda dalam mengadakan pembelajaran, yang 

menyebutkan bahwa gaya atau model pembelajaran guru yang diadakan akan lebih 

bermanfaat dengan menggunakan media, serta pembelajaran yang diadakan akan 

lebih efektif dengan menggunakan media yang berbeda secara berkelanjutan. 

http://(www.gunadarma.ac.id/library/articles/.../%20Artikel_10105507.pdf,%20diakses%20pada,%2024%20April%202012,%20pukul%2001:13%20WIB)
http://(www.gunadarma.ac.id/library/articles/.../%20Artikel_10105507.pdf,%20diakses%20pada,%2024%20April%202012,%20pukul%2001:13%20WIB)
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Maksudnya adalah pembelajaran akan lebih efektif jika penggunaan media 

pembelajarn tersebut tidak monoton, tetapi divariasikan dengan media yang lainnya 

secara bervariasi. Dalan hal ini diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih 

berminat dalam mengikuti pelajaran, karena dengan penggunaan media pendidikan 

dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam menerima pelajaran sehingga 

siswa mendapat nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu, media interaktif ini akan 

direkonstruksi dengan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 

(PAKEM). Berikut ini akan dijelaskan hakikat pendekatan PAKEM. 

2.1.10 Pendekatan PAKEM 

Berdasarkan teori pembelajaran (learning theory) yang ada, PAKEM 

menganut beberapa teori pengajaraan dan pembelajaran sebagai berikut: (1) Belajar 

merupakan proses individual; (2) Belajar merupakan proses sosial; (3) Belajar akan 

lebih efektif bila dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan; (4) Belajar 

merupakan proses seumur hidup (life long education); (5) Belajar merupakan proses 

untuk membangun makna untuk kehidupan. 

2.1.10.1 Pengertian PAKEM 

Berdasarkan Depdiknas 2005, PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif 

bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Kreatif dimaksudkan 

adalah siswa mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 

Efektif artinya menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses 
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pembelajaran berlangsung atau tercapainya tujuan pembelajaran. Menyenangkan 

adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya penuh pada pembelajaran (Supinah, 2009:32). 

Pilar PAKEM terdiri dari aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Pembelajaran aktif yaitu bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan 

suasana sedemikian rupa sehingga siswaaktif mengajukan pertanyaan, 

mengemukakaan gagasan, dan mencari data dan informasi yang mereka perlukan 

untuk memecahkan masalah. Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 

Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak 

efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa, setelah proses 

pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. Sedangkan menyenangkan adalah suasana belajar-

mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara 

penuh pada belajar, oleh karena itu waktu curah perhatiannya tinggi. Menurut hasil 

penelitian, tingginya waktu curah terbukti meningkatkan hasil belajar, (Suparlan, 

2010:70). 

Menurut Asmani (2011:59), PAKEM merupakan sebuah pendekatan yang 

memungkinkan siswa mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap, dan pemahaman siswa, dengan  penekanan belajar sambil 

bekerja (leraning by doing). 
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Dari berbagai pengertian PAKEM di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

PAKEM merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif, 

kreatif sehingga menuntut guru yang kreatif pula, dan efektif untuk menghasilkan 

sesuatu yang akan dicapai yang telah direncanakan serta situasi belajar yang 

menyenangkan, sehingga siswa belajar lebih bermakna. 

2.1.10.2 Karakteristik PAKEM 

Secara garis besar gambaran PAKEM menurut Depdiknas 2005 dalam 

Supinah (2009:32) sebagai berikut  

a. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.  

b. Guru perlu menggunakan alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran 

menarik, menyenangkan dan cocok bagi siswa. 

c. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih 

menarik dan menyediakan “pojok baca”. 

d. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif termasuk 

belajar kelompok.  

e. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan 

masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam 

menciptakan lingkunagn sekolahnya.  

Secara fisikal ciri menonjol yang tampak secar kasat mata dalam proses 

pemnbelajaran dengan menggunakan PAKEM, sebagai berikut: 
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a. Adanya sumber belajar yang beraneka ragam, dan tidak lagi mengandalkan buku 

sebagai satu-satunya sumber belajar. Tujuannya untuk memperkaya pengalaman 

belajar siswa. 

b. Sumber belajar yang beraneka ragam tersebut kemudian didesain skenario 

pembelajaran dengan berbagai kegiatan. 

c. Hasil kegiatan belajar mengajar kemudian dipajang di tembok kelas, papan tulis, 

bahkan ditambah dengan tali rafia di sana-sini. Pajangan tersebut merupakan hasil 

diskusi atau hasil karya siswa. 

d. Kegiatan belajar mengajar secara aktif, yang biasanya didominasi oleh kegiatan 

individual dalam beberapa menit, kegiatan berpasangan, dan kegiatan kelompok 

kecil antara empat sampai lima orang, untuk megajukan tugas-tugas yang telah 

disepakati bersama, dan salah seorang diantaranya menyampaikan (presentasi) 

hasil kegiatan mereka di depan kelas. Hasil kegiatan itulah yang kemudian 

dipajang. 

e. Dalam mengerjakan pelbagai tugas tersebut, para siswa, baik secara individual 

maupun secara kelompok, mencoba mengembangkan semaksimal mungkin 

kreativitasnya. 

f. Dalam melaksanakan kegiatannya yang beraneka ragam itu, tampaklah 

antusiasme dan rasa senang siswa. 

g. Pada akhir proses pembelajaran, semua siswa melakukan kegiatan dengan apa 

yang disebut sebagai refleksi, yakni menyampaikan (kebanyakan secara tertulis) 
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kesan dan harapan mereka terhadap proses pembelajaran yang baru saja 

diikutinya, (Suparlan, 2010:73). 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan karakteristik PAKEM 

tidak bersifat terikat, PAKEM mempunyai sifat fleksibilitas sehingga dapat 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber 

belajar. Penekanan PAKEM adalah belajar aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kompetensi 

siswa. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengetahui peran guru dan peran 

siswa dalam pembelajaran yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. 

2.1.10.3 Prinsip PAKEM 

Pembelajaran PAKEM sekurang-kurangnya mempunyai empat komponen 

atau prinsip yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

2.1.10.3.1 Mengalami 

Prinsip mengalami dimaksudkan bahwa siswa belajar banyak hal memlalui 

berbuat dan pengalaman langsung dengan mengaktifkan banyak indra. Contoh prinsip 

mengalami yaitu melakukan pengamatan, percobaan, penyelidikan, wawancara, dan 

penggunaan alat peraga. 

2.1.10.3.2 Interaksi 

Interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru perlu untuk 

selalu dijaga agar mempermudah dalam membangun makna. Dengan interaksi, 
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pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik, kesalahan makna berpeluang 

terkoreksi, makna terbangun semakin mantap, dan kualitas hasil belajar meningkat. 

2.1.10.3.3 Komunikasi 

Komunikasi diartikan sebagai cara menyampaikan apa yang kita ketahui. 

Interaksi saja belum cukup jika tidak dilengkapi demgan komunikasi yang baik, 

karena interaksi akan lebih bermakna jika interaksi itu komunikatif. Makna yang 

terkomunikasikan kepada orang lain secara terbuka memungkinkan untuk mendapat 

tanggapan. Bebrapa cara komunikasi yang dapat dilakukan misalnya dengan 

pajangan, presentasi, maupun laporan. 

2.1.10.3.4 Refleksi 

Refleksi berarti memikirkan kembali apa yang diperbuat/ dipikirkan. Melalui 

refleksi, kita dapat mengetahui efektivitas pembelajaran yang sudah berlangsung. 

Refleksi dapat memberikan peluang untuk memunculkan gagasan baru yang 

bermanfaat dalam perbaikan makna dan hasil pembelajaran. Dengan refleksi, 

kesalahan dapat dihindari sehingga tidak terulang. Prinsip refleksi ini juga dapat 

dijadikan sebagai wahana evaluasi dari strategi yang telah diterapkan dan hasil yang 

didapatkan, (Asmani, 2011:123). 

2.1.10.4 Peran Guru dan Siswa dalam PAKEM 

Pemeran utama dalam PAKEM adalah guru dan siswa. Keduanya ada dalam 

interaksi yang dinamis dan kontektual. Berikut ini adalah gambaran mengenai peran 

guru dan siswa dalam PAKEM menurut Asmani (2011:92) sebagai berikut: 
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2.1.10.4.1 Pembelajaran Aktif 

a. Kegiatan guru yang aktif antara lain, memantau kegiatan belajar siswa, memberi 

umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, serta mempertanyakan 

gagasan siswa. 

b. Kegiatan siswa yang aktif meliputi: 

a) membangun konsep bertanya. 

b) Bertanya. 

c) Bekerja, terlibat, dan berparpartisipasi. 

d) Menemukan dan memcahkan masalah. 

e) Mengemukakan gagasan, serta mempertanyan gagasan. 

2.1.10.4.2 Pembelajaran Kreatif 

a. Kegiatan guru yang kreatif meliputi: 

a) Mengembangkan kegiatan yang menarik dan beragam. 

b) Membuat alat bantu belajar. 

c) Memanfaatkan lingkungan. 

d) Mengelola kelas dan sumber belajar. 

e) Merencanakan proses dan hasil belajar. 

b. Kegiatan siswa yang kreatif antara lain membuat/merancang sesuatu dan 

menulis/mengarang. 

2.1.10.4.3 Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran yang efektif adalah bahwa guru mampu mencapai tujuan 

pembelajaran sedangkan siswa dapat mencapai kompetnsi yang diharapkan. 
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2.1.10.4.4 Pembelajaran Menyenangkan 

a. Guru senang karena mampu mengondisikan anak agar mampu atau berani 

mencoba, bertanya, berpendapat serta berani mempertanyakan gagasan orang lain. 

b. Siswa senang karena kegiatan belajar menarik, menantang, dan meningkatkan 

motivasi. Siswa senang karena mendapat pengalaman secara langsung dan 

kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah semakin meningkat serta 

pelajaran yang tidak membuat takut. 

Menurut Supinah (2009:36) gambaran PAKEM diperlihatkan dengan 

berbagai kegiatan yang terjadi selama pembelajaran. Pada saat yang sama, gambaran 

tersebut menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

keadaan tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kelas PAKEM, guru harus 

menyusun strategi pembelajaran sehingga relevan dengan tujuan pembelajaran, dan 

dikuasai dengan baik oleh siswa yang diajarnya, serta kegiatan pembelajarannya 

kontekstual, menarik, bervariasi dan melibatkan peran aktif siswa.  

Sejalan dengan pendapat Supinah tersebut Suparlan (2010:79) memberi 

contoh kemampuan guru dalam kegiatan pembelajaran PAKEM, sebagai berikut: 

a. Guru merancang dan mengelola pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran, misalnya: diskusi, percobaan., memecahkan 

masalah, mencari informasi, menulis laporan, dan berkunjung keluar kelas. 

b. Guru menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan. 

Misalnya  
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a) Melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara. 

b) Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri. 

c) Menarik kesimpulan. 

d) Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri. 

e) Menulis laporan/hasil karya lain dengan kata-kata sendiri. 

d. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya 

sendiri secara lisan atau tulisan. Misalnya: diskusi, memberikan lebih banyak 

pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan anak untuk membuat hasil karya 

yang merupakan pemikiran anak sendiri. 

e. Guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. 

f. Guru mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa sehari-hari. Misalnya 

dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menceritakan atau 

memanfaatkan pengalamannya sendiri. 

g. Menilai pembelajaran dan kemajuan belajar siswa secara terus-menerus. Misalnya 

dengan memantau kerja siswa dan memberikan umpan balik. 

Selanjutnya Indrawati (2009:17) menggambarkan PAKEM sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Gambaran PAKEM dalam Pembelajaran 

Guru Siswa Lingkungan 

a. Guru sebagai fasilitator. a. Siswa lebih 

mendominasi dan 

mewarnai 

pembelajaran. 

a. Guru mengatur lingkungan 

kelas dengan cara 

memajang buku-buku dan 

bahan belajar yang 

menarik, menyediakan 

pojok untuk membaca 

(pojok baca). 
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b. Guru menggunakan 

berbagai alat bantu dan 

berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat 

belajar siswa. 

b. Siswa terlibat dalam 

berbagai kegiatan yang 

mengembangkan 

pemahaman dan 

kemampuan mereka 

dengan penekanan 

belajar melalui berbuat. 

b. Hasil karya siswa dipajang 

di kelas. 

c. Guru menerapkan cara 

mengajar yang lebih 

kooperatif dan interaktif 

termasuk cara belajar 

kelompok. 

c. Siswa giat dan dinamis 

mengikuti 

pembelajaran. 

c. Kelas dibuat semenarik 

mungkin. 

d. Guru menerapkan 

berbagai strategi/ model 

pembelajaran. 

d. Secar fisik dan mental 

aktif ditandai dengan 

tercurahnya konsentrasi 

yang tinggi. 

d. Lingkungan digunakan 

sebagai sumber belajar. 

e. Guru memotivasi siswa 

melalui kegiatan yang 

menantang kemampuan 

siswa untuk berpikir 

kreatif, kritis dan mampu 

memecahkan masalah. 

e. Siswa berani 

mengemukakan 

gagasan. 

 

f. Guru menggunakan 

berbagai macam strategi 

mengajar termasuk 

pembelajaran yang lebih 

interaktif dalam kelompok 

serta lebih banyak praktek. 

f. Siswa tidak malu 

terlibat aktif dalam 

kegiatan. 

e. Tata letak/formasi kelas 

diubah dan disesuaikan 

dengan kegiatan. 

Sumber: Indrawati (2009:17) 

Dari berbagai pendapat ahli mengenai gambaran peran guru dan siswa di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya peran guru dan siswa dalam 

pembelajaran adalah aktif misalnya seringnya siswa bertanya kepada guru atau siswa 

lain, mampu menjawab pertanyaan, mau dan senang mengerjakan tugas belajar yang 

diberikan guru dan sebagainya,  kreatif mengembangkan pembelajaran melalui 
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kegiatan dan sumber belajar yang beragam, dan menyenangkan serta efektif agar 

tujuan pembelajaran tercapai seiring dengan kompetensi siswa yang meningkat. 

2.1.10.5 Proses Pelaksanaan PAKEM 

Langkah-langkah Pembelajaran PAKEM menurut Harjanto, (2000:78). 

a. Guru dan siswa meninjau ulang pelajaran yang lampau. 

b. Guru senantiasa menyajikan ide baru dan perluasan konsep. 

c. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dalam interaktif dengan 

cara belajar kelompok. 

d. Siswa belajar sendiri dalam kelompok dengan perluasan konsep (LKS). 

e. Hasil kerja individu atau kelompok dilaporkan, kemudian dipresentasikan. 

f. Anak diajak bermain dengan tujuan untuk memperdalam materi. Pekerjaan 

rumah yang diberikan guru harus dikoreksi dan dinilai. (http://skrpritha. blogspot. 

com/2012/03/penerapan-pendekatan-pembelajaran-aktif.html, diakses pada 21 

April 2012, pukul 5:45 WIB) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PAKEM menurut 

Suparlan (2010:74), sebagai berikut: 

2.1.10.5.1 Memahami Sifat yang dimiliki Anak 

Pada dasarnya anak memiliki sifat: rasa ingin tahu dan berimajinasi. Anak 

desa, anak kota, anak orang kaya, anak orang miskin, anak Indonesia, atau anak 

bukan Indonesia-selama mereka normal-terlahir memiliki kedua sifat itu. Kedua sifat 

tersebut merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap/berpikir kritis dan 

kreatif. Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita olah 

file:///E:\(http:\skrpritha.%20blogspot.%20com\2012\03\penerapan-pendekatan-pembelajaran-aktif.html,
file:///E:\(http:\skrpritha.%20blogspot.%20com\2012\03\penerapan-pendekatan-pembelajaran-aktif.html,
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sehingga subur bagi berkembangnya kedua sifat, anugerah Tuhan, tersebut. Suasana 

pembelajaran dimana guru memuji anak karena hasil karyanya, guru mengajukan 

pertanyaan yang menantang, dan guru yang mendorong anak untuk melakukan 

percobaan, misalnya, merupakan pembelajaran yang subur seperti yang dimaksud. 

2.1.10.5.2 Mengenal Anak secara Perorangan 

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki 

kemampuan yang berbeda. Dalam PAKEM (Pembelajaran Aktif, Efektif, dan 

Menyenangkan) perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam 

kegiatan pembelajaran. Semua anak dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan 

yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Anak-anak yang 

memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang 

lemah (tutor sebaya). Dengan mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya 

bila mendapat kesulitan sehingga belajar anak tersebut menjadi optimal. 

2.1.10.5.3 Memanfaatkan Perilaku Anak dalam Pengorganisasian Belajar 

Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan 

atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam 

pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, anak 

dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, anak 

akan menyelesaikan tugas dengan baik bila mereka duduk berkelompok. Duduk 

seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun 

demikian, anak perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat 

individunya berkembang. 
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2.1.10.5.4 Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Kemampuan 

Memecahkan Masalah 

Pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan masalah. Hal ini memerlukan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif 

untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Kedua jenis berpikir tersebut, kritis 

dan kreatif, berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri 

anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkannya, antara lain 

dengan sering-sering memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan yang terbuka. 

Pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata “Apa yang terjadi jika …” lebih baik 

daripada yang dimulai dengan kata-kata “Apa, berapa, kapan”, yang umumnya 

tertutup (jawaban betul hanya satu). 

2.1.10.5.5 Mengembangkan Ruang Kelas sebagai Lingkungan Belajar yang Menarik 

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam 

PAKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas 

seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa 

untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Pajangan dapat 

berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa 

gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang 

kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan baik, 

dapat membantu guru dalam pembelajaran karena dapat dijadikan rujukan ketika 

membahas suatu masalah. 

2.1.10.5.6 Memanfaatkan Lingkungan sebagai Sumber Belajar 
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Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya 

untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi 

juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber 

belajar sering membuat anak merasa senang dalam belajar. Belajar dengan 

menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan 

dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan 

lingkungan dapat men-gembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati 

(dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, 

mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram. 

2.1.10.5.7 Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk Meningkatkan Kegiatan 

Belajar 

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar. 

Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi 

antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada 

kelemahan siswa. Selain itu, cara memberikan umpan balik pun harus secara santun. 

Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas 

belajar selanjutnya. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan 

memberikan komentar dan catatan. Catatan guru berkaitan dengan pekerjaan siswa 

lebih bermakna bagi pengembangan diri siswa daripada hanya sekedar angka. 

2.1.10.5.8 Membedakan antara Aktif Fisik dan Aktif Mental 

Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan 

sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok serta 
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siswa duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut bukanlah ciri yang sebenarnya dari 

PAKEM. Aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Sering bertanya, 

mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-

tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan 

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

karena itu, guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang 

datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Berkembangnya rasa takut sangat 

bertentangan dengan PAKEM. 

2.1.10.6 Kelebihan PAKEM 

PAKEM merupakan pembelajaran yang memberikan peluang pada siswa 

untuk, (1) aktif bertanya, mengemukakan gagasan dan mempertanyakan gagasan 

orang lain; (2) kreatif, yaitu merancang atau membuat sesuatu dan menulis atau 

mengarang; (3) menguasai keterampilan yang diperlukan; (4) senang yang membuat 

siswa berani mencoba/berbuat, berani  bertanya, berani mengemukakan pendapat dan 

berani mempertanyakan gagasan orang lain, (Supinah, 2009:32). 

Disamping itu, kelebihan menggunakan PAKEM adalah pembelajaran lebih 

menarik/rekreatif. Dengan kata lain, pembelajaran dengan menggunakan metode 

PAKEM dirasa lebih menyenangkan. Penggunaan beberapa media dan sumber 

pembelajaran yang beragam dalam metode PAKEM sangat membantu siswa untuk 

mempermudah proses belajar. Dalam metode pembelajaran ini, siswa juga diberi 

kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa memiliki 

kesempatan untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya dan mengembangkan 
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keterampilannya. Kemampuan berpikir siswa dan karya-karyanya sangat dihargai 

sehingga sangat memotivasi siwa untuk belajar dengan lebih baik lagi. Pembelajaran 

lebih variatif. Dengan kata lain, metode pakem ini memberikan kesempatan kepada 

guru dan siswa untuk menciptakan suasana pembelajaran dengan menggunakan 

beberapa metode pembelajaran, tidak monoton dengan satu metode pembelajaran. 

Dan dalam beberapa hal pula, seseorang siswa dapat melakukan kegiatan melakukan 

percobaan, pengamatan, atau wawancara kemudian mengumpulkan data/jawaban dan 

mengolahnya sendiri. (http://andiborneo.blogspot. com/2009/02/kelemahan dan-

kelebihan-ctl-dan-pakem.html, diakses pada, 21 Maret 2012, pukul 13:04 WIB). 

2.1.11 Penerapan Pendekatan PAKEM dengan Media Interaktif 

Berdasarkan kajian teori, peneliti menerapkan langkah pembelajaran PAKEM 

dengan media interaktif dalam Pembelajaran Matematika di kelas IA SD Negeri 

Tawang Mas 01 Semarang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan 

(observasi) serta refleksi. 

2.1.11.1 Tahap Perencanaan 

2.1.11.1.1 Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

serta Indikator dari Mata Pelajaran Matematika dan Mata Pelajaran 

Lain yang skan Dipadukan. 

Dalam penelitian ini, mata pelajaran yang akan dipadukan adalah mata 

pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. 

  

file:///E:\(http:\andiborneo.blogspot.%20com\2009\02\kelemahan%20dan-kelebihan-ctl-dan-pakem.html
file:///E:\(http:\andiborneo.blogspot.%20com\2009\02\kelemahan%20dan-kelebihan-ctl-dan-pakem.html


77 
 

 
 

Tabel 2.2 

Identifikasi Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

 

Mata 

pelajaran 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

1. Matematika 1. Melakukan 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bilangan 

sampai 20 

1.1 Membilang 

banyak benda. 

 

1.1.1 Menyebutkan banyak 

benda 1 – 10.  

1.1.2 Menghitung banyak benda 

1 – 10.  

1.1.3 Membandingkan dua 

kumpulan benda melalui 

istilah lebih banyak, lebih 

sedikit, atau sama banyak 

bilangan sampai dengan 5. 

1.1.4 Menyelesaikan soal cerita 

sederhana yang berkaitan 

dengan membilang banyak 

benda 11 – 20.  

1.1.5 Memecahkan soal cerita 

sederhana yang berkaitan 

dengan membilang banyak 

benda 11 – 20. 

1.1.6 Memilih lambang bilangan 

yang sesuai dengan banyak 

benda. 

1.1.7 Membuat gambar benda 

sesuai jumlah yang 

diketahui. 

2. IPA 1. Mengenal 

anggota tubuh 

dan kegunaan, 

serta cara 

perawatannya. 

 

1.1 Mengenal 

bagian-bagian 

tubuh dan 

kegunaan 

serta cara 

perawatannya. 

 

1.1.1 Menyebutkan nama-nama 

bagian tubuh manusia.  

1.1.2 Menunjukkan bagian-

bagian tubuh.  

1.1.3 Menentukan fungsi bagian-

bagian tubuh. 

1.1.4 Menguraikan cara merawat 

bagian-bagian tubuh. 

1.1.5 Memilih cara merawat 

bagian-bagian tubuh yang 

benar. 

1.1.6 Menampilkan cara 

merawat bagian-bagian 

tubuh. 
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3. Bahasa 

Indonesia 

2. Mengungkap-

kan pikiran, 

perasaan,  dan 

informasi, 

secara lisan 

dengan 

perkenalan 

dan tegur sapa, 

pengenalan 

benda dan 

fungsi anggota 

tubuh,  dan 

deklamasi. 

2.3 Mendeskipsi-

kan benda-

benda di 

sekitar dan  

fungsi 

anggota tubuh 

dengan 

kalimat 

sederhana. 

 

2.3.1 Menyebutkan nama benda-

benda di sekitar. 

2.3.2 Mendeskripsikan ciri-ciri 

benda di sekitar. 

2.3.3 Menentukan kegunaan 

benda-benda di sekitar.  

2.3.4 Menguraikan bagian-

bagian tubuh.  

2.3.5 Merinci fungsi anggota 

tubuh. 

2.3.6 Menyempurnakan gambar 

anggota tubuh manusia. 

 

2.1.11.1.2 Menentukan Tema 

Menentukan tema yang sesuai dengan SK, KD, dan Indikator setiap mata 

pelajaran. Tema dalam siklus I adalah pengalaman. 

2.1.11.1.3 Membuat Jaring Tema 

Berikut jaring tema pada penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3. Jaring Tema Diri Sendiri 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar: 

2.3 Mendeskipsikan benda-benda di 

sekitar dan  fungsi anggota 

tubuh dengan kalimat sederhana. 

 

 

PKn 

Kompetensi Dasar: 

1.1 Mengenal bagian-bagian 

tubuh dan kegunaannya serta 

cara perawatannya. 

 

 

Matematika 

Kompetensi Dasar 

1.1 Membilang banyak benda. 

 
Diri Sendiri 
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2.1.11.1.4 Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Setelah membuat jaring tema selanjutnya yaitu membuat  rencana pelaksanaan 

pembelajaran sesuai pedoman penyusunan RPP dan menyusun instrumen penilaian 

berupa tes tertulis yang berkaitan dengan SK, KD serta Indikator dari masing-masing 

mata pelajaran. 

2.1.11.2 Tahap Pelaksanaan 

Melaksanakan rancangan pembelajaran dengan langkah-langkah PAKEM 

dengan media interaktif. Salah satu bentuk pelaksanaan siklus I pada pertemuan I, 

sebagai berikut. 

Tabel 2.3 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan I 

 

Tahapan/ Sintaks Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

Pra Kegiatan: 1. Mempersiapkan media interaktif dan media 

lain serta sumber belajar yanag akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

2. Do’a 

3. Presensi. 

4. Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat 

duduk siswa. 

Kegiatan awal 10 menit 

1. Guru dan siswa mengulas 

sedikit pelajaran yang lalu 

atau meninjau pekerjaan 

rumah (PR). Guru 

memberikan motivasi, 

memaparkan tujuan dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh siswa 

5. Appersepsi : 

Guru menyampaikan apersepsi, dengan cara  

mengulas pelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya yaitu mengajak siswa untuk 

membilang jari  tangan kanan secara urut. 

6. Guru memberikan motivasi dengan cara 

menyanyikan lagu dua mata saya ciptaan pak 

Kasur. 

7. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

yaitu siswa dapat menghitung dan 

menyebutkan banyak benda, menyebutkan dan 
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menunjukkan bagian-bagian tubuh serta 

menyebutkan nama benda-benda, 

merndeskripsikan ciri-ciri benda dan 

menentukan kegunaan benda-benda di sekitar. 

8. Guru menginformasikan langkah dan tema 

kegiatan yang akan dilakukan, yaitu diskusi 

kelompok dengan anggota kelompok 

berjumlah 4 yang akan mendiskusikan materi 

tema diri sendiri. 

Kegiatan Inti 40 menit 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi melalui media 

interaktif. Kemudian siswa 

membentuk kelompok 

diskusi.  

9. Siswa memperhatikan video berjudul bagian 

tubuh kita, yang diperlihatkan oleh guru 

melalui media interaktif. (Eksplorasi) 

10. Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan bilangan sampai dengan 10, nama-

nama dan menunjukkan bagian-bagian tubuh 

serta mendeskripsikan ciri-ciri dan kegunaan 

benda-benda di sekitar yang ada pada 

tanyangan video melaui media interaktif. 

(Eksplorasi) 

11. Siswa berkelompok dengan anggota kelompok 

berjumlah 4. (Elaborasi) 

3. Siswa mengerjakan soal 

latihan (LKS) yang telah 

diberikan guru. 

12. Siswa mendiskusikan soal latihan berkaitan 

dengan bilangan 1 sampai dengan 10 dan nama 

bagian-bagian tubuh serta ciri-ciri dan 

kegunaan benda-benda di sekitar. (Elaborasi) 

13. Siswa menuliskan jawaban mereka dalam 

LKS. (Elaborasi) 

4. Siswa melaporkan hasil 

diskusi, kemudian 

siswa/kelompok lain  

menanggapi. 

 

14. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, 

sementara kelompok lain yang tidak maju 

memperhatikan kelompok yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi. (Konfirmasi) 

15. Kelompok lain menanggapi atau memberi 

masukan terhadap kelompok yang sedang 

menunjukkan hasil diskusi di depan kelas. 

(Konfirmasi) 

16. Guru memfasilitasi siswa, menyelesaikan 

masalah yang belum terselesaikan. 

(Konfirmasi) 

17. Guru memberikan penguatan terhadap 

jalannya diskusi. 
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5. Siswa memajang hasil karya 

mereka. 

 

18. Siswa memajang hasil diskusi mereka pada 

papan pajang. 

19. Memberikan bintang prestasi kepada 

kelompok yang aktif dalam kegiatan diskusi 

dan presentasi.  

Kegiatan Akhir: 20 menit 

6. Siswa membuat rangkuman 

pelajaran. 

20. Siswa bersama guru menyimpulkan dan 

membuat rangkuman materi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

21. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

22. Memberikan penguatan proses dan hasil 

pembelajaran yang dilakukan siswa. 

 

7. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi. (Pengulangan) 

23. Siswa mengerjakan soal evaluasi sebagai 

pengukur seberapa jauh tingkat pemahaman 

mereka terhadap materi yang telah dipelajari. 

8. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

24. Memberikan penugasan untuk belajar rumah. 

25. Menyampaikan topik pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

 

2.1.11.3 Tahap Pengamatan (Observasi) 

Aspek yang diamati pada kualitas pembelajaran matematika melalui PAKEM 

dengan media interaktif pada siswa kelas I A SDN tawang Mas 01. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian pembelajaran melalui PAKEM oleh Nur’aeni dalam Jurnal 

Pendidikan Dasar (UPI), Nomor 11, April 2009, menunjukkan pembelajaran 

menggunakan pendekatan PAKEM dapat meningkatkan hasil belajar dan suasana 

belajar yang menyenangkan dapat mendorong murid untuk menjelajah (eksplorasi) 

sehingga seluruh aspek emosi, kognitif dan sosial dapat berkembang baik. 



82 
 

 
 

Penelitian oleh Suherman dalam Jurnal Pendidikan  Dasar (UPI) Vol. 11 No. 

1, April 2010, menerangkan bahwa proses pembelajaran yang menekankan pada 

kemampuan anak untuk menghadapi sejumlah materi pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang ada dan lebih mendorong anak untuk belajar lebih aktif, kreatif 

efektif dan menyenangkan. Sehingga pembelajaran melalui pendekatan PAKEM 

sangat diperlukan sesuai dengan dinamika perkembangan anak yang masih 

memerlukan proses kegiatan belajar yang konkrit, nyata realitas kehidupan 

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian direkomendaskan pada guru penjas, kepala 

sekolah, dinas pendidikan, PGSD dan peneliti lanjut untuk menyebarluaskan model 

ini melalui pembelajaran, penataran, pelatihan dan forum lain yang relevan. 

Penelitian oleh Santoso, Agus Budi dalam Jurnal Pendidikan (FPBS IKIP 

PGRI Madiun), Vol. 12, No. 1, Juni  2006, menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran PAKEM dapat meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Selain itu 

kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematanagn sosial dapat 

terbentuk dari beberapa tanggapan yang disampaikan sisa. 

Supardiyono dalam Jurnal Pendidikan (UNESA), Vol. 16 No. 1, Juni 2009 

menyatakan bahwa media yang telah dibuat sangat layak digunakan sebagai media 

pembelajaran.  Hasil respon siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yaitu 

89,25 % siswa menyatakan sangat setuju, sebanyak 9,65% menyatakan setuju dan 

hanya 1,09% yang menyatakan tidak setuju, dengan media interaktif yang 

dikembangkan. 

http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/author/ayi-suherman
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka berpikir dari kajian teori di atas terdiri dari tiga tahap, yaitu kondisi 

awal, tindakan, dan kondisi akhir. Setiap tahap mendeskripsikan keadaan siswa dan 

guru pada pelaksanaan pendekatan pembelajaran PAKEM dengan menggunakan 

media interaktif. Pada kondisi awal siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 kurang 

memahami  materi pelajaran matematika sehingga  nilai rata-rata ulangan hariannya  

rendah atau tidak tuntas, terbukti dari nilai ulangan harian terdapat 51,4 % siswa yang 

mempunyai nilai di bawah KKM (65), sehingga kemampuan dalam pelajaran 

matematika siswa masih rendah. Hal ini terjadi karena guru lebih mendominasi 

menggunakan metode ceramah saat memberikan materi. Guru sudah menggunakan 

inovasi dalam pembelajaran, tetapi hasilnya masih belum maksimal. Model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum dapat mengakomodir kebutuhan siswa 

dalam belajar. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan masih berorientasi pada 

konten (isi) belum memanfaatkan konteks (lingkungan). Guru kurang memberikan 

reward terhadap keberhasilan siswa, sehingga belum nampak adanya minat dan 

motivasi siswa untuk belajar serta kurangnya antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, hal itu terlihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung siswa 

kurang memperhatikan penjelasan guru dengan baik, ada beberapa siswa yang tidak 

mencoba mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, kurangnya kelengkapan catatan 

yang dimiliki, selain itu belum nampak kepercayaan diri siswa untuk menjawab 

pertanyaan guru atau mengemukakan gagasan, suasana kegiatan pembelajaran belum 
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berjalan nyaman dan menyenangkan. Kemampuan siswa dalam menyerap materi ajar 

yang diajarkan juga cukup rendah. Selain itu, guru tidak memanfaatkan media dengan 

baik saat kegiatan mengajar. Hal tersebut menyebabkan siswa kurang tertarik dengan 

materi dan akan cepat merasa jenuh. 

Berdasarkan  beberapa  masalah  di  atas  peneliti  berusaha  mencari 

pemecahan  masalahnya  yaitu  dengan  menggunakan  model  pembelajaran PAKEM 

dengan media interaktif yang diharapkan  dapat  meningkatkan  keterampilan  guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Melalui prinsip PAKEM (Mengalami, Interaksi, 

Komunikasi dan Refleksi) yang melandasi langkah pembelajaran PAKEM dengan 

media interaktif dapat membawa siswa menjadi lebih tertarik dan berminat untuk 

belajar matematika. Kerangka berfikir dapat dilihat pada skema berikut: 
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Gambar 2.4. Kerangka Berfikir 

 Pembelajaran berpusat pada siswa 

 Keterampilan guru meningkat 

 Siswa lebih aktif dalam pembelajaran 

 Siswa kreatif dalam pembelajaran 

 Hasil belajar siswa meningkat 

 Pembelajaran menyenangkan sehingga siswa tidak 

merasa bosan 

Kualitas pembelajaran Matematika meningkat 

 

 

Implementasi PAKEM dengan media interaktif dalam 

langkah pembelajaran: 

1. Guru dan siswa mengulas sedikit pelajaran yang lalu atau 

meninjau pekerjaan rumah (PR). Guru memberikan 

motivasi, memaparkan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi 

melalui media interaktif. Kemudian siswa membentuk 

kelompok diskusi.  (Pengembangan) 

3. Siswa mengerjakan soal latihan (LKS) yang telah 

diberikan guru. 

4. Siswa melaporkan hasil diskusi, siswa/kelompok lain  

menanggapi. 

5. Siswa memajang hasil karya mereka. 

6. Siswa membuat rangkuman pelajaran. 

7. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

8. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

 

Pembelajaran Matematika di Kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang 

 

 

Aktivitas Guru: 

 Guru masih berperan sentral 

 Model dan media 

pembelajaran yang 

digunakan guru belum dapat 

mengakomodir kebutuhan 

siswa 

 

 

Aktivitas Siswa: 

 Siswa kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

 Siswa kurang kreatif 

mencari informasi 

 Hasil belajar siswa sangat 

rendah 

 Siswa merasa bosan 

 

Kondisi 

Awal 

Pelaksanaan 

Kondisi 

Akhir 

Tujuan penelitian 

tercapai 



86 
 

 
 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan hipotesis yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa yang ditandai dengan: (1) 

adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa; (2) siswa lebih aktif berdiskusi 

dengan teman-temannya; (3) siswa dapat mempertanggungjawabkan hasil diskusinya 

melalui presentasi; dan (4) hasil belajar siswa meningkat. Penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan tingkat ketuntasan minimal sebesar 85 

%,  dari semua siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang pada pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

hipotesis tindakan adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran PAKEM 

dengan media interaktif maka kualitas pembelajaran matematika siswa kelas I A SDN 

Tawang Mas 01 Semarang akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan desain penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang terdiri atas beberapa siklus. Beberapa ahli mengemukakan model 

penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda, menurut Arikunto (2009:16) secara 

garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflection). Berikut 

adalah gambar alur penelitian tindakan menurut Arikunto (2009:16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Penelitian Tindakan 

(Sumber: Arikunto, 2009:16) 
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Penelitian tindakan kelas yang akan peneliti laksanakan mengkombinasikan 

antara konsep pendekatan PAKEM dengan menggunakan media interaktif yang 

menuntut anak untuk aktif dan mempermudah penanaman konsep matematika yaitu 

konsep bilangan. Penemuan konsep bilangan diperoleh dari kegiatan siswa pada saat 

memperagakan media interaktif dan alat peraga yang disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan. Evaluasi dilaksanakan pada waktu pelaksanaan tindakan setiap kali 

pertemuan, tidak hanya pada akhir siklus, jadi terdapat evaluasi proses dan hasil. 

Langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Dalam penelitian ini peneliti bersama kolaborator menyusun perencanaan 

yaitu sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran matematika dan mata pelajaran lain 

yang akan dipadukan. 

b. Menentukan tema yang sesuai dengan SK, KD, dan Indikator yang telah 

ditetapkan. 

c. Membuat jaringan tema. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan  

aktivitas siwa serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui 

PAKEM dengan media interaktif. 
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan berdasarkan 

perencanaan yang telah disusun (Sanjaya, 2009:79).  Pelaksanaan  tindakan PTK 

dimaksudkan  sebagai  aktivitas yang dirancang dengan otomatis untuk menghasilkan 

peningkatan atau perbaikan  dalam  pembelajaran  dan  praktek  pendidikan  dalam  

kondisi  kelas tertentu. Dalam pelaksanaan tindakan peneliti berperan sebagai 

pengajar dan pengumpul data. Peneliti juga meminta bantuan  teman  sejawat  untuk  

melakukan pengamatan aktivitas  guru  dan  siswa  selama  proses  pembelajaran.  

Pelaksanaan tindakan sesuai dengan konsep penelitian tindakan ini adalah  

menggunakan PAKEM berbasis media interaktif dalam pembelajaran. Aktivitas 

pembelajaran menggunakan prinsip PAKEM yaitu mengalami, interaksi, komunikasi 

dan refleksi. Di dalam proses kegiatan belajar mengajar peneliti tetap membagi siswa 

dalam kelompok karena fokus penelitian ini selain aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa selama kegiatan belajar mengajar juga diamati. 

Dalam  pelaksanaan  PTK  ini  direncanakan  dalam 2  siklus. Masing-masing 

siklus terdapat dua kali pertemuan. Materi yang akan diambil dalam penelitian ini 

yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan. 

3.1.3 Pengamatan 

Tahap ini berjalan bersamaan dengan saat pelaksanaan. Pengamatan dilakukan 

pada waktu tindakan sedang berjalan, jadi keduanya berlangsung dalam waktu yang 

sama (Arikunto, 2006:78). Observasi ini dilakukan oleh peneliti dan tim kolaborator. 

Beberapa aspek yang diamati dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa, kemampuan 



90 
 

 
 

guru dalam mengelola pelajaran dan pemanfaatan lingkungan dalam proses belajar 

mengajar, iklim belajar di kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, kualitas 

materi, dan kualitas media dalam pembelajaran IPS. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan, berdasar data yang telah terkumpul kemudian dilakukan evaluasi guna 

menyempurnakan tindakan berikutnya (Arikunto, 2006:78). Pada tahap ini peneliti 

bersama tim kolaborator melakukan refleksi, yaitu mencoba mengkaji proses 

pembelajaran yaitu aktivitas guru dan siswa,  serta  hasil  belajar,  apakah  sudah  

efektif  melihat  ketercapaian  dalam indikator  kinerja  pada  siklus  pertama.  

Kemudian  tim  kolaborasi  membuat tindak  lanjut  perbaikan  untuk  siklus  

berikutnya  mengacu  pada  silkus sebelumnya. 

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini ditetapkan berdasarkan tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas. Adapun tahap penelitian sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dua siklus penelitian, masing-masing siklus 2 kali 

pertemuan. 

3.2.2 Siklus 1 

3.2.2.1 Perencanaan 

Langkah yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah:  
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a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran matematika dan mata pelajaran lain 

yang akan dipadukan 

b. Menentukan tema yang sesuai dengan SK, KD, dan Indikator yang telah 

ditetapkan. 

c. Membuat jaringan tema. 

d. Membuat  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyiapkan media sebagai penunjang pembelajaran. 

g. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan  

aktivitas siwa serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui 

PAKEM dengan media interaktif. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanan tindakan pada siklus I dilakukan 2 kali pertemuan, yang masing-

masing terdiri dari kegiatan persiapan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir, sebagai berikut: 

3.2.2.2.1 Persiapan (waktu di luar jam pelajaran) 

a. Mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar yanag akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

b. Do’a 

c. Presensi. 

d. Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat duduk siswa. 
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3.2.2.2.2 Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru menyampaikan apersepsi, dengan cara mengulas pelajaran yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

b. Guru memberikan motivasi dengan cara menyanyikan lagu anak-anak. 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru menginformasikan langkah dan tema kegiatan yang akan dilakukan. 

3.2.2.2.3 Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Siswa memperhatikan materi yang diperlihatkan oleh guru melalui media 

interaktif. (Pengembangan) 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari.  

c. Siswa berkelompok dengan teman sebangku. 

Elaborasi  

a. Siswa mendiskusikan masalah yang diberikan guru melalui media interaktif 

dalam kelompok masing-masing. (Latihan terkontrol) 

b. Siswa menuliskan jawaban mereka dalam LKS. 

c. Guru menunjuk kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.  

d. Siswa memilih jawaban berdasarkan hasil diskusi mereka pada media interaktif, 

sedangkan  siswa yang lain dalam kelompok tersebut menempelkan kartu 

bilangan atau kartu huruf pada papan tulis sesuai dengan jawaban mereka. 

Konfirmasi 

a. Kelompok lain menanggapi kelompok yang sedang menunjukkan hasil diskusi. 
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b. Guru memfasilitasi siswa, menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. 

c. Siswa menyimak  umpan  balik  dan  penjelasan  disertai dengan menyanyikan 

lagu anak-anak yang berhubungan dengan materi yang diajarkan 

d. Guru memberikan penguatan terhadap jalannya diskusi. 

e. Siswa memajang hasil diskusi mereka pada papan pajang. 

f. Memberikan bintang prestasi kepada kelompok yang aktif dalam kegiatan diskusi 

dan presentasi. 

3.2.2.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan dan membuat rangkuman materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

b. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Memberikan penguatan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan siswa. 

d. Siswa mengerjakan soal evaluasi sebagai pengukur seberapa jauh tingkat 

pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. 

e. Memberikan penugasan untuk belajar rumah. 

f. Menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

3.2.2.2.5 Pengamatan 

Tahap  pengamatan  dilakukan  dengan mengamati  proses  pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan mengajar guru dalam  pembelajaran.   

b. Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran. 
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c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif di kelas. 

3.2.2.2.6 Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator: 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama   

b. Mengkaji  pelaksanaan  pembelajaran  dan  efek  tindakan  siklus pertama. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama.  

d. Merencanakan  perencanaan  tindak  lanjut  untuk  siklus  kedua  dengan mengacu 

pada hasil siklus pertama. 

3.2.3 Siklus 2 

3.2.3.1 Perencanaan 

Adapun langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah:  

a. Identifikasi  masalah  pada  siklus  I  dan  penetapan  alternatif  pemecahan 

masalah. 

b. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran matematika dan mata pelajaran lain 

yang akan dipadukan. 

c. Menentukan tema sesuai dengan SK, KD, dan Indikator yang telah ditetapkan. 

d. Membuat jaringan tema. 

e. Membuat  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).. 

f. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 
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g. Menyiapkan media sebagai penunjang pembelajaran. 

h. Menyipakan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan  

aktivitas siwa serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui 

PAKEM dengan media interaktif. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini guru melaksanakan  tindakan  sesuai  dengan  skenario  

pembelajaran  yang  telah diperbaiki berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. 

Pelaksanan tindakan pada siklus II juga dilakukan 2 kali pertemuan, yang masing-

masing terdiri dari kegiatan persiapan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir, sebagai berikut: 

3.2.3.2.1 Persiapan (waktu di luar jam pelajaran) 

a. Mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar yanag akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

b. Do’a 

c. Presensi. 

d. Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat duduk siswa. 

3.2.3.2.2 Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru menyampaikan apersepsi, dengan cara mengulas pelajaran yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

b. Guru memberikan motivasi dengan cara menyanyikan lagu anak-anak. 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru menginformasikan langkah dan tema kegiatan yang akan dilakukan. 
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3.2.3.2.3 Kegiatan Inti (40 menit) 

Eksplorasi 

a. Siswa memperhatikan video (CD interaktif) yang diperlihatkan oleh guru melalui 

media interaktif. (Pengembangan) 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. 

(Pengembangan) 

c. Siswa berkelompok dengan teman sebangku. 

Elaborasi  

e. Siswa mendiskusikan masalah yang diberikan guru melalui media interaktif 

dalam kelompok masing-masing. (Latihan terkontrol) 

f. Siswa menuliskan jawaban mereka dalam LKS. 

g. Guru menunjuk kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.  

h. Siswa memilih jawaban berdasarkan hasil diskusi mereka pada media interaktif, 

sedangkan  siswa yang lain dalam kelompok tersebut menempelkan kartu 

bilangan atau kartu huruf pada papan tulis sesuai dengan jawaban mereka. 

Konfirmasi 

g. Kelompok lain menanggapi atau memberi masukan terhadap kelompok yang 

sedang menunjukkan hasil diskusi di depan kelas. 

h. Guru memfasilitasi siswa, menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. 

i. Siswa menyimak  umpan  balik  dan  penjelasan  disertai dengan menyanyikan 

lagu anak-anak yang berhubungan dengan materi yang diajarkan.  (Pendalaman 

melalui permainan) 
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j. Guru memberikan penguatan terhadap jalannya diskusi. 

k. Siswa memajang hasil diskusi mereka pada papan pajang. 

l. Memberikan bintang prestasi kepada kelompok yang aktif dalam kegiatan diskusi 

dan presentasi. 

3.2.3.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan dan membuat rangkuman materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

b. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

c. Memberikan penguatan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan siswa. 

d. Siswa mengerjakan soal evaluasi sebagai pengukur seberapa jauh tingkat 

pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. 

e. Memberikan penugasan untuk belajar rumah. 

f. Menyampaikan topik pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

3.2.3.3 Pengamatan 

Tahap  pengamatan  dilakukan  seperti  pada  siklus  I  yaitu  mengamati  

proses  pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan mengajar guru dalam  pembelajaran. 

b. Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran. 

c. Melakukan  pengumpulan  data  hasil  belajar  siswa  setelah  menggunakan 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif di kelas. 
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3.2.3.4 Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama kolaborator 

melakukan refleksi sebagai berikut. 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua.  

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua.  

c. Menyimpulkan  hasil  dari  pelaksanaan  siklus  kedua. 

d. Hasil pengamatan kedua siklus kemudian dianalisis, dievaluasi dan disimpulkan 

untuk membuat laporan penelitian tindakan kelas. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 

Semarang, sebanyak 40 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 21 siswa 

perempuan. Pengamatan dilakukan dengan memfokuskan kepada 10 siswa yang 

berkemampuan rendah. Hal ini sesuai pendapat Sukajati (2008: 57), yang 

memberikan alasan penunjukan subjek didasarkan pada banyaknya kesalahan yang 

dilakukan siswa pada saat mengerjakan tes awal dan mempertimbangkan kemudahan 

peneliti saat melakukan pengamatan. Pengambilan siswa tersebut diperoleh dari 

analisis statisika yaitu nilai siswa yang berada pada rentang kuartil satu (Q 1). 

Adapun data tersebut adalah nilai awal yang diperoleh peneliti pada saat melakukan 

identifikasi masalah dalam kegiatan PPL, yang kemudian dibuat peringkat 1 – 40 

sebagai pedoman untuk mengambil ke enam siswa tersebut. 
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3.4 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah indikator yang terdapat dalam kualitas 

pembelajaran yang meliputi : 

a. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif di kelas I A SDN Tawang Mas 01 

Semarang. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan 

PAKEM dengan media interaktif di kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan 

PAKEM dengan media interaktif di kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang.  

3.5 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas I A SDN Tawang 

Mas 01 Semarang yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro Blok A – 6, Semarang. 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA  

3.6.1 Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari siswa guru dan dokumentasi. Berikut 

penjelasannya: 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, hasil evaluasi dan 

hasil wawancara guru  pengamat (observer). 
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3.6.1.2 Guru 

Sumber  data  guru  berasal  dari  lembar  observasi  aktivitas  guru  dalam 

pembelajaran matematika dengan materi bilangan dan hasil wawancara guru. 

3.6.1.3 Data dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan, 

catatan lapangan selama proses pembelajaran dan hasil foto. Sumber  data  yang  

berupa  catatan  lapangan  berasal  dari  catatan  selama proses pembelajaran berupa 

data aktivitas guru, aktivitas siswa dan kualitas pembelajaran matematika. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan jenis data berupa angka-angka yang sifatnya 

kuantitatif (Huda, 2011:82). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang yang diambil dengan memberikan 

tes tertulis pada setiap akhir kegiatan pembelajaran setiap siklusnya. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan jenis data untuk menghasilkan informasi yang 

menunjukkan kualitas tertentu (Huda, 2011:82).  Data kualitatif dalam penelitian ini 

diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa, kemampuan  guru, wawancara 

serta catatan lapangan dengan menerapkan pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif. 
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3.6.3 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

berbagai teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

3.6.3.1 Metode Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang 

hal-hal yang akan diamati atau diteliti (Sanjaya, 2009: 86). Sedangkan menurut 

Arikunto (2006), observasi merupakan kegiatan mengamati, mempertimbangkan 

kemudian mencatat penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Cara paling efektif 

dalam menggunakan metode observasi adalah melengkapinya dengan format atau 

blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Jenis metode observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi sistematis. Observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan oleh 

pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Metode 

observasi ini berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

proses belajar mengajar di kelas. Lembar observasi berisi daftar jenis kegiatan yang 

mungkin timbul dan akan diamati (Arikunto, 2006:157).  

Pada penelitian ini metode observasi akan diterapkan pada pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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3.6.3.2 Metode Tes 

Tes adalah instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaan materi pembelajaran (Sanjaya, 

2009:103). Sedangkan menurut Arikunto (2006) tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. 

Metode tes dalam penilitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar 

dan pencapaian atau prestasi belajar. Jenis tes yang akan digunakan adalah tes bentuk 

tertulis dan disusun oleh guru dengan prosedur tertentu sesuia dengan karakteristik 

anak dan cakupan materi. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk 

mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran 

siklus I dan siklus II. 

3.6.3.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2009:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen itu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dll. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dll.  

Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang akan peneliti gunakan adalah 

catatan harian, dokumen, dan foto serta isi dari media interaktif berupa CD interaktif. 

Menurut Sanjaya (2009:98) catatan harian merupakan instrumen untuk mencatat 



103 
 

 
 

segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru. 

Catatan harian berguna untuk melihat perkembangan tindakan serta perkembangan 

siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Berupa  nilai  peserta  didik  kelas  I A 

SDN Tawang Mas 01 Semarang yang digunakan  sebagai  data  tentang  hasil  belajar  

Matematika  sebelum dilakukan tindakan. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan 

tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga 

memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian (Sanjaya, 

2009:106). 

3.7.1 Analisis Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Analisis data yang berkaitan dengan keterampilan guru dan aktivitas siswa 

menggunakan teknik analisis data deskriptif. Data yang terkumpul diklasifikasikan 

dalam dua kelompok data, yaitu kuantitatif yang berupa angka-angka dan kualitatif 

yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Kedua data tersebut sangat berkaitan, 

Arikunto (2006:239) mengemukakan bahwa data kualitatif yang berbentuk kata-kata 

tersebut disisihkan untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan 

melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif. Poerwanti,dkk 

(2008: 6-9) menerangkan cara untuk mengolah data skor sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 
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c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Jika: 

R  = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n  = banyak skor 

Q2 = median 

Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1   =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  (3n + 1) untuk data ganjil 

Q4 = kuartil keempat = T = skor maksimal 

Maka didapat: 

Tabel 3.1 

Skala Penilaian Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

 

  (Sumber: Poerwanti, 2008:6-9) 

 

Langkah selanjutnya adalah membagi nilai dalam beberapa kategori 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

Skor Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20  ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2009:134). 

Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan untuk membagi penilaian dalam 

kategori yang mempunyai gradasi dari positif hingga negatif yaitu: sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang. Adapun skala ini kemudian diterjemahkan ke dalam kriteria 

persentase dengan rumus: 

 

 

Keterangan : ∑ n  = Jumlah frekuensi yang muncul 

 N  = Jumlah total 

P = Persentase 

Kriteria penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian dalam Presentase 

 

Nilai Keterangan Penilaian 

Nilai  ≥ 76 % Sangat baik 

Nilai 51% - 75% Baik 

Nilai 26% - 50% Cukup baik 

Nilai ≤ 25% Kurang baik 

Kriteria penilaian dalam persentase ini digunakan dalam analisis keterampilan 

guru dan aktivitas siswa. 

3.7.2 Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Analisis data yang berkaitan dengan hasil belajar siswa dalam penelitian ini 

menggunakan teknik penskoran tanpa koreksi dimana setiap jawaban benar diberi 
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skor satu (tergantung dari bobot butir soal) dan setiap jawaban salah diberi skor nol 

sehingga jumlah skor yang diperoleh  siswa adalah dengan menghitung banyaknya 

butir soal yang dijawab benar yaitu dengan menggunakan rumus dalam (Poerwanti, 

2008:6-3). 

  

 

Keterangan: B  =  Nilai yang diperoleh 

N  = Nilai maksimal 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas sesuai dengan KKM 

SDN Tawang Mas 01 Semarang, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Matematika di SDN Tawang Mas 01 Semarang 

 

Kriteria Ketuntasan Matematika Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

(Sumber: KKM SDN Tawang Mas 01) 

Sedangkan untuk menghitung nilai rata-rata menurut Aqib (2009:41) adalah: 

 

 

 

Keterangan :   X    : nilai rata-rata  

  ∑ X : jumlah semua nilai siswa  

  ∑ N : Jumlah siswa  
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Untuk  menghitung  presentase  ketuntasan  belajar  digunakan  rumus sebagai 

berikut :  

 

 

Analisis  ini  dilakukan  pada  saat  tahapan  refleksi  untuk  digunakan dalam  

perencanaan  selanjutnya.  Hasil  analisis  juga  dijadikan  sebagai  bahan refleksi 

dalam memperbaiki rancangan pembelajaran selanjutnya. 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran PAKEM dengan media interaktif dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang, 

dengan indikator sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika menggunakan PAKEM 

dengan media interaktif sekurang-kurangnya baik, dengan batas skor dari 20 

sampai dengan 26,5. Dilihat dari hasil evaluasi pada lembar observasi 

keterampilan guru yang dikonsultasikan dengan tabel skala penilaian 

keterampilan guru. 

b. Siswa aktif dalam kegiatan belajar baik secara individu dan kelompok yang 

ditandai dengan aktivitas siswa minimal baik, dengan batas skor dari 20 sampai 

dengan 26,5 dari hasil evaluasi lembar observasi aktivitas siswa. 

c. 85% siswa  kelas  I A SDN Tawang Mas 01 Semarang mengalami ketuntasan  

belajar individual sebesar ≥ 65 dalam pembelajaran Matematika. 



 
 

108 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian Implementasi Pendekatan 

PAKEM dengan Media Interaktif untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Matematika pada Siswa Kelas I A di SDN Tawang Mas 01 Semarang. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan I 

Pelaksanan tindakan siklus I pertemuan I dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi tindakan. Berikut ini adalah rincian 

pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan I. 

4.1.1.1 Perencanaan Siklus I Pertemuan I 

Peneliti bersama kolaborator menyusun perencanaan siklus I pertemuan I 

yaitu sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. 

b. Menentukan tema yang sesuai dengan SK, KD, dan Indikator dari mata pelajaran 

matematika, IPA, dan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan yaitu tema diri 

sendiri. 

c. Membuat jaringan tema diri sendiri. 
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d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik dengan tema diri 

sendiri yang merupakan tema dari perpaduan antara mata pelajaran matematika, 

IPA, dan bahasa Indonesia. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan  

aktivitas siwa serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui 

PAKEM dengan media interaktif 

4.1.1.2 Pelaksanaan Siklus I Pertemuan I 

 Siklus I pertemuan I dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 1 September 2012 

Tema   : Diri sendiri 

Kelas / Semester : I A / I 

Waktu   : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

Pukul   : 07.00 – 08.10 

Berikut ini adalah paparan pelaksanaan untuk siklus I pertemuan I yang terdiri 

dari pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

4.1.1.2.1 Pra kegiatan (sebelum jam pelajaran di mulai) 

Guru mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru juga melakukan pengkondisian kelas 

dengan merapikan tempat duduk siswa, memberi salam, berdo’a dan presensi siswa 

dengan menanyakan “hari ini, siapa yang tidak masuk?,” salah satu siswa yaitu BDEP 



110 
 

 
 

yang merupakan ketua kelas menjawab, “Reyhan dan Lugas.” Selanjutnya guru 

memasuki kegiatan awal pembelajaran. 

4.1.1.2.2 Kegiatan Awal (10 menit) 

Pada kegiatan awal guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang jumlah 

jari tangan kanan mereka, “Berapa jumlah jari tangan kanan kita?”. Ada siswa yang 

menjawab lima, sepuluh dan ada pula yang menjawab dua. Kemudian guru berhenti 

sejenak, karena anak-anak menjawab dengan cepat dan berantakan. Kemudian guru 

mengangkat kedua tanganya dan bertanya lagi kepada siswa “Siapa yang tahu berapa 

jumlah jari kita? Ayo coba hitung bersama-sama”. Beberapa siswa mengikuti 

mengangkat tangan kanan mereka dan menghitung bersama-sama jari tangan kanan 

mereka dengan melipat jari tangan kanan satu persatu. Setelah selesai menghitung 

sampai pada melipat jari tangan kanan yang terakhir secara serentak hampir seluruh 

siswa menjawab lima.  

Selanjutnya guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu dua mata saya. 

Pada saat menyanyikan lagu siswa masih terlihat belum antusias untuk menyanyikan 

lagu sehingga guru mengulangi menyanyikan lagu dua mata saya beberapa kali untuk 

memusatkan perhatian siswa. 

Guru kemudian memberitahukan materi yang akan dipelajari yaitu masalah 

yang berkaitan dnegan diri sendiri. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran 

serta memberikan peraturan melaksanakan diskusi yaitu berkelompok dengan jumlah 

kelompok 4 siswa. 

 



111 
 

 
 

4.1.1.2.3 Kegiatan Inti (40 menit) 

Pada kegiatan inti guru memutarkan video berjudul “Apa Saja Bagian Tubuh 

Kita” melalui media interaktif. Setelah penayangan video, kemudian guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai video yang telah diputarkan tersebut. 

“Apa saja bagian-bagian tubuh kita? Coba tunjuk dengan tangan kalian mata, telinga, 

hidung.” Siswa  menunjuk bagian-bagian tubuh yang diminta guru. Banyak siswa 

yang terlihat bingung ketika menunjukkan bagian-bagian tubuh mereka dan 

menyebutkan jumlahnya. 

Guru bertanya kembali, seperti menanyakan berapa banyak hidung, telinga, 

tangan dan kaki serta menyanyakan letak bagian-bagian tubuh yang disebutkan guru 

tersebut. Selanjutnya, guru guru mengarahkan siswa membentuk kelompok dengan 

jumlah anggota kelompok 4 orang. 

Guru membagikan lembar kerja kelompok dan juga media interaktif pada 

setiap kelompok. Pada saat pelaksanaan diskusi terlihat siswa saling berinteraksi 

dengan teman dalam kelompoknya untuk dapat menemukan jawaban. Guru 

berkeliling mengamati kerja siswa. Sesekali ada siswa yang maju atau menghampiri 

guru untuk bertanya mengenai langkah-langkah kerja pada media interaktif yang 

belum dimengerti. H al-hal yang siswa tanyankan misalnya mengenai, jumlah jari 

tangan dan kuku jari, letak telinga dan letak hidung serta cara menggunakan media 

interaktif. Guru membimbing siswa dengan meminta siswa/kelompok tersebut untuk 

menghitung jari tangan satu persatu sambil menekuk jari satu persatu sampai siswa 

menemukan jawaban sendiri. Guru juga menjelaskan bahwa hidung terletak diantara 
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mata dan mulut, hidung ada dibawah mata dan juga ada di atas hidung, jadi kedua 

jawaban tersebut adalah benar. Selain itu, guru juga memberikan bimbingan 

bagaimana langkah menggunakan media interaktif apabila langkah sebelumnya benar 

atau bagaimana bila jawaban masih salah. 

Guru membimbing siswa yang menggunakan media interaktif untuk bermain-

main. Beberapa siswa yaitu ADF, AWR, FPH, KSF, STMA, NK, MJF, LAL dan 

RWI terlihat mondar-mandir dari kelompoknya ke kelompok yang lain. Oleh karena 

itu, sesekali guru mengajak siswa bernyanyi untuk memusatkan perhatian siswa, agar 

mereka lebih tenang dan duduk pada tempat duduk masing-masing dalam 

kelompoknya. Setelah waktu yang ditentukan untuk diskusi selesai, guru kemudian 

mengajak mereka untuk membahas lembar kerja tersebut. Namun banyak siswa yang 

mengeluh bahwa pekerjaan mereka belum selesai sehingga guru memberikan 

tambahan 10 menit untuk mengerjakan kembali. 

Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk maju dan meminta kelompok 

lain untuk memperhatikan dan menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang maju. 

Guru menunjuk dua siswa pada setiap kelompok, sebagai perwakilan kelompok untuk 

maju membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Dua siswa tersebut masing-

masing mempunyai tugas yang berbeda, satu siswa bertugas membacakan hasil 

diskusi, sedangkan siswa yang satu lagi bertugas menunjukkan jawaban kelompoknya 

melalui media interaktif. 

Siswa yang bernama BDEP dan LP maju dan menunjukkan hasil diskusi 

kelompok mereka. BDEP sebagai pembaca hasil diskusi sedangkan LP sebagai 
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pengguna media interaktif. Siswa yang bernama BDEP tersebut menunjukkan hasil 

diskusi dengan kalimat sendiri yaitu gambar nomor satu namanya kaki, jumlahnya 

ada dua, jari kakinya ada sepuluh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Bagian Tubuhku 

Kemudian guru menanyakan kepada siswa yang lain agar siswa yang lain 

mananggapi jawaban BDEP tersebut, nmaun tidak ada tanggapan/jawaban yang 

berbeda. Guru menghampiri LP dan meminta LP untuk menunjukkan jawaban 

melalui media interaktif dan media tersebut menunjukkan jawaban BDEP benar. 

Semua siswa tepuk tangan. Guru kemudian mempersilahkan BDEP dan LP untuk 

kembali ke kelompoknya. Dan menunjuk FPH dan RRER maju untuk menunjukkan 

hasil kerjanya. Jawaban FPH menunjukkan benar pada poin ke 1 dan poin ke 2 yaitu 

bahwa gambar 2 adalah tangan, berjumlah 2. Namun pada poin ke 3 jawaban 

kelompok FPH salah, yaitu untuk menunjukkan jumlah kuku di jari tangan, jawaban 

mereka adalah 5.  

MJF dan GEB adalah kelompok yang maju setelah kelompok FPH. MJF dan 

GEB menunjukkan jawaban yang benar pada nomor 3 di pon ke 1 yaitu menunjukan 
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5 

3 
2 

1 

4 



114 
 

 
 

gambar nomor 3 sebagai gambar mulut dan ke 2 yaitu menunjukkan jumlah mulut 

yaitu ada satu. Namun pada poin ke tiga untuk menunjukkan letak mulut, MJF masih 

kurang tepat, yang seharusnya ada di bawah hidung, akan tetapi jawaban MJF adalah 

di bawah mata. 

Selanjutnya kelompok yang maju adalah KSF dan DCEP, ADSP dan FPH dan 

kelompok RWI dan YAK. Ketiga kelompok tersebut menunjukkan benar dan salah 

yang relatif sama. Kesalahan mereka ada pada masalah letak dari masing-masing 

anggota tubuh. 

Kelompok terakhir yang maju adalah OOMP dan MNAS. OOMP 

menunjukkan jawaban yang benar yaitu bahwa pakaian yang di pakai oleh boneka 

dalam gambar berwarna biru dan mempunyai 2 tangan.  

 

Gambar 4.2. Bonekaku 

Dalam mengerjakan lembar kerja yang memuat tentang membilang dan 

menunjukkan bagian-bagian tubuh tersebut, sebagian besar siswa masih kesulitan 

dalam menunjukkan letak bagian-bagian tubuh. Siswa juga masih banyak yang 

mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer meskipun sebelumnya telah 

dijelaskan oleh guru. 
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Guru meminta siswa/kelompok yang maju untuk menempelkan hasil diskusi 

mereka di papan pajang yang telah disediakan setelah selesai dipresentasikan dan 

memberikan bintang prestasi kepada siswa-siswa yang berani maju. Kelompok yang 

tidak mendapat kesempatan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi, mereka 

mengumpulkan hasil diskusi kepada guru. Kemudian guru melihat hasil evaluasi 

setiap kelompok secara keseluruhan. Sebagian siswa sudah memahami materi yang 

telah didiskusikan, tetapi dalam memberikan evaluasi masih ada yang tidak tepat. 

Setelah proses pembahasan lembar kerja selesai guru meminta siswa untuk 

kembali ke tempat duduk masing-masing dan mengembalikan media interaktif ke 

tempat semula. 

4.1.1.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit) 

Pada kegiatan akhir guru merefleksi pembelajaran dengan mengadakan tanya 

jawab dengan siswa untuk mengulang materi-materi yang belum jelas. Kemudian 

guru bersama siswa menyimpulkan dan merangkum materi yang telah dipelajari. 

Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan kepada 

setiap siswa. Pada saat mengerjakan evaluasi masih ada beberapa siswa yang 

menanyakan jawaban kepada guru. Untuk mengatasi hal tersebut guru memberikan 

penguatan dan motivasi bahwa mereka bisa mengerjakan bila membaca soal terlebih 

dahulu dan duduk dibangku masing-masing, karena pada waktu itu mereka bersama-

sama bertanya sambil membawa lembar evaluasi maju mengikuti guru. Guru 

meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, setelah waktu yang telah 

ditentukan selesai.  
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Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan 

tugas rumah serta memberikan rincian materi untuk pertemuan selanjutnya. 

4.1.1.3 Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan I 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan I terdiri dari 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Berikut ini 

adalah paparan dari ketiga variabel pengamatan tersebut. 

4.1.1.3.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Pembelajaran Siklus I Pertemuan I 

Keterampilan guru diamati menggunakan lembar pengamatan yang terdiri dari 

8 aspek keterampilan guru. Dari pengamatan keterampilan guru pada siklus I 

pertemuan I diperoleh data yang tersaji pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Data Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I 

 

No. Indikator Skor Kategori 

1. Mempersiapkan pembelajaran 4 Sangat baik 

2. Membuka pelajaran 3 Baik  

3. Menyampaikan materi pembelajaran 2 Cukup 

4. Mendorong siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran 

3 Baik 

5. Menggunakan media interaktif dan sumber 

belajar yang beragam 

3 Baik 

6. Mengelola kelas 1 Kurang 

7. Interaksi belajar mengajar 2 Baik  

8. Menutup pelajaran 2 Baik 

Jumlah skor 20 Baik 

Presentase 62,5% Baik 

Keterangan tabel:  

Kategori : 1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik 
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Tabel 4.1 menunjukkan jumlah skor keterampilan guru pada siklus I 

pertemuan I adalah sebesar 20 dengan kategori baik. Dari 8 aspek keterampilan guru 

yang diamati, ada 1 indikator yang memperoleh skor 4, ada 3 indikator yang 

memperoleh skor 3 dan ada 3 indikator yang memperoleh skor 2 serta 1 indikator 

yang memperoleh skor 1. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap 

indikator dalam diagram batang 4.3. 

 

Gambar 4.3. Diagram Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan I 

Perolehan skor pada tabel dan gambar 4.1 tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Mempersiapkan pembelajaran 

Keterampilan guru untuk mempersiapkan pembelajaran mendapatkan skor 4. Hal 

ini berarti ada 4 deskriptor tampak, yaitu dari menyiapkan rencana pembelajaran 

dan media yang akan digunakan, mempersiapkan kebutuhan atau bahan yang 
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diperlukan dalam kegiatan belajar yang akan dilaksanakan serta memeriksa 

kesiapan belajar siswa. 

2. Membuka pelajaran 

Perolehan skor untuk indikator membuka pelajaran adalah 3 skor. Hal ini berarti 

ada 3 deskriptor yang muncul yaitu: menarik perhatian siswa dengan interaksi 

yang bervariasi yang dilakukan guru dengan mengajak siswa bernyanyi dan 

bertepuk tangan, guru juga mengemukakan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok 

materi (tema) yang akan dipelajari serta melakukan aperspsi dengan mengaitkan 

materi yang lau dengan materi yang akan dipelajari. 

3. Menyampaikan materi pembelajaran 

Indikator menyampaikan materi pembelajaran memperoleh 2 skor. Hal ini berarti 

ada 2 deskriptor yang tampak yaitu guru menyampaikan materi melalui media 

interaktif dan mengaitkan materi dengan pengetahuan awal siswa dan mata 

pelajaran lain. 

4. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

Pada indikator mendorong siswa untuk bereran aktif dalam pembelajaran, 

keterampilan guru mendapatkan 3 skor yang berarti ada 3 deskriptor yang 

nampak. Adapun 3 deskriptor yang muncul yaitu: adanya interaksi komunikatif 

antara guru dan siswa, siswa juga nampak lebih aktif dari pada guru, serta guru 

telah menggunakan metode mengajar yang bervariasi sesuai dengan kerangka 

model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

model pembelajaran PAKEM. 
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5. Menggunakan  media interaktif dan sumber belajar yang beragam. 

Indikator menggunakan media interaktif dan sumber belajar yang beragam 

memperoleh 3 skor yang berarti ada 3 deskriptor yang nampak. Adapun 3 

deskriptor yang muncul yaitu: media interaktif dan sumber belajar yang 

digunakan mampu memberikan pengalaman langsung dan dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna dan berkesan bagi siswa, meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menghasilkan karya pemikiran sebagai hasil belajar dan 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara pendidik dan guru,  siswa dan  

siswa. 

6. Mengelola kelas 

Pada indikator mengelola kelas skor yang diperoleh adalah 1 yang berarti hanya 

ada 1 deskriptor yang nampak. Deskriptor yang nampak tersebut yaitu guru 

memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif. Penghargaan tersebut berupa 

bintang prestasi yang diberikan kepada setiap siswa aktif menjawab pertanyaan 

atau maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

7. Interaksi belajar mengajar 

Indikator interaksi belajar mengajar meperoleh skor 2. Hal ini berarti ada 2 

deskriptor yang nampak. Dua deskriptor tersebut yaitu: guru menerangkan materi 

baik secara lisan maupun secara tulisan, selain itu guru juga memberi bantuan 

belajar secara individual. 

8. Menutup pelajaran 
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Pada indikator menutup pelajaran diperoleh skor 2 yang berarti ada 2 deskriptor 

yang nampak. Dua deskriptor yang nampak tersebut yaitu: guru memberikan 

refleksi dengan mengajak siswa megingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung, guru juga memberikan evaluasi sesuai dengan 

indikator yang dirumuskan di rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

4.1.1.3.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

Pertemuan I 

Aktivitas siswa diamati menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa 

yang terdiri dari 8 aspek. Dari pengamatan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I 

diperoleh data yang tersaji pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Data Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

No

. 
Nama Siswa 

Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa Jumla

h 

Kategor

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AAPG 3 3 2 2 3 2 2 3 20 Baik 

2. AAZ 3 2 2 2 2 2 2 2 17 Cukup 

3. BDEP 3 2 2 1 2 2 2 3 17 Cukup 

4. FPH 2 2 2 2 3 2 2 2 17 Cukup 

5. LAL 3 3 3 2 3 2 2 2 20 Baik 

6. MFP 3 3 2 2 3 2 2 3 20 Baik 

7. MJF 3 2 2 2 4 2 2 3 20 Baik 

8. ODA 2 2 2 2 4 2 2 3 20 Baik 

9. RRER 3 2 2 2 4 2 2 3 20 Baik 

10. YAK 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Cukup 

Jumlah Skor 28 24 21 18 29 20 20 26 188 

 Rata-rata Skor 2,8 2,4 2,1 1,8 2,9 2 2 2,6 18,8 Cukup 

Persentase 58,75% Baik 
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Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa pada 

siklus I Pertemuan I adalah sebesar 188 dari 10 siswa dengan rata-rata skor sebesar 

18,8 dengan kategori cukup. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap 

indikator dalam diagram batang 4.4. 

