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ABSTRAK 
 
Pratitis, Titis. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Operasi Bilangan melalui  

Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif pada Siswa Kelas II SDN 
Tugurejo Semarang. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) Pitadjeng, S.Pd., M.Pd. dan 
Pembimbing (2) Drs. Moch Ichsan, M.Pd. 415 halaman. 

 
Berdasarkan observasi awal di SDN Tugurejo 03 Semarang ditemukan berbagai 

masalah pada pembelajaran matematika kelas II yaitu kegiatan pada proses pembelajaran 
lebih didominasi oleh guru, guru jarang menggunakan  kelompok-kelompok selama 
pembelajaran, dan kurang memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Hal tersebut 
berdampak buruk pada hasil belajar domain kognitif pada materi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan. Sebanyak 25 siswa dari 42 siswa mendapatkan nilai kurang dari 
KKM yang telah ditetapkan yaitu 62 sehingga prosentase ketuntasan hanya mencapai 
40,47 %. Berdasarkan kenyataan tersebut dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 
model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. Model Think Pair Share  dipilih 
karena memiliki prosedur yang memberikan lebih banyak waktu kepada siswa untuk 
berpikir, merespon, dan saling bekerja sama. Selain itu pengkondisian kelas dengan 
model Think Pair Share lebih mudah bila dibandingkan dengan model kooperatif lainnya. 
Sedangkan media manipulatif dipilih karena dapat membantu mengkonkretkan konsep 
yang abstrak, membantu siswa memahami kalimat matematika, dan membuat matematika 
lebih menyenangkan. 

Rumusan masalah secara umum dalam penelitian adalah bagaimanakah cara me-
ningkatkan kualitas pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share 
berbantuan media manipulatif pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang ?. Peneli-
tian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Masing-
masing pertemuan terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas II SDN Tugurejo 03 
Semarang. Teknik pegumpulan data menggunakan tes, observasi/pengamatan, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa, 
dan hasil belajar ranah kognitif siswa mengalami peningkatan. Keterampilan guru pada 
siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 36 (kategori baik), siklus I pertemuan 2 adalah 43 
(kategori baik), siklus II pertemuan 1 adalah 46 (kategori sangat baik), dan siklus II 
pertemuan 2 adalah 52 (kategori sangat baik). Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 
memperoleh skor rata-rata sebesar 11,75 (kategori cukup), siklus I pertemuan 2 adalah 
13,63 (kategori baik), siklus II pertemuan 1 adalah  16,41 (kategori baik), dan siklus II 
pertemuan 2 adalah 17, 82 (kategori sangat baik). Sedangkan ketuntasan klasikal hasil 
belajar ranah kognitif siswa pada siklus I pertemuan 1 adalah 54,77 % , pada siklus I 
pertemuan 2 adalah 71,43%, pada siklus II pertemuan 1 adalah 80,95 %, dan pada sikus II 
pertemuan 2 adalah 90,48%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Think Pair Share dengan 
media manipulatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran operasi bilangan di kelas II 
Sekolah Dasar. Saran dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
dengan media manipulatif  yaitu hendaknya guru merancang kegiatan pembelajaran yang 
dapat mengkondisikan siswa untuk aktif mengeluarkan pendapat dan bertanya.  

 
Kata Kunci : kualitas pembelajaran, think pair share, media manipulatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah  lebih lanjut, menerangkan bah-

wa pembelajaran matematika diberikan kepada semua siswa untuk membekali 

siswa dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi-kompetensi tersebut diperlukan agar siswa 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan infor-

masi agar dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi. 

Di dalam standart isi untuk mata pelajaran matematika, matematika memi-

liki tujuan antara lain agar siswa memiliki kemampuan antara lain: (1) me-

mahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengapli-

kasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pe-

mecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau men-

jelaskan gagasan dan pernyataan  matematika; (3) memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menye-

lesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Sedangkan ruang lingkup bahan kajian matematika meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: (1) bilangan; (2) geometri dan pengukuran; (3) pengolahan data. 

Dengan ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD atau
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MI tersebut, diketahui bahwa pembelajaran matematika adalah abstrak. 

Mengingat hal tersebut, untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dibu-

tuhkan adanya penyesuaian pengelolaan pembelajaran matematika dengan tingkat 

perkembangan mental (intelektual) siswa (Wardhani 2010: 7). Bentuk-bentuk 

penyesuaian pengelolaan pembelajaran matematika dengan tingkat perkembangan 

mental siswa antara lain adalah penggunaan media dalam pembelajaran. Media 

digunakan karena sebaran kemampuan siswa dalam satu kelas sangat bervariasi. 

Selain itu juga dikarenakan matematika bersifat abstrak. Di samping media, ben-

tuk penyesuaian pengelolaan pembelajaran matematika dengan tingkat perkem-

bangan mental siswa adalah pengemasan pembelajaran. Pembelajaran matematika 

memerlukan metode dan pendekatan aktif learning yang bervariasi guna mening-

katkan kemampuan siswa menguasai suatu kompetensi. 

Namun kenyataan di lapangan mengenai kualitas pembelajaran menunjuk-

kan bahwa masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran, terma-

suk dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan temuan Depdiknas (2007: 27), 

proses pembelajaran matematika kebanyakan masih menunjukkan hasil yang ku-

rang memuaskan. Pembelajaran yang digunakan masih konvensional dengan 

metode ceramah dan berdasarkan materi pada buku pegangan. Pembelajaran 

matematika juga tidak disertai dengan media dan alat peraga. Hal tersebut 

berdampak negatif terhadap daya serap siswa yang rendah.  

Pembelajaran di SDN Tugurejo 03 juga memiliki permasalahan-

permasalahan, termasuk dalam pembelajaran matematika kelas II. Pembelajaran 

matematika masih kurang optimal khususnya untuk materi operasi bilangan. 
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Kegiatan pada proses pembelajaran lebih didominasi oleh guru. Selama 

pembelajaran, siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. Siswa kurang terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan penemuan konsep dan menyelesaikan 

masalah. Pertanyaan-pertanyaan terbuka juga jarang diberikan oleh guru. 

Pertanyaan-pertanyaan hanya diberikan di akhir pembelajaran. Akibatnya kesem-

patan siswa untuk berpikir secara individu kurang. Partisipasi siswa selama pem-

belajaran berlangsung juga kurang. Pembelajaran yang terpusat pada guru juga 

mengakibatkan siswa kurang terlatih untuk mengeluarkan ide maupun pendapat.  

Guru juga jarang menggunakan kelompok-kelompok selama pembelajar-

an. Hal tersebut dikarenakan siswa kelas II masih sukar untuk dikondisikan 

belajar se-cara berkelompok. Keadaan menjadi tidak terkendali ketika pem-

belajaran dilaksanakan dengan kelompok-kelompok. Konsentrasi siswa terhadap 

pembelajaran justru terpecah. Kondisi kelas menjadi gaduh dan sulit dikendalikan. 

Selain hal tersebut, pembelajaran matematika dengan materi operasi 

bilangan di kelas II juga kurang memaksimalkan penggunaan media 

pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran matematika yang bersifat abstrak. Media pembelajar-

an dihadirkan dalam pembelajaran untuk mengkonkretkan materi-materi pem-

belajaran. Selama pembelajaran operasi bilangan di kelas II SDN Tugurejo 03, 

media pembelajaran jarang digunakan. Ketersediaan media di sekolah terbatas. 

Sekolah hanya memiliki sedikit media dan alat peraga matematika. Media pem-

belajaran akan dihadirkan dalam pembelajaran ketika sekolah memiliki media 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan.   
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Hal tersebut didukung dengan data dokumen nilai ulangan harian pada ma-

teri operasi hitung bilangan. Hasil belajar (domain kognitif) siswa pada materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan menunjukkan bahwa 25 siswa mendapat-

kan nilai di bawah kriteria ketunasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 

62. Prosentase ketuntasan hanya mencapai 40,47 %. 

Untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran tersebut maka dilaku-

kan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran yang lebih 

inovatif sehingga keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

(domain kognitif) mengalami peningkatan. Penelitian dilakukan dengan menguna-

kan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 pembelajaran untuk kelas 

I,II, dan III harus dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Pembelajaran tematik 

merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang memungkinkan siswa 

aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara 

holistik, bermakna, dan autentik (Rusman  2011: 254). Siswa sekolah dasar berada 

pada tahap berpikir operasional konkrit. Pada tahap ini siswa memiliki 

kecenderungan belajar secara konkrit (dapat di lihat, di dengar, dan dibaui, diraba, 

dan di olak-alik), integrative atau holistik (utuh), dan hierarkis (mulai dari hal-hal 

yang sederhana ke hal-hal yang kompleks). Berdasarkan kecenderungan belajar 

demikian, maka siswa akan lebih mudah belajar melalui pembelajaran terpadu dan 

holistik. 

  Model pembelajaran Think Pair Share dipilih karena dapat melatih siswa 

untuk belajar secara individu dan kelompok. Menurut Arends (2008: 15) model 
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pembelajaran Think Pair Share memiliki prosedur-prosedur yang memberikan 

lebih banyak waktu kepada siswa untuk berpikir, untuk merespon, dan untuk 

saling bekerja sama. Selain itu pengkondisian kelas dengan model pembelajaran 

Think Pair Share lebih mudah bila dibandingkan dengan model kooperatif yang 

lainnya. Kelas dengan model pembelajaran Think Pair Share  ini jauh lebih 

terkendali karena jumlah anggota kelompok dalam metode pembelajaran Think 

Pair Share jauh lebih sedikit dibandingkan model pembelajaran lainnya sehingga 

tidak menimbulkan mobilitas yang cukup intens. Huda (2011: 136) memaparkan 

bahwa model pembelajaran Think Pair Share dapat mengoptimalkan partisipasi 

siswa. Prosedur-prosedur dalam model pembelajaran Think Pair Share memberi-

kan ruang yang lebih banyak kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran di kelas. Siswa dikondisikan untuk memaparkan hasil diskusi dan 

bertanya.  