Gambar 4.4. Diagram Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

Perolehan skor aktivitas siswa yang tersaji dalam tabel dan gambar diagram 

batanga di atas, dipaparkan sebagai berikut: 

1. Kesiapan siswa di awal pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa untuk kesiapan siswa di awal pembelajaran memperoleh 

rata-rata skor 2,8. Deskriptor yang selalu muncul adalah siswa tertib dan rapi di 

tempat duduk masing-masing dan siswa datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai. Berikutnya deskriptor yang muncul pada 8 siswa dari 10 siswa yang 

difokuskan adalah siswa memperhatikan penjelasan atau petunjuk guru untuk 
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memulai pelajaran, sementara deskriptor yang tidak pernah tampak adalah siswa 

menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Mereka 

mengeluarkan alat tulis setelah mendapatkan perintah dari guru. 

2. Menanggapi apresepsi 

Indikator aktivitas siswa pada menanggapi aprespsi memperoleh rata-rata skor 

2,4. Deskriptor yang selalu muncul adalah siswa mendengarkan dan 

memperhatikan apresepsi yang diberikan guru, sedangkan deskriptor yang muncul 

pada 6 siswa dari 10 siswa yang difokuskan adalah siswa menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru melalui apresepsi dan siswa terlihat antusias dalam 

menaggapi apresepsi yang dilakukan guru. Berikutnya adalah deskriptor 

mengajukan pertanyaan pada guru, hanya tampak pada 2 siswa. 

3. Siswa berperan aktif dalam penggunaan media interaktif 

Indikator aktivitas siswa pada aktif dalam penggunaan media interaktif 

memperoleh rata-rata skor 2,1. Deskriptor yang sering muncul adalah siswa 

mendiskusikan isi materi yang ditayangkan melalui media interaktif sebanyak 8 

siswa. Deskriptor terlibat dalam penggunaan media terlihat pada 7 siswa dan 

siswa mampu memperkaya pengalamannya melalui media nampak pada 6 siswa 

hal ini ditunjukkan dengan keaktifan dan keantusiasan mereka dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan melalui media tersebut. Sedangkan 

untuk deskriptor siswa menggunakan media interaktif sesuai petunjuk tidak 

pernah nampak. 

4. Melakukan diskusi kelompok 
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Indikator aktivitas siswa pada melakukan diskusi kelompok memperoleh rata-rata 

skor 1,8. Deskriptor yang selalu nampak adalah ikut mengkaji permasalahan yang 

diutarakan oleh guru di dalam kelompok dan ada 2 siswa yang hanya 

menampakan deskriptor tersebut. Deskriptor mengeluarkan pendapat atau 

memberi masukan dalam mencari alternatif pemecahan masalah nampak pada 5 

siswa. Berikutnya 3 siswa nampak pada deskriptor ikut melakukan percobaan 

dengan media yang disediakan dan memberikan saran positif dalam pengambilan 

keputusan. 

5. Menuliskan hasil diskusi kelompoknya 

Indikator aktivitas siswa pada menuliskan hasil diskusi kelompoknya memperoleh 

rata-rata skor 2,9. Deskriptor yang selalu nampak pada setiap siswa adalah 

menuliskan hasil diskusi dalam LKS dan menuliskan hasil diskusi secara bersama 

dengan kelompoknya. Deskriptor siswa menuliskan hasil diskusi dengan bahasa 

sendiri nampak pada 6 siswa. Sedangkan deskriptor siswa menuliskan hasil 

diskusi dalam buku catatan masing-masing nampak pada 3 siswa. 

6. Mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

Indikator aktivitas siswa pada mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

memperoleh rata-rata skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 7 siswa yang 

menampakan deskriptor menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah 

dipahami, 5 siswa yang berbagi tugas dalam penyajian hasil kerja, 5 siswa yang 

menjelaskan bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan, serta 3 siswa yang 
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merespon tanggapan yang muncul ketika kelompok lain menanggapi hasil 

diskusi. 

7. Mengerjakan soal evaluasi 

Indikator aktivitas siswa pada mengerjakan soal evaluasi memperoleh rata-rata 

skor 2. Deskriptor yang selalu muncul pada 6 siswa adalah mengerjakan soal 

evaluasi sesuai dengan uraian petunjuk dari guru. Berikutnya ada 7 siswa yang 

tertib dan tenang dalam mengerjakan soal evaluasi, 7 siswa yang mampu 

mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri. Sedangkan untuk deskriptor 

mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan waktu yang ditentukan tidak ada yang 

muncul pada setiap siswa. 

8. Merayakan hasil pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa pada merayakan hasil pembelajaran memperoleh rata-

rata skor 2,6. Hal ini ditunjukkan siswa merayakan hasil belajar dengan 

memajang karya mereka di papan pajang sebanyak 4 siswa, siswa merayakan 

hasil belajar dengan bertepuk tangan yang dilakukan oleh 9 siswa, siswa juga 

merayakan hasil belajar dengan antusias yang dilakukan oleh 7 siswa, serta siswa 

merayakan hasil belajar dengan menyanyikan lagu dua mata saya seperti yang 

mereka nyanyikan pada awal pembelajaran yang dilakukan oleh 6 siswa. 

Keterampilan guru akan mempengaruhi aktivitas siswa sedangkan aktivitas 

belajar siswa akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Ketiganya berbanding lurus, 

jika dari keterampilan guru mengalami peningkatan maka sampai pada hasil belajar 
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juga akan mengalami peningkatan. Berikut adalah hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran siklus I pertemuan I. 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus I Pertemuan I 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika melalui penerapan 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif siklus I pertemuan I diperoleh dari hasil 

tes evaluasi dengan tema Diri Sendiri yang dilaksanakan pada akhir proses 

pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 38 siswa. Data 

yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

 Data Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan I 

  

Interval Nilai Frekuensi 
Kualifikasi 

Ketuntasan 

≥ 65 27 Tuntas 

< 65 11 Tidak Tuntas 

Jumlah 38  

Ketuntasan klasikal : 71,05% = 71% 

 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan siswa yang tuntas belajar sebanyak 27 siswa 

dan siswa yang tidak tuntas belajar sebanyak 11 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 71%. 
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Dari data hasil belajar siswa di atas digambarkan diagram ketuntasan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.5. Diagram ketuntasan hasil belajar siklus I pertemuan 1 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika dengan tema 

Diri Sendiri melalui penerapan pendekatan PAKEM dengan media interaktif sebesar 

70 dengan perolehan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 30. 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I Pertemuan I 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus I pada pertemuan I diperoleh data 

berupa hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika tema diri sendiri melalui penerapan pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif. Refleksi ini dilaksanakan oleh peneliti dengan kolaborator 

untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi 

digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus I 

pertemuan II. Refleksi ini lebih difokuskan pada masalah dan keberhasilan yang 

71%
29%

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa

Tuntas Tidak tuntas
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muncul selama tindakan. Adapun permasalahan dan keberhasilan yang muncul dalam 

pembelajaran sebagai berikut. 

4.1.1.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap keterampilan guru pada siklus I 

pertemuan I, ditemukan berbagai kendala dan keberhasilan sebagai berikut. 

a. Guru sudah memberikan pembelajaran sesuai dengan pilar-pilar PAKEM yaitu 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Hal ini ditunjukkan 

dengan siswa yang sudah banyak menampakan aktivitas belajar, seperti bertanya 

kepada guru, menjawab pertanyaan guru, berdiskusi dengan kelompok, berbicara 

di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja dan bernyanyi. Siswa kreatif 

dalam memecahkan masalah melalui media interaktif. Menyenangkan karena 

dalam pembelajaran banyak siswa yang menampakkan keantusiasan belajar, tidak 

bosan dan selalu ceria selama pembelajaran berlangsung. Serta efektif yang 

ditandai dengan lebih banyak siswa yang tuntas. 

b. Guru memberikan pembelajaran yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, 

dan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa yaitu tentang 

dirinya sendiri (Diri Sendiri). Siswa juga sudah diberikan waktu untuk 

menggunakan media inetraktif. Siswa terlihat antusias dalam menggunkan media 

tersebut. Namun, ada beberapa siswa yang masih tampak bingung dalam 

menggunakan media interaktif. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan yang muncul.  
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c. Guru belum menyampaikan pembagian tugas dalam kelompok, seperti siapa yang 

penulis dan juru bicara pada masing-masing kelompok. Guru kurang memberikan 

pengarahan cara mengoperasikan media interaktif, sehingga siswa kebingungan 

bagaimana cara menggunakannya. Guru juga belum membacakan petunjuk 

lembar kerja sehingga siswa kebingungan bagaimana cara (urutan) mengerjakan 

lembar kerja. Guru belum bisamengelola waktu dengan baik sehingga waktu yang 

diperlukan dalam pembelajaran siklus I tidak sesuai dengan yang direncanakan 

yaitu 70 menit. Suasana kelas juga sangat ramai. Bahkan suara guru yang sudah 

keras menjadi tidak terdengar karena kalah dengan suara siswa yang sangat ramai. 

d. Guru telah melakukan penguatan dan penghargaan kepada setiap kelompok.  

e. Keterampilan guru masuk kategori baik dengan skor yang diperoleh sebesar 20.  

4.1.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan I, ditemukan berbagai kendala dan keberhasilan sebagai berikut. 

a. Siswa sudah bekerjasama dengan anggota kelompoknya, saling berdiskusi dalam 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan media interaktif. Akan tetapi, ada 

beberapa siswa yang masih sibuk bermain sendiri, bercanda dengan temannya dan 

ada yang berjalan-jalan ke tempat kelompok lain. 

b. Siswa menggunakan media interaktif. Media interaktif yang digunakan tersebut 

sudah sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran serta dapat memfasilitasi 

peran aktif siswa dalam pembelajaran. Hal ini terbukti dengan diberikannya 

kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah menggunakan media 
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interaktif. Petunjuk penggunaan media juga sudah diberikan secara tertulis dalam 

lembar kerja, namun guru belum memberikan arahan tentang cara penggunaan 

media tersebut dan siswa hanya diminta membaca petunjuk penggunaannya 

dalam lembar kerja yang menyebabkan siswa sering bertanya tentang cara kerja 

yang belum dipahami. Beberapa siswa mengalami kesulitan belajar, sehingga 

siswa tersebut kurang aktif dalam melaksanakan diskusi dan mempercayakan 

pada teman yang lebih mampu. Secara garis besar siswa dapat menggunakan 

media interaktif dengan baik sesuai dengan petunjuk dalam lembar kerja, namun 

terkadang masih ada beberapa siswa yang menggunakannya untuk bermain. 

c. Siswa menyampaikan hasil kerja. Ketika menyampaikan hasil kerja mereka 

tampak antusias, bahkan ada beberapa kelompok yang saling berebut untuk 

menjadi perwakilan kelompok yang akan menyampaikan hasil pekerjaan 

kelompoknya. Saat penyampaian hasil kerja, sebagian siswa, bersuara pelan 

sehingga tidak terdengar oleh semua siswa di kelas. Hal tersebut membuat siswa 

lainnya ramai dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya.  

d. Siswa belum tampak aktif memberikan tanggapannya terhadap hasil kerja 

kelompok lain. Siswa hanya mau memberikan tanggapannya ketika ditunjuk oleh 

guru untuk menanggapi. 

e. Sebagian siswa tidak memasang hasil karyanya, sehingga mereka kecewa karena 

di awal pembelajaran telah dijanjikan bahwa karyanya akan di pajang di kelas. 

f. Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori baik dengan skor yang 

diperoleh sebesar 58,75. 
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4.1.1.4.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada pertemuan I menunjukkan ketuntasan klasikal hasil 

belajar sebesar 71%. Secara umum kesulitan siswa terjadi pada soal dengan wacana 

atau soal cerita yang panjang. 

4.1.1.5 Revisi 

 Berdasarkan temuan (refleksi) permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus I pertemuan I, disimpulkan bahwa pembelajaran matematika tema diri sendiri 

melalui perepan penedekatan PAKEM dengan media interaktif diperlukan adanya 

perbaikan/revisi untuk melanjutkan ke siklus I pertemuan II karena indikator 

keberhasilan belum tercapai secara menyeluruh. Adapun perbaikan yang dilakukan 

sebagai berikut. 

4.1.1.5.1 Keterampilan Guru 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru. 

a. Guru harus menyampaikan pembagian tugas dalam kelompok sehingga seluruh 

anggota kelompok mengerti tanggung jawabnya dalam kelompok. 

b. Guru harus memberikan pengarahan cara mengoperasikan media interaktif baik 

secara kelompok maupun individual. Sehingga siswa mengerti apa yang harus dia 

lakukan terhadap media tersebut. 

c. Guru harus menyampaikan urut-rutan kerja kelompok secara runtut dan 

membacakan kembali petunjuk LKS agar siswa tidak bingung apa yang harus 

dilakukan terlebih dahulu,  apa yang harus dilakukan berikutnya, mana yang harus 

diisi jawaban dan mana yang tidak perlu dijawab. 
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d. Guru harus menyampaikan alokasi waktu untuk setiap subkegiatan pembelajaran 

agar siswa tahu berapa lama waktu yang mereka gunakan untuk mengerjakan 

tersebut sehingga tidak meminta tambahan waktu dan pembelajaran dapat diakhiri 

sesuai perencanaan. 

e. Guru harus memberikan bimbingan dan motivasi bagi siswa yang mengalami 

kesulitan baik secara kelompok maupun individual. 

f. Media interaktif yang digunakan guru harus diperbaiki dengan menggunkan 

ukuran huruf yang lebih besar agar dapat terbaca jelas dari semua arah. 

g. Guru harus menyediakan media pameran (papan pajang) yang besar. 

h. Guru harus mengelola kelas dengan baik agar kelas menjadi tenang dan kondusif 

untuk belajar siswa. 

i. Suara guru harus dikeraskan kalau perlu guru menggunakan mikrofon agar suara 

guru terdengar keras. 

4.1.1.5.2 Aktivitas Siswa 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

antar lain: 

a. Guru harus memberikan pengarahan mengenai pembagian tugas  dalam kelompok 

sehingga siswa dapat melaksanakan kerja kelompok secara maksimal, dimana 

masing-masing anggota kelompok mempunyai tanggung jawab bersama atas hasil 

kerja kelompoknya, saling bertukar pendapat untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam LKS sehingga tidak ada siswa yang bermain sendiri. 
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b. Guru harus memberikan pengarahan yang jelas bagaimana cara mengoperasikan 

media interaktif baik secara kelompok maupun individual. Sehingga siswa 

mengerti cara menggunkan media interaktif tersebut dengan benar. 

c. Guru harus memberikan bimbingan kepada siswa/kelompok untuk bertanya hal 

apa pun yang tidak dipahami yang berhubungan dengan pengerjaan lembar kerja. 

d. Guru harus selalu mengingatkan alokasi waktu untuk kerja kelompok dan 

menyelesaikan soal evaluasi sehingga siswa tidak meminta tambahan waktu. 

e. Guru harus memberikan bimbingan dan motivasi bagi siswa yang mengalami 

kesulitan baik secara kelompok maupun individual. 

f. Guru harus memperbaiki media interaktif dengan menggunakan ukuran huruf 

yang lebih besar agar dapat terbaca jelas dari semua arah. 

g. Guru harus menyediakan media pameran (papan pajang) yang besar sehingga 

semua siswa/kelompok dapat memajang hasil karyanya (hasil diskusi). 

h. Guru harus mengeraskan suara agar siswa memperhatikan guru yang sedang 

menjelaskan materi atau memberikan pengarahan di depan kelas. 

4.1.1.5.3 Hasil Belajar 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu meningkatkan ketuntasan klasikal yang sesuai indikator keberhasilan. Dari 

ketuntasan klasikal pertemuan 1 sebesar 71 % sampai pada ketuntasan klasikal yang 

sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 85%. Dengan cara, memperbaiki 

pembelajaran siklus I pertemuan II secara keseluruhan. Sehingga mampu mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. 
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan II 

Pelaksanan tindakan pada setiap pertemuan sama dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai pada proses pengamatan tindakan. Berikut ini adalah rincian dari 

ketiga hal tersebut pada siklus I pertemuan II. 

4.1.2.1 Perencanaan Siklus I Pertemuan II 

Peneliti bersama kolaborator menyusun perencanaan siklus I pertemuan II 

yaitu sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. 

b. Menentukan tema yang sesuai dengan SK, KD, dan Indikator dari mata pelajaran 

yang telah ditetapkan yaitu tema diri sendiri. 

c. Membuat jaringan tema diri sendiri. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik dengan tema diri 

sendiri yang merupakan tema dari perpaduan antara mata pelajaran matematika, 

IPA, dan bahasa Indonesia. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan  

aktivitas siwa serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui 

PAKEM dengan media interaktif 

4.1.2.2 Pelaksanaan Siklus I Pertemuan II 

Siklus I pertemuan II dilaksanakan pada: 

Hari/tanggal  : Selasa, 4 September 2012 
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Tema   : Diri Sendiri 

Kelas/Semester : I A / I 

Waktu   : 2 X 35 menit (1 pertemuan) 

Pukul   : 09.00 – 10.10 

Berikut merupakan paparan siklus I pertemuan II yang terdiri dari pra 

kegiatan sebelum jam pelajaran di mulai, kegiatan awal, kegaitan inti dan kegiatan 

akhir. 

4.1.2.2.1 Pra Kegiatan 

Guru mempersiapkan media interaktif dan sumber belajar yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. Guru juga melakukan pengkondisian kelas dengan 

merapikan tempat duduk siswa, memberi salam, berdo’a dan presensi siswa dengan 

menyakan “hari ini, siapa yang tidak masuk?,” siswa menjawab “Rayfen”. RF masih 

sakit sehingga hari ini dia tidak masuk, sedangkan LJP yang pada pertemuan pertama 

tidak masuk, hari ini dia masuk. Sehingga siswa yang mengikuti pelajaran pada siklus 

I pertemuan II ini sebanyak 39 siswa.  

4.1.2.2.2 Kegiatan Awal (10 menit) 

Pada kegiatan awal ini guru melakukan appersepsi dengan mengulas pelajaran 

yang telah lalu. Guru menunjukkan gambar dinda dengan bagian-bagian tubuhnya 

dan menanyakan “Anak-anak, kalian masih ingat dengan bagian-bagian tubuh kita? 

Ada apa saja bagian tubuh kita?.“ Beberapa siswa menjawab, “Ada mata, hidung, 

telinga, telinga, dan mulut.“ 
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Kemudian guru melakukan motivasi dengan mengajak siswa untuk bernyanyi 

lagu Heli dengan lirik yang diubah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6. Slide Guna Bagian Tubuhku 

Guru kemudian memberikan rincian materi bahwa hari ini akan belajar 

dengan tema diri sendiri, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

memberikan peraturan melaksanakan diskusi yaitu berkelompok dengan jumlah 

kelompok 4 siswa. 

4.1.2.2.3 Kegiatan Inti (40 menit) 

Pada kegiatan inti guru memutarkan video berjudul “Kegunaan Bagian Tubuh 

Kita” melalui media interaktif. Setelah penayangan video, guru melakukan tanya 

jawab mengenai materi kegunaan bagian-bagian tubuh yang terdapat dalam media 

interaktif. Guru memberikan pertanyaan tersebut dengan memberikan ulasan singkat 

tentang bagian-bagian tubuh, berikut beberapa pertanyaan yang di lontarkan kepada 

siswa “Mata kita jumlahnya ada dua, apa ya gunanya mata kita?.” Beberapa siswa 

“Guna Bagian Tubuhku“ 

aku punya dua mata 

berfungsi untuk melihat 

juga punya dua telinga 

untuk mendengarkan 

hidung mencium 

mulut tuk makan 

tangan memegang 

kaki berjalan 

berlari yang kencang 

ayo jalan-jalan 
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menjawab, “ Untuk melihat, Bu.” Guru melanjutkan memberikan reward dan 

melanjutkan ulasan dan pertanyaanya dengan membenarkan jawaban siswa dan 

menanyakan jumlah dan kegunaan mulut. Siswa menjawab dengan sepengetahuannya 

yang rata-rata benar seperti mulut untuk makan, minum, dan mulut untuk berbicara 

(ngomong). Selanjutnya guru memberi pertanyaan berupa “Mata kita ada dua dan 

mulut ada satu. Coba kalian bandingkan manakah yang lebih banyak? Manakah yang 

lebih sedikit?.” Siswa tidak langsung menjawab, sehingga guru memberikan 

bimbingan dengan menuliskan jumlah mata dan mulut di papan tulis, kemudian guru 

mengambil 3 pensil, dua pensil untuk menyimbolkan jumlah mata dan satu bolpoin 

untuk menyimbolkan jumlah mulut, seraya berkata “Ada 2 mata dan 1 mulut, yang 

mana yang jumlahnya lebih banyak, anak-anak?.” Siswa menjawab “Mata.” guru 

melanjutkan perkataanya “Jadi mata lebih banyak dari mulut”. Guru melanjutkan 

pertanyaan “Mata lebih banyak dari mulut jadi mulut apakah lebih banyak atau lebih 

sedikit anak-anak?.” Hampir seluruh siswa menjawab “lebih sedikit.” Guru 

memberikan reward kepada setiap jawaban siswa. 

Guru kembali meberikan pertanyaan “Apa gunanya telinga? Apa gunanya 

tangan? Telinga dan tangan kita banyak yang mana atau sama banyak ya?. Untuk 

mengetahui hal itu, sekarang kalian berkelompok, setiap kelompok ada 4 anak.” 

Selanjutnya guru mengarahkan siswa membentuk kelompok dengan teman sebangku. 

Guru membagikan lembar kerja dan media interaktif pada setiap kelompok. 

Kemudian guru memberitahukan cara mengerjakan lembar kerja siswa melalui media 

interaktif dengan memberikan contoh mengerjakan soal latihan dengan menggunkan 
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media interaktif, setelah siswa paham setiap kelompok melaksanakan diskusi. Guru 

juga memberitahukan waktu untuk berdiskusi yaitu selama 20 menit. Pada saat 

pelaksanaan diskusi terlihat siswa saling berinteraksi dengan teman yang lain untuk 

dapat menemukan jawaban. Guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami siswa 

meliputi penulisan nama kelompok, soal-soal yang harus dijawab, dan bagaimana 

cara menjawab soal tersebut melalui media interaktif. Penulisan nama kelompok 

dikarenakan ada kelompok yang berjumlah lima namun kolom untuk menuliskan 

nama kelompok hanya ada empat sehingga kelompok tersebut kebingungan untuk 

menuliskan nama salah satu anggota temannya.  Kesulitan siswa dalam mengerjakan 

soal yang banyak dialami siswa adalah membandingkan lebih banyak, lebih sedikit 

atau sama banyak. Sehingga mereka bertanya kepada guru, misalnya “Bu kupu-kupu 

dan bunga lebih banyak mana? atau Bu kupu-kupu lebih sedikit mana?.” Untuk itu 

guru memberikan arahan kepada siswa untuk terlebih dahulu menghitung jumlah 

kupu-kupu dan jumlah bunga lalu dibandingkan, diantara kupu-kupu dan bunga mana 

yang lebih sedikit atau manakah yang lebih banyak atau jika jumlahnya sama maka 

artinya kupu-kupu sama banyak dengan bunga. Beberapa siswa juga terlihat main-

main dengan media sehingga guru menegur siswa tersebut. Siswa-siswa yang 

bertanya terlihat mondar-mandir mengikuti guru, padahal guru sudah menjelaskan 

bahwa guru akan mendatangi setiap bangku yang mengalami kesulitan, sehingga 

diskusi berlangsung sangat ramai. Guru sesekali mengajak mereka bernyanyi seperti 

menyanyikan lagu heli, dua mata saya dan sayang semua, hal ini dilakukan untuk 
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membuat siswa yang mondar-mandir tersebut duduk kembali ke bangku masing-

masing. 

Setelah diskusi selesai selama kurang lebih 20 menit guru menunjuk 

perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang 

maju adalah kelompok yang pada pertemuan I tidak mendapat kesempatan untuk 

mendapat giliran mempresentasikan hasil duskusi. Siswa yang maju bernama EFT. 

EFT maju dengan membawa kertas hasil diskusi unutk dipresentasikan didepan kelas. 

Guru memberikan pengarahan kepada siswa supaya setiap kelompok dapat menyimak 

kelompok yang tengah maju dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok sendiri. EFT 

membacakan hasil diskusi dengan kalimatnya sendiri, bunga ada lima, kupu-kupu ada 

empat, bunga lebih banyak dari kupu-kupu, kupu-kupu lebih sedikit dari bunga. Aku 

melihat kupu-kupu dengan mata, mata berguna untuk melihat. 

 

 

   

  

Gambar 4.7. Bunga dan Kupu-kupu 
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Guru melakukan tanya jawab terkait dengan hasil diskusi kelompok EFT dan 

hasilnya adalah semua siswa mempunyai jawaban/pendapat yang sama dengan 

kelompok EFT. Kemudian, guru meminta EFT untuk menunjukkan jawaban 

menggunakan media interaktif dan media interaktif tersebut menunjukkan kebenaran 

dari jawaban kelompok EFT tersebut. EFT diminta memajang hasil diskusi di papan 

pajang kemudian dipersilahkan duduk disambut tepuk tangan dari semua siswa. 

Selanjutnya guru meminta kelompok lain untuk maju. Siswa yang maju 

adalah LAL. LAL menunjukkan hasil diskusinya yaitu tangan berguna untuk 

memegang, kaki berguna untuk berjalan, tangan sama banyak dengan kaki. 

 

Gambar 4.8. Anak dan kupu-kupu 

Guru kembali meminta siswa lain untuk menanggapi pendapat LAL. Guru 

bertanya “Ada yang mempunyai jawaban berbeda?” Ada siswa bernama BDEP 

menjawab “Tangan untuk makan Bu.” Guru memberi tanggapan “Iya tangan untuk 

makan, tangan memegang sendok atau makanan kemudian dimakan dengan mulut, 

jadi lebih tepat untk makan atau untuk memegang BDEP?.” BDEP menganggukkan 



140 
 

 
 

kepala tanpa menjawab pertanyaan guru. Guru kembali bertanya “Ada jawaban yang 

lain lagi?.” Kali ini BDEP juga yang menjawab, “Kaki untuk berlari, Bu.” Guru 

memberi acungan jempol sambil memberikan reward bagus kepada BDEP. 

Kemudian guru meminta LAL untuk menunjukkan jawaban melalui media interaktif 

dan hasilnya jawaban LAL benar. Semua siswa bertepuk tangan dan guru 

mempersilahka LAL untuk kembali ke kelompoknya setelah sebelumnya meminta 

LAL untuk memajang hasil diskusinya di papan pajang. 

Guru kembali menunjuk siswa untuk maju menunjukkan hasil diskusi. Siswa 

yang maju adalah kelompok RZ. RZ menunjukkan hasil diskusinya dengan menunjuk 

hidung dan mulunya, sambil berkata hidungku ada satu untuk mencium, mulutku ada 

satu untuk makan, hidungku sama dengan mulut. 

 

Gambar 4.9. Bagian Tubuhku 2  

Guru bertanya kapada kelas, “Adakah yang mempunyai jawaban yang 

berbeda dengan RZ?.” Tidak ada siswa yang menjawab. Kemudian guru bertanya 
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kembali “Hidung jumlahnya ada satu dan mulut juga ada satu, jadi hidung sama 

dengan mulut? atau hidung sama banyak dengan mulut?.” Kali ini siswa menjawab 

sama banyak. Guru memberikan reward dengan mengatakan “jawaban RZ benar, 

akan tetapi masih kurang lengkap jadi harus ditambahi sama banyak ya.” RZ terlihat 

mengangguk. Kemudian guru meminta RZ untuk menunjukkan jawabannya melalui 

media interaktif dan jawaban RZ benar namun salah satu soal ada yang salah. Siswa 

bertepuk tangan, RZ menempel hasil diskusi di papan pajang kemudian kembali ke 

tempat duduknya. 

Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa-siswa yang berani maju. 

Hasil diskusi dari kelompok yang tidak mendapat kesempatan maju untuk 

mempresentasikan hasil diskusi, mereka mengumpulkan hasil diskusi tersebut kepada 

guru. Kemudian guru melihat hasil evaluasi dari lembar kerja setiap kelompok. 

Sebagian besar siswa sudah mulai memahami materi yang telah. Guru memberikan 

arahan kepada siswa untuk mengembalikan media interaktif ke tempat semula yaitu 

di meja paling belakang dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Guru 

mengajak siswa beryanyi sayang semua dan balonku untuk memusatkan perhatian. 

Setelah keadaan kondusif (tenang) guru melanjutkan pada kegiatan penutup yaitu 

merefleksi pembelajaran dan mengerjakan soal evaluasi. 

4.1.2.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit) 

Pada kegiatan akhir guru merefleksi pembelajaran dengan mengadakan tanya 

jawab dengan siswa untuk mengulang sekilas materi-materi yang belum jelas. 
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Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan dan merangkum materi yang telah 

dipelajari. 

Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan kepada 

setiap siswa. Pada saat mengerjakan evaluasi masih ada beberapa siswa yang 

menanyakan jawaban kepada guru. Untuk mengatasi hal tersebut guru memberikan 

bimbingan/arahan kepada siswa tersebut.  Guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaan siswa, setelah waktu yang telah ditentukan selesai. Namun masih 

banyak siswa yang belum selesai mengerjakan evaluasi sehingga guru menunggu 

sampai mereka selesai mengerjakan semua soal. 

Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan 

tugas rumah sdan memberikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

4.1.2.3 Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan II 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan II terdiri dari 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Berikut ini 

adalah paparan dari ketiga obyek pengamatan tersebut. 

4.1.2.3.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Pembelajaran Siklus I Pertemuan 

II 

Pengamatan keterampilan guru pada siklus I pertemuan II diperoleh data yang 

tersaji pada tabel 4.1 berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Data Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II 

 

No. Indikator Skor Kategori 

1. Mempersiapkan pembelajaran 4 Sangat baik 

2. Membuka pelajaran 3 Baik  

3. Menyampaikan materi pembelajaran 3 Baik 

4. Mendorong siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran 

3 Baik 

5. Menggunakan media interaktif dan sumber 

belajar yang beragam 

3 Baik 

6. Mengelola kelas 2 Cukup 

7. Interaksi belajar mengajar 3 Baik  

8. Menutup pelajaran 3 Baik 

Jumlah skor 24 Baik 

Presentase 75% Baik 

Keterangan tabel:  

Kategori : 1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik 

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah skor keterampilan guru pada siklus I 

pertemuan II adalah sebesar 24 dengan kategori baik. Dari 8 aspek keterampilan guru 

yang diamati, ada 1 indikator yang memperoleh skor 4, ada 6 indikator yang 

memperoleh skor 3 dan 1 indikator yang memperoleh skor 2. Berikut digambarkan 

pencapaian skor untuk setiap indikator dalam diagram batang 4.10. 
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Gambar 4.10. Diagram Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan II 

Perolehan skor pada tabel 4.4 dan diagram batang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan pembelajaran 

Keterampilan guru untuk mempersiapkan pembelajaran mendapatkan skor 4. Hal 

ini berarti ada 4 deskriptor tampak, yaitu dari menyiapkan rencana pembelajaran 

dan media yang akan digunakan, mempersiapkan kebutuhan atau bahan yang 

diperlukan dalam kegiatan belajar yang akan dilaksanakan serta memeriksa 

kesiapan belajar siswa. 

b. Membuka pelajaran 

Perolehan skor untuk indikator membuka pelajaran adalah skor 3. Hal ini berarti 

ada 3 deskriptor yang muncul yaitu: menarik perhatian siswa dengan interaksi 

yang bervariasi yang dilakukan guru dengan mengajak siswa bernyanyi dan 

bertepuk tangan, guru juga mengemukakan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok 
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materi (tema) yang akan dipelajari serta melakukan aperspsi dengan mengaitkan 

materi yang lau dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Menyampaikan materi pembelajaran 

Indikator menyampaikan materi pembelajaran memperoleh skor 3. Hal ini berarti 

ada 3 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang tampak tersebut yaitu guru 

menyampaikan materi melalui media interaktif, guru juga mengaitkan materi 

dengan pengetahuan awal siswa dan mata pelajaran lain. Selanjutnya guru juga 

menggambarkan langkah pembelajaran yang disampaikan melalui media 

interaktif dengan jelas. 

d. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

Pada indikator mendorong siswa untuk bereran aktif dalam pembelajaran, 

keterampilan guru mendapatkan 3 skor yang berarti ada 3 deskriptor yang 

nampak. Adapun 3 deskriptor yang muncul yaitu: adanya interaksi komunikatif 

antara guru dan siswa, siswa juga nampak lebih aktif dari pada guru, serta guru 

telah menggunakan metode mengajar yang bervariasi sesuai dengan kerangka 

model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

model pembelajaran PAKEM. 

e. Menggunakan  media interaktif dan sumber belajar yang beragam. 

Indikator menggunakan media interaktif dan sumber belajar yang beragam 

memperoleh 3 skor yang berarti ada 3 deskriptor yang nampak. Adapun 3 

deskriptor yang muncul yaitu: media interaktif dan sumber belajar yang 

digunakan mampu memberikan pengalaman langsung dan dapat menciptakan 



146 
 

 
 

pengalaman belajar yang bermakna dan berkesan bagi siswa, meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menghasilkan karya pemikiran sebagai hasil belajar dan 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara pendidik dan guru,  siswa dan  

siswa. 

f. Mengelola kelas 

Indikator mengelola kelas meperolah skor 2 yang berarti ada 2 deskriptor yang 

nampak. Deskriptor yang nampak tersebut yaitu guru menata ruang kelas dan 

memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif. Penghargaan tersebut berupa 

bintang prestasi yang diberikan kepada setiap siswa aktif menjawab pertanyaan 

atau maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

g. Interaksi belajar mengajar 

Indikator interaksi belajar mengajar meperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor yang nampak. Ketiga deskriptor tersebut yaitu: guru mencatat atau 

mendiktekan, selanjutnya menerangkan materi baik secara lisan maupun secara 

tulisan, selain itu guru juga memberi bantuan belajar secara individual kepada 

siswa. 

h. Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran diperoleh skor 3 yang berarti ada 3 deskriptor 

yang nampak. Ketiga deskriptor yang nampak tersebut yaitu: guru membimbing 

siswa menyimpulkan hasil pelajaran dan memberikan refleksi dengan mengajak 

siswa megingat kembali hal-hal yang penting selama kegiatan yang telah 
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berlangsung, guru juga memberikan evaluasi sesuai dengan indikator yang 

dirumuskan di rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

4.1.2.3.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

Pertemuan II 

Aktivitas siswa diamati menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa 

yang terdiri dari 8 aspek. Dari pengamatan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan II 

diperoleh data yang tersaji pada tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Data Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa pada 

siklus I Pertemuan II adalah sebesar 207 dari 10 siswa dengan rata-rata skor sebesar 

No. Nama Siswa 
Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AAPG 3 3 2 3 4 3 2 3 23 Baik 

2. AAZ 3 3 2 3 2 3 2 3 21 Baik 

3. BDEP 3 2 2 2 3 2 2 3 19 Cukup 

4. FPH 3 2 2 3 3 2 2 3 20 Baik 

5. LAL 3 3 3 2 3 2 2 3 21 Baik 

6. MFP 3 3 2 2 3 2 2 3 20 Baik 

7. MJF 3 2 2 2 3 2 2 3 19 Cukup 

8. ODA 3 3 2 2 3 2 3 3 21 Baik 

9. RRER 3 3 2 2 4 2 2 3 21 Baik 

10. YAK 3 3 3 2 4 2 2 3 22 Baik 

Jumlah Skor 30 27 22 23 32 22 21 30 207 

 Rata-rata Skor 3 2,7 2,2 2,3 3,2 2,2 2,1 3 20,7 Baik 

Persentase 64,7 % Baik 
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20,7 dengan kategori baik. Berikut ini digambarkan pencapaian skor untuk setiap 

indikator dalam diagram batang. 