Materi operasi bilangan untuk kelas II terdiri atas penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Materi-materi tersebut tergolong abstrak 

terutama untuk siswa kelas II. Agar materi-materi mengenai operasi bilangan 

lebih mudah dipahami oleh siswa diperlukan adanya media yang dapat 

mengkonkretkan materi maupun konsep-konsep operasi bilangan. Salah satu 

media tersebut adalah media manipulatif. Menurut Ogg (2010: 7) media 

manipulatif adalah benda-benda yang dapat dimanipulasi oleh guru dalam 

menyampaikan materi dengan tujuan siswa dapat memahami konsep yang 

diajarkan. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa dalam pembelajaran 

yang menggunakan media manipulatif melibatkan benda-benda atau bahan 
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manipulatif. Media manipulatif terdiri atas beraneka ragam bentuk dan jenis. 

Mulai dari kacang, tutup botol sampai dengan balok berwarna-warni. Media-

media manipulatif mudah untuk didapatkan di pasaran. Selain itu bisa juga 

membuat sendiri atau memanfaatkan benda-benda yang ada disekitar. 

Menurut Burns (1996: 47) ada 5 alasan yang menyebabkan media mani-

pulatif perlu digunakan dalam pembelajaran matematika yaitu (a) dapat membantu 

menkonkretkan konsep yang abstrak; (b) media manipulatif membantu siswa me-

mahami kalimat matematika; (c) media manipulatif memberikan kepercayaan diri 

kepada siswa; (d) media manipulatif membantu siswa untuk menyelesaikan 

masalah; (e) dengan media manipulatif belajar matematika adalah menyenangkan. 

Penelitian dengan model Think Pair Share atau media manipulatif telah 

banyak dilaksanakan sebelumnya. Misbachar (2011) melakukan penelitian meng-

gunakan Think Pair Share dengan CD pembelajaran. Penelitian tersebut berhasil 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas III. Sari (2012) 

juga melakukan peningkatan kualitas pembelajaran IPA dengan metode Think 

Pair Share. Sedangkan penelitian mengenai media manipulatif dilakukan oleh 

Kelly (2006). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media manipulatif ber-

manfaat dalam pembelajaran matematika. Media manipulatif memudahkan siswa 

memahami konsep seperti aljabar. Selain itu, penggunaan media manipu-latif 

dalam pembelajaran meningkatkan daya tarik siswa. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran operasi bilangan yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengaktifkan 
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siswa dalam pembelajaran dan melatih siswa untuk berpikir secara kritis. Sedang-

kan manfaat untuk guru yaitu agar lebih menguasai keterampilan guru dalam 

mengajar dan memperkaya perbendaharaan model pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas. 

Dengan mempertimbangkan keadaan di SDN Tugurejo 03, model Think 

Pair Share, media manipulatif, serta pendekatan tematik maka dilakukanlah 

tindakan perbaikan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa sehingga hasil 

belajar siswa (domain kognitif) dalam pembelajaran operasi bilangan mengalami 

peningkatan. Tindakan perbaikan dalam penelitian ini berjudul "Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran Operasi Bilangan melalui Model Think Pair Share 

Berbantuan Media Manipulatif pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang".  

 

1.2 PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH  

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan berbagai permasa-

lahan. Rumusan masalah secara umum adalah bagaimanakah cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang ?  

Rumusan masalah umum tersebut dapat diperinci menjadi beberapa 

rumusan masalah khusus. Berikut adalah rumusan masalah khusus dalam 

penelitian. 
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a. Apakah model Think Pair Share berbantuan media manipulatif dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran operasi bilangan pada 

siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang ? 

b. Apakah model Think Pair Share berbantuan media manipulatif dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan pada siswa 

kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang? 

c. Apakah model Think Pair Share berbantuan media manipulatif dapat 

meningkatkan hasil belajar (domain kognitif) dalam pembelajaran operasi 

bilangan pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dilakukanlah tindakan per-

baikan. Tindakan perbaikan tersebut berupa penelitian tindakan kelas dengan 

menerapkan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif dalam pem-

belajaran operasi bilangan. Berikut adalah langkah-langkah model pembelajaran 

Think Pair Share berbantuan media manipulatif yang merujuk dari langkah pem-

belajaran Think Pair Share menurut Arends (2008: 16) dan langkah pembelajaran 

dengan media manipulatif menurut Schmoll (2011). 

1. Mempersiapkan media manipulatif. 

2. Memperkenalkan dan mencontohkan penggunaan media manipulatif. 

3. Guru mengajukan pertanyaan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan 

materi. 

4. Siswa menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan secara individu. 
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5. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang telah 

dipikirkan dengan berbantuan media manipulatif secara berpasangan. 

6. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

7. Menyimpulkan hasil diskusi disertai dengan membuat tabel manipulatif. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian terdiri atas tujuan yang bersifat umum dan khusus. 

Adapun tujuan umum adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran operasi 

bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada 

siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang.  

Adapun tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran operasi bilangan  

melalui model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada siswa 

kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan melalui 

model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada siswa kelas II 

SDN Tugurejo 03 Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar (domain kognitif) siswa dalam pembelajaran 

pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Setiap penelitian mempunyai manfaat bagi lingkungan sekitarnya. 

Begitupula dengan penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dan berkecimpung dalam 

dunia pendidikan. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian yang telah dilakukan adalah memberikan 

kontribusi pada pengembangan kualitas pembelajaran operasi bilangan di sekolah 

dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a.  Guru 

Manfaat praktis bagi guru adalah melatih keterampilan guru dalam 

menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Selain itu juga 

memberikan pengalaman langsung pada guru agar mampu menciptakan 

pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan benda sekitar dan lingkungan 

sebagai media pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat.  

b.  Siswa 

Manfaat praktis bagi siswa adalah meningkatkan aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, meningkatkan kemampuan siswa 

dalam bekerja sama dengan teman.  

c.  Sekolah 

Manfaat praktis bagi sekolah adalah sebagai wawasan dan 

pengetahuan bagi guru-guru di SDN Tugurejo 03 Semarang. Selain itu dapat 
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dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan menyangkut usaha 

pencapaian tujuan sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 KAJIAN TEORI 
2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Pembelajaran yang terjadi di sekolah tidak dapat dipisahkan dari proses 

belajar. Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk mem-

peroleh kemampuan atau kompetensi yang diinginkan (Pribadi 2011: 12). Menu-

rut Daryanto (2010: 2) belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

Belajar juga didefinisikan sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar juga merupakan suatu  

konsep untuk mendapatkan pengetahuan dalam praktiknya (Suprijono 2009: 3). 

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan diri organisme yang relatif 

menetap sebagai akibat dari aktivitas maupun pengalamannya dalam melakukan 

interaksi di kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kemampuan atau 

kompetensi yang diinginkan. 

2.1.1.2 Prinsip Belajar 

Tidak semua perbuatan yang dilakukan manusia adalah belajar. Untuk 

dapat disebut sebagai belajar haruslah memenuhi berbagai hal yang menjadi 
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prinsip dari belajar itu sendiri. Berikut adalah prinsip-prinsip belajar menurut 

Suprijono (2009: 4). 

a. Belajar merupakan perubahan perilaku. 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri yaitu (1) 

merupakan hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang terjadi 

disadari oleh pelaku; (2) kontinu atau berkesinambungan dengan prilaku 

lainnya; (3) fungsionan atau bermanfaat sebagai bekal hidup; (4) positif; (5) 

aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan; (6) permanen atau 

tetap; (7) bertujuan dan terarah; (8) mencakup keseluruh potensi kemanusiaan. 

b. Belajar merupakan sebuah proses. 

Belajar didorong oleh tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai oleh 

pelaku. Belajar merupakan proses sistemik yang bersifat dinamis, konstruktif, 

dan organik. 

c. Belajar merupakan bentuk pengalaman. 

Pengalaman adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses interaksi 

pelaku dengan lingkungannya. Proses belajar melibatkan pengalaman yang 

muncul dari proses komunikasi maupun interaksi. 

Sedangkan belajar menurut Wingo (dalam Asra dan Sumiati 2009: 41-43) 

didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. 

a. Hasil belajar menjangkau banyak segi. 

Dalam suatu proses pembelajaran, banyak segi yang harus dicapai 

sebagai hasil belajar. Segi yang harus dicapai yaitu pengetahuan, pemahaman 

konsep, penerapan konsep, dan pengembangan konsep. 
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b. Hasil belajar diperoleh berkat pengalaman. 

Pengalaman diperoleh dari interaksi atau komunikasi. Pemahaman 

diperoleh oleh individu melalui pengalaman dalam melakukan kegiatan.  

c. Belajar merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu tentunya diikuti dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Begitupula dengan belajar. Belajar memiliki tujuan 

yang ingin dicapai oleh individu yang melakukannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar 

terdiri dari perubahan perilaku, proses, merupakan suatu pengalaman, menjangkau 

banyak segi, dan diikuti dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Berlangsungnya proses belajar tergantung pada banyak hal. Baik itu dari 

pebelajar maupun lingkungan sekitarnya. Menurut Anni dan Rifa'i (2009: 97), 

faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah 

kondisi internal dan eksternal siswa.  

a. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial. 

Faktor internal tersebut dapat dapat terbentuk sebagai akibat dari 

pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan.  

b. Kondisi eksternal mencakup faktor eksternal yang ada di lingkungan siswa. 

Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar 

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkung-
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an, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan 

hasil belajar. 