Gambar 4.11. Diagram Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

Perolehan skor aktivitas siswa yang tersaji dalam tabel 4.5 dan diagram 

batang di atas, dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa di awal pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa untuk kesiapan siswa di awal pembelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3. Deskriptor yang selalu muncul adalah siswa tertib dan rapi di 

tempat duduk masing-masing dan siswa datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai. Berikutnya deskriptor yang muncul pada 6 siswa adalah memperhatikan 

penjelasan atau petunjuk guru untuk memulai pelajaran, sementara deskriptor 

siswa menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk belajar nampak pada 

4 siswa. 
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b. Menanggapi apresepsi 

Indikator aktivitas siswa pada menanggapi aprespsi memperoleh rata-rata skor 

2,7. Deskriptor siswa mendengarkan dan memperhatikan apresepsi yang 

diberikan guru nampak pada 7 siswa, sedangkan deskriptor yang muncul pada 8 

siswa adalah siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru melalui apresepsi 

dan siswa terlihat antusias dalam menanggapi apresepsi yang dilakukan guru. 

Berikutnya adalah deskriptor mengajukan pertanyaan pada guru, hanya tampak 

pada 4 siswa. 

c. Siswa berperan aktif dalam penggunaan media interaktif 

Indikator aktivitas siswa pada aktif dalam penggunaan media interaktif 

memperoleh rata-rata skor 2,2. Deskriptor siswa mendiskusikan isi materi yang 

ditayangkan melalui media interaktif sebanyak 7 siswa. Deskriptor terlibat dalam 

penggunaan media nampak pada 5 siswa dan siswa mampu memperkaya 

pengalamannya melalui media nampak pada 7 siswa hal ini ditunjukkan dengan 

keaktifan dan keantusiasan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ditunjukkan melalui media tersebut. Sedangkan untuk deskriptor siswa 

menggunakan media interaktif sesuai petunjuk nampak pada 3 siswa. 

d. Melakukan diskusi kelompok 

Indikator aktivitas siswa pada melakukan diskusi kelompok memperoleh rata-rata 

skor 2,3. Deskriptor yang nampak pada 7 siswa adalah deskriptor ikut mengkaji 

permasalahan yang diutarakan oleh guru di dalam kelompok. Deskriptor 

mengeluarkan pendapat atau memberi masukan dalam mencari alternatif 
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pemecahan masalah nampak pada 7 siswa. Berikutnya 7 siswa nampak pada 

deskriptor ikut melakukan percobaan dengan media yang disediakan dan 2 siswa 

nampak pada deskriptor memberikan saran positif dalam pengambilan keputusan. 

e. Menuliskan hasil diskusi kelompoknya 

Indikator aktivitas siswa pada menuliskan hasil diskusi kelompoknya memperoleh 

rata-rata skor 3,2. Deskriptor yang selalu nampak pada setiap siswa adalah 

menuliskan hasil diskusi dalam LKS dan menuliskan hasil diskusi secara bersama 

dengan kelompoknya. Sedangkan deskriptor siswa menuliskan hasil diskusi 

dalam buku catatan masing-masing dan menuliskan hasil diskusi dengan bahasa 

sendiri nampak pada 6 siswa. 

f. Mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

Indikator aktivitas siswa pada mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

memperoleh rata-rata skor 2,2. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 8 siswa yang 

menampakan deskriptor menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah 

dipahami dan menjelaskan bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan, 4 siswa 

yang berbagi tugas dalam penyajian hasil kerja, serta 2 siswa yang merespon 

tanggapan yang muncul ketika kelompok lain menanggapi hasil diskusi. 

g. Mengerjakan soal evaluasi 

Indikator aktivitas siswa pada mengerjakan soal evaluasi memperoleh rata-rata 

skor 2,1. Deskriptor yang selalu muncul pada 7 siswa adalah mengerjakan soal 

evaluasi sesuai dengan uraian petunjuk dari guru. Berikutnya ada 7 siswa yang 

tertib dan tenang dalam mengerjakan soal evaluasi, 7 siswa yang mampu 
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mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri. Sedangkan untuk deskriptor 

mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan waktu yang ditentukan tidak ada yang 

muncul pada setiap siswa. 

h. Merayakan hasil pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa pada merayakan hasil pembelajaran memperoleh rata-

rata skor 3. Hal ini ditunjukkan siswa merayakan hasil belajar dengan memajang 

karya mereka di papan pajang sebanyak 5 siswa, siswa merayakan hasil belajar 

dengan bertepuk tangan yang dilakukan oleh 9 siswa, siswa juga merayakan hasil 

belajar dengan antusias yang dilakukan oleh seluruh siswa, serta siswa merayakan 

hasil belajar dengan menyanyikan lagu dua mata saya seperti yang mereka 

nyanyikan pada awal pembelajaran yang dilakukan oleh 6 siswa. 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus I Pertemuan II 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika melalui penerapan 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif siklus I pertemuan II diperoleh dari 

hasil tes evaluasi dengan tema Diri Sendiri yang dilaksanakan pada akhir proses 

pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 38 siswa. Data 

yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

 Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan II 

  

Interval Nilai Frekuensi 
Kualifikasi 

Ketuntasan 

≥ 65 30 Tuntas 

< 65 9 Tidak Tuntas 

Jumlah 39  

Ketuntasan klasikal : 76,9% = 77% 

 

Tabel 4.6 di atas menunjukkan siswa yang tuntas sebanyak 30 siswa dan yang 

tidak tuntas sebanyak 9 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 77%. 

Dari data hasil belajar siswa di atas digambarkan diagram ketuntasan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.12. Diagram ketuntasan hasil belajar siklus I pertemuan II 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika dengan tema 

Diri Sendiri melalui penerapan pendekatan PAKEM dengan media interaktif sebesar 

74 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50. 

  

77%

23%

Ketuntasan Hasil Belajar  Siswa

Tuntas Tidak tuntas
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4.1.2.4 Refleksi Siklus I Pertemuan II 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus I pada pertemuan II diperoleh data 

berupa hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika tema diri sendiri melalui penerapan pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif. Refleksi ini dilaksanakan oleh peneliti dengan kolaborator 

untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi 

digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II. 

Adapun hasil refleksi dari masing-masing variable adalah sebagai berikut. 

4.1.2.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap keterampilan guru pada siklus I 

pertemuan II, ditemukan berbagai kendala dan keberhasilan sebagai berikut.  

a. Secara umum pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan II sudah 

berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan keterampilan guru 

dan aktivitas siswa yang mengalami peningkatan. Adapun keterampilan guru 

masuk dalam kategori baik dengan jumlah skor 24. 

b. Namun dalam pengelolaan kelas guru masih mengalami kekurangan. Guru belum 

bisa mengelola waktu dengan baik sehingga waktu yang diperlukan dalam 

pembelajaran siklus I pertemuan II tidak sesuai dengan yang direncanakan yaitu 2 

X 30 menit (70 menit). Siswa juga masih sangat ramai. 

4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan II, ditemukan berbagai kendala dan keberhasilan sebagai berikut. 
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a. Aktivitas siswa meningkat dari kategori cukup pada pertemuan satu menjadi 

kategori baik dalam kategori baik dengan skor 64,7 %.  

b. Kesulitan dialami siswa ketika mengoperasikan media interaktif. Kesulitan 

tersebut berupa cara berpindah dari soal pertama ke soal berikutnya, karena 

mereka mengklik secara acak tombol keyboard pada media interaktif tersebut. 

c. Pada tahap penyampaian hasil kerja kelompok, masih sedikit siswa yang mau 

menanggapi jawaban kelompok yang tengah menyampaikan hasil diskusi. Siswa 

juga masih sangat ramai. 

d. Siswa meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas kelompok maupun 

evaluasi individu. Hal ini disebabkan guru yang kurang mampu mengelola waktu. 

e. Beberapa siswa mengalami kesulitan belajar dalam menentukan perbandingan 

lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dari dua kumpulan benda yang 

diketahui dari soal cerita yang panjang. Sehingga guru perlu memberikan 

bimbingan kepada siswa secara individu.. 

4.1.2.4.3 Hasil Belajar 

Pembelajaran pada siklus I pertemuan II sudah berjalan dengan baiak. Akan 

tetapi ketuntasan siswa belum mencapai indikator penelitan yang telah ditetapkan. 

Ketuntasan klasikal yang dicapai pada pertemuan ini sebesar 77%, sedangkan 

indikator keberhasilan hasil belajar yang telah direncanakan adalah sebesar 85%. 
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4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan temuan (refleksi) permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus I pertemuan II, disimpulkan bahwa pembelajaran matematika tema diri sendiri 

melalui penerapan penedekatan PAKEM dengan media interaktif diperlukan adanya 

perbaikan/revisi untuk melanjutkan ke siklus II karena indikator keberhasilan belum 

tercapai secara menyeluruh. Adapun perbaikan yang dilakukan untuk siklus II sebagai 

berikut. 

4.1.1.5.4 Keterampilan Guru 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

antara lain: 

a. Guru harus memberikan pengarahan cara menggunakan media interaktif yang 

jelas agar siswa dapat menggunkan media interaktif tersebut dengan benar. 

b. Guru harus menyampaikan alokasi waktu untuk setiap subkegiatan pembelajaran 

agar siswa tahu berapa lama waktu yang mereka gunakan untuk mengerjakan 

tersebut sehingga tidak meminta tambahan waktu dan pembelajaran dapat diakhiri 

sesuai perencanaan. 

c. Guru harus memberikan bimbingan dan motivasi bagi setiap siswa yang 

mengalami kesulitan baik secara kelompok maupun individual. 

d. Guru harus mengelola kelas dengan baik, agar kelas tidak ramai sehingga 

kondusif untuk belajar. 
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4.1.1.5.5 Aktivitas Siswa 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

antar lain: 

a. Siswa dibimbing untuk menggunakan media interaktif baik secara kelompok 

maupun individu. Siswa juga harus diberikan bimbingan untuk bertanya hal apa 

pun yang tidak dipahami yang berhubungan dengan pengerjaan lembar kerja. 

b. Siswa harus selalu diingatkan dengan alokasi waktu untuk kerja kelompok dan 

menyelesaikan soal evaluasi sehingga siswa tidak meminta tambahan waktu. 

c. Siswa harus diberikan bimbingan dan motivasi baik secara kelompok maupun 

individual, sehingga siswa tidak lagi mengalami kesulitan belajar. 

4.1.1.5.6 Hasil Belajar 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu meningkatkan ketuntasan klasikal yang sesuai indikator keberhasilan dengan 

memperbaiki pembelajaran siklus II secara keseluruhan. Dari ketuntasan 77% 

menjadi 85% sesuai dengan ketuntasan untuk indikator keberhasilan pada penelitian 

ini. 

4.1.3 Rekapitulasi Data Siklus I 

Rekapitulasi data siklus I terdiri dari data keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa. Berikut ini adalah rekapitulasi data dari ketiga variabel 

penelitian yang tersaji dalam tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 

Rekapitulasi Data Siklus I 

 

No. Pencapaian Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

Keterampilan 

Guru 

Rata-rata 20 24 22 

Presentase 62,3% 75% 68,7% 

Aktivitas 

Siswa 

Rata-rata 18,8 20,7 19,75 

Presentase 58,75% 64,7% 61,73% 

Hasil Belajar 

Siswa 

Rata-rata 70 74 72 

Presentase 71% 77% 74% 

 

Rekapitulasi data tersebut digambarkan dalam diagram batang yang etrjaji 

dalam gambar 4.13 berikut ini. 

Gambar 4.13. Diagram rekapitulasi data siklus I 

4.1.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan I 

54.00%

56.00%

58.00%

60.00%

62.00%

64.00%

66.00%

68.00%

70.00%

72.00%

74.00%

76.00%

Keterampilan Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar Siswa

Variabel Penelitian

Rekapitulasi Data Siklus I
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Pelaksanan tindakan pada setiap pertemuan adalah sama, dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses pengamatan tindakan. Berikut ini 

adalah rincian dari ketiga hal tersebut pada siklus II pertemuan I. 

4.1.4.1 Perencanaan Siklus II Pertemuan I 

Peneliti bersama kolaborator menyusun perencanaan siklus II pertemuan I 

yaitu sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. 

b. Menentukan tema yang sesuai dengan SK, KD, dan Indikator dari mata pelajaran 

matematika, IPA, dan bahasa Indonesia yaitu tema diri sendiri.  

c. Membuat jaringan tema diri sendiri. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik dengan tema diri 

sendiri yang merupakan tema dari perpaduan antara mata pelajaran matematika, 

IPA, dan bahasa Indonesia. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan  

aktivitas siwa serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui 

PAKEM dengan media interaktif 

4.1.4.2 Pelaksanaan Siklus II Pertemuan I 

 Siklus II pertemuan I dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 8 September 2012 

Tema   : Diri sendiri 
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Kelas / Semester : I A / I 

Waktu   : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

Pukul   : 07.00 – 08.10 

Paparan pelaksanaan untuk siklus II pertemuan I ini sebagai berikut: 

4.1.4.2.1 Pra kegiatan (sebelum jam pelajaran di mulai) 

Guru mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru juga melakukan pengkondisian kelas 

dengan merapikan tempat duduk siswa, memberi salam, berdo’a dan melakukan 

presensi siswa. Hari ini semua siswa masuk semua termasuk RF yang pada dua 

pertemuan sebelumnya tidak masuk sekolah karena sakit. Selanjutnya guru memasuki 

kegiatan awal pembelajaran. 

4.1.4.2.2 Kegiatan Awal (10 menit) 

Pada kegiatan awal guru memberikan melakukan appersepsi dengan mengulas 

pelajaran yang pada pertemuan sebelumnya. Guru mengulas pelajaran yang telah lalu 

dengan memberi pertanyaan berikut ini “Anak-anak, kalian masih ingat dengan 

bagian-bagian tubuh kita?Apa fungsi mata kita?Apa fungsi telinga kita?.“ Banyak 

siswa menjawab dengan benar walaupun tidak urut dari bagian tubuh atas atau bagian 

tubuh bawah. 

Selanjutnya guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu bangun tidur. 

Seperti biasa pada saat pertama kali menyanyikan lagu siswa masih terlihat belum 

antusias sehingga guru mengulangi menyanyikan lagu bangun tidur beberapa kali 

untuk memusatkan perhatian siswa. 
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Guru kemudian memberikan rincian materi bahwa hari ini akan belajar 

tentang diri sendiri, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan 

peraturan melaksanakan diskusi yaitu berkelompok dengan jumlah anggota maksimal 

4 siswa. 

4.1.4.2.3 Kegiatan Inti (40 menit) 

Pada kegiatan inti guru memutarkan video berjudul “Ayo Rawat Tubuhmu” 

melalui media interaktif. Setelah penayangan video, guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa isi dari video yang telah diputarkan tersebut yaitu mengenai bagaimana 

cara merawat tubuh dengan baik. Berikut ini beberapa pertanyaan yang di lontarkan 

kepada siswa yaitu “Anak-anak agar tubuh kita tetap sehat dan bersih kita harus 

membersihkannya, yaitu dengan mandi. Kita harus mandi minimal sehari berapa 

kali?.” Guru memanggil siswa bernama DBM untuk menjawab pertanyaan karena 

DBM terlihat tidak bersemangat, menyandarkan kepala di atas meja. DBM terbangun 

dan terlihat kebingunan. DBM menjawab setelah pertanyaan diulangi oleh guru. Guru 

pun memberikan reward kepada DBM dan semua siswa untuk memperhatikan 

pelajaran agar pada saat diberikan pertanyaaan dapat menjawab dengan benar. Guru 

kembali memberikan pertanyaan, “Bagaimana cara merawat mata?.” Beberapa siswa 

menjawab dengan bahasanya sendiri seperti tidak digosok, tidak dikucek dan tidak 

dicolok yang semua jawaban adalah benar. Guru melanjutkan pertanyaan “Lalu, 

bagaimana merawat telinga? Bagaimana cara merawat mulut atau gigi kita?. Kalian 

akan mengetahuinya dengan berdiskusi dengan kelompok kalian.” Selanjutnya guru 

mengarahkan siswa membentuk kelompok, setiap kelompok ada 5 siswa. 
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Guru membagikan lembar kerja dan media interaktif pada setiap kelompok. 

Sebelum memberikan perintah untuk mengerjakan, guru memberikan pengarahan 

atau petunjuk tentang mengerjakan lembar kerja dengan media interaktif. Pada saat 

pelaksanaan diskusi terlihat siswa saling berinteraksi dengan teman yang lain untuk 

dapat menemukan jawaban. Guru berkeliling kelas dan memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Beberapa siswa bertanya 

kepada guru, seperti BDEP yang bertanya, “Bu, bagaimana cara mandi yang benar?.” 

Guru memberikan bimbingan dengan menunjukkan gambar-gambar langkah kegiatan 

mandi satu-persatu melalui media interaktif pada kelompok BDEP. Lalu NMR yang 

bertanya, “Bu, ikan dan apel yang di meja ada berapa?.” Guru juga menunjukkan 

gambar ikan dan apel untuk dihitung jumlahnya melalui media interaktif pada 

kelompok NMR tersebut. 

Pelaksanaan diskusi pada pertemuan ketiga ini siswa masih terlihat ramai 

sehingga guru perlu memberikan pengarahan dan meminta siswa untuk diam dan 

tenang sehingga diskusi dapat terlaksana. Sesekali guru mengajak siswa untuk 

bernyanyi agar siswa yang ramai kembali tenang. 

Setelah diskusi selesai guru menunjuk beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberikan pengarahan kepada siswa supaya 

setiap kelompok dapat menyimak kelompok yang tengah maju dan mengevaluasi 

hasil diskusi kelompok sendiri. Siswa yang maju pertama adalah MSF. MSF maju 

dan menunjukkan hasil diskusi dengan bahasa sendiri, aku mandi agar kulitku bersih, 

aku mandi dua kali sehari.  
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Gambar 4.14. Anak sedang mandi 

Guru menanyakan kepada kelas, “Adakah yang mempunyai jawaban yang 

berbeda dengan MSF?.” Siswa LP menanggapi dengan berkata “Bu, mandi agar 

sehat.” Kemudian BDEP yang menanggapi dengan berkata “Bu saya mandi lebih dari 

2 kali, 3 kali Bu.” Guru menanggapi jawaban BDEP “Daffa mandi berapa 3 kali, 3 

dan 2 lebih banyak mana?.” Siswa menjawab 3. Guru memberikan reward kepada LP 

dan semua siswa bahwa semua jawaban benar yaitu mandi agar kulit bersih dan sehat 

dan mandi sehari minimal 2 kali jadi boleh lebih dari 2 kali termasuk 3 kali sehari. 

Kemudian guru meminta MSF untuk menunjukkan jawaban melalui media interaktif 

dan hasilnya jawaban MSF benar. MSF duduk dengan disambut tepuk tangan oleh 

semua siswa. 

Siswa yang maju selanjutnya adalah BDEP. BDEP menunjukkan hasil diskusi 

dengan gambar kegiatan mandi melalui media interaktif.  
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Gambar 4.15. Langkah mandi 

Langkah mandi BDEP masih ada yang keliru, yaitu pada urutan ke 3 memakai 

sabun tertukar dengan langkah ke 4 yaitu menggosok badan dan menyebutkan jumlah 

langkah mandi yang kurang dari 6. Namun, guru tidak langsung menyalahkan, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab dengan melontarkan 

pertanyaan, “Adakah yang mempunyai jawaban lain?.” Siswa menjawab bersama-

sama, guru menunjuk NK untuk menjawab hal ini dikarenakan NK yang paling 

bersemangat menjawab pertanyaan guru dan meminta siswa yang lain 

memperhatikan. NK maju dan menunjukkan jawaban yaitu urutan mandi dan 

menghitung jumlah lagkah mandi dengan benar melalui gambar pada media 

interaktif. Guru memberikan reward kepada semua siswa dan mempersilahkan BDEP 

dan NK untuk duduk disambut dengan tepuk tangan.  

Selanjutkan siswa yang maju adalah GEB, GEB menunjukkan hasil diskusi 

dengan kalimat sendiri, di meja makan ada 4 apel, ada 2 gelas, ada 2 ikan, 2 piring, 2 

sendok, 1 tempat nasi dan 1 tempat sayur dan semua barang yang ada dimeja ada 14 

barang. 

2 1 3 4 5 6 
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Gambar 4.16. Anak sedang makan 

Jawaban GEB benar namun untuk mengetahui bahwa GEB sudah bisa 

menghitung, guru meminta GEB untuk menunjukkan gambar-gambar yang harus 

dihitung sejumlah jawaban yang telah dia utarakan melalui media interaktif. GEB 

kesulitan dalam memilih lambang bilangan 14. GEB belum mengetahui lambang 

bilangan 4. Untuk itu  guru memberikan bimbingan dengan menunjukkan lambang-

lambang bilangan 11-15, baru setelah itu GEB mampu menemukan lambang bilangan 

14. Selanjutnya GEB dipersilakan duduk dan semua siswa bertepuk tangan untuknya. 

Selanjutnya siswa yang maju bernama AAPG. AAPG membacakan hasil 

diskusi bahwa agar gigi sehat dan bersih kita harus menggosok gigi. 
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Gambar 4.17. Anak sedang menggosok gigi 

AAPG juga menunjukkan jawaban melalui media interaktif bahwa sikat gigi 

yang ada pada ketiga gelas di dalam gelas berjumlah 15. 

  

Gambar 4.18. Sikat gigi 

Setelah proses pembahasan lembar kerja selesai, guru meminta 

siswa/kelompok menempelkan hasil diskusi di papan pajang dan memberikan bintang 

prestasi kepada siswa-siswa yang berani maju. Kemudian guru meminta siswa untuk 

mengembalikan media interaktif dan kembali ketempat duduk semula (tidak dalam 

kelompok). 

4.1.4.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit) 

Pada kegiatan akhir guru merefleksi pembelajaran dengan mengadakan tanya 

jawab dengan siswa untuk mengulang sekilas materi-materi yang belum jelas. Guru 

mengajak siswa bernyanyi lagu bangun tidur. Kemudian guru bersama siswa 

menyimpulkan dan merangkum materi yang telah dipelajari. 

Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan kepada 

setiap siswa. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya, setelah selesai dikerjakan.  

Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan 

tugas rumah serta memberikan rincian materi untuk pertemuan selanjutnya. 
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4.1.4.3 Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan I 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan I terdiri dari 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Berikut ini 

adalah paparan dari ketiga obyek pengamatan tersebut. 

4.1.4.3.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Pembelajaran Siklus II Pertemuan 

I 

Keterampilan guru diamati menggunakan lembar pengamatan yang terdiri dari 

8 aspek keterampilan guru. Dari pengamatan keterampilan guru pada siklus II 

pertemuan I diperoleh data yang tersaji pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Data Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I 

Keterangan tabel:  

Kategori : 1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik 

No. Indikator Skor Kategori 

1. Mempersiapkan pembelajaran 4 Sangat baik 

2. Membuka pelajaran 3 Baik  

3. Menyampaikan materi pembelajaran 4 Sangat Baik 

4. Mendorong siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran 

3 Baik 

5. Menggunakan media interaktif dan sumber 

belajar yang beragam 

3 Baik 

6. Mengelola kelas 3 Baik 

7. Interaksi belajar mengajar 3 Baik  

8. Menutup pelajaran 4 Sangat Baik 

Jumlah skor 27 Sangat Baik 

Presentase 84,4% Sangat Baik 
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Tabel 4.8 menunjukkan jumlah skor keterampilan guru pada siklus II 

pertemuan I adalah sebesar 27 dengan kategori baik. Delapan aspek keterampilan 

guru yang diamati terdiri dari 3 indikator yang memperoleh skor 4 dan 5 indikator 

yang memperoleh skor 3. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap 

indikator dalam diagram batang 4.19 . 

 

Gambar 4.19. Diagram Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan I 

Perolehan skor pada tabel dan gambar 4.8 tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Mempersiapkan pembelajaran 

Keterampilan guru untuk mempersiapkan pembelajaran mendapatkan skor 4. Hal 

ini berarti ada 4 deskriptor tampak, yaitu dari menyiapkan rencana pembelajaran 

dan media yang akan digunakan, mempersiapkan kebutuhan atau bahan yang 
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diperlukan dalam kegiatan belajar yang akan dilaksanakan serta memeriksa 

kesiapan belajar siswa. 

b. Membuka pelajaran 

Perolehan skor untuk indikator membuka pelajaran adalah 3 skor. Hal ini berarti 

ada 3 deskriptor yang muncul yaitu: menarik perhatian siswa dengan interaksi 

yang bervariasi yang dilakukan guru dengan mengajak siswa bernyanyi dan 

bertepuk tangan, guru juga mengemukakan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok 

materi (tema) yang akan dipelajari serta melakukan aperspsi dengan mengaitkan 

materi yang lau dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Menyampaikan materi pembelajaran 

Indikator menyampaikan materi pembelajaran memperoleh 4 skor. Hal ini berarti 

ada 4 atau semua deskriptor yang tampak. Guru menggunakan referensi 

pendukung materi yang diajarkan yaitu menggunkan benda-benda yang digunkan 

untuk memrawat bagian tubuh seperti cutton bud, gunting kuku, sikat gigi dan 

sisir. Guru juga mengaitkan materi dengan pengetahuan awal siswa dan mata 

pelajaran lain. Selanjutnya guru menyampaikan materi melalui media interaktif 

dan menggambarkan langkah pembelajaran yang jelas yang disampaikan melalui 

media interaktif. 

d. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

Pada indikator mendorong siswa untuk bereran aktif dalam pembelajaran, 

keterampilan guru mendapatkan 3 skor yang berarti ada 3 deskriptor yang 

nampak. Ketiga deskriptor yang muncul yaitu adanya interaksi komunikatif antara 
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guru dan siswa, siswa juga nampak lebih aktif dari pada guru, serta guru telah 

menggunakan metode mengajar yang bervariasi sesuai dengan kerangka model 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model 

pembelajaran PAKEM. 

e. Menggunakan  media interaktif dan sumber belajar yang beragam. 

Indikator menggunakan media interaktif dan sumber belajar yang beragam 

memperoleh 3 skor yang berarti ada 3 deskriptor yang nampak. Ketiga 3 

deskriptor yang muncul yaitu media interaktif dan sumber belajar yang digunakan 

mampu memberikan pengalaman langsung dan dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna dan berkesan bagi siswa, meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menghasilkan karya pemikiran sebagai hasil belajar dan mampu 

memfasilitasi proses interaksi antara pendidik dan guru maupun siswa dan  siswa. 

f. Mengelola kelas 

Pada indikator mengelola kelas skor yang diperoleh adalah 3 yang berarti ada 3 

deskriptor yang nampak. Deskriptor yang nampak tersebut yaitu guru menata 

ruang kelas dengan cara merapikan tempat duduk dan mengarahkan tingkah laku 

siswa setiap kali apabila kelas telah kembali ramai, guru juga memberikan 

penghargaan kepada siswa yang aktif. Penghargaan tersebut berupa bintang 

prestasi yang diberikan kepada setiap siswa aktif menjawab pertanyaan atau maju 

untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

g. Interaksi belajar mengajar 



170 
 

 
 

Indikator interaksi belajar mengajar meperoleh skor 3. Hal ini berarti ada 3 

deskriptor yang nampak. Ketiga deskriptor tersebut yaitu: guru mencatat dan 

mendiktekan serta menerangkan materi baik secara lisan maupun secara tulisan, 

selain itu guru juga memberi bantuan belajar secara individual. 

h. Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran diperoleh skor 4 yang berarti semua deskriptor 

nampak. Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajarn, guru juga 

memberikan refleksi dengan mengajak siswa megingat kembali hal-hal yang 

penting selama kegiatan yang telah berlangsung. Guru juga memberikan evaluasi 

sesuai dengan indikator yang dirumuskan di rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dan memberikan penugasan rumah berupa tugas membawa sikat gigi pada 

pertemuan selanjutnya. 

4.1.4.3.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Pertemuan I 

Aktivitas siswa diamati menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa 

yang terdiri dari 8 aspek. Dari pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan I 

diperoleh data yang tersaji pada tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.9 

Data Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

 

 

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa pada 

siklus I Pertemuan I adalah sebesar 245 dari 10 siswa dengan rata-rata skor sebesar 

24,5 dengan kategori baik. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap 

indikator dalam diagram batang 4.20. 

No. Nama Siswa 
Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AAPG 4 3 3 2 3 3 4 4 26 Baik 

2. AAZ 3 3 2 2 4 3 4 4 25 Baik 

3. BDEP 4 4 3 3 3 2 3 4 26 Baik 

4. FPH 3 2 2 2 4 3 3 3 22 Baik 

5. LAL 4 3 3 3 3 2 3 3 24 Baik 

6. MFP 4 3 2 2 3 3 4 3 24 Baik 

7. MJF 3 2 2 2 3 2 2 3 19 Cukup 

8. ODA 4 4 3 2 4 3 3 3 29 Sangat  Baik 

9. RRER 4 4 2 2 4 3 2 4 25 Baik 

10. YAK 3 3 3 3 3 2 4 4 25 Baik 

Jumlah Skor 36 31 25 23 34 26 32 35 245 

 Rata-rata Skor 3,6 3,2 2,5 2,3 3,4 2,6 3,2 3,5 24,5 Baik 

Persentase 76,6% Sangat Baik 
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Gambar 4.20. Diagram Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

Perolehan skor aktivitas siswa yang tersaji dalam tabel dan gambar diagram 

batang di atas, dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa di awal pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa untuk kesiapan siswa di awal pembelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3,6. Deskriptor yang selalu muncul adalah siswa tertib dan rapi di 

tempat duduk masing-masing dan siswa datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai. Berikutnya deskriptor yang muncul pada 8 siswa yaitu memperhatikan 

penjelasan atau petunjuk dari guru untuk memulai pelajaran dan siwa menyiapkan 

bahan dan alat-alat yang digunakan untuk belajar. 

b. Menanggapi apresepsi 

Indikator aktivitas siswa pada menanggapi aprespsi memperoleh rata-rata skor 

3,2. Deskriptor yang selalu muncul adalah siswa mendengarkan dan 
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memperhatikan apresepsi yang diberikan guru, sedangkan deskriptor siswa 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru melalui apresepsi dan siswa terlihat 

antusias dalam menaggapi apresepsi yang dilakukan guru nampak pada 8 siswa. 

Berikutnya adalah deskriptor mengajukan pertanyaan pada guru, nampak pada 6 

siswa. 

c. Siswa berperan aktif dalam penggunaan media interaktif 

Indikator aktivitas siswa pada aktif dalam penggunaan media interaktif 

memperoleh rata-rata skor 2,5. Deskriptor yang selalui muncul adalah siswa 

mendiskusikan isi materi yang ditayangkan melalui media interaktif. Deskriptor 

siswa terlibat dalam penggunaan media nampak pada 7 siswa, sedangkan siswa 

mampu memperkaya pengalamannya melalui media nampak pada 5 siswa hal ini 

ditunjukkan dengan keaktifan dan keantusiasan mereka dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan melalui media tersebut. Sedangkan 

untuk deskriptor siswa menggunakan media interaktif sesuai petunjuk nampak 

pada 3 siswa. 

d. Melakukan diskusi kelompok 

Indikator aktivitas siswa pada melakukan diskusi kelompok memperoleh rata-rata 

skor 2,3. Deskriptor yang selalu nampak adalah ikut mengkaji permasalahan yang 

diutarakan oleh guru di dalam kelompok. Deskriptor ikut melakukan percobaan 

dengan media yang disediakan nampak pada 7 siswa. Berikutnya 3 siswa nampak 

pada deskriptor mengeluarkan pendapat atau memberi masukan dalam mencari 
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alternatif pemecahan masalah dan memberikan saran positif dalam pengambilan 

keputusan. 

e. Menuliskan hasil diskusi kelompoknya 

Indikator aktivitas siswa pada menuliskan hasil diskusi kelompoknya memperoleh 

rata-rata skor 3,4. Deskriptor yang selalu nampak pada setiap siswa adalah 

menuliskan hasil diskusi dalam LKS dan menuliskan hasil diskusi secara bersama 

dengan kelompoknya. Berikutnya deskriptor siswa menuliskan hasil diskusi 

dengan bahasa sendiri dan menuliskannya dalam buku catatan masing-masing 

nampak pada 7 siswa. 

f. Mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

Indikator aktivitas siswa pada mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

memperoleh rata-rata skor 2,6. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 7 siswa yang 

menampakan deskriptor menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah 

dipahami, 7 siswa yang berbagi tugas dalam penyajian hasil kerja, 7 siswa yang 

menjelaskan bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan, dan 5 siswa yang 

merespon tanggapan yang muncul ketika kelompok lain menanggapi hasil 

diskusi. 

g. Mengerjakan soal evaluasi 

Indikator aktivitas siswa pada mengerjakan soal evaluasi memperoleh rata-rata 

skor 3,2. Deskriptor yang selalu muncul adalah mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan uraian petunjuk dari guru. Berikutnya ada 8 siswa yang tertib dan tenang 

dalam mengerjakan soal evaluasi, serta siswa tersebut mampu mengerjakan soal 
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evaluasi dengan mandiri. Sedangkan untuk deskriptor mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan waktu yang ditentukan nampak pada 6 siswa. 

h. Merayakan hasil pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa pada merayakan hasil pembelajaran memperoleh rata-

rata skor 3,5. Hal ini ditunjukkan siswa merayakan hasil belajar siswa merayakan 

hasil belajar dengan bertepuk tangan merayakan hasil belajar dengan antusias 

yang dilakukan oleh seluruh siswa. Siswa dengan memajang karya mereka di 

papan pajang sebanyak 7 siswa, siswa juga merayakan hasil belajar dengan 

menyanyikan lagu bangun tidur yang nampak pada 8 siswa. 

Ket erampilan guru akan mempengaruhi aktivitas siswa sedangkan aktivitas 

belajar siswa akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Ketiganya berbanding lurus, 

jika dari keterampilan guru mengalami peningkatan maka sampai pada hasil belajar 

juga akan mengalami peningkatan. Berikut adalah hasil bejar siswa dalam 

pembelajaran siklus II pertemuan I. 

4.1.4.3.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus II Pertemuan I 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika melalui penerapan 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif siklus II pertemuan I diperoleh dari 

hasil tes evaluasi dengan tema Diri Sendiri yang dilaksanakan pada akhir proses 

pembelajaran. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 38 siswa. Data 

yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 

 Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan I 

  

Interval Nilai Frekuensi 
Kualifikasi 

Ketuntasan 

≥ 65 33 Tuntas 

< 65 7 Tidak Tuntas 

Jumlah 40  

Ketuntasan klasikal :  82.5% 

 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan siswa yang tuntas sebanyak 33 siswa dan 

yang tidak tuntas sebanyak 7 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 

82.5%. 

Dari data hasil belajar siswa di atas digambarkan diagram ketuntasan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.21. Diagram ketuntasan hasil belajar siklus II pertemuan 1 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika dengan tema 

Diri Sendiri melalui penerapan pendekatan PAKEM dengan media interaktif sebesar 

76 dengan perolehan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 50. 

82.5%
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Ketuntasan Hasil Belajar Siswa
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4.1.4.4 Refleksi Siklus II Pertemuan I 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II pada pertemuan I, diperoleh data 

berupa hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika tema diri sendiri melalui penerapan pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif. Refleksi ini dilaksanakan oleh peneliti dengan kolaborator 

untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi 

digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II 

pertemuan II. Adapun hasil refleksi dari masing-masing variable penelitian sebagai 

berikut. 

4.1.4.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap keterampilan guru pada siklus II 

pertemuan I, ditemukan berbagai kendala dan keberhasilan sebagai berikut. 

a. Secara umum pembelajaran yang berlangsung pada siklus II pertemuan I ini telah 

berjalan dengan baik. Pada lembar pengamatan,  keterampilan guru masuk 

kategori sangat baik dengan perolehan skor sebesar 27.  

b. Guru belum bisa mengelola waktu dengan baik sehingga waktu yang diperlukan 

dalam pembelajaran siklus II pertemuan I melebihi waktu yang direncanakan 

yaitu 2 X 30 menit (70 menit). Guru juga belum mengelola kelas dengan baik, 

sehingga suasana kelas terutama pada saat pelaksanaan diskusi sangat ramai. 
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4.1.4.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas siswa pada siklus II 

pertemuan I, ditemukan berbagai kendala yang perlu diatasi agar pembelajaran dapat 

mencapai hasil yang lebih baik. Rencana perbaikan tersebut meliputi: 

a. Aktivitas siswa dalam pertemuan ini juga megalami peningkatan. Pada lembar 

pengamatan, aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata sebesar 76,6 yang masuk 

dalam kategori sangat baik. 

b. Siswa masih sangat ramai terutama pada saat diskusi.  

4.1.4.4.3 Hasil Belajar 

Secara garis besar pembelajaran yang berlangsung pada siklus II pertemuan I 

ini sudah berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi hasil belajar siswa belum 

memenuhi indikator penelitian. Hasil belajar pada siklus II pertemuan I menunjukkan 

ketuntasan klasikal sebesar 82.5%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa hasil belajar 

belum memenuhi kategori indikator keberhasilan hasil belajar yang telah 

direncanakan, yaitu sebesar 85%. 