Sedangkan menurut Daryanto (2010: 55) faktor yang mempengaruhi bela-

jar diklasifikasikan sebagai berikut. 

a. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa. 

Faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu faktor non sosial dan 

sosial. Faktor non sosial adaah fakor yang berasal dari selain manusia. Contoh 

dari faktor non sosial adalah keadaan udara, suhu udara, cuaca, tempat, dan 

alat yang digunakan. 

Sedangkan faktor sosial adalah faktor-faktor yang berasal dari sesama 

manusia, baik manusia itu hadir maupun kehadirannya dapat disimpulkan 

(atau tidak langsung hadir). 

b. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa. 

Faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu faktor fisiologis dan 

psikologis. Faktor fisiologis meliputi kondisi jasmani seseorang dan keadaan 

fungsi-fungsi fisiologis tertentu. Keadaan jasmani haruslah segar dan organ-

organ dapat bekerja dengan normal. 

Sedangkan faktor psikologis ditandai dengan rasa ingin tahu, adanya 

sifat kreatif, adanya keinginan mendapatkan simpatik, keinginan untuk 

memperbaiki kegagalan, adanya ganjaran atau hukuman sangat mempengaruhi 

proses belajar dari individu. 
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Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa belajar dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri) dan 

faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri atau lingkungan). 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Proses belajar khususnya di sekolah tidak dapat terlepas dari 

pembelajaran. Menurut Puspitasari dan Isriani (2011: 10) pembelajaran adalah 

suatu aktivitas yang sengaja dikondisikan agar tujuan kurikulum dapat tercapai. 

Sedangkan menurut Arifin (2009: 10), pembelajaran adalah suatu proses atau 

kegiatan yang sistematis dan sistemik, yang bersifat interaktif dan komunikatif 

antara pendidik (guru) dengan siswa, sumber belajar dan lingkungan untuk 

menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa, 

baik di kelas maupun di luar kelas, dihadiri guru secara fisik atau tidak, untuk 

menguasai kompetensi yang telah ditentukan.  

Pembelajaran menurut Suprijono (2009: 13) adalah dialog interaktif yang 

terjadi antara guru dengan siswa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang 

dikemukan oleh Asra dan Sumiati (2009: 3) bahwa pembelajaran merupakan 

proses yang kompleks pada siswa sesuai dengan tujuan. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan dua arah yang dirancang 

secara sistematis dan sistemik untuk mendukung proses aktivitas belajar siswa 

dengan memanfaatkan sumber belajar dan lingkungan dalam menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan. 
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Keberhasilan pembelajaran tidak diperoleh begitu saja. Banyak hal yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran. Untuk itulah ada berbagai hal 

yang harus diperhatikan agar dapat menciptakan pembelajaran yang berhasil atau 

sering disebut bermakna. Lewis (dalam Anni dan Rifa'i 2009: 197-198) 

menjelaskan delapan prinsip pembelajaran bermakna yang digali dari teori 

kognitif Bruner dan Ausuble sebagai berikut. 

a. Menekankan akan makna dan pemahaman. 

b. Mempelajari materi tidak hanya proses pengulangan, tetapi perlu disertai 

proses transfer secara lebih luas. 

c. Menekankan adanya pola hubungan, seperti bahan dan arti, atau bahan yang 

telah diketahui dengan struktur kognitif. 

d. Menekankan pembelajaran prinsip dan konsep. 

e. Menekankan struktur disiplin ilmu dan struktur kognitif. 

f. Obyek pembelajaran seperti apa adanya dan tidak disederhanakan dalam 

bentuk eksperimen dalam situasi laboratoris. 

g. Menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran dan komunikasi.  

h. Perlunya memanfaatkan pengajaran perbaikan yang lebih bermakna. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1   Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan 

merupakan hal yang ingin dicapai. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika 

tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Tetapi tidak semua pembelajaran dapat 
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mencapai atau memenuhi tujuan dengan maksimal. Kualitas pembelajaran yang 

baik sangat dibutuhkan untuk mencapai atau memenuhi tujuan pembelajaran.  

Menurut Hamdani (2011: 194) kualitas pembelajaran adalah tingkat pen-

capaian tujuan pembelajaran yang berupa peningkatan pengetahuan dan keteram-

pilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Sedangkan menu-

rut Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah intensitas keterkaitan sis-

temik dan sinergis dosen (guru), mahasiswa (siswa), kurikulum dan bahan ajar, 

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

belajar yang optimal sesuai tuntutan kurikuler.  

Berdasarkan pendapat ahli-ahli, dapat disimpulkan kualitas pembelajaran 

adalah tingkat keberhasilan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan komponen-

komponen di dalamnya. 

2.1.3.2   Indikator Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran berisi komponen-komponen yang saling berkaitan 

dan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Secara tersurat dalam 

Depdiknas (2004: 7-10) indikator kualitas pembelajaran terdiri atas perilaku pem-

belajar guru, perilaku dampak belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 

media pembelajaran, sistem pembelajaran. Indikator-indikator tersebut dapat 

dijabarakan sebagai berikut. 

2.1.3.2.1 Perilaku pembelajar (guru)  

Untuk menilai perilaku pembelajar (guru) dapat dilihat dari kinerja guru.  

Berikut adalah kinerja prilaku pembelajar (guru). 

a. Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar. 



19 
 

 
 

b. Menguasai disiplin ilmu yang bekaitan dengan keleluasan dan jangkauan 

substansi serta mampu memilih, menata, mengemas, dan menyampaikan ma-

teri sesuai kebutuhan siswa. 

c. Mampu memahami kelebihan, kekurangan dan kebutuhan siswa sehingga 

dapat memberikan layanan pendidikan yang berorietasi pada kebutuhan siswa. 

d. Mengelola pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa yang tertuang 

dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajar-

an. 

e. Mengembangkan kepribadian sebagai modal untuk dapat mengetahui, 

mengukur, dan mengembangkan kemampuannya secara mandiri. 

2.1.3.2.2 Perilaku dan dampak belajar siswa 

  Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dinilai dari berbagai kriteria. 

Berikut kriteria perilaku dan dampak belajar siswa. 

a. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar. 

b. Bersedia dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan kete-

rampilan serta memantapkan sikapnya. 

c. Bersedia dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya. 

d. Bersedia dan mampu mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikapnya secara bermakna. 

e. Bersedia dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja 

produktif. 
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2.1.3.2.3 Iklim pembelajaran  

Iklim pembelajaran mencakup berbagai hal. Berikut adalah hal-hal 

tersebut. 

a. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan. 

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

2.1.3.2.4 Materi pembelajaran  

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari berbagai hal. Berikut 

adalah hal-hal untuk menilai kualitas materi pembelajaran. 

a. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai 

siswa. 

b. Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

d. Dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

e. Menarik perhatian yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang 

ilmu, teknologi, dan seni. 

2.1.3.2.5 Kualitas media pembelajaran  

Kualitas media pembelajaran dapat dilihat dari berbagai hal. Berikut 

adalah kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas media pembelajaran. 

a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 
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b. Dapat memfasilitasi proses interaksi baik antar siswa, siswa dengan guru, 

maupun siswa dengan ahli ilmu yang relevan. 

c. Dapat memperkaya pengalaman belajar bagi siswa. 

d. Mampu mengubah suasana belajar dari pasif menjadi lebih aktif. 

2.1.3.2.6 Sistem pembelajaran  

Sistem pembelajaran yang mampu menunjukkan kualitasnya jika 

memenuhi hal-hal sebagai berikut. 

a. Dapat menonjol ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan 

kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal  

maupun eksternal. 

b. Mempunyai perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan 

rencana operasional agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis oleh 

seluruh komponen sistem pendidikan. 

2.1.3.3   Indikator Kualitas Pembelajaran dalam Penelitian yang dilakukan 

Kualitas pembelajaran memiliki 6 indikator yang telah di jabarkan pada 

sub tajuk sebelumnya. Indikator-indikator tersebut saling terkait satu sama lain 

dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Diantara 6 indikator kua-

litas pembelajaran tersebut, ada beberapa indikator yang saling berhubungan dan 

memungkinkan untuk disandingkan. Indikator-indikator tersebut adalah  perilaku 

pembelajar (guru), media pembelajaran, materi pembelajaran, dan iklim pem-

belajaran. Indikator tersebut memiliki hubungan langsung dengan guru sebagai 

pembelajar. Karena itulah keempat indikator tersebut disandingkan dan dibahas 

dalam keterampilan guru. Sedangkan untuk indikator sistem pembelajaran tidak 
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dikaji dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan untuk mengkaji indikator 

sistem pembelajaran dibutuhkan waktu yang lama. 

Indikator kualitas pembelajaran kedua yaitu perilaku dampak belajar, 

berkaitan langsung dengan siswa. Perilaku dampak belajar dapat dinilai dengan 

melihat aktivitas siswa. Selain melalui aktivitas siswa, dampak hasil belajar juga 

terlihat nyata dari hasil belajar yang dicapai siswa.  

Jadi indikator kualitas pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

2.1.3.3.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam penelitian ini mengandung 4 indikator kualitas 

guru yaitu perilaku pembelajar (guru), media pembelajaran, materi pembelajaran, 

dan iklim pembelajaran. Perilaku pembelajar (guru) dicerminkan melalui 9 kom-

petensi dasar mengajar. Kualitas media pembelajaran tercermin dari indikator 

kualitas media manipulatif yang digunakan. Untuk kualitas materi pembelajaran 

dicerminkan melalui indikator materi yang disajikan dalam pembelajaran. 

Sedangkan kualitas iklim pembelajaran tercermin dalam keterampilan mengelola 

kelas. 