4.1.4.5 Revisi 

Berdasarkan temuan (refleksi) permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus II pertemuan I, disimpulkan bahwa pembelajaran matematika tema diri sendiri 

melalui penerapan penedekatan PAKEM dengan media interaktif diperlukan adanya 

perbaikan/revisi untuk melanjutkan ke siklus II pertemuan II karena indikator 
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keberhasilan belum tercapai secara menyeluruh. Adapun perbaikan yang dilakukan 

untuk siklus II pertemuan II sebagai berikut: 

4.1.4.5.1 Keterampilan Guru 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

antara lain: 

a. Guru harus menyampaikan alokasi waktu untuk setiap subkegiatan pembelajaran 

agar siswa tahu berapa lama waktu yang mereka gunakan untuk mengerjakan 

tersebut sehingga tidak meminta tambahan waktu dan pembelajaran dapat diakhiri 

sesuai perencanaan. 

b. Guru harus mengelola kelas dengan baik, agar kelas tidak ramai sehingga 

kondusif untuk belajar. 

4.1.4.5.2 Aktivitas Siswa 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa 

antar lain: 

a. Siswa harus selalu diingatkan dengan alokasi waktu untuk kerja kelompok dan 

menyelesaikan soal evaluasi sehingga siswa tidak meminta tambahan waktu. 

b. Siswa harus diberikan bimbingan dan motivasi bagi siswa yang mengalami 

kesulitan baik secara kelompok maupun individual, sehingga siswa tidak lagi 

mengalami kesulitan belajar.  

4.1.4.5.3 Hasil Belajar 

Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

adalah meningkatkan ketuntasan klasikal yang sesuai indikator keberhasilan yaitu 
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sebesar 85% dengan memperbaiki pembelajaran siklus II pertemuan I agar 

pelaksanaan siklus II pertemuan II mampu mencapai indikator keberhasilan tersebut. 

4.1.5 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan II 

Pelaksanan tindakan pada setiap pertemuan adalah sama, dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses pengamatan tindakan. Berikut ini 

adalah rincian dari ketiga hal tersebut pada siklus II pertemuan II. 

4.1.5.1 Perencanaan Siklus II Pertemuan II 

Peneliti bersama kolaborator menyusun perencanaan siklus II pertemuan II 

yaitu sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. 

b. Menentukan tema yang sesuai dengan SK, KD, dan Indikator dari mata pelajaran 

matematika, IPA, dan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan yaitu tema diri 

sendiri. 

c. Membuat jaringan tema diri sendiri. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik dengan tema diri 

sendiri yang merupakan tema dari perpaduan antara mata pelajaran matematika, 

IPA, dan bahasa Indonesia. 

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

f. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan  

aktivitas siwa serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui 

PAKEM dengan media interaktif 
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4.1.5.2 Pelaksanaan Siklus II Pertemuan II 

Siklus II pertemuan II dilaksanakan pada: 

Hari/tanggal  : Selasa, 11 September 2012 

Tema   : Diri Sendiri 

Kelas/Semester : I A / I 

Waktu   : 2 X 35 menit (1 pertemuan) 

Pukul   : 09.00 – 10.10 

Berikut merupakan paparan siklus II pertemuan II yang terdiri dari pra 

kegiatan sebelum jam pelajaran di mulai, kegiatan awal, kegaitan inti dan kegiatan 

akhir. 

4.1.5.2.1 Pra Kegiatan 

Guru mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru juga melakukan pengkondisian kelas 

dengan merapikan tempat duduk siswa, memberi salam, berdo’a dan presensi siswa. 

Pada pertemuan ke empat ini semua siswa kelas I A masuk sehingga siswa yang 

mengikuti pelajaran pada siklus II pertemuan II ini sebanyak 40 siswa.  

4.1.5.2.2 Kegiatan Awal (10 menit) 

Pada kegiatan awal ini guru melakukan appersepsi dengan mengulas pelajaran 

yang telah lalu. Guru menunjukkan gambar dinda dengan bagaimana cara merawat 

bagian-bagian tubuhnya sambil bertanya, “Anak-anak, kalian masih ingat dengan 

cara merawat  tubuh kita? Siapa yang tahu bagaimana cara merawat tubuh kita agar 

tetap bersih dan sehat?.“ Dengan bimbingan guru siswa menjawab “mandi yang 
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bersih, menggosok gigi, menggunting kuku, makan makanan yang sehat, olah raga 

dan sebagainya.“  Setiap jawaban siswa selalu diberi reward oleh guru misalnya 

dengan kata baik, bagus, pintar dan sebagainya. 

Kemudian guru melakukan motivasi dengan mengajak siswa untuk bernyanyi 

satu dua. Guru juga memberikan rincian materi bahwa hari ini akan belajar tentang 

diri sendiri, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan 

peraturan melaksanakan diskusi yaitu berkelompok dengan jumlah kelompok 

maksimal 4 siswa. 

4.1.5.2.3 Kegiatan Inti (40 menit) 

Pada kegiatan inti guru memutarkan video berjudul menggosok gigi yang baik 

melalui media interaktif. Setelah penayangan video, guru melakukan dan tanya jawab 

mengenai materi bagian-bagian tubuh yang terdapat dalam media interaktif. 

Pertanyaan yang diberikan guru antara lain, “Bagaimana cara mearwat gigi agar tetap 

bersih dan sehat?.” Guru meminta salah satu siswa yaitu BDEP untuk memperagakan 

cara menggosok gigi sesuai dengan video yang telah ditayangkan. Guru membimbing 

BDEP agar dapat menggosok giginya dengan benar, seperti bagaimana cara 

memegang sikat gigi yang benar, menggosok gigi tidak terlalu keras/kencang dan 

berkumur sampai bersih sesudah menggosok gigi. Siswa yang lain terlihat menirukan 

cara menggososk gigi. Selanjutnya guru mengarahkan siswa membentuk kelompok 

diskusi sebanyak 5 siswa setiap kelompok. 
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Guru membagikan lembar kerja dan media interaktif pada setiap kelompok. 

Kemudian guru memberitahukan cara mengerjakan lembar kerja siswa, setelah siswa 

paham setiap kelompok melaksanakan diskusi. Guru juga memberitahukan waktu 

untuk mengerjakan lembar kerja yaitu 20 menit. Guru berkeliling dan mendapati para 

siswa yang saling berinteraksi dengan teman yang lain untuk dapat menemukan 

jawaban. Siswa juga terlihat mempraktikkan cara menggosok gigi dengan teman satu 

kelompok. Guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan. Kesulitan siswa berupa cara menggosok gigi dengan benar 

seperti bagaimana menggosok gigi belakang, gigi bagian atas dan sebagainya. Siswa 

yang bertanya terlihat mondar-mandir mengikuti guru, padahal guru sudah 

menjelaskan bahwa dia akan mendatangi setiap bangku yang mengalami kesulitan, 

sehingga diskusi terlihat ramai. Beberapa siswa terlihat bermain-main dengan media 

yang disediakan, sehingga guru memberikan teguran kepada siswa tersebut. Guru 

sesekali mengajak mereka bernyanyi seperti menyanyikan lagu satu dua, sayang 

semua dan balonku. Hal ini dilakukan untuk membuat siswa duduk kembali ke 

bangku masing-masing dalam kelompoknya. 

Setelah diskusi selesai selama kurang lebih 20 menit guru menunjuk beberapa 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saat laporan dibacakan oleh 

kelompok yang maju, guru memberikan pengarahan kepada siswa supaya setiap 

kelompok dapat menyimak kelompok yang tengah maju dan mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok sendiri. Siswa yang maju pertama adalah MNAS. MNAS 

menggambarkan bagian-bagian tubuh sesuai dengan jumlah dan tempatnya yaitu 
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mata ada 2, hidung ada 1, mulut ada satu, telinga ada 2, tangan dan kaki ada 2, dan 

jari tangan ada 10. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki dan jari tangan 

semuanya ada 20. 

 

Gambar 4.22. Bagian Tubuhku 3 

Pada saat menggambarkan jari tangan MNAS mengalami kesulitan 

dikarenakan salah salah satu sketsa jari berhimpitan. Guru membimbing MNAS 

untuk menggambarkan jari tangan di papan tulis sesuai jumlahnya tanpa 

menggunakan sketsa dalam media interaktif. MNAS dipersilahkan kembali ke dalam 

kelompoknya, disambut tepuk tangan semua siswa. 

Siswa yang maju setelah MNAS adalah AJN maju menunjukkan hasil diskusi 

dengan bahasa sendiri, agar mulut dan gigiku bersih aku selalu menggosok gigi, sikat 

gigiku ada 12, pasta gigiku ada 18. Kemudian AJN menunjukkan jawaban/hasil 

diskusi melalui media interaktif dan hasilnya benar. AJN dipersilahkan duduk dan 

semua siswa memberi tepuk tanagn untuk AJN. Selanjutnya siswa bernama AFN 
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maju menunjukkan hasil diskusi dengan memperagakan cara menggosok gigi. Guru 

membimbing langkah demi langkah menggosok gigi setiap AJN melakukan 

kesalahan atau langkah yang terlewatkan, dengan memberikan pertanyaan/tanggapan 

untuk semua siswa seperti, “Bagaimana dengan bagian atas gigi, digosok tidak?” ; 

“Bagian depan di gosok ya.” ;  dan “Agar gigi tidak sakit menggosoknya bagaimana 

ya?” siswa menjawab “Digosok pelan-pelan, Bu.” Selesai memperagakan gosok gigi 

AJN dipersilahkan duduk dan disambut tepuk tangan oleh semua siswa. 

Siswa yang bernama DCBP adalah perwakilan dari kelompok terakhir. BCDP 

membacakan hasil penimbangan berat badan teman-teman sekelompoknya. Untuk 

mengecek kebenaran jawaban BCEP, maka guru meminta kepada semua kelompok 

BCEP untuk maju dan ditimbang berat badannya. Hasil penimbangan berat badan 

kelompok BCDP ada yang kurang tepat. Guru memberikan reward dengan berkata 

bahwa jika menghitung berat badan hendaknya berat terendah yang dituliskan, misal 

berat badan BCEP terletak antara 18 dan 19, maka yang ditulis adalah 18. Guru 

mempersilahkan kelompok BCEP untuk duduk kembali, siswa meberi tepuk tangan 

untuk kelompok BCEP. 

Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa-siswa yang berani maju dan 

meminta setiap kelompok untuk menempelkan hasil diskusi di papan pajang. 

Selanjutnya guru mengajak siswa kembali ketempat duduk masing-masing (tidak 

pada kelompok) dan meminta siswa mengembalikan media interaktif ke tempat 

semula. 

4.1.5.2.4 Kegiatan Akhir (20 menit) 
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Pada kegiatan akhir guru merefleksi pembelajaran dengan mengadakan tanya 

jawab dengan siswa untuk mengulang sekilas materi-materi yang belum jelas. 

Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan dan merangkum materi yang telah 

dipelajari. Siswa terlihat mencatat hal-hal yang disimpulkan tersebut. 

Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan kepada 

setiap siswa. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, 

setelah waktu yang telah ditentukan selesai. 

Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan 

tugas rumah sdan memberikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

4.1.5.3 Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan II 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan II terdiri dari 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Berikut ini 

adalah paparan dari ketiga obyek pengamatan tersebut. 

4.1.5.3.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Pembelajaran Siklus II Pertemuan 

II 

Pengamatan keterampilan guru meliputi 8 aspek. Pengamatan keterampilan 

guru pada siklus II pertemuan II memperoleh data yang tersaji pada tabel 4.11 berikut 

ini: 
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Tabel 4.11 

Data Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II 

 

No. Indikator Skor Kategori 

1. Mempersiapkan pembelajaran 4 Sangat baik 

2. Membuka pelajaran 4 Sangat Baik  

3. Menyampaikan materi pembelajaran 3 Baik 

4. Mendorong siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran 

4 Sangat Baik 

5. Menggunakan media interaktif dan sumber 

belajar yang beragam 

4 Sangat Baik 

6. Mengelola kelas 3 Baik 

7. Interaksi belajar mengajar 4 Sangat Baik  

8. Menutup pelajaran 4 Sangat Baik 

Jumlah skor 30 Sangat Baik 

Presentase 93,75% Sangat Baik 

Keterangan tabel:  

Kategori : 1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik 

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah skor keterampilan guru pada siklus II 

pertemuan II adalah sebesar 30 dengan kategori baik. Delapan aspek keterampilan 

guru yang diamati terdiri dari 6 indikator yang memperoleh skor 4, ada 2 indikator 

yang memperoleh skor 3. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap 

indikator dalam diagram batang 4.23. 
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Gambar 4.23. Diagram Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan II 

Perolehan skor pada tabel 4.11 dan diagram batang di atas dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Mempersiapkan pembelajaran 

Keterampilan guru untuk mempersiapkan pembelajaran mendapatkan skor 4. Hal 

ini berarti ada 4 deskriptor tampak, yaitu dari menyiapkan rencana pembelajaran 

dan media yang akan digunakan, mempersiapkan kebutuhan atau bahan yang 

diperlukan dalam kegiatan belajar yang akan dilaksanakan serta memeriksa 

kesiapan belajar siswa. 

b. Membuka pelajaran 

Perolehan skor untuk indikator membuka pelajaran adalah skor 4. Hal ini berarti 

semua deskriptor yang muncul. Guru menarik perhatian siswa dengan interaksi 

yang bervariasi yang dilakukan guru dengan mengajak siswa bernyanyi dan 
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bertepuk tangan, guru juga mengemukakan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok 

materi (tema) yang akan dipelajari serta memotivasi siswa agar terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah. Selanjutnya melakukan aperspsi dengan 

mengaitkan materi yang lau dengan materi yang akan dipelajari.  

c. Menyampaikan materi pembelajaran 

Indikator menyampaikan materi pembelajaran memperoleh skor 3. Hal ini berarti 

ada 3 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang tampak tersebut yaitu guru 

menyampaikan materi melalui media interaktif, guru juga mengaitkan materi 

dengan pengetahuan awal siswa dan mata pelajaran lain. Selanjutnya guru juga 

menggambarkan langkah pembelajaran yang disampaikan melalui media 

interaktif dengan jelas. 

d. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

Indikator mendorong siswa untuk bereran aktif dalam pembelajaran, diperoleh 4 

skor. Adapun 4 deskriptor yang muncul yaitu: adanya interaksi komunikatif 

antara guru dan siswa, siswa nampak lebih aktif dari pada guru, serta guru 

menggunakan metode mengajar yang bervariasi sesuai dengan kerangka model 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan PAKEM. 

Guru juga memberi petunjuk penggunaan media. 

e. Menggunakan  media interaktif dan sumber belajar yang beragam. 

Indikator menggunakan media interaktif dan sumber belajar yang beragam 

memperoleh 4 skor yang berarti 4 atau semua deskriptor nampak. Adapun ke 

empat deskriptor yang muncul yaitu: media interaktif dan sumber belajar yang 
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digunakan mampu memberikan pengalaman langsung dan dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna dan berkesan bagi siswa, meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menghasilkan karya pemikiran sebagai hasil belajar dan 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara pendidik dan guru,  siswa dan  

siswa. 

f. Mengelola kelas 

Indikator mengelola kelas meperolah skor 3 yang berarti ada 3 deskriptor yang 

nampak. Deskriptor yang nampak tersebut yaitu guru menata ruang kelas, guru 

mengarahkan tingkah laku siswa dan memberikan penghargaan kepada siswa 

yang aktif. Penghargaan tersebut berupa bintang prestasi yang diberikan kepada 

setiap siswa aktif menjawab pertanyaan atau maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusi. 

g. Interaksi belajar mengajar 

Indikator interaksi belajar mengajar meperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 atau 

semua deskriptor tampak. Keempat deskriptor tersebut yaitu: guru mencatat atau 

mendiktekan, selanjutnya menerangkan materi baik secara lisan maupun secara 

tulisan, dan mendemonstrasikan media sebelum siswa mempraktikannya sendiri, 

selain itu guru juga memberi bantuan belajar secara individual kepada siswa. 

h. Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran diperoleh skor 4 yang berarti semua deskriptor 

nampak. Keempat deskriptor tersebut yaitu: guru membimbing siswa 

menyimpulkan hasil pelajaran dan memberikan refleksi dengan mengajak siswa 
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megingat kembali hal-hal yang penting selama kegiatan yang telah berlangsung, 

guru juga memberikan evaluasi sesuai dengan indikator yang dirumuskan di 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan memberikan penugasan rumah 

untuk belajar di rumah. 

4.1.5.3.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Pertemuan II 

Aktivitas siswa diamati menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa 

yang terdiri dari 8 aspek. Dari pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan II 

diperoleh data yang tersaji pada tabel 4.12 berikut ini: 

Tabel 4.12 

Data Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa jumlah skor aktivitas siswa pada 

siklus II Pertemuan II adalah sebesar 25,6 dari 10 siswa dengan rata-rata skor sebesar 

No. Nama Siswa 
Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AAPG 4 4 3 4 3 3 4 4 29 Sangat Baik 

2. AAZ 3 3 3 2 4 3 4 3 25 Baik 

3. BDEP 3 3 3 3 3 3 4 3 25 Baik 

4. FPH 4 4 3 4 3 3 4 3 28 Sangat Baik 

5. LAL 4 3 3 2 3 3 3 4 25 Baik 

6. MFP 4 3 3 4 3 3 3 4 27 Sangat Baik 

7. MJF 3 3 3 3 3 3 3 4 25 Baik 

8. ODA 4 4 3 3 4 3 3 3 27 Sangat Baik 

9. RRER 4 4 3 3 3 3 3 3 26 Baik 

10. YAK 4 3 3 2 3 3 3 4 25 Baik 

Jumlah Skor 37 34 30 30 32 30 38 35 256 

 Rata-rata Skor 3,7 3,4 3 3 3,2 3 3,8 3,5 25,6 Baik 

Persentase 80 % Sangat Baik 
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25,6 dengan kategori baik. Berikut digambarkan pencapaian skor untuk setiap 

indikator dalam diagram batang 4.24. 

Gambar 4.24. Diagram Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

Perolehan skor aktivitas siswa yang tersaji dalam tabel 4.12 dan diagram 

batang di atas, dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa di awal pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa untuk kesiapan siswa di awal pembelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3,7. Deskriptor yang selalu muncul adalah siswa tertib dan rapi di 

tempat duduk masing-masing dan siswa datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai. Berikutnya deskriptor yang muncul pada 8 siswa dari 10 siswa yang 

difokuskan adalah siswa memperhatikan penjelasan atau petunjuk guru untuk 

memulai pelajaran, sementara deskriptor siswa menyiapkan bahan dan alat-alat 

yang digunakan untuk belajar nampak pada 9 siswa. 
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b. Menanggapi apresepsi 

Indikator aktivitas siswa pada menanggapi aprespsi memperoleh rata-rata skor 

3,4. Deskriptor yang selalu muncul adalah siswa mendengarkan dan 

memperhatikan apresepsi yang diberikan guru, sedangkan deskriptor siswa 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru melalui apresepsi dan siswa terlihat 

antusias dalam menanggapi apresepsi yang dilakukan guru serta deskriptor 

mengajukan pertanyaan pada guru nampak pada 8 siswa. 

c. Siswa berperan aktif dalam penggunaan media interaktif 

Indikator aktivitas siswa pada aktif dalam penggunaan media interaktif 

memperoleh rata-rata skor 3. Deskriptor yang sering muncul adalah siswa 

mendiskusikan isi materi yang ditayangkan melalui media interaktif. Deskriptor 

terlibat dalam penggunaan media dan siswa mampu memperkaya pengalamannya 

melalui media nampak pada 8 siswa hal ini ditunjukkan dengan keaktifan dan 

keantusiasan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan 

melalui media tersebut. Sedangkan untuk deskriptor siswa menggunakan media 

interaktif sesuai petunjuk nampak pada 4 siswa. 

d. Melakukan diskusi kelompok 

Indikator aktivitas siswa pada melakukan diskusi kelompok memperoleh rata-rata 

skor 3. Deskriptor yang selalu nampak adalah ikut mengkaji permasalahan yang 

diutarakan oleh guru di dalam kelompok. Deskriptor mengeluarkan pendapat atau 

memberi masukan dalam mencari alternatif pemecahan masalah nampak pada 7 

siswa. Berikutnya 6 siswa nampak pada deskriptor ikut melakukan percobaan 
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dengan media yang disediakan dan 7 siswa memberikan saran positif dalam 

pengambilan keputusan. 

e. Menuliskan hasil diskusi kelompoknya 

Indikator aktivitas siswa pada menuliskan hasil diskusi kelompoknya memperoleh 

rata-rata skor 3,2. Deskriptor yang selalu nampak pada setiap siswa adalah 

menuliskan hasil diskusi dalam LKS dan menuliskan hasil diskusi secara bersama 

dengan kelompoknya. Berikutnya deskriptor siswa menuliskan hasil diskusi 

dengan bahasa sendiri nampak pada 7 siswa dan menuliskannya pada buku 

catatan masing-masing nampak pada 5 siswa. 

f. Mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

Indikator aktivitas siswa pada mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

memperoleh rata-rata skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 8 siswa yang 

menampakan deskriptor menyampaikan hasil kerja dengan kalimat yang mudah 

dipahami, 7 siswa yang berbagi tugas dalam penyajian hasil kerja, 7 siswa yang 

menjelaskan bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan, serta 8 siswa yang 

merespon tanggapan yang muncul ketika kelompok lain menanggapi hasil 

diskusi. 

g. Mengerjakan soal evaluasi 

Indikator aktivitas siswa pada mengerjakan soal evaluasi memperoleh rata-rata 

skor 3,4. Deskriptor yang selalu muncul pada 9 siswa adalah mengerjakan soal 

evaluasi sesuai dengan uraian petunjuk dari guru dan tertib dalam mengerjakan 

soal evaluasi, serta yang mampu mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri. 
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Sedangkan untuk deskriptor mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan waktu yang 

ditentukan nampak pada 7 siswa. 

h. Merayakan hasil pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa pada merayakan hasil pembelajaran memperoleh rata-

rata skor 3,5. Hal ini ditunjukkan siswa merayakan hasil belajar dengan 

memajang karya mereka di papan pajang sebanyak 5 siswa, siswa merayakan 

hasil belajar dengan bertepuk tangan dan antusias serta menyanyikan lagu bangun 

tidur seperti yang mereka nyanyikan pada awal pembelajaran yang dilakukan oleh 

seluruh siswa. 

4.1.5.3.3 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus II Pertemuan II 

Hasil belajar siswa siklus II pertemuan II  disajikan pada tabel 4.13 berikut 

ini. 

Tabel 4.13 

 Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan II 

  

Interval Nilai Frekuensi 
Kualifikasi 

Ketuntasan 

≥ 65 35 Tuntas 

< 65 5 Tidak Tuntas 

Jumlah 40  

Ketuntasan klasikal : 87,5% 
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Tabel 4.13 di atas menunjukkan siswa yang tuntas sebanyak 35 siswa dan 

yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 

87,5%. 

Dari data hasil belajar siswa di atas digambarkan diagram ketuntasan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.25. Diagram ketuntasan hasil belajar siklus II pertemuan II 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika dengan tema 

Diri Sendiri melalui penerapan pendekatan PAKEM dengan media interaktif sebesar 

79 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50. 

4.1.5.4 Refleksi Siklus II Pertemuan II 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II pada pertemuan II diperoleh data 

berupa hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran matematika tema diri sendiri melalui penerapan pendekatan 

PAKEM dengan media interaktif. Refleksi ini dilaksanakan oleh peneliti dengan 

kolaborator untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. 
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Refleksi digunakan sebagai pedoman penulisan laporan penelitian. Adapun hasil 

refleksi dari masing-masing variable penelitian adalh sebagai berikit. 

4.1.5.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan pada siklus II pertemuan II menunjukkan bahwa 

keterampilan guru memperoleh skor 30 dengan kategori sangat baik. Namun, masih 

ada kekurangan yang harus diperbaiki yaitu pada penyampaian materi pembelajaran 

guru belum menggunakan referensi pendukung pembelajaran dan belum dapat 

mengelola kelas agar siswa dapat belajar secara tertib. 

4.1.5.4.2 Aktivitas Siswa  

Hasil pengamatan pada siklus II pertemuan II menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa memperoleh skor 25,6 dengan kategori baik. Namun, masih ada kekurangan 

yang harus diperbaiki yaitu siswa masih ada yang ramai ketika kerja kelompok. 

4.1.5.4.3 Hasil Belajar 

Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan II yang 

diperoleh adalah sebesar 87,5%, atau 35 siswa dari 40 siswa memenuhi ketuntasan 

belajar sedangkan 5 siswa tidak tuntas belajar. Hasil tersebut sudah memenuhi 

kategori indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu sebesar 85%.  

4.1.6 Rekapitulasi Data Siklus II 

Rekapitulasi data siklus II terdiri dari data keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa dari data pertemuan I dan pertemuan II. Berikut ini adalah 

rekapitulasi data siklus II yang tersaji dalam tabel 4.7. 
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Tabel 4.14 

Rekapitulasi Data Siklus II 

 

No. Pencapaian Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

Keterampilan 

Guru 

Rata-rata 27 30 28,5 

Presentase 84,4% 93,75% 89,1% 

Aktivitas 

Siswa 

Rata-rata 24,5 25,6 25,5 

Presentase 76,6% 80% 78,3% 

Hasil Belajar 

Siswa 

Rata-rata 76 79 77,5 

Presentase 82.5% 87,5% 85% 

 

Rekapitulasi data tersebut digambarkan dalam diagram batang yang tersaji 

dalam gambar 4.26 berikut ini. 

 

Gambar 4.26. Diagram rekapitulasi data siklus II 

4.1.7 Rekapitulasi Data Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dari siklus I dan siklus II kemudian direkap untuk mengetahui 
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disajikan tabel dan diagram batang yang menggambarkan adanya peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II. 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Data Siklus I dan Siklus II 

 

No. Variabel  Siklus I Siklus II 

1. Keterampilan Guru 68,7% 89,1% 

2. Aktivitas Siswa 61,7% 78,3% 

3. 
Hasil Belajar 

(Ketuntasan Klasikal) 
74% 85% 

 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan adanya peningkatan pada setiap 

variabel penelitian. Peningkatan keterampilan guru sebesar 20,4% dari 68,7% pada 

siklus I menjadi 89,1% pada siklus II. Peningkatan aktivitas siswa sebesar 16,6 dari 

61,7% pada siklus I menjadi 78,3% pada siklus II. Sedangkan ketuntasan klasikal 

meningkat sebesar 11% dari 74% pada siklus I menjadi 85% pada siklus II. 

Rekapitulasi data penelitian digambarkan pada diagram batang berikut ini. 

 

Gambar 4.27. Diagram rekapitulasi hasil penelitian 
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Hasil penelitian di atas akan dibahas keterkaitannya dengan kajian teori 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif. 

4.2 PEMBAHASAN 

Pelaksanaan penelitian melalui penerapan pendekatan PAKEM  dengan 

media interaktif ini dilaksanakan pada siswa kelas  I A SDN Tawang Mas 01 yang 

beralamat di jalan Puri Anjasmoro A-6, kota Semarang. Berikut ini akan dipaparkan 

pembahasan hasil penelitian meliputi pemaknaan temuan yang terdapat pada saat 

penelitian berlangsung dan implikasi hasil penelitian. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan refleksi dari variabel 

penelitian. Variabel penelitian tersebut meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa pada setiap pertemuan dalam siklusnya. Pertemuan II 

dilaksanakan sebagai wujud perbaikan tindakan dari pertemuan I. Siklus II 

dilaksanakan sebagai wujud perbaikan tindakan dari siklus I. Secara terperinci 

pembahasan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

4.2.1.1 Keterampilan Guru 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan pendekatan PAKEM  dengan media interaktif dari siklus I sampai siklus II 

dapat dilihat pada tabel  4.16 berikut ini. 



201 
 

 
 

Tabel 4.16 

Data Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

 

No. Indikator 
Sklus I Siklus II 

Prt 1 Prt 2 Prt 1 Prt 2 

1. Mempersiapkan pembelajaran 4 4 4 4 

2. Membuka pelajaran 3 3 3 4 

3. Menyampaikan materi pembelajaran 2 3 3 4 

4. 
Mendorong siswa untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran 

3 3 4 4 

5. 
Menggunakan media interaktif dan 

sumber belajar yang beragam 

3 3 4 4 

6. Mengelola kelas 1 2 3 3 

7. Interaksi belajar mengajar 3 3 3 3 

8. Menutup pelajaran 2 3 4 4 

 Jumlah  skor 20 24 27 30 

 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa ada peningkatan keterampilan 

guru dalam pembelajaran matematika  melalui penerapan pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif dari siklus ke siklus seiring dengan peningkatan keterampilan 

guru dari pertemuan ke pertemuan. 

4.2.1.1.1 Mempersiapkan pembelajaran 

 Indikator mempersiapkan pembelajaran memperoleh skor 4 pada  setiap 

siklus. Guru menyiapkan rencana pembelajaran, menyusun RPP tematik kelas I dari 

memetakan KD Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA, menentukan tema yaitu tema 

Diri sendiri, menyusun jaring tema, serta menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan komponen-komponen yang lengkap, indikator RPP 
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dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, tujuan dalam RPP menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

sesuai dengan KD, ada keterkaitan antara KD, indikator, materi pembelajaran dan 

kegiatan pembelajaran, langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif, menyiapkan media interaktif yang akan digunakan dalam 

pelaksaan pembelajaran, mempersiapkan kebutuhan atau bahan yang diperlukan 

dalam kegiatan belajar yang akan dilaksanakan seperti menyiapkan lembar kerja 

siswa, lembar evaluasi dan referensi pendukung materi. Guru juga memeriksa 

kesiapan siswa untuk belajar. 

Merencanakan kegiatan pembelajaran  merupakan salah satu kinerja guru 

dalam  meningkatkan kualitas pembelajaran yang disebutkan dalam depdiknas 

(2004:8). Adapun rencana pembelajaran tersebut dibuat sesuai rencana pembelajaran 

tematik hal ini sesuai dengan Permendiknas No 22 tahun 2006 (Depdiknas, 2006:9) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran pada siswa kelas I sampai kelas III 

dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Selanjutnya, perencanaan mengajar 

tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

susunan yang disesuaikan dengan standar proses. Hal ini tercantum pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No 41 tahun 2007 tentang standar proses.  

4.2.1.1.2 Membuka pelajaran 

Indikator membuka pembelajaran skor yang diperoleh pada pertemuan I dan 

II adalah skor 3 yang ditandai dengan guru menarik perhatian siswa dengan interaksi 
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yang bervariasi, guru mengemukakan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi 

yang akan dibahas dan melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi yang lalu 

dengan materi yang akan dipelajari. Namun guru belum memberi motivasi agar 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Sehingga pada siklus II untuk aspek 

pemberian motivasi harus diberikan. Pemberian motivasi ini berdampak pada 

peningkatan skor pada akhir siklus II, indikator ini memperoleh skor 4.   

Guru membuka pelajaran dengan menarik perhatian siswa melalui interaksi 

yang bervariasi, mengemukakan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi yang lalu 

atau yang telah diketahui oleh siswa dengan materi yang akan dipelajari serta 

memberikan motivasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Usman (1990) yang tersedia 

dalam http://edukasi.kompasiana.com diakses pada 10 Mei 2012, pukul 11:06 WIB 

menyatakan bahwa komponen membuka pelajaran meliputi membangkitkan 

perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan mengenai apa yang akan 

dipelajari serta menunjukkan kaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa. 

4.2.1.1.3 Menyampaikan materi pembelajaran 

Pada indikator ini skor yang diperoleh adalah 3 baik pada siklus I. Ditandai 

dengan guru mengaitkan materi dengan pengetahuan awal siswa dan juga mengaitkan 

dengan mata pelajaran lain (tematik), guru juga menyampaikan materi melalui media 

inetraktif, serta guru juga menggambarkan langkah pembelajaran yang jelas yang 

disampaikan melalui media interaktif. Adapun aspek penyampaian materi yang belum 

dilakukan guru adalah menggunakan referensi pendukung yang lain. Guru hanya 

http://edukasi.kompasiana.com/


204 
 

 
 

menggunakan media interaktif sebagai sumber referensi. Sehingga penggunaan 

referensi pendukung pada siklus II harus diberikan. Penggunaan referensi pendukung 

berdampak pada peningkatan skor pada akhir siklus II, indikator ini memperoleh skor 

4.  

Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan awal siswa dan juga mengaitkan 

dengan mata pelajaran lain (tematik), hal ini sesuai dengan pendapat Trianto 

(2010:79) yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi anak.  

4.2.1.1.4 Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

Pada indikator ini skor yang diperoleh pada akhir siklus I adalah 3 skor. 

Ditandai dengan adanya interaksi yang komunikatif antara guru dan siswa, siswa 

yang lebih aktif dari pada guru, dan guru menggunakan metode mengajar yang 

bervariasai sesuai kerangka pembelajaran yang menggunakan pendekatan PAKEM. 

Namun, guru belum memberikan petunjuk penggunaan media secara jelas kepada 

siswa baik secara kelompok maupun individu. Oleh karena itu pada siklus II 

pemberian petunjuk penggunaan media yang jelas yang harus diberikan. Pemberian 

petunjuk penggunaan media tersebut memberi dampak peningkatan skor pada siklus 

II yaitu 4 skor. 

Mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran, guru menggunkan  metode 

mengajar yang bervariasai sesuai kerangka pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan PAKEM hal ini sesuai dengan pendapat Depdiknas 2005 dalam Supinah 
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(2009:32) yang menyatakan PAKEM singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, 

guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. 

4.2.1.1.5 Menggunakan  media interaktif dan sumber belajar yang beragam 

Pada indikator ini skor yang diperoleh pada akhir siklus I adalah 3. Ditandai 

dengan penggunaan media mampu memperkaya pengalaman belajar siswa, yang 

berdampak pada meningkatnya kemampuan siswa dalam menghasilkan karya 

pemikiran sebagai hasil belajar serta mampu memfasilitasi proses interaksi antara 

pendidik dan guru, siswa dan siswa. Namun belum mampu memberikan pengalaman 

langsung bagi siswa. Media yang digunakan guru harus memberikan pengalaman 

langsung kepada siswa perlu diberikan pada siklus II. Pemberian pengalaman 

langsung yaitu dengan mempraktekkan suatu kegiatan nyata diberikan pada siklus II 

yang berdampak pada peningkatan skor yaitu 4 pada akhir siklus II. 

Guru menggunakan media berupa media interaktif yang dapat memadukan 

gambar, suara, gambar bergerak atau animasi sebagai sumber belajar serta 

penggunaan lingkungan di sekitar siswa sebagai sumber belajar, hal ini sesuai dengan 

pendapat Suparlan (2010:73) yang menyatakan pembelajaran dengan pendekatan 

PAKEM digambarkan denganh adanya sumber belajar yang beraneka ragam dan 

pendapat Usman (http://edukasi.kompasiana.com diakses pada 10 Mei 2012, pukul 

11:06 WIB) yang menyatakan keterampilan guru antara lain adalah mengadakan 

variasi media dan sumber belajar. 

http://edukasi.kompasiana.com/
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4.2.1.1.6 Mengelola kelas 

Pada indikator ini skor yang diperoleh pada akhir siklus I adalah 2 skor. 

Ditandai dengan guru menata ruang kelas yaitu tempat duduk siswa dan memberikan 

penghargaan kepada siswa yang aktif. Namun, guru belum dapat mengarahkan 

tingkah laku siswa sehingga siswa belajar tidak tertib. Untuk itu pada siklus II guru 

harus mengarahkan tingkah laku siswa agar siswa belajar tertib. Pemberian 

pengarahan tingkah laku pada siklus II ini memberikan dampak peningkatan skor 

yaitu 3 skor. Namun meskipun guru telah memberikan pengarahan tingkah laku, 

masih ada siswa yang tidak belajar secara tertib. 

Pengelolaan kelas dilakukan dengan menata tingkah laku siswa agar dapat 

tertib dan tenang dalam belajar, memberi penghargaan sebagai bentuk penguatan 

terhadap tingkah laku siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Usman (1990) yang 

tersedia dalam http://edukasi.kompasiana.com (diakses pada 10 Mei 2012, pukul 

11:06 WIB) menyatakan bahwa modifikasi perilaku yaitu mengajarkan perilaku yang 

baru dengan contoh dan pembiasaan, meningkatkan perilaku yang baik dengan 

penguatan, dan mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. 

4.2.1.1.7 Interaksi belajar mengajar 

Pada indikator ini skor yang diperoleh adalah 3 baik pada siklus I maupun 

siklus II. Ditandai dengan guru mencatat di papan tulis, guru menerangkan secara 

lisan atau tulisan, dan guru juga memberi bantuan belajar baik secara kelompok 

maupun individual kepada siswa. Namun kedua siklus tersebut belum menampakkan 

http://edukasi.kompasiana.com/
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guru mendemonstrasikan suatu kegiatan secara nyata, karena guru menggunakan 

video dalam media interaktif. 

Interaksi belajar mengajar yang dilakukan guru dengan memberikan 

bimbingan dan motivasi baik secara kelompok maupun individual. Sesuai dengan 

pendapat Usman (1990) yang tersedia dalam http://edukasi.kompasiana.com (diakses 

pada 10 Mei 2012, pukul 11:06 WIB) bahwa salah satu komponen dari keterampilan 

mengajar kelompok kecil maupun perorangan adalah membimbing dan memudahkan 

belajar siswa. 

4.2.1.1.8 Menutup pelajaran 

Pada indikator ini, skor yang diperoleh pada akhir siklus I adalah 3 skor. 

Ditandai dengan guru memberikan bimbingan siswa untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran, memberikan refleksi dengan mengajak siswa mengingta kembali hal-

hal yang penting selama kgiatan yang telah berlangsung dan memberikan evaluasi 

sesuai dengan indikator yang dirumuskan dalam rencana pembelajaran. Namun 

memberikan penugasan rumah belum dilakukan guru pada siklus I ini sehingga perlu 

diberikan pada siklus II. Pemberian tugas rumah pada siklus II ini memberikan 

dampak peningkatan skor yaitu 4 skor. 

Menutup pelajaran dilakukan dengan menyimpulkan hasil pelajaran 

memberikan refleksi, melakukan evaluasi dan memberi penguatan terhadap hasil 

belajar yang telah dicapai siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat (1990) yang tersedia 

dalam http://edukasi.kompasiana.com (diakses pada 10 Mei 2012, pukul 11:06 WIB) 

yang menjelaskan komponen menutup pelajaran terdiri dari, meninjau kembali 

http://edukasi.kompasiana.com/
http://edukasi.kompasiana.com/
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pelajaran yang telah diajarkan, melakukan evaluasi, serta memberikan dorongan 

psikologi dengan memberikan penghargaan (penguatan).  

4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan pendekatan PAKEM  dengan media interaktif dari siklus I sampai siklus II 

dapat dilihat pada tabel  4.17 berikut ini. 

Tabel 4.17 

Data Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

No. Indikator 
Sklus I Siklus II 

Prt 1 Prt 2 Prt 1 Prt 2 

1. Kesiapan siswa di awal pembelajaran 2,8 3 3,6 3,7 

2. Menanggapi apresepsi 2,4 2,7 3,2 3,4 

3. 
Antusias dalam penggunaan media 

interaktif 

2,1 2,2 2,5 3 

4. Melakukan diskusi kelompok 1,8 2,3 2,3 3 

5. 
Menuliskan hasil diskusi 

kelompoknya 

2,9 3,2 3,1 3,2 

6. 
Mempresentasikan hasil diskusi dalam 

kelompok 

2 2,2 2,6 3 

7. Mengerjakan soal evaluasi  2 2,1 3,2 3,8 

8. Merayakan hasil pembelajaran 2,6 3 3,5 3,5 

 Jumlah  skor 18,6 20,7 24 26,6 

 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa ada peningkatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika  melalui penerapan pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif dari siklus ke siklus seiring dengan peningkatan keterampilan guru dari 

pertemuan ke pertemuan. 
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4.2.1.2.1 Kesiapan siswa di awal pembelajaran 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh pada akhir siklus I adalah 3. 

Siswa datang tepat waktu sebelum pelajaran yang di mulaai, siswa memperhatikan 

petunjuk guru untuk memulai pelajaran, serta siswa tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing. Namun pada siklus ini belum nampak siswa menyiapkan bahan dan 

alat-alat yang digunakan untuk belajar. Siswa baru menyiapkan alat belajar pada saat 

kegiatan inti yaitu diskusi kelompok dan diakhir yaitu pada saat mengerjakan soal 

evaluasi. Untuk itu pada awal pembelajaran siklus II guru harus memberikan instruksi 

kepada siswa untuk mempersiapkan alat-alat belajar seperti buku dan alat tulis 

sebelum memulai pelajaran. Pemberian instruksi untuk menyiapkan alat-alat belajar 

sebelum pelajaran dimulai ini mengakibatkankatan rata-rata skor di siklus II yaitu 3,7. 

Melakukan persiapan menunjukkan minat terhadap pelajaran hal ini sesuai 

dengan aktivitas siswa yang meliputi emotional activities, aktivitas memandang, dan 

mendengarkan menurut pendapat Paul D Derich dalam Hamalik (2008:172). 

4.2.1.2.2 Menanggapi apresepsi 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh pada akhir siklus I adalah 2,7. 

Siswa mendengarkan dan memperhatikan apersepsi yang diberikan guru, siswa 

terlihat antusias dalam menanggapi apersepsi yang dilakukan hal ini ditandai dengan 

adanya beberapa siswa yang berani menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan 

mengajukan pertanyaan pada guru. 
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Pada siklus II guru lebih memberikan motivasi belajar kepada siswa, hal ini 

berdampak pada meningkatnya keantusiasan siswa. Dari peningkatan keantusiasan 

siswa tersebut berdampak pada peningkatan rata-rata skor siklus II yaitu 3. 

Menanggapi apersepsi hal ini sesuai dengan pendapat Paul D Derich dalam 

Hamalikj (2008:172) dan Djamarah (2010:110) bahwa aktivitas belajar siswa 

meliputi mendengarkan apersepsi, berbicara dengan memberi tanggapan atau 

memberikan pertanyaan. 

4.2.1.2.3 Antusias dalam penggunaan media interaktif 

Pada indikator ini rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,2 pada akhir siklus I. 

Siswa terlibat dalam penggunaan media, beberapa siswa juga telah mampu 

menggunakan media interaktif sesuai petunjuk penggunaan, siswa mendiskusikan isi 

materi yang ditayangkan melalui media interaktif sehingga siswa mampu 

memperkaya pengalamannya melalui media tersebut. Peningkatan siswa dalam 

menggunakan media interaktif sesuai petunjuk berdampak pada meningkatnya siswa 

yang mampu memperkaya pengalaman melalui media tersebut. Peningkatan tersebut 

berdampak pada peningkatan perolehan skor pada akhir siklus II yaitu 3.  

Antusias dalam penggunaan media interaktif dengan menampakkan 

keterlibatan dalam penggunaan media, dapat menggunakan media tersebut dengan 

benar serta siswa mampu memperkaya pengetahuan melalui media tersebut. Hal ini 

sesuai dengan aktivitas siswa menurut Paul D Derich (Hamalik, 2008:172) dan 

Djamarah (2010:110) bahwa aktivitas siswa meliputi melakukan percobaan (motor 

activities) dan aktivitas praktek. 
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4.2.1.2.4 Melakukan diskusi kelompok 

Pada indikator ini rata-rata skor yang diperoleh di akhir siklus I adalah 2,2. 

Siswa mengkaji permasalahn yang diutarakan oleh guru di dalm kelompok, siswa 

juga berani mengeluarkan pendapat atau memberi tanggapan terhadap jawaban dari 

kelompok lain, siswa juga turut melakukan percobaan dengan media yang disediakan, 

serta memberikan saran positif dalam pengambilan keputusan. Pada sisklus II 

peningkatan dari deskriptor-deskriptor tersebut berdampak pada peningkatan 

perolehan rata-rata skor yaitu 3. 

Deskriptor yang muncul pada indikator ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh  pendapat Indrawati (2009:17) bahwa siswa mendominasi dan mewarnai 

pembelajaran, dengan cara melakukan diskusi, percobaan, mencari informasi dan 

menulis laporan. 

4.2.1.2.5 Menuliskan hasil diskusi kelompoknya 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I adalah 3.  Siswa 

menuliskan hasil diskusi dalam lembar kerja dan menuliskan hasil diskusi dalm buku 

catatan masing-masing, siswa juga menuliskan hasil diskusi dengan bahasa sendiri, 

serta menuliskan hasil diskusi secara bersama dengan anggota kelompoknya. Pada 

sisklus II peningkatan dari deskriptor-deskriptor tersebut berdampak pada 

peningkatan perolehan rata-rata skor yaitu menjadi 3,1. 

Deskriptor yang muncul pada indikator ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh  pendapat Indrawati (2009:17) bahwa siswa terlibat dalam berbagai kegiatan 

yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan 
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melalui belajar melaui berbuat, misalnya mengumpulkan data, mnenarik kesimpula, 

menuliskan laporan atau karya lain dengan kata-kata sendiri. 

4.2.1.2.6 Mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh pada akhir siklus I adalah 2,2. 

Siswa menjelaskan bentuk penyelesaian maslah yang ditemukan, siswa juga 

menyampaikan hasil kerja dengan kalimat sendiri sehingga mudah dipahami, siswa 

juga berbagi tugas dalm penyajian hasil kerja, dan juga siswa memberi tanggapan 

yang muncul ketika kegiatan penyampaian diskusi berlangsung.  Pada sisklus II 

peningkatan dari deskriptor-deskriptor tersebut berdampak pada peningkatan 

perolehan rata-rata skor yaitu menjadi 3. 

Deskriptor yang muncul pada indikator ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh  pendapat Indrawati (2009:17) bahwa siswa berani mengemukakan pendapat dan 

tidak malu terlibat aktif dalam pembelajaran, misalnya melaporkan hasil diskusi dan 

menanggapi pertanyaan atau pendapat  

4.2.1.2.7 Mengerjakan soal evaluasi  

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I adalah 2,1. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri, siswa juga mengerjakan soal evaluasi 

dengan uraian petunjuk dari guru, siswa mengerjakan soal evaluasi dengan waktu 

yang ditentukan, serta siswa juga tertib dan tenang dalam mengerjakan soal evaluasi. 

Pada sisklus II peningkatan dari deskriptor-deskriptor tersebut berdampak pada 

peningkatan perolehan rata-rata skor yaitu menjadi 3,8. 
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Deskriptor yang muncul pada indikator ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh  pendapat Whipple (2010:173) bahwa aktivitas siswa meliputi cek dan tes yaitu 

siswa mengerjakan tes evaluasi (informal). 

4.2.1.2.8 Merayakan hasil pembelajaran 

Pada indikator ini skor rata-rata yang diperoleh pada akhir siklus I adalah 3. 

Siswa merayakan hasil diskusi dengan memajang karya mereka di papan pajang, 

siswa juga merayakan hasil belajar dengan  bertepuk tangan, siswa merayakan hasil 

belajar dengan bernyanyi serta merayakannya dengan antusias. Pada sisklus II 

peningkatan dari deskriptor-deskriptor tersebut berdampak pada peningkatan 

perolehan rata-rata skor yaitu menjadi 3,5. 

Deskriptor yang muncul pada indikator ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh  pendapat Paul dalam Hamalik (2008:172) bahwa aktivitas emosional siswa 

meliputi menaruh minat (antusias), gembira, bersemangat, bergairan dan berani. 

4.2.1.3 Hasil Belajar 

Berikut ini adalah tabel dan diagram batang perolahan hasil belajar pada 

setiap akhir siklus. 

Tabel 4.18 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II 

1. Rata-rata 74 79 

2. Nilai tertingi 100 100 

3. Nilai terendah 40 50 

4. Tuntas 77% 87,5% 
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Gambar 4.28. Diagram peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II 

Ketuntasan hasil belajar mengalami peningkatan dari 77% menjadi 87,5%. Ini 

menunjukkan ketuntasan klasikal telah memenuhi indikator keberhasilan yaitu 85%. 

4.2.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui 

pendekatan PAKEM dengan media interaktif yang telah dilakukan, menunjukkan 

adanya peningkatan baik keterampilan guru, aktivitas siswa maupun hasil belajar 

pada siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 Semarang. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa pembelajaran matematika melalui pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif baik untuk diterapkan di kelas I Sekolah Dasar. Dikarenakan pembelajaran 

disampaikan dengan menggunakan model pembelajaran yang  menyenngkan 

sehingga menungkinkan siswa untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Selain itu, 

penggunaan media interaktif juga mampu menarik perhatian dan minat siswa 

terhadap pelajaran. Gambar-gambar yang disediakan melalui media interaktif dengan 
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kolaborasi animasi dan efek suara video serta sifat media yang interaktif 

memungkinkan siswa lebih berminat dalam belajar. Sifat interaktif dari media 

interaktif menungkinkan siswa untuk belajar sendiri tanpa panduan dari guru. Dengan 

demikian siswa dapat memperkaya pengetahuan sendiri melalui media interaktif 

tersebut. 

Berdasarkan tabel hasil observasi yang telah disajikan di atas tampak 

keterampilan guru meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus I jumlah skor yang 

diperoleh adalah 24 yang masuk dalam kategori baik sedangkan pada siklus II 

mengalami peningkatan sehingga jumlah skor yang didapat yaitu 30 yang masuk 

dalam kategori baik sekali. Aktivitas siswa juga meningkat pada setiap siklusnya. 

Pada siklus I jumlah rata-rata skor aktivitas belajar siswa adalah 20,9 yang masuk 

dalam kategori cukup sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan sehingga 

jumlah skor rata-rata menjadi 25,6 yang masuk dalam kategori baik. Begitu juga pada 

hasil belajar siswa, berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil tes pada setiap siklusnya. Pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata 74 dengan ketuntasan belajar 77% dan pada siklus II diperoleh rata-rata 77 

dengan ketuntasan belajar 87,5%. 

Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan PAKEM 

dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas I SD telah mampu memberikan 

kontribusi positif bagi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa, sehingga kualitas pembelajaran meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalu pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif diperoleh data sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru pada penerapan pendekatan PAKEM dengan media interaktif 

meningkat. Peningkatan keterampilan guru sebesar 20,4% dari 68,7% pada siklus 

I dengan kategori baik menjadi 89,1% pada siklus II dengan kategori sangat baik. 

b. Aktivtas siswa pada penerapan pendekatan PAKEM dengan media interaktif 

meningkat. Peningkatan aktivitas siswa sebesar 16,6 dari 61,7% dengan kategori 

baik pada siklus I menjadi 78,3% pada siklus II dengan kategori sangat baik.  

c. Hasil belajar siswa melalui penerapan pendekatan PAKEM dengan media 

interaktif meningkat. Ketuntasan siswa meningkat dari 77% pada akhir siklus I 

menjadi 87,75% pada akhir siklus II. Data tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian tindakan kelas pada 

siswa kelas I A SDN Tawang Mas 01 Kota Semarang, peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut. 

a. Dalam pembelajaran matematika hendaknya guru sekolah dasar menggunakan 

pendekatan PAKEM dan media interaktif karena pembelajaran ini dapat 

menciptakan situasi pembelajaran yang aktif, mendorong siswa kreatif dan 

menyenangkan siswa, sehingga mampu meningkatkan keefektifan belajar siswa 

yang ditunjukkan dari hasil belajar siswa yang meningkat serta memberikan 

pembelajaran yang menantang bagi siswa melalui media interaktif. Pembelajaran 

yang menantang dan menyenangkan siswa ini, melatih keterampilan siswa dalam 

melaksanakan diskusi, rasa ingin tahu siswa dan motovasi belajar siswa lebih 

besar, serta kemampuan kerja sama dengan siswa lain lebih besar. 

b. Untuk pengguna PAKEM dan media interaktif diharapkan dapat mengembangkan 

dan memperluas penelitian ini di kelas rendah agar siswa semakin awal telah 

mampu bersikap aktif dan kreatif dalam pembelajaran matematika serta 

menumbuhkan sikap senang terhadap matematika yang didasari oleh salah satu 

aspek PAKEM yaitu menyenangkan.  
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Lampiran 1  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

JUDUL : Implementasi  Pendekatan PAKEM  dengan Media Interaktif  untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran  Matematika  Kelas I A SDN 

Tawang Mas 01 Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan guru kelas I 

A SDN Tawang Mas 01 

dalam pembelajaran 

matematika melalui 

pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif. 

9. Guru mempersiapkan 

pembelajaran 

10. Guru membuka pelajaran 

11. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

12. Mendorong siswa untuk 

berperan aktif dalam 

pembelajaran 

13. Menggunakan  media 

interaktif dan sumber belajar 

yang beragam. 

14. Guru mengelola kelas 

15. Interaksi belajar mengajar 

16. Guru menutup pelajaran 

a. Guru 

b. Foto 

c. Catatan 

lapangan 

 

 

a. Foto 

b. Lembar 

observasi 

c. Catatan 

lapangan 

2. Aktivitas siswa kelas I A 

SDN Tawang Mas 01 

dalam mengikuti materi 

pada mata pelajaran 

matematika melalui 

9. Kesiapan siswa di awal 

pembelajaran 

10. Menanggapi apersepsi 

11. Siswa berperan aktif dalam 

penggunaan media interaktif 

a. Siswa 

b. Foto 

c. Catatan 

lapangan 

  

a. Foto 

b. Lembar 

observasi 

c. Catatan 

lapangan 
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pendekatan PAKEM 

dengan media interaktif. 

12. Siswa melakukan diskusi 

kelompok 

13. Siswa menuliskan hasil 

diskusi kelompoknya 

14. Mempresentasikan hasil 

diskusi dalam kelompok 

15. Mengerjakan soal evaluasi  

16. Merayakan hasil 

pembelajaran 

 

  

3. Hasil belajar  matematika 

melalui pendekatan 

PAKEM dengan media 

interaktif. 

1. Menyebutkan banyak benda 

1–10.  (C1) 

2. Menghitung banyak benda 

1–10.  (C2)  

3. Membandingkan dua 

kumpulan benda melalui 

istilah lebih banyak, lebih 

sedikit, atau sama banyak 

bilangan sampai dengan 10. 

C2 

4. Menyelesaikan soal cerita 

sederhana yang berkaitan 

dengan membilang banyak 

benda 11–20. (C3)  

5. Memecahkan soal cerita 

sederhana yang berkaitan 

dengan membilang banyak 

benda 11 – 20. (C4)  

6. Memilih lambang bilangan 

a. Siswa a. Tes 

tertulis 
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yang sesuai dengan banyak 

benda (C5)  

7. Membuat gambar benda 

sesuai jumlah yang diketahui 

(C6)   

8. Menyebutkan nama-nama 

bagian tubuh manusia (C1)  

9. Menunjukkan bagian-bagian 

tubuh (C2)  

10. Menentukan fungsi bagian-

bagian tubuh (C3) 

11. Memilih cara merawat 

bagian-bagian tubuh yang 

benar (C5) 

12. Menampilkan cara merawat 

bagian-bagian tubuh (C6) 

13. Mendeskripsikan bagian 

tubuh manusia (C2) 

14. Menguraikan cara merawat 

bagian-bagian tubuh (C4)  

15. Merinci fungsi anggota 

tubuh (C5) 

16. Menyempurnakan gambar 

anggota tubuh manusia (C6) 
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Lampiran 2 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Implementasi  Pendekatan PAKEM  dengan Media Interaktif  untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran  Matematika  Kelas I A SDN Tawang 

Mas 01 Semarang 

Siklus … Pertemuan … 

 

Nama Guru  : Titis Aizah 

Nama SD  : SDN Tawang Mas 01 Semarang 

Kelas   : I A 

Hari / Tanggal  :  

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas guru. 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda (√) pada pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang tampak 

d. Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Skor 1 jika satu deskriptor yang tampak. 

2. Skor 2 jika dua deskriptor yang tampak. 

3. Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

4. Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak. 
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a. Kegiatan Pra Pembelajaran 

N

o 
Indikator Deskriptor Tampak 

Skala 

Penilaian 

1 Guru mempersiapkan 

pembelajaran 

a. Guru menyiapkan rencana pembelajaran   

b. Guru meyiapkan media yang akan 

digunakan 

 

c. Mempersiapkan kebutuhan atau bahan 

yang diperlukan dalam kegiatan belajar 

yang akan dilaksanakan 

 

d. Guru memeriksa kesiapan siswa  

b. Kegiatan Awal 

2 Guru membuka 

pelajaran 

a. Guru menarik perhatian siswa dengan 

interaksi yang bervariasi 

  

b. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran 

dan pokok-pokok materi yang akan 

dibahas 

 

c. Guru memotivasi agar terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah 

 

d. Melakukan apersepsi (mengaitkan materi 

yang lalu dengan materi yang akan 

dipelajari) 

 

c. Kegiatan Inti 

3 Menyampaikan  

materi 

pembelajaran 

a. Menggunakan referensi pendukung   

b. Mengaitkan materi dengan pengetahuan 

awal siswa dan mata pelajaran lain 

 

c. Menyampaikan materi melalui media 

interaktif. 

 

d. Ada penggambaran langkah  
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pembelajaran yang jelas yang 

disampaikan melalui media interaktif. 

4 Mendorong siswa 

untuk berperan 

aktif dalam 

pembelajaran. 

 

a. Terjadi interaksi komunikatif antara guru 

dengan siswa  

  

b. Siswa lebih banyak aktif daripada guru   

c. Guru menggunakan metode mengajar 

bervariasi sesuai dengan kerangka model 

pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan model 

pembelajaran PAKEM.  

 

d. Guru memberi petunjuk penggunaan 

media. 

 

5 Menggunakan  

media interaktif 

dan sumber belajar 

yang beragam. 

 

a. Memberikan pengalaman langsung dan 

dapat menciptakan pengalaman belajar 

yang bermakna dan berkesan bagi siswa. 

  

b. Dapat memperkarya pengalaman belajar 

siswa. 

 

c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menghasilkan karya pemikiran sebagai 

hasil belajar. 

 

d. Mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara pendidik dan guru,  siswa dan  

siswa. 

 

6 Guru mengelola 

kelas 

a. Siswa belajar secara tertib   

b. Guru menata ruang kelas  

c. Guru dapat mengarahkan tingkah laku 

siswa 

 

d. Guru memberikan penghargaan kepada  
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siswa yang aktif. 

7 Interaksi belajar 

mengajar 

 

a. Guru mencatat atau mendiktekan.   

b. Guru menerangkan secara lisan atau 

tulisan. 

 

  c. Guru mendemonstrasikan.   

d. Guru memberi bantuan belajar secara 

individual kepada siswa. 

 

d. Kegiatan Akhir 

8 Guru menutup 

pelajaran 

a. Membimbing / memfasilitasi siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran  

  

b. Memberikan refleksi dengan mengajak 

siswa mengingat kembali hal-hal yang 

penting selama kegiatan yang telah 

berlangsung 

 

c. Memberikan evaluasi sesuai dengan 

indikator yang dirumuskan dalam RPP 

 

d. Memberikan penugasan rumah kepada 

siswa 

 

Jumlah Skor Aktivitas Guru   
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Kriteria Penilaian Kemampuan Guru 

Keterangan Penilaian  

R = skor terendah = 8 

T = skor tertinggi = 32 

n = banyaknya skor   

= (T - R) + 1 

   = (32 - 8) + 1 

   = 25 

Letak Q1 =  ( n +1) 

=  ( 25+1 ) 

= x 26 

= 6,5 

Jadi Q1 adalah 13,5 

Q2 = median 

Letak Q2 =  ( n +1 )  

=  ( 25 +1) 

=  x 26 

= 13 

Jadi Q2 adalah 20 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (n +1 ) 

=  

=  x 26 

= 19,5 

Jadi Q3 adalah 26,5 

Q4 = skor maksimum = 32 

(Herrhyanto, 2010:5.3-5.4) 

 

Semarang,       

       Pengamat 

 

         __________________ 

Skor Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20  ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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Lampiran 3  

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Implementasi  Pendekatan PAKEM  dengan Media Interaktif  untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran  Matematika  Kelas I A SDN Tawang 

Mas 01 Semarang 

Siklus … Pertemuan … 

 

Nama Siswa  : 

Nama SD  : SDN Tawang Mas 01 Semarang 

Kelas   : I A 

Hari / Tanggal  :  

PETUNJUK  

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa. 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

e. Berilah tanda (√) pada pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang tampak 

f. Skala penilaian untuk masing–masing indikator adalah sebagai berikut: 

5. Skor 1 jika satu deskriptor yang tampak. 

6. Skor 2 jika dua deskriptor yang tampak. 

7. Skor 3 jika tiga deskriptor yang tampak. 

8. Skor 4 jika empat deskriptor yang tampak. 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Skala 

Penilaian 

1 Kesiapan siswa di 

awal pembelajaran 

a. Siswa datang tepat waktu sebelum 

pelajaran dimulai 

  

b. Siswa menyiapkan bahan dan alat-

alat yang digunakan untuk kegiatan 

belajar 

 

c. Siswa memperhatikan penjelasan / 

petunjuk guru untuk memulai 

pelajaran 

 

d. Siswa tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing 

 

2 Menanggapi apresepsi a. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan appersepsi yang 

diberikan guru 

  

b. Siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru melalui appersepsi 

 

c. Siswa terlihat antusias dalam 

menanggapi appersepsi yang 

dilakukan guru 

 

d. Siswa mengajukan pertanyaan pada 

guru 

 

3 Siswa berperan aktif 

dalam penggunaan 

media interaktif 

 

a. Siswa terlibat dalam penggunaaan 

media. 

  

b. Siswa  menggunakan media interaktif 

sesuai petunjuk penggunaan. 

 

c. Siswa mendiskusikan isi materi yang 

ditayangkan melalui media interaktif. 
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d. Siswa mampu memperkaya  

pengalamannya melalui media 

tersebut. 

 

4. Siswa melakukan 

diskusi kelompok  

a. Ikut mengkaji permasalahan yang 

diutarakan oleh guru dalam 

kelompok  

  

b. Mengeluarkan pendapat atau 

memberi masukan dalam mencari 

alternatif pemecahan masalah 

 

c. Ikut melakukan percobaan dengan 

media yang disediakan 

 

d. Memberikan saran positif dalam 

pengambilan keputusan 

 

5. Siswa menuliskan 

hasil diskusi 

kelompoknya 

a. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam 

LKS 

  

b. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam 

buku catatan masing-masing 

 

c. Siswa menuliskan hasil diskusi 

dengan bahasa sendiri 

 

a. Siswa menuliskan hasil diskusi secara 

bersama dengan anggota 

kelompoknya 

 

6. Mempresentasikan 

hasil diskusi dalam 

kelompok 

a. Siswa menjelaskan bentuk 

penyelesaian masalah yang 

ditemukan 

  

b. Siswa menyampaikan hasil kerja 

dengan kalimat yang mudah 

dipahami 
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Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Keterangan Penilaian  

R = skor terendah = 8 

T = skor tertinggi = 32 

n = banyaknya skor  

c. Siswa berbagi tugas dalam penyajian 

hasil kerja 

 

d. Siswa merespon tanggapan yang 

muncul 

 

7. Mengerjakan soal 

evaluasi 

a. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

dengan mandiri 

  

  b. Mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan uraian petunjuk dari guru. 

  

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan waktu yang ditentukan 

guru 

 

d. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi 

 

8. Merayakan hasil 

pembelajaran 

a. Siswa merayakan hasil belajar dengan 

memajang karya mereka di papan 

pajangan. 

  

b. Siswa merayakan hasil belajar dengan 

bertepuk tangan 

 

c. Siswa merayakan hasil belajar dengan 

bernyanyi 

 

d. Siswa merayakan hasil belajar dengan 

antusias 

 

Jumlah Skor Aktivitas Siswa   
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= (T - R) + 1 

   = (32 - 8) + 1 

   = 25 

Letak Q1 =  ( n +1) 

=  ( 25+1 ) 

= x 26 

= 6,5 

Jadi Q1 adalah 13,5 

Q2 = median 

Letak Q2 =  ( n +1 )  

=  ( 25 +1) 

=  x 26 

= 13 

Jadi Q2 adalah 20 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (n +1 ) 

=  

=  x 26 

= 19,5 

Jadi Q3 adalah 26,5 

Q4 = skor maksimum = 32 

(Herrhyanto, 2010:5.3-5.4) 

Semarang,       

      Pengamat 

 

 

      __________________ 

  

Skor Kategori 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20  ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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Lampiran 4 

Jaring Tema Siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar Matematika: 

1.2 Membilang banyak benda. 

Indikator: 

1.2.1 Menyebutkan banyak benda 1 – 10.  (C1) 

1.2.2 Menghitung banyak benda 1 – 10.  (C2)  

1.2.3 Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih 

banyak, lebih sedikit, atau sama banyak bilangan sampai 

dengan 10. C2 

1.2.4 Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan 

dengan membilang banyak benda 11 – 20. (C3)  

1.2.5 Memecahkan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan 

membilang banyak benda 11 – 20. (C4)  

1.2.6 Memilih lambang bilangan yang sesuai dengan banyak 

benda (C5)  

1.2.7 Membuat gambar benda sesuai jumlah yang diketahui (C6)   

Kompetensi Dasar IPA : 

1.2 Mengenal bagian-bagian tubuh 

dan kegunaannya serta cara 

perawatannya. 

Indikator: 

1.1.1 Menyebutkan nama-nama bagian 

tubuh manusia (C1)  

1.1.2 Menunjukkan bagian-bagian 

tubuh (C2)  

1.1.3 Menentukan fungsi bagian-

bagian tubuh (C3) 

1.1.4 Memilih cara merawat bagian-

bagian tubuh yang benar (C5) 

1.1.5 Menampilkan cara merawat 

bagian-bagian tubuh tertentu(C6) 

Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia: 

2.4 Mendeskipsikan benda-benda di 

sekitar dan  fungsi anggota tubuh 

dengan kalimat sederhana. 

Indikator: 

2.3.1. Mendeskripsikan bagian tubuh 

(C2) 

2.3.2. Menguraikan cara merawat 

bagian-bagian tubuh (C4)  

2.3.3. Merinci fungsi anggota tubuh 

(C5) 

2.3.4. Menyempurnakan gambar 

anggota tubuh manusia (C6) 

Diri Sendiri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah Dasar  : SDN Tawang Mas 01 Semarang 

Tema   : Diri Sendiri 

Kelas/semester  : I/1 

Hari /tanggal  :   

Jumlah Pertemuan : 4 Pertemuan 

 

A. Standar Kompetensi 

a. Matematika 

1.  Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. 

b. IPA :  

1. Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya. 

c. Bahasa Indonesia : 

2. Mengungkapkan pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan 

perkenalan dan tegur sapa, pengenalan benda dan fungsi anggota 

tubuh,  dan deklamasi. 

B. Kompetensi Dasar 

a. Matematika 

1.1 Membilang banyak benda. 

b. IPA :  

1.2 Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara 

perawatannya. 

c. Bahasa Indonesia :  

2.3 Mendeskipsikan benda-benda di sekitar dan  fungsi anggota tubuh 

dengan kalimat sederhana. 

C. Indikator 

a. Matemaika: 

1. Menyebutkan banyak benda 1 – 10.  (C1) 

2. Menghitung banyak benda 1 – 10.  (C2)  
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3. Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, 

lebih sedikit, atau sama banyak bilangan sampai dengan 10. C2 

4. Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan 

membilang banyak benda 11 – 20. (C3)  

5. Memecahkan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan 

membilang banyak benda 11 – 20. (C4)  

6. Memilih lambang bilangan yang sesuai dengan banyak benda (C5)  

7. Membuat gambar benda sesuai jumlah yang diketahui (C6)   

b. IPA: 

1.1.7 Menyebutkan nama-nama bagian tubuh manusia (C1)  

1.1.8 Menunjukkan bagian-bagian tubuh (C2)  

1.1.9 Menentukan fungsi bagian-bagian tubuh (C3) 

1.1.10 Memilih cara merawat bagian-bagian tubuh yang benar (C5) 

1.1.11 Menampilkan cara merawat bagian-bagian tubuh (C6) 

c. Bahasa Indonesia: 

2.3.1 Mendeskripsikan bagian tubuh manusia (C2) 

2.3.2 Menguraikan cara merawat bagian-bagian tubuh (C4)  

2.3.3 Merinci fungsi anggota tubuh (C5) 

2.3.4 Menyempurnakan gambar anggota tubuh manusia (C6) 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Matematika  

1.1.1 Diberikan gambar benda dan kegiatan latihan melalui media 

interaktif, siswa dapat menyebutkan banyak benda 1-10 dengan 

benar. 

1.1.2 Diberikan gambar kumpulan benda dan kegiatan latihan melalui 

media interaktif, siswa dapat menghitung banyak benda 1-10 

dengan benar. 

1.1.3 Diberikan gambar dua kumpulan benda melalui media interaktif, 

siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah 

lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak bilangan sampai 

dengan 10.  
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1.1.4 Diberikan teks bacaan sederhana dan kegiatan latihan, siswa dapat 

menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan 

membilang banyak benda 11-10 dengan benar. 

1.1.5 Diberikan teks bacaan sederhana dan kegiatan latihan, siswa dapat 

memecahkan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan 

membilang banyak benda 11-20 dengan benar.  

1.1.6 Diberikan gambar kumpulan benda dan kegiatan latihan, siswa 

dapat memilih lambang bilangan yang sesuai dengan banyak benda 

dengan benar.  

1.1.7 Diberikan lambang bilangan dan kegiatan latihan, siswa dapat 

membuat gambar benda sesuai lambang bilangan yang diberikan 

dengan benar.  

b. IPA 

1.1.1 Diberikan gambar-gambar bagian-bagaian tubuh melalui media 

interaktif dan kegiatan latihan, sisiwa dapat menyebutkan bagian-

bagian tubuh dengan benar. 

1.1.2 Diberikan gambar-gambar bagian tubuh melalui media interaktif 

dan kegiatan latihan, siswa dapat menunjukkan letak bagian-bagian 

tubuh dengan benar. 

1.1.3 Diberikan gambar-gambar bagian tubuh melalui media interaktif 

dan kegiatan latihan, siswa dapat menentukan fungsi bagian tubuh 

dengan tepat. 

1.1.4 Diberikan gambar cara merawat bagian-bagian tubuh melalui 

media interaktif, siswa dapat menyebutkan cara merawat tubuh 

dengan tepat. 

1.1.5 Diberikan cerita deskripsi sederhana yang berkaitan dengan cara 

merawat bagian-bagian tubuh, siswa dapat menampilkan cara 

merawat bagian-bagian tubuh tersebut dengan benar. 
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c. Bahasa Indonesia 

4.4.1 Diberikan gambar bagian-bagian tubuh dan kegiatan latihan 

melalui media interaktif, siswa dapat mendeskripsikan bagian-

bagian tubuh manusia dengan benar.  

4.4.2 Diberikan gambar bagian-bagian tubuh manusia dan kegiatan 

latihan, siswa dapat menguraikan cara merawat bagian-bagian 

tubuh dengan benar. 

4.4.3 Melalui kegiatan bernyanyi “Fungsi Alat-Alat Tubuh” dan kegiatan 

latihan, siswa dapat merinci fungsi anggota tubuh dengan benar. 

(Terlampir) 

4.4.4 Diberikan gambar anggota tubuh manusia yang belum sempurna 

dan kegiatan latihan, siswa dapat menyempurnakan gambar 

anggota tuubuh manusia dengan benar. 

E. Alokasi Waktu 

8 x 35 menit (4 x pertemuan). 

F. Materi Pokok 

a. Matematika 

1. Bilangan 1 sampai dengan 10 dan 11 sampai dengan 20. 

2. Soal cerita sederhana yang berkaitan dengan membilang banyak benda 

1 sampai dengan 10 dan 11 sampai dengan 20. 

3. Gambar benda sesuai jumlah (lambang bilangan) yang diketahui. 

b. IPA: 

1. Bagian-bagian tubuh manusia.  

2. Gambar tubuh manusia lengkap. 

3. Fungsi bagian tubuh. 

4. Cara merawat tubuh. 

d. Bahasa Indonesia: 

1. Ciri-ciri bagian-bagian tubuh manusia. 

2. Bagian-bagian tubuh manusia.  

3. Fungsi anggota tubuh manusia. 

4. Gambar anggota tubuh manusia. 
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G. Strategi Pembelajaran 

a. Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Penugasan. 

b. Pendekatan : PAKEM 

c. Model  : Kooperatif 

H. Media dan Sumber Belajar 

a. Media: 

1. Media interaktif. 

2. Gambar kumpulan benda. 

3. Gambar bagian-bagian tubuh. 

4. Gambar-gambar cara merawat tubuh. 

5. Bacaan sederhana mengenai deskripsi bagian-bagian tubuh tertentu. 

b. Sumber belajar 

1. BSNP. 2006. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. Halaman 

110, 164, dan 149. 

2. BSNP. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta : Depdiknas. Halaman 11 dan 12. 

3. Djaelani dan Haryono. 2008. Matematika 1 untuk Kelas 1 SD MI. 

Depdiknas. Halaman 3 s/d 27. 

4. Sulistyanto, Heri. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas I. 

Depdiknas. Halaman 3 s/d 15. 