Menurut Rusman (2010: 80) keterampilan dasar mengajar adalah berupa 

bentuk-bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki 

oleh seorang guru sebagai model awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembela-

jaran secara terencana dan profesional. 
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a. Keterampilan membuka pelajaran 

Menurut Murni, dkk (2012: 49) keberhasilan pembelajaran sangat di-

pengaruhi oleh kemampuan guru dalam membuka dan menutup pelajaran mu-

lai dari awal hingga akhir pelajaran. Diketahui jika keterampilan guru dalam 

membuka dan menutup pelajaran sangat berperan penting dalam menentukan 

keberhasilan pembelajaran.  

Keterampilan membuka adalah kegiatan guru yang dilakukan pada 

awal pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan 

perhatian agar siswa terarah pada hal yang akan dipelajari sehingga proses dan 

hasil belajar dapat tercapai secara efisien dan efektif (Marno Idris dan 2012: 

76). 

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mem-

buka pelajaran. 

a) Prinsip bermakna. 

Prinsip bermakna adalah ketika komponen-komponen keterampi-

lan membuka pelajaran yang dilakukan oleh guru mempunyai nilai yang 

tepat bagi siswa dalam mengkondisikan kesiapan dan ketertarikan siswa 

dalam mengikuti pelajaran. 

b) Kontinu. 

Prinsip kontinu berarti antara gagasan pembuka dengan pokok 

bahasan tidak terdapat garis pemisah. Oleh karena itu, gagasan pembuka 

dengan pokok bahasan dari segi materi harus memiliki relevansi.  
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c) Fleksibel. 

Dalam membuka pelajaran, guru tidak boleh kaku, dalam arti 

tidak terputus-putus atau lancar. Kelancaran dalam memaparkan gagasan 

pembuka akan mempermudah siswa memahami konsepsi materi. 

d) Antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan. 

Membuka pelajaran haruslah disampaikan dengan antusiasme yang 

penuh. Antusiasme membantu menunjukkan bahwa pokok bahasan yang 

akan dipelajari memiliki arti yang penting. Dengan demikian siswa akan 

mencurahkan perhatiannya.  

e) Prinsip teknis. 

Prinsip-prinsip teknis dalam membuka pelajaran terdiri atas sing-

kat, padat, dan jelas; keterampilan tidak diulang-ulang; menggunakan ba-

hasa yang mudah dipahami oleh siswa; disertai dengan contoh atau 

ilustrasi; serta mengikat perhatian siswa. 

b. Keterampilan menjelaskan 

Kegiatan menjelaskan merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggal-

kan dalam proses pembelajaran. Menjelaskan adalah menuturkan secara lisan 

berkenaan bahan pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana 

sehingga dapat memudahkan siswa memahami bahan atau materi pelajaran 

(Murni, dkk.  2012: 76). 

Unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh guru dalam menjelaskan 

sebagai berikut. 
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a) Orientasi 

Orientasi akan mengarahkan siswa pada pokok permasalahan yang 

dibahas. Dengan adanya orientasi, siswa dapat mengetahui arah belajar 

yang akan mereka laksanakan. 

b) Bahasa yang sederhana 

Tingkat kejelasan dipengaruhi berbagai hal. Salah satunya adalah 

bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan hendaknya sederhana dan 

pendek. Jika ada istilah baru atau istilah asing, hendaknya disertai dengan 

penjelasan atau definisi.  

c) Penggunaan contoh atau ilustrasi 

Tingkat pemahaman siswa terhadap konsep atau materi yang 

disampaikan dapat ditingkatkan dengan menghubungkan contoh-contoh 

yang kontekstual. Penggunaan contoh merupakan salah satu langkah 

mengkonkretkan suatu konsep. 

d) Struktur atau sistematika 

Untuk memudahkan siswa dalam memahami penjelasan guru, 

hendaknya materi disampaikan dengan  langkah-langkah yang jelas. Hal 

ini dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam membedakan mana 

yang pokok dan mana yang bukan. 

e) Variasi 

Penjelasan yang monoton akan memunculkan rasa bosan pada 

siswa. Karena itulah diperlukan adanya variasi dalam menjelaskan. Variasi 
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dalam menjelaskan dapat berupa variasi pola interaksi, metode, dan alat 

peraga yang digunakan. 

f) Balikan atau feedback 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, hendaknya guru 

memberikan balikan kepada siswa. Balikan dapat berupa pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi. 

c. Keterampilan memberikan variasi  

Sesuatu yang berulang-ulang akan menimbulkan rasa jenuh. Demikian 

juga dalam proses pembelajaran, bila guru tidak menggunakan variasi dalam 

mengajar maka akan membosankan bagi siswa yang berakibat pada rendahnya 

konsentrasi dan minat siswa terhadap pembelajaran. 

Berikut adalah keterampilan mengadakan variasi dalam proses 

pembelajaran menurut Djamarah (2010: 124). 

a) variasi dalam gaya mengajar 

Variasi guru dalam mengajar meliputi variasi suara, variasi gerakan 

anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam kelas. Variasi 

guru dalam mengajar sangat diperlukan agar suasana lebih variatif dan 

tidak membosankan. 

b) variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran 

Setiap siswa memiliki kemampuan indra yang berbeda. Ada yang 

lebih senang membaca, mendengar, mendengar dulu baru membaca, atau 

sebaliknya. Untuk mengatasi  keadaan tersebut, variasi penggunaan media 
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sangat dibutuhkan. Variasi media dan bahan ajar akan menarik perhatian. 

Memotivasi, meningkatka kemampuan belajar siswa. 

c) variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa 

Variasi dalam pola interaksi antara guru dengan siswa memiliki 

rentangan yang bergerak dari dua kutup yaitu siswa bekerja mandiri tanpa 

campur tanggan dari guru dan siswa mendengarkan dengan pasif. 

d. Keterampilan dasar memberikan penguatan 

Penguatan merupakan respon positif yang dilakukan guru atas prilaku 

positif yang dicapai siswa dalam poses belajarnya. Penguatan yang diberikan 

guru dapat berupa penguatan verbal maupun nonverbal seperti mimik muka, 

gerakan badan, ataupun sentuhan. Menurut Murni, dkk. (2012: 109) penguatan 

diberikan dengan harapan dapat meningkatkan perhatian siswa, membangkit-

kan motivasi siswa, mengarahkan perkembangan pikiran siswa ke arah ber-

pikir yang divergen. 

Berikut adalah cara yang digunakan dalam memberikan penguatan 

menurut Rusman (2010: 85). 

a) Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas kepada siapa 

ditujukan yaitu dengan cara menyebutkan namanya, sebab jika tidak jelas 

akan tidak efektif. 

b) Penguatan kepada kelompok siswa. Caranya dengan memberikan 

penghargaan kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. 
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c) Pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan seharusnya diberikan 

sesegera mungkin setelah munculnya tingkah laku atau respon siswa yang 

diharapkan. Penguatan yang ditunda cenderung kurang efektif. 

d) Variasi dalam penggunaan. Jenis pengguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena akan menimbulkan 

kebosanan, dan lama kelamaan akan kurang efektif. 

e. Keterampilan dasar bertanya 

Hampir semua proses pembelajaran melibatkan tanya jawab. 

Keterampilan dasar bertanya terdiri atas 2 jenis yaitu keterampilan bertanya 

dasar dan keterampilan bertanya lanjut. 

Keterampilan bertanya dasar meliputi keterampilan guru dalam 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Sedangkan keterampilan 

bertanya lanjut adalah keterampilan guru dalam memberikan pertanyaan-per-

tanyaan yang membutuhkan analisis. 

Berikut  adalah komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan. 

a) Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan 

Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses 

mental yang berbeda-beda, dari proses mental yg rendah sampai proses 

yang tinggi. Oleh karena itu, guru hendaknya berusaha mengubah tuntutan 

tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat mengingat kem-

bali fakta-fakta ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi se-

perti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. 
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b) Pengaturan urutan pertanyaan 

Untuk mengembangkan tingkat kognitif siswa, hendaknya diada-

kan penyesuaian dengan tingkat pemahaman kognitif dalam menyusun 

pertanyaan.  

c) penggunaan pertanyaan pelacak 

Pertanyaan pelacak digunakan untuk mengarahkan siswa mencapai 

jawaban yang sempurna. Pertanyaan pelacak muncul jika jawaban dari sis-

wa masih belum sempurna. 

d) terjadinya interaksi 

Pertanyaan yang disampaikan oleh guru hendaknya dapat 

mengkondisikan siswa untuk saling berinteraksi. Baik berinteraksi dengan 

guru maupun teman sejawat. 

f. Keterampilan dasar mengelola kelas  

Sebagai seorang guru harus mampu menciptakan dan mempertahankan 

kondisi kelas agar tujuan pengajaran dapat tercapai dengan maksimal. Penge-

lolaan kelas yang efektif merupakan syarat bagi pengajaran yang efektif. 

Pengelolaan kelas menurut Djamarah (2010: 144-156) adalah keterampilan 

guru dalam menciptakan dan memelihara situasi belajar yang maksimal dan 

mengatasinya ketika gangguan terjadi dalam proses pembelajaran. 
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Berikut adalah komponen keterampilan mengelola kelas. 

a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal 

Keterampilan ini berkaitan dengan kompetensi guru dalam 

mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Aktivitas-aktivitas yang 

termasuk dalam kompetensi ini adalah sikap tanggap, membagi perhatian, 

dan pemusatan perhatian kelompok. 

b) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar 

yang optimal 

Keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap 

gangguan siswa yang berkelanjutan sehingga guru dapat melakukan reme-

dial sebagai langkah penyembuhan.   

g. Keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi adalah salah satu metode pembelajaran agar siswa dapat ber-

bagi pengetahuan, pandangan, dan keterampilannya (Asra dan Sumiati 2009: 

141). Diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

meningkatkan keterlibatan dan pengalaman siswa, serta dapat membantu sis-

wa mempelajari berbagai keterampilan komunikasi dan proses berpikir yang 

penting. Agar diskusi dapat berjalan, guru harus dapat membimbing diskusi 

dengan baik. Selain itu, guru juga harus dapat merencanakan, memanajemen, 

dan menilai (Arends 2008: 79).  
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h. Keterampilan dasar memimbing perorangan 

Pembelajaran individu adalah pembelajaran yang paling humanis 

untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Pembelajaran ini terjadi bila 

jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua 

sampai delapan orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan. 

Hakikat pembelajaran perseorangan adalah : (a) terjadinya hubungan 

interpesonal antara guru dan siswa dan juga siswa dengan siswa; (b) siswa 

belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing; (c) siswa 

mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya; dan (d) siswa 

dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. 

i. Keterampilan menutup pelajaran 

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Menutup pelajaran merupakan usaha guru 

untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, 

mengetahui keberhasilan siswa dalam menyerap pelajaran, dan menentukan 

titik pangkal untuk pelajaran berikutnya. 

Berikut adalah cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup 

pelajaran menurut Marno dan Idris (2012: 91). 

a. Meninjau kembali 

Kegiatan meninjau kembali dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana penguasaan siswa. Meninjau kembali dapat dilakukan dengan me-

rangkum inti pembelajaran, membuat ringkasan. 
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b. Mengevaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perolehan pengetahuan 

tentang sesuatu yang sudah diajarkan. Bentuk-bentuk evaluasi antara lain 

mendesmontrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi 

lain, mengekspresikan pendapat siswa sendiri, soal-soal tertulis dan lisan. 

c. Memberikan dorongan psikologis atau sosial 

Keterampilan guru tersebut akan dikemas melalui model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif. 

2.1.3.3.2 Aktivitas Siswa 

Dierich (dalam Hamalik 2001: 173) membagi kegiatan-kegiatan siswa se-

bagai berikut. 

a. Kegiatan-kegiatan visual antara lain membaca, melihat gambar, mengamati, 

demonstrasi. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan antara lain adalah mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberikan 

saran, mengemukakan pendapat. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan antara lain mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan diskusi kelompok, mendengarkan suatu percakapan. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis antara lain menulis cerita, surat, ringkasan, 

rangkuman, mengerjaan tes. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar antara lain menggambar grafik, diagram, peta, 

chart, dan pola. 
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f. Kegiatan-kegiatan metrik antara lain melakukan percobaan, memilih alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menari. 

g. Kegiatan-kegiatan mental anatara lain merenung, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional antara lain minat, membedakan, berani, tenang. 

Aktivitas siswa tersebut akan dikemas melalui model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif.  

4.1.3.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Menurut Anni dan Rifa'i (2009: 5), hasil belajar merupakan perubahan pe-

rilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan 

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

pembelajar. Hasil belajar juga diartikan sebagai perubahan prilaku secara keselu-

ruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja (Suprijono 2009: 

7).  

Bloom (dalam Arifin 2009: 21-23) mengklasifikasikan hasil belajar ke 

dalam 3 domian yang setiap domiannya terdiri atas beberapa jenjang kemampuan, 

yang tersusun mulai dari yang sederhana menuju ke hal yang kompleks sebagai 

berikut. 

a. Domain kognitif 

Domain kognitif adalah perubahan prilaku yang terjadi dalam kawasan 

kognitif yang terdiri atas enam jenjang kemampuan yang tersusun mulai dari 

hal yang paling mudah sampai hal yang paling sukar. Sejalan dengan 

perkembangan zaman pembagian ranah kognitif mengalami perubahan. 
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Krathwohl (2002) menyatakan bahwa dimensi proses kognisi (cognitive 

process dimension) terdapat enam kategori sebagaimana pada taksonomi 

Bloom versi lama tetapi terdapat beberapa perubahan yaitu kategori 

pengetahuan (knowledge) diganti dengan ingatan  (remember), pemahaman 

(comprehension) diganti nama pengertian (understand). Penerapan 

(application), analisis (analysis), dan evaluasi (evaluation) masih tetap 

dipertahankan hanya saja berganti sebutan “application” diganti dengan 

“apply”, “analysis”  diganti dengan “analyze” dan “evaluation” diganti 

dengan “evaluate.”  Sintetis (synthesis) bertukar tempat dengan evaluasi dan 

berganti sebutan mencipta (create). 

Berikut adalah gambaran perubahan taksonomi bloom versi lama dan 

versi baru . 

 

  

 

 

 

  Versi lama           Versi baru 

Gambar 2.1 Perubahan Pembagian Ranah Kognitif  pada Taksonomi Bloom 

Penjabaran mengenai masing-masing level menurut Krathwohl (2002: 

212-217) adalah sebagai berikut. 
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a) Mengingat (remembering) 

Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya. 

Untuk mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi bagian belajar ber-

makna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengeta-

huan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas. Kata operasional-

nya  yaitu mengutip, menggambar, menyebutkan, membilang, mengidentifi-

kasi, memasangkan, menandai, menamai. 

b) Memahami (understanding). 

Pertanyaan pemahaman menuntut siswa menunjukkan bahwa mereka 

telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan 

menyusun materi-materi yang telah diketahui. Siswa harus memilih fakta-

fakta yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban siswa tidak sekedar 

mengingat kembali informasi, tetapi harus menunjukkan pengertian terhadap 

materi yang diketahuinya. Kata operasional memahami yaitu menafsirkan, 

meringkas, mengklasifikasikan, menjelaskan, membeberkan, menerjemah-

kan, menggambarkan. 

c) Menerapkan (applying). 

Pertanyaan penerapan mencakup penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengapli-

kasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti 

bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Katego-

ri ini mencakup dua macam proses kognitif yaitu menjalankan dan mengim-

plementasikan. Kata operasionalnya adalah melaksanakan, menggunakan 
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menjalankan, melakukan, mempraktikan, memilih, menyusun, memulai, 

menyelesaikan, mendeteksi, mendemonstrasikan, memecahkan masalah. 

d) Menganalisis (analyzing). 

Pertanyaan analisis adalah menguraikan suatu permasalahan atau 

obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan 

antar unsur-unsur tersebut. Kata oprasionalnya yaitu menguraikan, mem-

bandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur, meng-

kerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, me-

nyamakan, melakukan eksperimen. 

e) Mengevaluasi (evaluating). 

Mengevaluasi merupakan membuat suatu pertimbangan berdasarkan 

kriteria dan standart yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang ter-

cakup dalam kategori ini adalah memeriksa dan mengkritik. Kata 

operasionalnya yaitu menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, mem-

beri argumentasi, menguji, membenarkan, menyalahkan. 

f) Mencipta (creating). 

Membuat adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu 

bentuk kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam ka-

tegori ini yaitu membuat, merencanakan, dan memproduksi. Kata 

operasionalnya yaitu merancang, membangun, merencanakan, memproduk-

si, menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memper-

indah, menggubah. 
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b. domain afektif. 

Menurut Arifin (2011: 22-23) domain afektif yaitu internalisasi sikap   

yang menujuk ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila siswa menjadi 

sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga 

menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan tingkah laku. Domain 

afektif terdiri atas beberapa jenjang sebagai berikut.  

a) Kemauan menerima 

Pada jenjang ini siswa dituntut untuk peka terhadap fenomena atau 

rangsangan tertentu. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantara-

nya adalah menanyakan, memilih, menggambar, mengikuti, memberikan, 

menjawab, dan menggunakan. 

b) Kemauan menanggapi 

Pada jenjang kemamuan menanggapi siswa dituntut untuk mampu 

bereaksi terhadap rangsangan yang diterimanya. Kata kerja operasional 

yang dapat digunakan adalah menjawab, membantu, memperbincangkan, 

menunjukkan, membaca, melaporkan, menuliskan. 

c) Menilai 

Siswa dituntut untuk menilai suatu objek, fenomena atau tingkah laku 

tertentu secara konsisten. Kata kerja operasional yang digunakan adalah 

melengkapi, menerangkan, membentuk, mengusulkan, mengambil bagian, 

memilih, dan mengikuti. 
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d) Organisasi 

Pada tahap ini siswa dituntut untuk mampu menyatukan nilai-nilai 

yang berbeda, memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai, 

mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, mempertahankan, 

dan memodifikasi. 

c. domain psikomotorik 

Menurut Arifin (2011: 23) domain psikomotorik yaitu kemampuan siswa 

yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari 

gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Tujuan pem-

belajaran ranah psikomotorik menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

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

Berikut adalah kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik. 

a) Persepsi (perception) 

Persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

b) Kesiapan (set) 

Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Kategori 

ini mencakup kesiapan mental (kesiapan mental untuk bertindak), kesiapan 

jasmani (kesiapan jasmani untuk bertindak), dan kesiapan mental (keinginan 

untuk bertindak). 
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c) Gerakan terbimbing (guided response) 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam 

belajar keterampilan kompleks, yang meliputi peniruan (mengulangi tindak-

an yang didemonstrasikan oleh guru) dan mencoba-coba. 

d) Gerakan terbiasa (mechanism) 

Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja. Gerakan 

yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan 

dengan sangat meyakinkan dan mahir. 

e) Gerakan kompleks (complex overt response) 

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari 

tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. Keca-

kapan ditunjukkan melalui kecepatan, kehalusan, keakuratan dan yang me-

merlukan energi minimal. 

f) Penyesuaian (adaptation) 

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sa-

ngat baik sehingga siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai 

dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui masalah baru. 

g) Kreativitas (originality) 

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan prilaku yang dialami oleh siswa sebagai hasil dari proses belajar 

yang meliputi tiga domain yang terdiri atas kognitif, afektif, dan psikomotorik. 