5. Suyatno, dkk. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia untuk 

SD/MI Kelas 1.  Depdiknas. Halaman 31 s/d 34. 

I. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Siklus 1 Pertemuan Pertama  
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Indikator: 1.1.1, 1.1.2 dan 1.1.4 (Matematika), 1.1.1 dan 1.1.2 (IPA), dan 

2.3.1 (Bahasa Indonesia) 

Tahapan/ Sintaks Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

Pra Kegiatan: 26. Mempersiapkan media interaktif dan media 

lain serta sumber belajar yanag akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

27. Do’a 

28. Presensi. 

29. Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat 

duduk siswa. 

Kegiatan awal 10 menit 

9. Guru dan siswa mengulas 

sedikit pelajaran yang lalu 

atau meninjau pekerjaan 

rumah (PR). Guru 

memberikan motivasi, 

memaparkan tujuan dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh siswa 

30. Appersepsi : 

Guru menyampaikan apersepsi, dengan cara  

mengulas pelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya yaitu mengajak siswa untuk 

membilang jari  tangan kanan secara urut. 

31. Guru memberikan motivasi dengan cara 

menyanyikan lagu dua mata saya ciptaan pak 

Kasur. 

32. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

yaitu siswa dapat menghitung dan 

menyebutkan banyak benda, menyebutkan dan 

menunjukkan bagian-bagian tubuh serta 

menyebutkan nama benda-benda, 

merndeskripsikan ciri-ciri benda dan 

menentukan kegunaan benda-benda di sekitar. 

33. Guru menginformasikan langkah dan tema 

kegiatan yang akan dilakukan, yaitu diskusi 

kelompok dengan anggota kelompok 

berjumlah 4 yang akan mendiskusikan materi 



225 
 

 
 

tema diri sendiri. 

Kegiatan Inti 40 menit 

10. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi melalui media 

interaktif. Kemudian siswa 

membentuk kelompok 

diskusi.  

34. Siswa memperhatikan video berjudul bagian 

tubuh kita, yang diperlihatkan oleh guru 

melalui media interaktif. (Eksplorasi) 

35. Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan bilangan sampai dengan 10, nama-

nama dan menunjukkan bagian-bagian tubuh 

serta mendeskripsikan ciri-ciri dan kegunaan 

benda-benda di sekitar yang ada pada 

tanyangan video melaui media interaktif. 

(Eksplorasi) 

36. Siswa berkelompok dengan anggota kelompok 

berjumlah 5. (Elaborasi) 

11. Siswa mengerjakan soal 

latihan (LKS) yang telah 

diberikan guru. 

37. Siswa mendiskusikan soal latihan berkaitan 

dengan bilangan 1 sampai dengan 10 dan nama 

bagian-bagian tubuh serta ciri-ciri dan 

kegunaan benda-benda di sekitar. (Elaborasi) 

38. Siswa menuliskan jawaban mereka dalam 

LKS. (Elaborasi) 

12. Siswa melaporkan hasil 

diskusi, kemudian 

siswa/kelompok lain  

menanggapi. 

 

39. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, 

sementara kelompok lain yang tidak maju 

memperhatikan kelompok yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi. (Konfirmasi) 

40. Kelompok lain menanggapi atau memberi 

masukan terhadap kelompok yang sedang 

menunjukkan hasil diskusi di depan kelas. 

(Konfirmasi) 

41. Guru memfasilitasi siswa, menyelesaikan 

masalah yang belum terselesaikan. 
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(Konfirmasi) 

42. Guru memberikan penguatan terhadap 

jalannya diskusi. 

13. Siswa memajang hasil karya 

mereka. 

 

43. Siswa memajang hasil diskusi mereka pada 

papan pajang. 

44. Memberikan bintang prestasi kepada 

kelompok yang aktif dalam kegiatan diskusi 

dan presentasi.  

Kegiatan Akhir: 20 menit 

14. Siswa membuat rangkuman 

pelajaran. 

45. Siswa bersama guru menyimpulkan dan 

membuat rangkuman materi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

46. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

47. Memberikan penguatan proses dan hasil 

pembelajaran yang dilakukan siswa. 

15. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi. (Pengulangan) 

48. Siswa mengerjakan soal evaluasi sebagai 

pengukur seberapa jauh tingkat pemahaman 

mereka terhadap materi yang telah dipelajari. 

16. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

49. Memberikan penugasan untuk belajar rumah. 

50. Menyampaikan topik pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

 

Siklus 1 Pertemuan Kedua 

Indikator: 1.1.3 (Matematika), 1.1.3 (IPA), dan 2.3.3 (Bahasa Indonesia) 

Tahapan/ Sintaks Pembelajaran Kegiatan Guru-Siswa 

Pra Kegiatan: 1. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

2. Do’a. 

3. Presensi 
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4. Pengkondisian kelas dengan merapikan 

tempat duduk siswa. 

Kegiatan Awal: 10 menit 

1. Guru dan siswa mengulas 

sedikit pelajaran yang lalu 

atau meninjau pekerjaan 

rumah (PR). Guru 

memberikan motivasi, 

memaparkan tujuan dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

 

5. Appersepsi : 

Guru menyampaikan apersepsi, dengan 

cara memberikan pertanyaan berupa: 

“Anak-anak, kalian masih ingat dengan 

bagian-bagian tubuh kita? 

Ada apa saja bagian tubuh kita?“ 

6. Guru memberikan motivasi dengan cara 

menyanyikan lagu gubahan Heli. 

7. Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yaitu membandingkan dua 

kumpulan benda melalui istilah lebih 

banyak, lebih sedikit, atau sama banyak 

bilangan sampai dengan 10, menentukan 

fungsi bagian-bagian tubuh dan merinci 

fungsi anggota tubuh. 

8. Guru menginformasikan langkah kegiata 

yang akan dilakukan siswa yaitu, diskusi 

kelompok dengan anggota kelompok 

berjumlah 4 yang akan mendiskusikan 

materi tema diri sendiri. 

Kegiatan inti 40 menit 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi melalui media 

interaktif. Kemudian siswa 

membentuk kelompok 

diskusi.  (Pengembangan) 

9. Siswa memperhatikan video berjudul 

fungsi bagian tubuh kita melalui media 

interaktif. (Eksplorasi) 

10. Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan perbandingan membandingkan dua 

kumpulan benda, menentukan fungsi 

bagian-bagian tubuh dan merinci fungsi 
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anggota tubuh, yang ada pada tanyangan 

video melaui media interaktif. (Eksplorasi) 

11. Siswa membentuk kelompok dengan 

anggota kelompok berjumlah 4 anak. 

(Elaborasi) 

3. Siswa mengerjakan soal 

latihan (LKS) yang telah 

diberikan guru. 

 

12. Siswa mendiskusikan soal latihan berkaitan 

dengan membandingkan banyak benda 1 

sampai dengan 10, menentukan fungsi 

bagian-bagian tubuh dan merinci fungsi 

anggota tubuh, yang diberikan guru melalui 

media interaktif dalam kelompok masing-

masing. (Elaborasi) 

13. Siswa menuliskan jawaban mereka dalam 

LKS. (Elaborasi) 

4. Siswa melaporkan hasil 

diskusi, kemudian 

siswa/kelompok lain  

menanggapi. 

14. Guru menunjuk beberapa kelompok siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. (Eksplorasi) 

15. Kelompok lain menanggapi atau memberi 

masukan terhadap kelompok yang sedang 

menunjukkan hasil diskusi di depan kelas. 

(Konfirmasi) 

16. Guru memfasilitasi siswa, menyelesaikan 

masalah yang belum terselesaikan. 

(Konfirmasi) 

17. Guru memberikan penguatan terhadap 

jalannya diskusi. (Konfirmasi) 

5. Siswa memajang hasil 

karya mereka. 

 

18. Memberikan bintang prestasi kepada 

kelompok yang aktif dalam kegiatan 

diskusi dan presentasi. 

19. Siswa memajang hasil diskusi mereka pada 
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papan pajang.  

Kegiatan Akhir 20 menit 

6. Siswa membuat rangkuman 

pelajaran. 

 

20. Siswa bersama guru menyimpulkan dan 

merangkum pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

21. Siswa dan guru melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan.   

7. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi. (Pengulangan) 

22. Siswa mengerjakan soal evaluasi sebagai 

pengukur seberapa jauh tingkat pemahaman 

mereka terhadap materi yang telah 

dipelajari. 

8. Guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

23. Memberikan penugasan untuk belajar di 

rumah. 

24. Menyampaikan topik pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 
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Siklus 2 Pertemuan Pertama 

Indikator: 1.1.4 dan 1.1.5 (Matematika), 1.1.4 dan 1.1.5 (IPA), dan 2.3.2 

(Bahasa Indonesia) 

Tahapan/ Sintaks Pembelajaran Kegiatan Guru-Siswa 

Pra Kegiatan: 1. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

2. Do’a. 

3. Presensi 

4. Pengkondisian kelas dengan merapikan 

tempat duduk siswa. 

Kegiatan Awal: 10 menit 

1. Guru dan siswa mengulas 

sedikit pelajaran yang lalu 

atau meninjau pekerjaan 

rumah (PR). Guru 

memberikan motivasi, 

memaparkan tujuan dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

 

5. Appersepsi : 

Guru menyampaikan apersepsi, dengan 

cara memberikan pertanyaan berupa: 

“Anak-anak, kalian masih ingat dengan 

bagian-bagian tubuh kita?Apa fungsi mata 

kita?Apa fungsi telinga kita?“ 

6. Guru memberikan motivasi dengan cara 

menyanyikan lagu Bangun Tidur. 

7. Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yaitu menyelesaikan dan 

memecahkan soal cerita sederhana yang 

berkaitan dengan bilangan 11 - 20, 

menguraikan dan memilih cara merawat 

bagian-bagian tubuh yang benar, serta 

menguraikan bagian-bagian tubuh. 

8. Guru menginformasikan langkah kegiatan 

yang akan dilakukan siswa yaitu, diskusi 

kelompok dengan anggota kelompok 

berjumlah 4 yang akan mendiskusikan 

materi tema diri sendiri. 
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Kegiatan inti 40 menit 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi melalui media 

interaktif. Kemudian siswa 

membentuk kelompok 

diskusi.  (Pengembangan) 

9. Siswa memperhatikan video berjudul Ayo 

Rawat Tubuhmu melalui media interaktif. 

(Eksplorasi)  

10. Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan soal cerita sederhana yang berkaitan 

dengan bilangan 11 - 20, cara merawat 

bagian-bagian tubuh yang benar, dan  

menguraikan bagian-bagian tubuh, yang 

ada pada tanyangan video melaui media 

interaktif. (Eksplorasi) 

11. Siswa membentuk kelompok dengan 

anggota kelompok berjumlah 4 anak. 

(Elaborasi) 

3. Siswa mengerjakan soal 

latihan (LKS) yang telah 

diberikan guru. 

 

12. Siswa mendiskusikan soal latihan berkaitan 

dengan soal cerita sederhana yang berkaitan 

dengan bilangan 11 - 20, cara merawat 

bagian-bagian tubuh yang benar, dan  

menguraikan bagian-bagian tubuh. 

(Elaborasi) 

13. yang diberikan guru melalui media 

interaktif dalam kelompok masing-masing. 

(Elaborasi) 

14. Siswa menuliskan jawaban mereka dalam 

LKS. (Elaborasi) 

4. Siswa melaporkan hasil 

diskusi, kemudian 

siswa/kelompok lain  

menanggapi. 

15. Guru menunjuk beberapa kelompok siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. (Elaborasi) 

16. Kelompok lain menanggapi atau memberi 

masukan terhadap kelompok yang sedang 

menunjukkan hasil diskusi di depan kelas. 
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(Konfirmasi) 

17. Guru memfasilitasi siswa, menyelesaikan 

masalah yang belum terselesaikan. 

(Konfirmasi) 

18. Guru memberikan penguatan terhadap 

jalannya diskusi. (Konfirmasi) 

5. Siswa memajang hasil 

karya mereka. 

 

19. Memberikan bintang prestasi kepada 

kelompok yang aktif dalam kegiatan 

diskusi dan presentasi. 

20. Siswa memajang hasil diskusi mereka pada 

papan pajang.  

Kegiatan Akhir 20 menit 

6. Siswa membuat rangkuman 

pelajaran. 

 

21. Siswa bersama guru menyimpulkan dan 

merangkum pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

22. Siswa dan guru melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan.   

7. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi. (Pengulangan) 

23. Siswa mengerjakan soal evaluasi sebagai 

pengukur seberapa jauh tingkat pemahaman 

mereka terhadap materi yang telah 

dipelajari. 

8. Guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

24. Memberikan penugasan untuk belajar di 

rumah. 

25. Menyampaikan topik pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 
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Siklus 2 Pertemuan Kedua 

Indikator: 1.1.6 dan 1.1.7 (Matematika), 1.1.6 (IPA), dan 2.3.4 (Bahasa 

Indonesia) 

Tahapan/ Sintaks Pembelajaran Kegiatan Guru-Siswa 

Pra Kegiatan: 1. Mempersiapkan media dan sumber belajar. 

2. Do’a. 

3. Presensi 

4. Pengkondisian kelas dengan merapikan 

tempat duduk siswa. 

Kegiatan Awal: 10 menit 

1. Guru dan siswa mengulas 

sedikit pelajaran yang lalu 

atau meninjau pekerjaan 

rumah (PR). Guru 

memberikan motivasi, 

memaparkan tujuan dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

 

5. Appersepsi : 

Guru menyampaikan apersepsi, dengan 

cara memberikan pertanyaan berupa: 

“Anak-anak, kalian masih ingat dengan 

cara merawat  tubuh kita? 

Siapa yang tahu bagaimana cara merawat 

tubuh kita agar tetap bersih dan sehat?“ 

6. Guru memberikan motivasi dengan cara 

menyanyikan lagu Satu Dua. 

7. Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yaitu memilih dan membuat 

gambar benda sesuai jumlah yang 

diketahui, menampilkan cara merawat 

bagian-bagian tubuh, dan 

menyempurnakan gambar anggota tubuh 

manusia. 

8. Guru menginformasikan langkah kegiata 

yang akan dilakukan siswa yaitu, diskusi 

kelompok dengan anggota kelompok 

berjumlah 4 yang akan mendiskusikan 
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materi tema diri sendiri. 

Kegiatan inti 40 menit 

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi melalui media 

interaktif. Kemudian siswa 

membentuk kelompok 

diskusi.  (Pengembangan) 

9. Siswa memperhatikan video Cara 

Menggosok Gigi melalui media interaktif. 

(Eksplorasi) 

10. Siswa menampilkan cara merawat bagian-

bagian tubuh yaitu menggosok gigi dengan 

cara yang benar sesuai dengan video yang 

ditanyangkan. (Eksplorasi) 

11. Siswa membentuk kelompok dengan 

anggota kelompok berjumlah 4 anak. 

(Elaborasi) 

3. Siswa mengerjakan soal 

latihan (LKS) yang telah 

diberikan guru. 

 

12. Siswa mendiskusikan soal latihan berkaitan 

dengan memilih dan membuat gambar 

benda sesuai jumlah yang diketahui dan 

menyempurnakan gambar anggota tubuh 

manusia serta menampilkan cara mearawat 

gigi dengan benar. (Elaborasi) 

13. Siswa menuliskan jawaban mereka dalam 

LKS. (Elaborasi) 

4. Siswa melaporkan hasil 

diskusi, kemudian 

siswa/kelompok lain  

menanggapi. 

14. Guru menunjuk beberapa kelompok siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. (Elaborasi) 

15. Kelompok lain menanggapi atau memberi 

masukan terhadap kelompok yang sedang 

menunjukkan hasil diskusi di depan kelas. 

(Konfirmasi) 

16. Guru memfasilitasi siswa, menyelesaikan 

masalah yang belum terselesaikan. 

(Konformasi) 

17. Guru memberikan penguatan terhadap 
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jalannya diskusi. (Konfirmasi) 

5. Siswa memajang hasil 

karya mereka. 

 

18. Memberikan bintang prestasi kepada 

kelompok yang aktif dalam kegiatan 

diskusi dan presentasi. 

19. Siswa memajang hasil diskusi mereka pada 

papan pajang.  

Kegiatan Akhir 20 menit 

6. Siswa membuat rangkuman 

pelajaran. 

 

20. Siswa bersama guru menyimpulkan dan 

merangkum pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

21. Siswa dan guru melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan.   

7. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi. (Pengulangan) 

22. Siswa mengerjakan soal evaluasi sebagai 

pengukur seberapa jauh tingkat pemahaman 

mereka terhadap materi yang telah 

dipelajari. 

8. Guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

23. Memberikan penugasan untuk belajar di 

rumah. 

24. Menyampaikan topik pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

 

J. Evaluasi  

a. Teknik penilaian 

1. Tes 

2. Non tes 

b. Prosedur penilaian 

1. Prosedur tes 

1) Tes awal : ada 

2) Tes proses : - 

3) Tes akhir : ada 
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2. Prosedur non tes 

1) Awal : - 

2) Proses : ada (pengamatan aktivitas siswa) 

3) Akhir : - 

c. Alat penilaian 

1. Alat tes     : soal pilihan ganda dan isian 

2. Alat non tes  : lembar pengamatan. 

Semarang, ..... Agustus 2012 
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LAMPIRAN SIKLUS I PERTEMUAN I 

Materi siklus I pertemuan I 

 

Tema   : Diri Sendiri 

Kelas/semester  : I/1  

Materi    : Membilang 1 – 10  

     Bagian-bagian tubuh 

     Fungsi bagian-bagian tubuh 

     Menjelaskan fungsi anggota tubuh 

 

halo 

nama saya dinda 

umur saya 7 tahun 

saya suka main boneka 

boneka saya ada 10   

saya juga suka menyanyi 

lagu dua mata saya 

 

ayo bernyanyi bersama  

 

 

  

“dua mata saya” 

dua mata saya hidung saya satu 

dua kaki saya pakai sepatu baru 

dua telinga saya yang kiri dan kanan 

satu mulut saya tidak berhenti makan 
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bagian-bagian tubuh saya ada mata 

telinga, mulut, hidung, tangan dan kaki 

 

 

ayo sebutkan bagian tubuhmu 

     

    ini mataku 

    mataku ada dua 

    letak mataku ada di atas hidung  

    ini hidungku 

    hidungku ada satu 

    letak hidungku ada di bawah mata 

 

    ini mulutku 

    mulutku ada satu 

    letak mulutku ada di bawah hidung 

 

    ini telingaku 

    telingaku ada dua 

    ada telinga kiri dan telinga kanan 
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    ini tanganku 

    tanganku ada dua 

    tangan kanan dan tangan kiri 

    jari tanganku ada sepuluh 

    jari tangan kanan ada lima 

    jari tangan kiri ada lima  

 

    ini kakiku 

    kakiku ada dua 

    ada kaki kanan dan kaki kiri 

    jari kakiku ada sepuluh 

    jari kaki kanan ada lima 

    jari kaki kiri ada lima  

 

aku mempunyai banyak boneka 

bonekaku sebanyak jari tanganku 

berapa banyak bonekaku 

ayo bantu aku menghitungnya 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

 
 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

nama kelompok : 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

 

petunjuk :  

1. baca dan dengarlah terlebih dahulu petunjuk mengerjakan lembar kerja 

ini! 

2. kerjakan dengan teman kelompokmu! 

3. tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang disediakan! 

* selamat mengerjakan* 

coba tebak nama dan kegunaan bagian tubuh kita 

 

 

 

 

 

 

 

1. nomor 1 namanya …. 

banyaknya ada … 

banyak jari kaki ada … 

  

6 
5 

3 
2 

1 

4 
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2. nomor 2 namanya . . .   

banyaknya ada . . . 

banyak kuku jari tangan ada … 

 

3. nomor 3 namanya. . . 

banyaknya . . . 

letaknya ada di … 

 

4. nomor 4 namanya … 

banyaknya ada …. 

letaknya ada di … 

 

5. nomor 5 namanya. . . 

banyaknya ada . . . 

letaknya ada di …. 

 

6. nomor 6 namanya … 

banyaknya ada … 

letaknya …. 

 

7. aku punya boneka cantik  

bajunya biru 

rambutnya … 

tangannya ada ................    
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Soal Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

 

Nama : ………………………….. 

Kelas : ………………………….. 

ayo pilih jawaban yang benar 

1. bagian tubuh … 

a. hidung  c.  telinga 

b. mata 

2. mataku ada … 

a. satu   c.  tiga 

b. dua 

3. mataku ada di atas … 

a. hidung  c.  alis 

b. telinga 

4. bagian tubuh … 

a. hidung  c.  telinga 

b. mata 

 

5. telingaku ada … 

c. satu   c.  tiga 

d. dua 

6. tanganku ada 

a. 1  c.  3 

b. 2 

7. jari tangan kananku ada … 

a. 3  c.  5 

b. 4 
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di kamarku ada 3 boneka cantik 

ada yang berbaju biru 

ada yang berbaju putih 

dan berbaju merah muda 

8. mereka memakai rok berwarna… 

a. hitam  c.  biru 

b. putih 

9. mereka memakai sepatu berwarna… 

a. hitam  c.  biru 

b. putih 

10. jumlah kaki mereka ada … 

a. 5  c.  7 

b. 6 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siklus I Pertemuan I 

1. kaki 

dua atau 2 

sepuluh atau 10 

2. tangan   

dua atau 2 

sepuluh atau 10 

3. mulut 

satu atau 1 

di bawah hidung  

4. hidung 

satu atau 1 

di bawah mata atau di atas mulut  

5. telinga 

dua atau 2 

di kanan dan kiri kepala 

6. mata 

dua atau 2 

di atas hidung  

7. kuning 

dua atau 2    

Penskoran: 

1. Soal nomor 1 – 6 setiap soal berbobot 3. Benar 3 nilai 3, benar 2 nilai 2, benar 

1 nilai 1 sedangkan untuk salah semua nilai 0. 

2. Soal nomor 7 benar nilai 2. Benar 2 nilai 2, benar 1, nilai 1 salah semua dan 

untuk salah semua nilai 0. 

3. Benar semua bernilai 20. 

  
Nilai =  X 10 
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Kunci jawaban Evaluasi Siklus I Pertemuan I 

 

1. b  

2. b  

3. a  

4. c  

5. b  

6. b  

7. c  

8. a  

9. b  

10. b  

 

Penskoran: 

1. Setiap soal berbobot 1 

2. Jawaban semua benar bernilai 10. 

  
Nilai = jumlah jawaban benar X 10 
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Materi siklus I pertemuan II 

 

Tema        : Diri Sendiri 

Kelas/semester : I/1  

Materi         : Membandingkan bilangan 1 – 10.  

          Fungsi bagian-bagian tubuh. 

          Merinci fungsi anggota tubuh 

 

bagian-bagian tubuhku 

ada mata, mataku ada dua 

ada hidung, hidungku ada satu  

ada mulut, mulutku ada satu 

ada telinga, telinga kiri dan telinga kanan 

ada dua tangan dan dua kaki 

 

 

nah sekarang apa ya kegunaan bagian-bagain tubuh kita 

ayo belajar lagi 

 

ini kebunku 

tuhan sangat baik 

memberi mata untuk 

melihat kupu-kupu cantik  

memberi hidung untuk 

mencium harum bunga mawar  

mataku ada dua 

hidungku ada satu 

mataku lebih banya  k dari hidung  
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memberi mulut 

untuk makan 

memberi tangan untuk 

memegang sendok makan   

mulutku ada satu 

tanganku ada dua 

mulutku lebih sedikit dari tanganku 

 

Tuhan juga sangat baik 

memberi telinga untuk 

mendengar suara burung berkicau 

memberi kaki untuk berlari 

mengejar burung di taman 

telingaku ada dua 

kakiku juga ada dua 

telingaku sama banyak dengan kakiku 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

nama kelompok : 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

 

petunjuk :  

1. baca dan dengarlah terlebih dahulu petunjuk mengerjakan lembar kerja 

ini! 

2. kerjakan dengan teman kelompokmu! 

3. tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang disediakan! 

* selamat mengerjakan* 

1. ayo lihat kebunku 

ada banyak bunga dan kupu-kupu 

ada empat kupu-kupu dan tujuh bunga 

  

 

 

 

 

 

bunga ……………………. dari kupu-kupu 

kupu-kupu ……………………. dari bunga 

aku melihat bunga dan kupu-kupu dengan … 

mata berguna untuk …. 
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2. aku mempunyai dua tangan dan dua kaki 

tangan berguna untuk ……  

kaki berguna untuk …….  

tangan ………………….. dengan kaki 

 

 

3. aku punya hidung dan mulut   

hidungku berguna untuk …. 

mulutku berguna untuk …. 

hidungku ……………….. dengan mulut 

 

 

 

 

 

 

 

  

hidung mulut 
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Soal Evaluasi Siklus I Pertemuan II 

 

Nama : ………………………….. 

Kelas : ………………………….. 

ayo lengkapi kalimat berikut ini dengan jawaban a, b atau c! 

di rumahku ada bunga 

bunga di tanam di pot 

lihatlah 

bungaku tumbuh sangat cantik 

baunya harum 

1. banyak bunga ada …. 

a. 6  c.  8 

b. 7 

2. banyak pot ada … 

a. 3  c.  5 

b. 4 

3. bunga …………………. dari pot 

a. lebih banyak  c.  sama banyak 

b. lebih sedikit 

4. pot …………………… dari bunga 

c. lebih banyak  c.  sama banyak 

d. lebih sedikit 

5. pot bunga mana yang bunganya lebih banyak 

a. pot 1   c.  pot 3 

b. pot 2 

6. pot bunga mana yang bunganya sama banyak 

a. pot 1 dan pot 2  c.  pot 1 dan pot 3 

b. pot 2 dan pot 3 

7. aku melihat bunga dengan …. 

a. telinga  c.  hidung 
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b. mata 

8. aku mencium bunga dengan …. 

a. mata  c.  hidung 

b. telinga 

9. aku punya dua tangan dan dua kaki 

tangan ………………. kaki 

a. sama banyak  c.  lebih banyak 

b. lebih sedikit 

10. Tanganku berguna untuk … 

a. berjalan  c.  memegang 

b. berlari 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus I Pertemuan II 

1. lebih banyak 

lebih sedikit 

mata 

melihat 

2. memegang 

berjalan atau berlari 

sama banyak 

3. mencium 

makan 

sama banyak 

 

Penskoran: 

1. Soal nomor 1 berbobot 4. Benar semua nilai 4, benar 3 nilai 3, benar 2 nilai 2, 

benar 1 nilai 1 sedangkan untuk salah semua nilai 0. 

2. Soal nomor 2 dan 3 setiap soal berbobot 3. Benar 3 nilai 3, 2 nilai 2, benar 1, 

nilai 1 salah semua dan untuk salah semua nilai 0. 

3. Benar semua bernilai 10. 

  
Nilai = jumlah jawaban benar X 10 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus I Pertemuan II 

 

1. b 

2. a 

3. a  

4. b 

5. c 

6. a  

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 

 

Penskoran: 

1. Setiap soal berbobot 1 

2. Jawaban semua benar bernilai 10. 

  
Nilai = jumlah jawaban benar X 10 
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LAMPIRAN SIKLUS II PERTEMUAN I  

Materi siklus II pertemuan I 

 

Tema   : Diri Sendiri 

Kelas/semester  : I/1  

  Materi    : Soal cerita berkaitan dengan membilang 1 

– 10 

        Menguraikan bagian-bagian tubuh 

         Cara merawat bagian-bagian tubuh 

 

 

merawat tubuh kita 

perhatikan tubuh kita 

 
 
bagian tubuhku ada 

dua mata dua telinga 

kiri dan kanan 

satu mulut satu hidung  

dua kaki dua tangan 

     

 

  

telinga 

mata 

mulut 
hidung 

tangan 

kaki 
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aku rajin merawat tubuh 

aku tidak mengucek mata 

ketika menonton televisi 

aku duduk tidak terlalu dekat dengan televisi 

aku suka makan sayuran dan buah buahan 

wortel adalah sayuran yang baik untuk mata 

 

 

aku tidak mendengarkan suara yang terlalu keras 

aku rajin membersihkan telinga  

aku minta bantuan ibu 

untuk membersihkan telingaku 

telingaku dibersihkan dengan cutton bud 
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agar kulitku bersih 

aku harus mandi dua kali sehari   

aku mandi setiap pagi dan sore hari 

setiap mandi aku menggunakan sabun 

supaya kuman mati 

 

agar tubuhku tetap sehat 

aku selalu makan 

makanan yang bergizi  

tidak jajan di sembarang tempat 

 

agar tubuhku tetap sehat 

aku juga harus tidur teratur 

tidak tidur larut malam 

sebelum tidur aku berdo’a 

 

 

 

dinda sangat rajin merawat tubuhnya 

dinda membersihkan kuku 

dengan pemotong kuku 

 

membersihkan telinga 

dengan cutton bud 
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       LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

nama kelompok : 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

 

petunjuk :  

1. baca dan dengarlah terlebih dahulu petunjuk mengerjakan lembar kerja 

ini! 

2. kerjakan lembar dengan teman kelompokmu! 

3. tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang disediakan! 

*selamat mengerjakan* 

lengkapi kalimat berikut ini 

ayo rawat tubuhmu dengan cara 

mandi setiap hari 

makan makanan yang bergizi 

agat tubuhmu tetap sehat dan kuat 

 

1. aku mandi agar kulitku … 

2. aku mandi …  sehari 
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3. ayo kita urutkan cara mandi yang benar 

kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 6 

menggosok 

badan 

 

1 

membasahi 

badan 

 

2 

mengeringkan 

badan 

 

3 

membilas badan 

sampai bersih 

 

4 

memakai 

sampo 

 

5 

memakai 

sabun 

 

6 

 

urutan kegiatan mandi yang benar … 

kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 6 

2     3 

 

agar tubuh kuat aku harus makan 

makanan yang bergizi 

4. agar tanganku bersih sebelum makan aku … 

5. agar mulut dan gigiku bersih setelah makan 

aku … 

ayo hitung 

6. ada berapa apel, gelas, ikan,  

tempat nasi, piring makanan, 

dan mangkuk sayur yang ada di meja? 

agar telingaku bersih 

aku rajin membersihkan telinga 

7. alat untuk membersihkan telinga adalah …. 

8. aku tidak mengorek telinga dengan … 

9. aku punya banyak cutton bud   

bantu aku menghitung cutton bud 

berapa banyak cutton bud?   
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Soal Evaluasi Siklus II Pertemuan I 

 

Nama : ………………………….. 

Kelas : …………………………. 

 

ayo pilih jawaban yang benar dengan memberi (×) pada a, b, atau c  

perhatikan gambar berikut 

agar tubuhku sehat aku berolahraga 

aku berolahraga setiap pagi 

dengan teman-temnaku 

1. agar tubuh sehat kita harus … 

a. olahraga 

b. tidur 

c. makan 

2. ada berapa orang yang sedang olahraga  

a. 15  c.  19 

b. 17 

aku mempunyai dua mata 

aku selalu merawat mataku 

aku suka sayuran 

wortel adalah sayuran yang baik untuk mata 

3. agar tidak sakit  

aku tidak ………………… mata  

a. mengucek  c.  mencuci 

b. menutup 

4. hitung ada berapa wortel di meja   

c. 14   c.  18 

d. 16 

aku juga punya dua telinga 

agar telingaku tidak sakit 

aku tidak mendengarkan suara yang terlalu keras 
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aku rajin membersihkan telinga dengan cutton bud 

5. agar tidak sakit 

aku tidak mendengarkan …. 

a. suara keras  c.  suara teman 

b. suara lemah 

6. aku membersihkan telinga dengan … 

a. cutton bud  c.  jari 

b. lidi 

7. aku punya banyak cutton bad   

bantu aku menghitungnya ya 

cutton budku ada ….. 

a. 11   c.  13 

b. 12 

aku selalu tidur teratur aku tidur di kamar tidur 

lihat kamarku ada meja yang berisi buku 

ada lemari pakaianku 

8. agar tubuh tetap sehat aku tidur … 

a. larut malam  c.  teratur 

b. terlalu lama 

9. buku di meja kamarku ada … 

a. 17   c.  19 

b. 15 

10. baju di lemariku ada … 

a. 12   c. 1 4 

b. 13 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus II Pertemuan I 

1. bersih, sehat 

2. 2 (dua)  

3. 2 5 6 1 4 3  

4. mencuci tangan 

5. menggosok gigi 

6. 12 (dua belas) 

7. cutton bud 

8. tangan, lidi 

9.  13 (tiga belas) 

 

Penskoran: 

1. Setiap soal bernilai 1 kecuali soal nomor 3,  beenilai  2 (jika jawaban benar 

jika salah bernilai 1) 

2. Jawaban semua benar bernilai 10. 

  
Nilai = jumlah jawaban benar X 10 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus II Pertemuan I 

 

1. a 

2. c 

3. a 

4. b 

5. a 

6. a 

7. c 

8. c 

9. a 

10. b 

 

Penskoran: 

1. Setiap soal bernilai 1 

2. Jawaban semua benar bernilai 10. 

  
Nilai = jumlah jawaban benar X 10 
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LAMPIRAN SIKLUS II PERTEMUAN II 

Materi siklus II pertemuan II 

 

Tema   : Diri Sendiri 

Kelas/semester  : I/1  

  Materi  : Memilih dan membuat gambar sesuai dengan jumlah 

bilangan 

     Menampilkan cara merawat tubuh (menggosok gigi) 

     Gambar anggota tubuh 

 

 

aku rajin merawat tubuhku 

aku mandi 2 kali sehari 

sebelum makan aku mencuci tangan  

aku juga rajin merawat gigi 

aku selalu menggosok gigi 

sebelum tidur dan setelah makan 

lihatlah gambar gigiku 

sehat dan bersih 

 

 

aku menggosok gigi 

setiap sehabis makan dan sebelum tidur 

menggosok gigi dengan 

sikat gigi  

  



264 
 

 
 

aku menggosok gigi dengan benar 

begini caraku menggosok gigi 

 

1. letakkan posisi sikat 45 derajat terhadap gusi 

2. gerakan sikat dari arah gusi kebawah untuk gigi rahang atas (seperti 

mencungkil) 

3. gerakan sikat dari arah gusi ke atas untuk gigi rahang bawa 

4. sikat seluruh permukaan yang menghadap bibir dan pipi serta permukaan 

dalam dan luar gigi dengan cara tersebut. 

5. sikat permukaan kunyah gigi dari arah belakang ke depan. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

nama kelompok : 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

 

petunjuk :  

1. baca dan dengarlah terlebih dahulu petunjuk mengerjakan lembar kerja 

ini! 

2. kerjakan dengan teman kelompokmu! 

3. tuliskan jawabanmu pada lembar kerja yang disediakan! 

* selamat mengerjakan* 

1. sempurnakan gambar berikut 

mataku ada … 

hidungku ada … 

mulutku ada … 

telingaku ada … 

tanganku ada … 

kakiku ada … 

jariku tanganku ada … 

mata, hidung, mulut, telinga, 

tangan,  kaki dan jari tangan 

semuanya ada … 
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 b e 

2. agar mulut dan gigiku bersih aku selalu … 

aku punya banyak sikat gigi 

bantu aku menghitung sikat gigiku   

 

sikat gigiku ada …  

 

 

 

 

 

 

 

 

aku juga memakai pasta gigi 

bantu aku menghitung pasta gigiku 

pasta gigiku ada … 

 

3. ayo sekarang berlatih dengan teman sebangkumu bagaimana cara menggosok 

gigi dengan benar 

4. gigi dan tubuh kita selalu tumbuh. tubuh menjadi besar. cobalah timbang berat 

badan kalian dan catat pada lembar kerja kalian. 
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Soal Evaluasi Siklus II Pertemuan II 

 

Nama : ………………………….. 

Kelas : ………………………….. 

ayo pilih jawaban yang benar dengan memberi (×) pada a, b, atau c  

aku selalu membersihkan tubuhku 

menggosok gigi setiap hari 

1. aku menggosok gigi setiap … 

a. sebelum makan c.  waktu 

b. sesudah makan 

2. menggosok gigi menggunakan ……. 

a. sikat pakaian c.  sikat toilet 

b. sikat gigi 

3. aku punya …. sikat gigi 

a. 14   c.  16 

b. 15 

4. aku juga menggunakan pasta gigi 

aku punya …. pasta gigi 

a. 14   c.  18 

b. 20 

5. aku punya dua tangan. jari tanganku ada sepuluh. 

gambar 2 tangan dan 10 jariku adalah … 

a. .   c.    

 

 

 

b.  