40 
 

 
 

Indikator hasil belajar dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

ketepatan siswa dalam menjawab evaluasi (domain kognitif). 

2.1.4 Pembelajaran Matematika 

2.1.4.1   Pengertian Matematika 

Menurut Suherman (2001: 19) matematika merupakan ilmu yang berkem-

bang karena proses berpikir. Logika merupakan dasar terbentuknya matematika. 

Logika merupakan masa bayi dari matematika sedangkan matematika adalah masa 

dewasa dari logika.   

Menurut Wardani (2010: 3) matematika diartikan sebagai ratunya ilmu. 

Matematika merupakan pelayan ilmu. Hal tersebut mengandung arti bahwa 

matematika merupakan sumber bagi ilmu yang lainya. Banyak ilmu yang pene-

muan dan pengembangannya bergantung dari matematika. Matematika dapat di-

katakan tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri dan juga untuk melayani 

kebutuhan ilmu pengetahuan lainnya. 

Pengertian tersebut sejalan dengan Depdiknas (2007: 416) yang mene-

rangkan bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkemba-

ngan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat saat ini dilandasi oleh 

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

peluang, dan matematika diskrit. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika meru-

pakan ilmu yang berkembang dari proses berpikir manusia yang melandasi pene-

muan dan perkembangan ilmu-ilmu lainnya. 
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2.1.4.2   Karakteristik Matematika 

Secara umum karakteristik Matematika menurut Wardhani (2010: 3-4) 

sebagai berikut. 

a. Memiliki objek kajian yang bersifat abstrak 

Objek matematika adalah objek mental atau pikiran. Oleh karena itu 

bersifat abstrak. Objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah adalah 

fakta, konsep, operasi, dan prinsip. 

b. Mengacu pada kesepakatan 

Fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol. Fakta 

merupakan suatu kemufakatan atau kesepakatan bersama. Dengan kesepaka-

tan inilah matematika dapat dikomunikasikan, Contoh: lambang bilangan 

1,2,3, ... adalah salah satu bentuk kesepakatan bersama. 

c. Mempunyi pola pikir deduktif 

Matematika memiliki pola pikir deduktif yaitu didasarkan pada urutan 

kronologis dari pengertian pangkal, aksioma, definisi, sifat, rumus, dan 

penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam bidang lain dalam 

kehidupan sehari-hari. Contoh : bila seseorang telah belajar konsep 'persegi' 

kemudian ia dibawa ke suatu tempat baru dan ia mengidentifikasi benda-

benda disekitarnya yang berbentuk persegi maka siswa itu telah menerapkan 

pola pikir deduktif. 

d. Konsisten dalam sistemya 

Matematika memiliki berbagai macam sistem yang dibentuk dari 

prinsip-prinsip matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan. Namun dapat 
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pula saling lepas. Sistem yang dipandang lepas misalnya sistem yang terdapat 

dalam aljabar dan sistem pada geometri. Di dalam geometri sendiri terdapat 

sistem-sistem yang lebih kecil dan saling berkaitan. 

e. Memiliki simbol yang kosong dalam arti 

Matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol 

tersebut dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matema-

tika. Secara umum simbol dan model matematika sebenarnya kosong dari arti, 

artinya suatu simbol atau model matematika tidak memiiki arti bila tidak 

dikaitkan dengan konteks tertentu. 

f. Memperhatikan semesta pembicaraan 

Karena simbol-simbol dan model-model dalam matematika kosong 

dari arti, dan akan bermakna jika dikaitkan dengan konteks tertentu maka 

perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. 

2.1.4.3 Implikasi Karakteristik Matematika Terhadap Pengelolaan Pembelajaran 

Berikut adalah implikasi dari karakteristik matematika terhadap pembelajar-

an matematika di sekolah menurut Sumardiono (dalam Wardhani 2010: 7). 

a. Urutan sajian belajar matematika 

Mengajarkan matematika harus disesuaikan dengan tingkat perkem-

bangan intelektual siswa. Siswa belajar dari hal-hal yang sederhana menuju ke 

hal-hal yang lebih kompleks. 

 

 

 



43 
 

 
 

b. Pemanfaatan media pembelajaran matematika 

Mengingat objek kajian matematika itu abstrak, maka perlu diturunkan 

tingkat keabstrakannya, terutama bagi siswa yang berada pada usia 

operasional kongkret. Hal tersebut dimaksudkan agar materi-materi dapat di-

pahami oleh siswa dengan baik. Penurunan tingkat keabstrakan objek mate-

matika ini dapat dapat dilakukan dengan pemanfaatan media pembelajaran. 

c. Pola pikir yang dikembangkan dalam belajar matematika 

Pola pikir yang dianut dalam matematika adalah deduktif.  Namun de-

mikian untuk kepentingan pendidikan, belajar matematika tidak harus dengan 

pola pikir deduktif. Pola pikir induktif dapat pula diterapkan. Pola pikir induk-

tif adalah pola pikir yang didasakan pada hal-hal yang khusus kemudian 

ditetapkan pada hal yang bersifat umum. 

d. Tahap pengenalan semesta pembicaraan dalam belajar matematika 

Tingkat kekompleksan semesta pembicaraan pada matematika harus 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual siswa. Urutan komplek-

sitas semesta pembicaraan dikenalkan secara bertahap dari kelas lebih rendah 

menuju ke kelas yang lebih tinggi. 

e. Kemampuan-kemamuan yang dipelajari dalam matematika saling terkait 

Struktur materi matematika saling terkait satu dengan lain. Akibatnya, 

dalam belajar matematika penugasan suatu kemampuan akan berpengaruh 

langsung pada penguasaan kemampuan yang dipelajari selanjutnya. 
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2.1.4.4   Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada siswa  melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari (Muhsetyo 

2008: 1.26).  

Menurut Suherman (2001: 56) pembelajaran matematika sekolah dasar 

bertujuan untuk memberikan penekanan pada penataan nalar, pembentukan sikap 

siswa, dan keterampilan dalam penerapan matematika baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun untuk membantu mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. 

Berdasarkan Williams (2008: 3) pembelajaran matematika di sekolah da-

sar terdiri atas: (a) bilangan dan operasinya; (b) aljabar; (c) geometri; (d) pengu-

kuran; (e) analisis data dan peluang. Sedangkan menurut Depdiknas ( 2007: 417) 

pembelajaran matematika sekolah dasar memiliki ruang lingkup yang terdiri atas: 

(a) bilangan; (b) geometri; (c) pengukuran; (d) pengolahan data. Penjabaran 

pembelajaran matematika di sekolah dasar tetap berpatokan pada kurikulum dan 

ruang lingkup pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar.  

Pembelajaran matematika di sekolah dasar haruslah disesuaikan dengan 

keadaan siswanya. Pembelajaran matematika di sekolah dasar harus melalui 

tahapan-tahapan tertentu sehingga siswa dapat menerima konsep-konsep yang 

dipelajari.  
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2.1.4.5   Operasi Bilangan 

Operasi bilangan merupakan salah satu bidang kajian dalam matematika. 

Menurut Gray (2012) operasi bilangan terdiri atas 4 macam yaitu sebagai berikut. 

a. Penjumlahan 

Penjumlahan merupakan dasar dari operasi bilangan. Penjumlahan 

merupakan operasi matematika yang menjumlahkan suatu angka dengan 

angka lainnya sehingga menghasilkan nilai tertentu yang pasti. Simbol untuk 

operasi penjumlahan adalah tanda plus ( + ).  

Contoh: 

2 +  5  = 7 

11+ 14 = 25 

b. Pengurangan 

Pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan. Pengurangan 

merupakan operasi matematika yang mengurangkan suatu angka dengan 

angka lainnya sehingga menghasilkan nilai tertentu yang pasti. Simbol untuk 

operasi pengurangan adalah tanda minus ( - ). 

Contoh: 

11 – 1 = 10 

24 - 5  = 19 

c. Perkalian 

Perkalian merupakan operasi matematika yang mengalikan suatu 

angka dengan angka lainnya sehingga menghasilkan nilai tertentu yang pasti. 
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Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Simbol untuk operasi 

perkalian adalah tanda silang ( x ). 

Contoh: 

2 x 5 = 10 

5 x 4 = 20 

d. Pembagian 

Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Pembagian merupakan 

operasi matematika yang membagi suatu angka dengan angka lainnya 

sehingga menghasilkan nilai tertentu yang pasti. Pembagian merupakan 

pengurangan yang berulangan. Simbol untuk operasi pembagian adalah tanda 

titik dua ( : ) atau ( ÷ ). Selain tanda titik dua, seringkali operasi pembagian ini 

menggunakan simbol garis miring ( / ) atau garis tengah ( - ). 

Contoh:  

100 : 10 = 10 

100 ÷ 10 = 10 

100 / 10 = 10 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa materi operasi bilangan 

terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Pada penelitian 

ini difokuskan  pembagian dan operasi hitung campuran (pembagian dan 

perkalian). 

2.1.5 Pembelajaran Tematik 

Bedasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006 diketahui bahwa 

pembelajaran pada kelas I, II, dan III dilaksanakan melalui pendekatan  tematik. 
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Tematik diberikan dengan maksud menyatukan kurikulum dalam unit-unit atau 

satuan-satuan yang utuh dan membuat pembelajaran lebih terpadu, bermakna, dan 

mudah dipahami oleh siswa SD atau MI. Hal tersebut dikarenakan anak usia 

sekolah dasar berada pada tahap perkembangan operasional kongkret. Pada tahap 

ini siswa mulai dapat memandang dunia secara objektif dan berorientasi secara 

konseptual. Mereka memandang sesuatu secara menyeluruh atau holistik (Trianto 

2011: 11).  

2.1.5.1   Pengertian Pembelajaran Tematik 

Menurut Wulandari dan Sukayati (2009: 13) pembelajaran tematik adalah 

suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa 

kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatu-

an yang dikemas dalam satu tema sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman secara menyeluruh dan utuh.  

Sedangkan menurut Rusman (2012: 254), pembelajaran tematik adalah 

suatu model pembelajaran yang melibatkan berbagai mata pelajaran untuk mem-

berikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran tematik adalah suatu model 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa standart kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator dari satu atau lebih mata pelajaran yang saling berkaitan dengan te-

ma yang bersifat umum dengan tujuan memberikan pengalaman yang bermakna 

bagi siswa. 
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2.1.5.2   Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki berbagai karakteristik yang membedakan 

dengan pembelajaran lainnya. Berikut adalah karakteristik pembelajaran tematik 

menurut Rusman (2012: 258). 

a. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik memberikan keleluasaan bagi siswa baik secara 

individu maupun kelompok. Siswa diharapkan dapat aktif mencari, menggali, 

dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang 

harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. 

b. Memberikan pengalaman langsung terhadap siswa 

Pembelajaran tematik melibatkan siswa secara langsung. Guru lebih 

banyak bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing para 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan 

siswa merupakan subjek dan objek dalam pembelajaran. 

c. Pemisahan antarmata pelajaran tidak terlihat 

Pembelajaran tematik lebih memusatkan perhatian pada pengamatan 

dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran 

sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Sehingga memungin-

kan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala segi 

yang utuh. 
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d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu pembelajaran 

sehingga bermakna 

Pembelajaran tematik mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam 

aspek yang membentuk semacam jalinan antarpengetahuan yang dimiliki 

siswa, sehingga materi yang dipelajari dapat bermakna bagi siswa.  

e. Bersifat fleksibel 

Guru dapat mengaitan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran lainnya. Selain itu juga dapat mengaitkan dengan kehidupan siswa. 

f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

siswa 

Pada pembelajaran tematik dikembangkan dengan pembelajaran yang 

Aktif  Kreatif Efektif dan Menyenangkan yang melibatkan siswa dapat 

melihat bakat, minat, dan kemampuan selama proses pembelajaran. Dengan 

mengetahui bakat, minat, dan kemampuan memungkinkan siswa termotivasi 

untuk belajar terus menerus. 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

2.1.5.3 Manfaat Pembelajaran Tematik 

Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan 

pembelajaran tematik menurut Puskur (2006). 

a. Banyak materi yang tertuang dalam beberapa mata pelajaran yang memiliki 

keterkaitan konsep sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. 

b. Siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas 

dalam satu tema yang sama. 
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c. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dalam tema yang sama. 

d. Pembelajaran tematik melatih siswa untuk semakin banyak membuat 

hubungan beberapa mata pelajaran sehingga mampu memproses informasi 

dengan cara yang sesuai daya pikirannya, dan memungkingkan berkembang-

nya jaringan konsep. 

e. Menghemat waktu karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam suatu tema 

dan disajikan secara terpadu dalam alokasi pertemuan-pertemuan yang 

direncanakan. Waktu yang lainnya dapat dimanfaatkan untuk pemantapan, 

pembinaan keterampilan, dan remidial. 

2.1.5.4 Langkah-Langkah Menyiapkan Pembelajaran Tematik 

Berikut adalah langkah-langkah menyiapkan pembelajaran tematik 

menurut Wulandari dan Sukayati (2009: 20-22). 

a. Pemetaan Kompetensi Dasar 

Pemetaan kompetensi dasar (KD) merupakan proses untuk 

mempelajari dan memahami standart kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator dari beberapa mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan 

bersamaan. Kompetensi dasar-kompetensi dasar yang memiliki kaitan dipilah 

untuk diajarkan secara bersama-sama. 

b. Menentukan Tema 

Setelah pemetaan kompetensi dasar, hal yang harus dilakukan adalah 

menentukan tema. Tema yang dipilih sebaiknya bersumber dari kehidupan 

siswa baik di rumah maupun di sekolah.  
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c. Menyusun Jaring Tema 

Menyusun jaringan tema berarti memadukan beberapa Kompetensi 

Dasar (KD) dari mapel-mapel yang sesuai dengan tema yang dipilih. Jaringan 

tema merupakan dasar pembuatan silabus. 

d. Menyusun Silabus 

Setelah jaringan tema dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun 

silabus. Silabus memuat komponen-komponen pembelajaran yang nantinya 

ada pada Rencana pelaksanaan pembelajaran. 

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran atau 

rincian dari silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan pegangan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2.1.5.5 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar pada pembelajaran tematik menurut Wulandari dan 

Sukayati (2009: 42) bertujuan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan 

indikator dari semua mata pelajaran yang terdapat dalam tema. Dengan demikian 

penilaian tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan kembali pada kompetensi 

dasar (KD) dan indikator masing-masing mata pelajaran.  

2.1.6 Cooperative Learning Tipe Think Pair Share 

2.1.6.1   Pengertian Model  Kooperatif 

Model Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berbasis sosial. 

Menurut Arends (2008: 4) model pembelajaran kooperatif merupakan pembelaja-

ran yang berupaya membantu siswa mempelajari isi akademis dan berbagai kete-
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rampilan unuk mencapai tujuan tanpa mengabaikan hubungan antarmanusia. Pada 

pembelajaran model kooperatif ini, siswa bertanggung jawab terhadap belajar 

mereka sendiri dan berusaha menyelesaiakan pertanyaan-pertanyaan yang 

dihadapkan kepada mereka dengan dukungan dan arahan dari guru (Suprijono 

2010: 54). 

Model pembelajaran kooperatif menurut Huda (2011: 32) mengacu pada 

metode pembelajaran dimana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan 

saling membantu dalam belajar. Siswa memiliki kebebasan untuk terlibat secara 

aktif dalam kelompok-kelompok mereka dan saling membantu antarsatu sama 

lain. 

Model pembelajaran kooperatif dapat ditandai oleh berbagai hal sebagai 

berikut. 

a. Siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar. 

b. Tim-tim terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan beragam. 

c. Bilamana memungkinkan, tim-tim terdiri atas campuran ras, budaya, dan 

gender. 

d. Sistem reward-nya berorientasi pada kelompok dan individu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan 

memperhatikan pentingnya kerjasama antar individu. 
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2.1.6.2   Tujuan Model  Kooperatif 

Menurut Arends (2008: 5), model pembelajaran kooperatif dikembangkan 

untuk mencapai paling sedikit tiga tujuan penting. Berikut adalah tujuan penting 

tersebut. 

a. Prestasi akadamis 

Model pembelajaran kooperatif akan meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas akademik yang penting. Model pembelajaran kooperatif dapat 

menguntungkan bagi siswa berprestasi rendah dan tinggi yang mengerjakan 

tugas-tugas akademik bersama-sama. Mereka memiliki prestasi tinggi meng-

ajari teman-teman yang berprestasi lebih rendah, sehingga memberikan ban-

tuan khusus dari sesama teman.  

b. Toleransi dan penerimaan terhadap keanekaragaman 

Model pembelajaran kooperatif menempatkan siswa dalam tim-tim atau 

kelompok-kelompok. Dengan penempatan tersebut, akan muncul sifat toleran-

si dan penerimaan yang lebih luas terhadap orang-orang yang berbeda ras, 

budaya, kelas sosial, atau kemampuannya.  

Model pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada siswa 

dengan latar belakang dan kondisi yang beragam untuk bekerja sama secara 

independen pada tugas yang sama dan melalui penggunaan struktur reward 

kooperatif, belajar untuk saling menghargai. 

c. Mengembangkan keterampilan sosial 

Tujuan ketiga adalah mengajarkan keterampilan kerja sama dan 

kolaborasi dengan siswa. Melalui pengkondisian bekerja dalam kelompok, 
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akan memupuk dan menumbuhkan keterampilan kerjasama dan berkolaborasi 

siswa dengan sesamanya. 

2.1.6.3   Model Kooperatif tipe Think Pair Share 

Think Pair Share adalah salah satu tipe dari model pembelajaran koope-

ratif yang dikembangkan oleh Frank Lyman (1985). Menurut Huda (2011: 136) 

Think Pair Share memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama 

dengan temannya. Disamping itu, pembelajaran dengan tipe Think Pair Share ini 

juga lebih mengoptimalkan partisipasi siswa selama pembelajaran. 

Menurut Arends (2008: 15) pembelajaran dengan tipe Think Pair Share 

akan memberikan lebih banyak waktu kepada siswa untuk berpikir, merespon, dan 

saling membantu. Pada pembelajaran tipe Think Pair Share, siswa dapat memper-

oleh pengetahuan secara integratif. Pengetahuan diperoleh secara integratif mela-

lui proses tanya jawab atau diskusi yang terjadi selama pembelajaran  berlangsung 

(Suprijono 2011: 91). 

Berikut adalah sintaks model Think Pair Share  menurut Arends (2008: 

16). 

a. Langkah 1-thinking 

Pada tahap ini, guru mengajukan sebuah pertayaan atau isu yang 

terkait dengan pelajaran. Siswa memikirkan jawaban secara individu. 

b. Langkah 2-pair 

Siswa saling berpasangan dan mendiskusikan jawaban yang telah 

mereka pikirkan secara individu. Interaksi pada tahap ini dapat berupa saling 

berbagi jawaban bila pertanyaan yang diajukan telah teridentifikasi. 
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c. Langkah 3-share 

Dalam tahap ini, pasangan-pasangan siswa mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas. Presentasi dilakukan sampai sekitar seperempat atau 

separuh pasangan berkesempatan melaporkan hasil diskusi mereka. 

Sedangkan menurut Huda (2011:136-137), model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share  memiliki prosedur sebagai berikut. 

a. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari empat orang. 

b. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok. 

c. Masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri-

sendiri. 

d. Kelompok  membentuk  anggota secara berpasangan dan setiap pasangan 

berdiskusi. 

e. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompoknya dan menshare hasil 

diskusinya. 