  



268 
 

 
 

6. ini adalah gambar wajah 

ayo lengkapi dengan bagian-bagian tubuh 

alis mata hidung mulut dan telinga 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus II Pertemuan II 

1. mataku ada dua 

hidungku ada satu 

mulutku ada satu 

tanganku ada dua 

kakiku ada dua 

jariku ada sepuluh 

 

 
 b e 

2. menggosok gigi 

sepuluh (10) 

enam (6) 

3. mempraktikan cara menggosok gigi 

4. menimbang berat badan mereka 

Penskoran: 

1. Soal nomor 1 berbobot 6. 

2. Soal nomor 2 setiap soal berbobot 3.  

3. soal nomor 3 berbobot  6. 

4. soal nomor 3 berbobot  5. (jumlah kelompok ada 5 siswa,  jika dalam 

kelompok tersebut perhitungan berat badan semua benar maka nilai 5) 

 

  

Nilai = jumlah jawaban benar X 10 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus II Pertemuan II 

 

1. b 

2. b 

3. b 

4. b 

5. b 

6.  

 

 

Penskoran: 

1. Soal nomor 1 – 5 setiap soal berbobot 1. 

2. Soal nomor 6 benar nilai 5.  

Benar semua bernilai 10. 

  Nilai = jumlah jawaban benar X 10 

 



271 
 

 
 

KISI-KISI PENULISAN SOAL FORMATIF 

 

 

Jenis Sekolah : SD  

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : I A/ I 

Kurikulum : KTSP  

Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

a. Matematika 

1.  Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. 

b. IPA :  

2. Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya. 

c. Bahasa Indonesia : 

3. Mengungkapkan pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan 

perkenalan dan tegur sapa, pengenalan benda dan fungsi anggota 

tubuh,  dan deklamasi. 

B. Kompetensi Dasar 

a. Matematika 

1.2 Membilang banyak benda. 

b. IPA :  

1.3 Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara 

perawatannya. 

c. Bahasa Indonesia :  

2.3 Mendeskipsikan benda-benda di sekitar dan  fungsi anggota tubuh 

dengan kalimat sederhana. 
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Siklus I Pertemuan I 

No. Indikator 
Bentuk 

soal 

Teknik 

Penilalain 

Tingkat 

Kognitif 
No. Soal 

1. Menyebutkan banyak benda 

1 – 10.  
Pilihan 

ganda 
Tes C 1 

2, 5, dan 6 

2. Menghitung banyak benda 1 

– 10.   
Pilihan 

ganda 
Tes C 2 7 dan 10 

3. Menyebutkan nama-nama 

bagian tubuh manusia. 
Pilihan 

ganda 
Tes C 1 1 dan 4  

4. Menunjukkan bagian-bagian 

tubuh. 
Pilihan 

ganda 
Tes C 2 1, 4, 6 dan 7 

5. Mendeskripsikan bagian-

bagian tubuh. 
Pilihan 

ganda 
Tes C 2 3, 8 dan 9 

 

Siklus I Pertemuan II 

No Indikator 
Bentuk 

soal 

Teknik 

Penilalain 

Tingkat 

Kognitif 
No. Soal 

1. Menghitung banyak benda 1 

– 10.   
Pilihan 

ganda 
Tes C 2 1 dan 2  

2. Membandingkan dua 

kumpulan benda melalui 

istilah lebih banyak, lebih 

sedikit, atau sama banyak 
bilangan sampai dengan 5. 

Pilihan 

ganda 
Tes C 2 

3, 4, 5, 6 dan 

10 

3. Menentukan fungsi bagian-

bagian tubuh. 

Pilihan 

ganda 
Tes C 3 8, 9 dan 10 

4. Merinci fungsi anggota 

tubuh. Isian Tes C 5 

8, 9 dan 10 

(1, 2, dan 3 

(LK)) 
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PENULISAN SOAL FORMATIF 

Siklus II Pertemuan I 

No. Indikator 
Bentuk 

soal 

Teknik 

Penilalain 

Tingkat 

Kognitif 
No. Soal 

1. Menyelesaikan soal cerita 

sederhana yang berkaitan 

dengan membilang banyak 

benda 11 – 20. 

Pilihan 

ganda 
Tes C 3 

2, 4, 7, 9 dan 

10 

2. Memecahkan soal cerita 

sederhana yang berkaitan 

dengan membilang banyak 

benda 11 – 20. 

Pilihan 

ganda 
Tes C 4 

2, 4, 7, 9 dan 

10 

3. Memilih cara merawat 

bagian-bagian tubuh yang 

benar. 

Pilihan 

ganda 
Tes C 5 3, 5, 6 dan 8 

4. Menguraikan cara merawat 

bagian-bagian tubuh. 
Isian Tes C 4 

1, 2, dan 4 

(LK) 

 

Siklus II Pertemuan II 

No. Indikator 
Bentuk 

soal 

Teknik 

Penilalain 

Tingkat 

Kognitif 
No. Soal 

1. Memilih lambang bilangan 

yang sesuai dengan banyak 

benda.  

Pilihan 

ganda 
Tes C 5 3, 4 dan 5  

2. Membuat gambar benda 

sesuai jumlah yang 

diketahui. 

Pilihan 

ganda 
Tes C 6 5 dan 6 

3. Memilih cara merawat 

bagian-bagian tubuh yang 

benar. 

Pilihan 

ganda 
Tes C 5 1 dan 2 

4. Menampilkan cara merawat 

bagian-bagian tubuh. 
- Tes C 6 4 (LK) 

5. Menyempurnakan gambar 

anggota tubuh manusia. 
Pilihan 

ganda 
Tes C 6 6 
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Lampiran 5 

lide Media Interaktif 

Siklus I Pertemuan I 

OLEH :
TITIS AIZAH (1402408303)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2012 

   

MEMBILANG BANYAK 
BENDA KELAS I SD 

SEMESTER GASAL 

    

BAHASA INDONESIA : 
2.3. Mendeskipsikan benda-
benda di sekitar dan  fungsi 

anggota tubuh dengan 
kalimat sederhana

MATEMATIKA :  
1.1. Membilang banyak 

benda 

IPA : 
1.1. Mengenal bagian-bagian 

tubuh dan kegunaannya 
serta cara perawatannya

  

INDIKATOR :
MATEMATIKA : 

1. Menyebutkan banyak benda 1-10 (C1)

2. Menghitung banyak benda 1-10 (C2) 

3. Menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan 

membilang banyak benda 1-10 (C3)

BAHASA INDONESIA :

1. Menyebutkan nama benda-benda di sekitar (C1)

2. Mendeskripsikan ciri-ciri benda di sekitar (C2)

3. Menentukan kegunaan benda-benda di sekitar (C3)

IPA :

1. Menyebutkan nama-nama bagian tubuh manusia (C1) 

2. Menunjukkan bagian-bagian tubuh (C2)

  

halo

nama saya dinda

umur saya 7 tahun

saya suka main boneka

boneka saya ada 10  

saya juga suka menyanyi

lagu dua mata saya

ayo bernyanyi bersama 
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dua mata saya

hidung saya satu

dua kaki saya 

pakai sepatu baru

dua tangan saya

yang kiri dan kanan

satu mulut saya

tidak berhenti makan 
            

       

a. 5

b. 6

c. 7
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a. 8

b. 9

c. 10
    

1

  

2

    

3 4
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5

a. mulut

b. hidung

c. telinga

 

6

  

a. 4

b. 3

c. 2

a. kuning

b. biru

c. merah

   

s o a l  b e r i k u t n y a

 

coba lagi

       

berhasil
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Siklus I Pertemuan II 

halo

jumpa lagi dengan dinda

teman-teman

masih ingat

bagian-bagian tubuh kita

ayo sebutkan bersama 

       

aku punya dua mata
berfungsi untuk melihat
juga punya dua telinga
untuk mendengarkan

hidung mencium
mulut tuk makan
tangan memegang

kaki berjalan
berlari yang kencang

ayo jalan-jalan

           

ini kebun saya 

tuhan sangat baik

memberi mata untuk melihat

kupu-kupu cantik

memberi hidung untuk mencium

bunga mawar harum

     

tuhan sangat baik

memberi telinga untuk mendengar

suara lebah 

memberi tangan untuk memegang

kelinci yang lucu

memberi kaki untuk berlari

mengejar burung di taman
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mataku ……………… dari mulutku

mataku ada 2 

mulutku ada 1

lebih banyak

    

te l ingakuada 2

hidungkuada 1

hidungku…………... .  dar ite l ingakulebihsedikit

 

kakiku ada 2

tanganku ada 2

kakiku …….……….. dengan tangankusama banyak

       

1.ayo lihat kebunku

ada banyak bunga 

dan kupu-kupu

ada lima bunga dan 

empat kupu-kupu

a. lebih banyak

b. lebih sedikit

c. sama banyak

    

a. lebih banyak

b. lebih sedikit

c. sama banyak

ada empat 

kupu-kupu

dan lima bunga
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aku melihat bunga dan 

kupu-kupu dengan …

a. hidung

b. tangan

c. mata

  

mata berguna untuk ….

a. mencium

b. mendengar

c. melihat

 

a. makan

b. memegang

c. minum

2. aku 

mempunyai 

dua tangan 

dan dua kaki

      

kaki berguna untuk …

a. berjalan

b. berlari

c. memegang

 

tanganku …..…. dengan 

kakiku

a. lebih banyak

b. lebih sedikit

c. sama banyak

  

a. makan

b. memegang

c. mencium

3. aku punya 

hidung 

dan mulut

hidung

mulut
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mulutku berguna 

untuk …

a. makan

b. minum

c. memegang

hidung

mulut

    

hidungku ….. dengan 

mulutku

a. lebih banyak

b. lebih sedikit

c. sama banyak

hidung

mulut

 

    

 

  



282 
 

 
 

Siklus II Pertemuan I 
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a. 15

b. 17

c. 16
 

  

ayo rawat tubuhmu dengan cara

mandi setiap hari

makan makanan yang bergizi

agat tubuhmu tetap sehat dan kuat

a. bersih

b. sehat

c. kuat

1. aku mandi 

agar kulitku …

 

a. 2

b. 4

c. 6

2. aku mandi …. kali 

sehari

    

3. urutan langkah mandi yang benar adalah

1 2 3 4 5 6

2
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a. menggosok gigi

b. mencuci tangan

c. berdoa

      

a. menggosok gigi

b. mencuci tangan

c. berdoa

 

12

1 4
2 3

8

7

6
5

10

9 11
12

        

a. jari

b. lidi

c. cutton bud

   

a. 13

b. 15

c. 11
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Siklus II Pertemuan II 

halo

jumpa lagi dengan dinda

teman-teman

masih ingat

bagian-bagian tubuh kita

apa gunanya

bagaimana cara 

merawatnya

ayo sebutkan bersama 
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mata, hidung, 

mulut, telinga, 

tangan,  kaki dan 

jari tangan

semuanya ada …

  

a. m e n g g o s o kg i g i

b. m e n c u c it a n g a n

c. m e m b e r s i h k a np i r i n g
  

aku punya banyak sikat gigi

bantu aku menghitung sikat 

gigiku ya

a. 17

b. 18

c. 19
   

a k u  j u g a  p a k a i  p a s t a  g i g i

b a n t u  a k u  m e n g h i t u n g  p a s t a  

g i g i k u  y a

a. 17

b. 18

c. 19
  

3. ayo sekarang berlatih dengan 

teman sebangkumu bagaimana 

cara menggosok gigi dengan 

benar

   

4. gigi dan tubuh kita selalu 

tumbuh. tubuh menjadi besar. 

cobalah timbang berat badan 

kalian dan catat pada lembar 

kerja kalian.
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Lampiran 6  

Hasil Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Matematika 

melalui Penerapan Pendekatan PAKEM dengan Media Interaktif 

No. Indikator 

Siklus I 
Siklus II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 
Mempersiapkan 

pembelajaran 

4 4 4 4 

2 Membuka pelajaran 3 3 3 4 

3 
Menyampaikan materi 

pembelajaran 

2 3 4 3 

4 

Mendorong siswa untuk 

berperan aktif dalam 

pembelajaran 

3 3 3 4 

5 

Menggunakan media 

interaktif dan sumber 

belajar yang beragam 

3 3 3 4 

6 Mengelola kelas 1 2 3 3 

7 Interaksi belajar mengajar 2 3 3 4 

8 Menutup pelajaran 2 3 4 4 

Jumlah skor 20 24 27 30 

Kategori Baik Baik  
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
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Lampiran 7 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika melalui 

Penerapan Pendekatan PAKEM dengan Media Interaktif 

 

 

 

  

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati pada siklus I 

pertemuan I Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AAPG 3 3 2 2 3 2 2 3 20 Baik 

2. AAZ 3 2 2 2 2 2 2 2 17 Cukup 

3. BDEP 3 2 2 1 2 2 2 3 17 Cukup 

4. FPH 2 2 2 2 3 2 2 2 17 Cukup 

5. LAL 3 3 3 2 3 2 2 2 20 Baik 

6. MFP 3 3 2 2 3 2 2 3 20 Baik 

7. MJF 3 2 2 2 4 2 2 3 20 Baik 

8. ODA 3 2 2 2 4 2 2 3 20 Baik 

9. RRER 3 2 2 2 4 2 2 3 20 Baik 

10. YAK 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Cukup 

Jumlah Skor 28 24 21 18 29 20 20 26 188 

 Rata-rata Skor 2,8 2,4 2,1 1,8 2,9 2 2 2,6 18,8 Cukup 

Persentase 58,75% Baik 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati pada siklus I 

pertemuan II Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AAPG 3 3 2 3 4 3 2 3 23 Baik 

2. AAZ 3 3 2 3 2 3 2 3 21 Baik 

3. BDEP 3 2 2 2 3 2 2 3 19 Cukup 

4. FPH 3 2 2 3 3 2 2 3 20 Baik 

5. LAL 3 3 3 2 3 2 2 3 21 Baik 

6. MFP 3 3 2 2 3 2 2 3 20 Baik 

7. MJF 3 2 2 2 3 2 2 3 19 Cukup 

8. ODA 3 3 2 2 3 2 3 3 21 Baik 

9. RRER 3 3 2 2 4 2 2 3 21 Baik 

10. YAK 3 3 3 2 4 2 2 3 22 Baik 

Jumlah Skor 30 27 22 23 32 22 21 30 207 

 Rata-rata Skor 3 2,7 2,2 2,3 3,2 2,2 2,1 3 20,7 Baik 

Persentase 64,7 % Baik 
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Indikator yang diamati: 

1. Kesiapan siswa di awal pembelajaran 

2. Menanggapi apresepsi 

3. Antusias dalam penggunaan media interaktif 

4. Melakukan diskusi kelompok 

5. Menuliskan hasil diskusi kelompoknya 

6. Mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok 

7. Mengerjakan soal evaluasi  

8. Merayakan hasil pembelajaran 

No. Nama 

Indikator yang diamati pada siklus II 

pertemuan I Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AAPG 4 3 3 2 3 3 4 4 26 Baik 

2. AAZ 3 3 2 2 4 3 4 4 25 Baik 

3. BDEP 4 4 3 3 3 2 3 4 26 Baik 

4. FPH 3 2 2 2 4 3 3 3 22 Baik 

5. LAL 4 3 3 3 3 2 3 3 24 Baik 

6. MFP 4 3 2 2 3 3 4 3 24 Baik 

7. MJF 3 2 2 2 3 2 2 3 19 Cukup 

8. ODA 4 4 3 2 4 3 3 3 29 Sangat  Baik 

9. RRER 4 4 2 2 4 3 2 4 25 Baik 

10. YAK 3 3 3 3 3 2 4 4 25 Baik 

Jumlah Skor 36 31 25 23 34 26 32 35 245 

 Rata-rata Skor 3,6 3,2 2,5 2,3 3,4 2,6 3,2 3,5 24,5 Baik 

Persentase 76,6% Sangat Baik 

No. Nama 

Indikator yang diamati pada siklus II 

pertemuan II Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AAPG 4 4 3 4 3 3 4 4 29 Sangat Baik 

2. AAZ 3 3 3 2 4 3 4 3 25 Baik 

3. BDEP 3 3 3 3 3 3 4 3 25 Baik 

4. FPH 4 4 3 4 3 3 4 3 28 Sangat Baik 

5. LAL 4 3 3 2 3 3 3 4 25 Baik 

6. MFP 4 3 3 4 3 3 3 4 27 Sangat Baik 

7. MJF 3 3 3 3 3 3 3 4 25 Baik 

8. ODA 4 4 3 3 4 3 3 3 27 Sangat Baik 

9. RRER 4 4 3 3 3 3 3 3 26 Baik 

10. YAK 4 3 3 2 3 3 3 4 25 Baik 

Jumlah Skor 37 34 30 30 32 30 38 35 256 

 Rata-rata Skor 3,7 3,4 3 3 3,2 3 3,8 3,5 25,6 Baik 

Persentase 80 % Sangat Baik 
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Lampiran 8 

Hasil Belajar Siswa 

No. Nama Siswa 
Nilai siklus 1 Nilai siklus 2 Rata-

rata 
Kategori 

Prt I Prt II Prt I Prt II 

1 Adil Jati Anugrah 80 80 90 90 85 tuntas 

2 Afrizal Putra Al Rafi 70 80 80 90 80 tuntas 

3 Aginda Malika Danish N 90 90 90 100 92.5 tuntas 

4 Ahmad Dafan Robith 70 90 80 80 80 tuntas 

5 Alif Arsya Pharel Gayuanda 80 80 60 80 75 tuntas 

6 Arjuna Dwi Satria Putra 70 80 70 70 72.5 tuntas 

7 Arza Wahyu Rizkiana 70 70 90 70 75 tuntas 

8 Attha Amadeya Zahra 70 70 80 70 72.5 tuntas 

9 Boghdan Daffa Edy Putra 80 80 80 100 85 tuntas 

10 Chintia Sari Febriani 70 60 60 60 62.5 tidak tuntas 

11 Destio Aji 80 90 70 70 77.5 tuntas 

12 Dewy Cheysa Berlyna Putri 70 70 80 80 75 tuntas 

13 Dwika Bagus Mahendra 70 70 80 70 72.5 tuntas 

14 Elok Fadhilla Tunisa 80 70 70 80 75 tuntas 

15 Fibrian Putri Heragung 60 80 80 70 72.5 tuntas 

16 Gisella Ebbellyn B 60 70 80 80 72.5 tuntas 

17 Keisa Safa Felisha 80 90 90 70 82.5 tuntas 

18 Kezia Nowa Genovia 60 70 80 80 72.5 tuntas 

19 Lisna Amelia Larasati 70 70 90 80 77.5 tuntas 

20 Lugas Jati Prasetyo S 60 70 80 70 tuntas 

21 Lusiana Puspitasari 80 100 90 100 92.5 tuntas 

22 Luthfi Ramdhani 70 70 70 70 70 tuntas 

23 Meseluna Fira Susanto 80 60 70 70 70 tuntas 

24 Muhamad Jauzaki Fahreza 60 60 60 70 62.5 tidak tuntas 

25 Muhammad Novaldo Akhilla S 70 80 70 80 75 tuntas 

26 Muhammad Rifqi Farikhin 70 70 70 80 72.5 tuntas 

27 Nadira Khairunnisa 60 80 70 100 77.5 tuntas 

28 Nafisa Nailal Husna 70 70 70 80 72.5 tuntas 

29 Najwa Zhafarina Isti 70 50 60 80 65 tuntas 

30 Nayla Mutia R 50 60 70 80 65 tuntas 

31 Naysilla Amanda V 50 60 70 80 65 tuntas 

32 Olga Devi Amalia 70 50 60 60 60 tidak tuntas 

33 Orlin Ondyne Martina Putri  50 80 70 70 67.5 tuntas 

34 Raditya Zaky 50 50 50 60 52.5 tidak tuntas 

35 Rafi Wibisono Ibrahim 80 80 90 70 80 tuntas 

36 Rayfen Fit S S 60 50 55 tidak tuntas 

37 Ryan Risky Eka Riyadi 50 80 70 80 70 tuntas 

38 Shofi Tiasa Mara Aqila 70 80 70 80 75 tuntas 

39 Talitha Vania Elvana S  50 80 70 80 70 tuntas 

40 Yohan Ade Kristian 70 80 70 80 75 tuntas 

 Rata-rata 68.4 73.3 73.7 77.3 73  

 Tuntas 11 9 8 5 11  

 Belum Tuntas 27 30 32 35 27  
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Lampiran 9 

Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Siklus I Pertemuan I 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 1 September 2012 

Tema   : Diri sendiri 

Kelas / Semester : I A / I 

Waktu   : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

Pukul   : 07.00 – 08.10 

Guru mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru juga melakukan pengkondisian 

kelas dengan merapikan tempat duduk siswa, memberi salam, berdo’a dan 

presensi siswa. Selanjutnya guru memasuki kegiatan awal pembelajaran. 

Pada kegiatan awal guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

jumlah jari tangan kanan mereka. Ada siswa yang menjawab lima, dan ada pula 

yang menjawab 2. Kemudian guru berhenti sejenak, karena anak-anak menjawab 

dengan cepat dan berantakan. Kemudian guru mengangkat kedua tanganya dan 

menanyakan kembali pertanyaan tersebut. Guru mengajak siswa untuk mengikuti 

mengangkat tangan kanan mereka dan menghitungnya bersama-sama.. 

Selanjutnya guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu dua mata saya. 

Pada saat menyanyikan lagu siswa masih terlihat belum antusias untuk 

menyanyikan lagu sehingga guru mengulangi menyanyikan lagu dua mata saya 

beberapa kali untuk memusatkan perhatian siswa. 

Guru memberikan rincian materi bahwa hari ini akan belajar dengan tema 

diri sendiri, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan 

peraturan melaksanakan diskusi yaitu berkelompok dengan teman sebangku. 

Pada kegiatan inti guru memutarkan video berjudul bagian tubuh kita 

melalui media interaktif. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

mengenai video yang telah diputarkan. Setelah penayangan video dan tanya jawab 

mengenai materi bagian-bagian tubuh yang terdapat dalam media interaktif, 
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selanjutnya guru mengarahkan siswa membentuk kelompok dengan setiap 

kelompok ada 5 anak. 

  

Guru membagikan lembar kerja pada setiap kelompok. Pada saat 

pelaksanaan diskusi terlihat siswa saling berinteraksi dengan teman yang lain 

untuk dapat menemukan jawaban. Dalam mengerjakan lembar kerja sebagian 

besar siswa masih terlihat bingung karena siswa kesulitan dalam memahami soal 

cerita. Oleh karena itu guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. Dalam pelaksanaan diskusi siswa terlihat 

ramai sehingga guru perlu memberikan pengarahan dan meminta siswa untuk 

diam dan tenang sehingga diskusi dapat terlaksana. 

Setelah diskusi selesai guru menunjuk beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang terlebih dulu maju adalah 

kelompok MJF, kelompok LP, dan kelompok BDEP. Kemudian guru memberikan 

pengarahan kepada siswa supaya setiap kelompok dapat menyimak kelompok 

yang tengah maju dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok sendiri. Guru 

mengadakan tanya jawab dengan siswa dan meminta siswa untuk maju, 

keberanian siswa sudah mulai tampak dan antusias walaupun ketika mencoba 

mengerjakan soal di depan masih mengalami kesulitan sehingga guru memberikan 

bimbingan. Beberapa siswa yang antusias menjawab adalah BDEP, NZI, MJF, 

LAL, LP dan MRF. 

Guru meminta siswa/kelompok yang maju untuk menempelkan hasil 

diskusi setelah selesai dipresentasikan dan memberikan bintang prestasi kepada 

siswa-siswa yang berani maju. Kelompok yang tidak mendapat kesempatan maju 

untuk mempresentasikan hasil diskusi, mereka mengumpulkan hasil diskusi 

kepada guru. Kemudian guru melihat hasil evaluasi setiap kelompok secara 

keseluruhan. Sebagian besar siswa sudah mulai memahami materi yang telah 

didiskusikan, tetapi dalam memberikan evaluasi masih ada yang tidak tepat. 
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Pada kegiatan akhir guru merefleksi pembelajaran dengan mengadakan 

tanya jawab dengan siswa untuk mengulang sekilas materi-materi yang belum 

jelas. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan dan merangkum materi yang 

telah dipelajari. 

Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan kepada 

setiap siswa. Pada saat mengerjakan evaluasi masih ada beberapa siswa yang 

menanyakan jawaban kepada guru. Untuk mengatasi hal tersebut guru 

memberikan penguatan dan motivasi bahwa mereka bisa mengerjakan bila 

membaca soal terlebih dahulu dan duduk dibangku masing-masing, karena pada 

waktu itu mereka bersama-sama bertanya sambil membawa lembar evaluasi maju 

mengikuti guru. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, 

setelah waktu yang telah ditentukan selesai.  

Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan 

tugas rumah serta memberikan rincian materi untuk pertemuan selanjutnya. 

 

Semarang, 1 September 2012 

Observer 

 

 

Mohammad Platori Rutfiatna 
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Catatan Lapangan Siklus I Pertemuan II 

Hari/tanggal  : Selasa, 4 September 2012 

Tema   : Diri Sendiri 

Kelas/Semester : I A / I 

Waktu   : 2 X 35 menit (1 pertemuan) 

Pukul   : 09.00 – 10.10 

Guru mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru juga melakukan pengkondisian 

kelas dengan merapikan tempat duduk siswa, memberi salam, berdo’a dan 

presensi siswa. 

Guru mengawali pembelajaran dengan melakukan appersepsi yaitu 

mengulas pelajaran yang telah lalu.  Kemudian guru melakukan motivasi dengan 

mengajak siswa untuk bernyanyi lagu Heli dengan lirik yang diubah sebagai 

berikut: 

Guru kemudian memberikan rincian materi bahwa hari ini akan belajar 

tentang diri sendiri, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

memberikan peraturan melaksanakan diskusi yaitu berkelompok dengan teman 

sebangku. 

Pada kegiatan inti guru memutarkan video berjudul kegunaan bagian tubuh 

kita melalui media interaktif. Setelah penayangan video, guru melakukan dan 

tanya jawab mengenai materi bagian-bagian tubuh yang terdapat dalam media 

interaktif, selanjutnya guru mengarahkan siswa membentuk kelompok dengan 

teman sebangku. 

Guru membagikan lembar kerja pada setiap kelompok. Kemudian guru 

memberitahukan cara mengerjakan lembar kerja siswa, setelah siswa paham setiap 

kelompok melaksanakan diskusi. Pada saat pelaksanaan diskusi terlihat siswa 

saling berinteraksi dengan teman yang lain untuk dapat menemukan jawaban. 

Guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada kelompok yang mengalami 
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kesulitan. Kesulitan yang dialami siswa meliputi penulisan nama kelompok, soal-

soal yang harus di jawab, dan bagaimana cara menjawab soal tersebut. Siswa yang 

bertanya terlihat mondar-mandir mengikuti guru, padahal guru sudah menjelaskan 

bahwa dia akan mendatangi setiap bangku yang mengalami kesulitan, sehingga 

diskusi terlihat ramai. Guru sesekali mengajak mereka bernyanyi seperti 

menyanyikan lagu heli, dua mata saya dan satu satu, hal ini dilakukan untuk 

membuat siswa yang mondar-mandir tersebut duduk kembali ke bangku masing-

masing. 

Setelah diskusi selesai selama kurang lebih 20 menit guru menunjuk 

beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang maju 

adalah kelompok yang pada pertemuan I tidak mendapat kesempatan untuk 

mendapat giliran mempresentasikan hasil duskusi. Saat laporan dibacakan oleh 

kelompok yang maju, guru memberikan pengarahan kepada siswa supaya setiap 

kelompok dapat menyimak kelompok yang tengah maju dan mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok sendiri. Guru melakukan tanya jawab terkait dengan hasil 

diskusi kelompok yang maju, keberanian siswa sudah mulai tampak dan antusias 

walaupun ketika mencoba mengerjakan soal di depan masih mengalami kesulitan 

sehingga guru memberikan bimbingan. 

Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa-siswa yang berani maju 

dan meminta setiap kelompok untuk menempelkan hasil diskusi setelah selesai 

dipresentasikan. Kelompok yang tidak mendapat kesempatan maju untuk 

mempresentasikan hasil diskusi, mereka mengumpulkan hasil diskusi kepada 

guru. Kemudian guru melihat hasil evaluasi setiap kelompok secara keseluruhan. 

Sebagian besar siswa sudah mulai memahami materi yang telah didiskusikan. 

Pada kegiatan akhir guru merefleksi pembelajaran dengan mengadakan 

tanya jawab dengan siswa untuk mengulang sekilas materi-materi yang belum 

jelas. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan dan merangkum materi yang 

telah dipelajari. 
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Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan kepada 

setiap siswa. Pada saat mengerjakan evaluasi masih ada beberapa siswa yang 

menanyakan jawaban kepada guru. Untuk mengatasi hal tersebut guru 

memberikan penguatan dan motivasi bahwa mereka bisa mengerjakan bila 

membaca soal terlebih dahulu dan duduk dibangku masing-masing, karena pada 

waktu itu mereka bersama-sama bertanya sambil membawa lembar evaluasi maju 

mengikuti guru. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, 

setelah waktu yang telah ditentukan selesai. Namun masih banyak siswa yang 

belum selesai mengerjakan evaluasi sehingga guru menunggu sampai mereka 

selesai mengerjakan semua soal. 

Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan 

tugas rumah sdan memberikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

   

Semarang, 4 September 2012 

Observer 

 

 

Mohammad Platori Rutfiatna 
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Catatan Lapangan Siklus II Pertemuan I 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 8 September 2012 

Tema   : Diri sendiri 

Kelas / Semester : I A / I 

Waktu   : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

Pukul   : 07.00 – 08.10 

Guru mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru juga melakukan pengkondisian 

kelas dengan merapikan tempat duduk siswa, memberi salam, berdo’a dan 

melakukan presensi siswa. Selanjutnya guru memasuki kegiatan awal 

pembelajaran. 

Pada kegiatan awal guru memberikan melakukan appersepsi dengan 

mengulas pelajaran yang pada pertemuan sebelumnya. Guru mengulas pelajaran 

yang telah lalu. Selanjutnya guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu 

bangun tidur. Seperti biasa pada saat pertama kali menyanyikan lagu siswa masih 

terlihat belum antusias sehingga guru mengulangi menyanyikan lagu bangun tidur 

beberapa kali untuk memusatkan perhatian siswa. 

Guru kemudian memberikan rincian materi bahwa hari ini akan belajar 

tentang diri sendiri, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

memberikan peraturan melaksanakan diskusi yaitu berkelompok dengan jumlah 

anggota maksimal 5 siswa. 

Pada kegiatan inti guru memutarkan video berjudul “Ayo Rawat 

Tubuhmu” melalui media interaktif. Setelah penayangan video, guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa isi dari video yang telah diputarkan tersebut yaitu 

mengenai bagaimana cara merawat tubuh dengan baik. Selanjutnya guru 

mengarahkan siswa membentuk kelompok, setiap kelompok ada 5 siswa. 

Guru membagikan lembar kerja dan media interaktif pada setiap 

kelompok. Sebelum memberikan perintah untuk mengerjakan, guru memberikan 

pengarahan atau petunjuk tentang mengerjakan lembar kerja dengan media 
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interaktif. Pada saat pelaksanaan diskusi terlihat siswa saling berinteraksi dengan 

teman yang lain untuk dapat menemukan jawaban. Guru berkeliling kelas dan 

memberikan bimbingan dan motivasi kepada kelompok yang mengalami 

kesulitan. Pelaksanaan diskusi pada pertemuan ketiga ini siswa masih terlihat 

ramai sehingga guru perlu memberikan pengarahan dan meminta siswa untuk 

diam dan tenang sehingga diskusi dapat terlaksana. Sesekali guru mengajak siswa 

untuk bernyanyi agar siswa yang ramai kembali tenang. 

Setelah diskusi selesai guru menunjuk beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberikan pengarahan kepada siswa 

supaya setiap kelompok dapat menyimak kelompok yang tengah maju dan 

mengevaluasi hasil diskusi kelompok sendiri. 

Setelah proses pembahasan lembar kerja selesai, guru meminta 

siswa/kelompok menempelkan hasil diskusi di papan pajang dan memberikan 

bintang prestasi kepada siswa-siswa yang berani maju. Kemudian guru meminta 

siswa untuk mengembalikan media interaktif dan kembali ketempat duduk semula 

(tidak dalam kelompok). 

Pada kegiatan akhir guru merefleksi pembelajaran dengan mengadakan 

tanya jawab dengan siswa untuk mengulang sekilas materi-materi yang belum 

jelas. Guru mengajak siswa bernyanyi lagu bangun tidur. Kemudian guru bersama 

siswa menyimpulkan dan merangkum materi yang telah dipelajari. 

Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan kepada 

setiap siswa. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya, setelah selesai dikerjakan.  

Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan 

tugas rumah serta memberikan rincian materi untuk pertemuan selanjutnya. 

Semarang, 8 September 2012 

Observer 

Mohammad Platori Rutfiatna 
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 Catatan Lapangan Siklus II Pertemuan II 

Hari/tanggal  : Selasa, 11 September 2012 

Tema   : Diri Sendiri 

Kelas/Semester : I A / I 

Waktu   : 2 X 35 menit (1 pertemuan) 

Pukul   : 09.00 – 10.10 

Guru mempersiapkan media interaktif dan media lain serta sumber belajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru juga melakukan pengkondisian 

kelas dengan merapikan tempat duduk siswa, memberi salam, berdo’a dan 

presensi siswa. 

Pada kegiatan awal ini guru melakukan appersepsi dengan mengulas 

pelajaran yang telah lalu. Guru menunjukkan gambar dinda menanyakan hal-hal 

yang berkaitan dengan pelajaran yang lalu tersebut. Kemudian guru melakukan 

motivasi dengan mengajak siswa untuk bernyanyi satu dua. 

Guru kemudian memberikan rincian materi bahwa hari ini akan belajar 

tentang diri sendiri, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

memberikan peraturan melaksanakan diskusi yaitu berkelompok dengan jumlah 

kelompok maksimal 5 siswa. 

Pada kegiatan inti guru memutarkan video berjudul menggosok gigi yang 

baik melalui media interaktif. Setelah penayangan video, guru melakukan tanya 

jawab mengenai materi bagian-bagian tubuh yang terdapat dalam media interaktif. 

Selanjutnya guru mengarahkan siswa membentuk kelompok diskusi sebanyak 5 

siswa setiap kelompok. 

Guru membagikan lembar kerja dan media interaktif pada setiap 

kelompok. Kemudian guru memberitahukan cara mengerjakan lembar kerja siswa, 

setelah siswa paham setiap kelompok melaksanakan diskusi. Guru juga 

memberitahukan waktu untuk mengerjakan lembar kerja yaitu 20 menit. Guru 

berkeliling dan mendapati para siswa yang saling berinteraksi dengan teman yang 
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lain untuk dapat menemukan jawaban. Siswa juga terlihat mempraktikkan cara 

menggosok gigi dengan teman satu kelompok. Guru memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada kelompok yang mengalami kesulitan. 

Setelah diskusi selesai selama kurang lebih 20 menit guru menunjuk 

beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saat laporan dibacakan 

oleh kelompok yang maju, guru memberikan pengarahan kepada siswa supaya 

setiap kelompok dapat menyimak kelompok yang tengah maju dan mengevaluasi 

hasil diskusi kelompok sendiri. Guru memberikan bintang prestasi kepada siswa-

siswa yang berani maju dan meminta setiap kelompok untuk menempelkan hasil 

diskusi di papan pajang. Selanjutnya guru mengajak siswa kembali ketempat 

duduk masing-masing (tidak pada kelompok) dan meminta siswa mengembalikan 

media interaktif ke tempat semula. 

Pada kegiatan akhir guru merefleksi pembelajaran dengan mengadakan 

tanya jawab dengan siswa untuk mengulang sekilas materi-materi yang belum 

jelas. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan dan merangkum materi yang 

telah dipelajari. Siswa terlihat mencatat hal-hal yang disimpulkan tersebut. 

Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan kepada 

setiap siswa. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, 

setelah waktu yang telah ditentukan selesai. 

Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, memberikan 

tugas rumah sdan memberikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

 

Semarang, 11 September 2012 

Observer 

 

Mohammad Platori Rutfiatna 
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Guru dan siswa mengulas sedikit pelajaran yang lalu atau meninjau pekerjaan 

rumah (PR). Guru memberikan motivasi, memaparkan tujuan dan langkah-

langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. 

 

Lampiran 10 

Foto-foto Penelitian 
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iswa  

  

 

Siswa menggunakan media interaktif dalam kelompok dan mengerjakan soal 

latihan (LKS) yang telah diberikan guru 

 

Siswa melaporkan hasil diskusi, kemudian siswa/kelompok lain  menanggapi. 

Siswa menggunakan media interaktif untuk memperlihatkan jawaban/hasil diskusi di depan kelas. 
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Siswa memajang hasil karya mereka. 

 

 

Siswa membuat rangkuman pelajaran. 
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Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

 

 

  

 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya.  
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Lampiran 11 

Surat-surat Penelitian 
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