Pada penelitian yang dilakukan, langkah-langkah yang digunakan adalah 

langkah yang diutarakan oleh Arends. Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah 

siswa kelas II sekolah dasar. Langkah-langkah model pembelajaran yang 

diutarakan oleh Arends lebih sederhana sehingga siswa lebih mudah untuk 

dikondisikan. Pada langkah pembelajaan Arends, siswa berpasangan. Otomatis 

mobilitas yang dilakukan oleh siswa lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

langkah pembelajaran yang dikemukakakan oleh Huda. 

Menurut Fadholi (2009) model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share memiliki keunggulan sebagai berikut. 
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a. Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung 

memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh 

kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan. 

b. Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan 

pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam 

memecahkan masalah. 

c. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam 

kelompok. 

d. Siswa memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar. 

e. Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2.1.7 Media Pembelajaran 

Kata "media" berasal dari kata latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata "medium". Secara harfiah kata media berarti perantara atau pengantar. Hal 

tersebut sejalan dengan pengertian media yang dikemukakan oleh Arsyad (2011: 

4) media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar. Pengertian mengenai media juga disampaikan oleh Syahriah (2008: 42) 

yaitu sebagai suatu obyek yang digunakan untuk menyampaikan atau melontarkan 

pesan informasi terutama yang berkaitan dengan pembelajaran.  
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Sedangkan media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan 

atau informasi yang  mengandung maksud-maksud pengajaran (Hamdani 2010: 

243). Media pembelajaran merupakan wadah dari pesan dalam proses pembelajar-

an. Yang  dimaksud pesan dalam pembelajaran adalalah materi yang ingin disam-

paikan (Riyana dan Susilani 2008: 6). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajar-

an merupakan media atau tempat yang membawa pesan-pesan yang berkaitan de-

ngan pembelajaran. 

2.1.8 Media Manipulatif 

Matematika bersifat abstrak. Untuk mempelajari atau memahami matema-

tika yang bersifat abstrak tersebut dibutuhkan media yang digunakan selama 

pembelajaran. Salah satu jenis media yang dapat digunakan adalah media ma-

nipulatif. 

Generally  speaking, manipulatives are any object that is used in teaching 

math to help the students see and understand the concept being taught. (Ogg 

2010: 7). Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui bahwa media manupulatif 

adalah benda-benda yang dapat dimanipulasi oleh guru dalam menyampaikan ma-

teri dengan tujuan siswa dapat memahami konsep yang diajarkan. Dari pengertian 

di atas diketahui dalam pembelajaran yang menggunakan media manipulatif me-

libatkan benda-benda atau bahan manipulatif.  
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Media manipulatif terdiri dari beranekaragam bentuk dan jenis. Mulai dari 

kacang, tutup botol sampai dengan balok berwarna warni. Media-media 

manipulatif mudah untuk didapatkan di pasaran. Selain itu juga bisa dengan mem-

buat sendiri atau memanfaatkan benda-benda yang ada disekitar kita (Whitire, 

2009). 

Media manipulatif digunakan dalam proses pembelajaran matematika bu-

kanlah tanpa dasar yang jelas. Berikut adalah 5 alasan yang menyebabkan media 

manipulatif digunakan dalam pembelajaran matematika menurut Burns (1996: 

47). 

a. Media manipulatif dapat membantu mengkonkretkan konsep yang abstrak. 

b. Media manipulatif membantu siswa memahami kalimat matematika. 

c. Media manipulatif memberikan kepercayaan diri kepada siswa dalam 

menjawab soal. 

d. Media manipulatif membantu siswa menyelesaikan masalah. 

e. Dengan media manipulatif belajar matematika adalah menyenangkan. 

Berikut adalah langkah pembelajaran dengan media manipulatif menurut 

Schmoll (2011). 

a. Mempersiapkan media manipulatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Memperkenalkan media manipulatif yang digunakan. 

c. Guru memberi contoh cara menggunakan media manipulatif tersebut. 

d. Siswa bereksplorasi dengan media manipulatif. 
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e. Membuat tabel manipulatif dan menempelkannya di kelas. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mempermudah dan membantu siswa memahami media 

manipulatif. 

Pada penelitian ini media manipulatif yang digunakan adalah stik es krim, 

gelas dan manik-manik. 

2.1.9 Teori Belajar yang Mendasari Penelitian dengan Model Think Pair 

Share Berbantuan Media Manipulatif. 

2.1.9.1   Teori Perkembangan Jean Piaget 

Piaget (dalam Suprijono 2010: 22) membagi manusia dalam 4 tahap per-

kembangan kognitif. Berikut adalah tahapan perkembangan kognitif tersebut. 

a. Tahap sensorimotor ( lahir-2 tahun) 

Kemampuan utama pada tahap ini adalah terbentuknya konsep 

kepermanenan objek dan kemajuan granular dari prilaku refleksif ke prilaku 

yang mengrah ada tujuan. 

b. Tahap praoprasional ( 2-7 tahun) 

Individu telah mampu menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan 

objek-objek dunia. Pemikiran mereka masih egosentris dan sentralis. 

c. Tahap operasi kongkret (7-11 tahun) 

Individu berfikir secara logis, menyeluruh, dan kongkret. Pemikiran 

tidak lagi sentralisasi, dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrisan. 
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d. Tahap operasi formal  (11tahun-dewasa) 

Pada tahap ini individu sudah mampu berpikir abstrak dan murni 

simbolis. Masalah-masalah yang terjadi sudah dapat dipecahkan mengunakan 

eksperimentasi sistematis. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa tahap perkembangan 

dikategorikan menjadi 4. Siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional kon-

krit (7-11 tahun). 

2.1.9.2   Teori Bruner 

Pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan siswa. Siswa pada usia 

sekolah dasar berada pada tahap operasional konkrit. Cara berpikir siswa masih 

dalam tingkatan konkret dan menyeluruh. Siswa belum mampu berpikir atau 

mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak tanpa adanya bantuan dan secara 

terpisah-pisah. Bertolak dari keadaan tersebut, pembelajaran matematika di se-

kolah dasar haruslah disesuaikan dengan keadaan siswanya. Pembelajaran mate-

matika di sekolah dasar harus melalui tahapan-tahapan sehingga siswa dapat 

menerima konsep-konsep yang dipelajari. Hal tersebut sejalan dengan tahapan-

tahapan yang dicetuskan oleh Bruner. Bruner (1999: 5-6, 11-15) mengemukakan 

bahwa dalam proses belajarnya siswa akan melewati 3 tahap sebagai berikut. 

a. Tahap enaktif yaitu siswa secara langsung dapat mengotak-atik objek. 

b. Tahap ikonik yaitu kegiatan berhubungan dengan mental, yang merupakan 

gambaran dari objek-objek yang diotak-atiknya. 

c. Tahap simbolik yaitu siswa memanipulasi simbol-simbol atau lambang-

ambang objek tertentu. 
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2.1.9.3   Teri Belajar Bermakna David Ausubel 

Menurut Trianto (2007: 25) inti dari teori Ausubel adalah belajar merupa-

kan belajar yang bermakna. Belajar bermakna merupakan proses pengkaitan infor-

masi ataupun konsep yang baru dengan struktur kognitif yang ada pada diri sese-

orang. Pengetahuan awal merupakan hal yang paling penting dalam belajar.  

Berdasarkan teori belajar bermakna, guru harus dapat mengaitkan infor-

masi ataupun konsep yang baru dengan informasi ataupun konsep yang telah di-

miliki siswa. Sebelum merancang pembelajaran, guru harus mengetahui  pengeta-

huan awal yang dimiliki siswa. 

2.1.10 Sintaks Pembelajaran Think Pair Share Berbantuan Media 

Manipulatif 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menerapkan  pembelaja-

ran tematik yang difokuskan pada pembelajaran matematika materi operasi bila-

ngan pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 dengan menggunakan model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif. Berikut adalah sintaks pembelajaran 

model Think Pair Share berbantuan media manipulatif yang merujuk pada sintaks 

model Think Pair Share menurut Arends (2008: 15) dan cara mengajar matema-

tika dengan media manipulatif menurut Schmoll (2011).  
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Tabel 2.1  

Sintaks Pembelajaran Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif 

 
Sintaks Model 

Pembelajaran Think 
Pair Shared 

     (Arends,2008:15) 

Cara Mengajar Matematika 
Dengan Media Manipulatif 

(Schmoll 2011) 

Sintaks Model 
Pembelajaran Think 

Pair Share 
Berbantuan Media 

Manipulatif 
  1. Mempersiapkan  media 

manipulatif yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 

1. Mempersiapkan media 
manipulatif 

 2. Memperkenalkan media 
manipulatif  yang digunakan 
kepada siswa. 

2. Memperkenalkan  dan 
mencontohkan 
penggunaan media 
manipulatif.  3. Guru mencontohkan penggunaan 

media manipulatif. 

Langkah 1- Thinking 
Guru mengajukan 
pertanyaan atau isu yang 
terkait dengan pelajaran 
dan meminta siswa 
untuk menggunakan 
waktu untuk memikirkan 
sendiri tentang jawaban 
isu tersebut. 

 3. Guru mengajukan 
pertanyaan ataupun 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
materi pelajaran. 

4. Siswa menyelesaikan 
pertanyaan atau 
permasalahan secara 
individu.  (think) 

Langkah 2- Pairing 
Siswa berpasang-
pasangan dan 
mendiskusikan jawaban 
yang telah dipikirkan 
pada tahap 1. 

4. Siswa bereksplorasi dengan 
media manipulatif. 

5. Siswa mendiskusikan 
jawaban dari 
pertanyaan atau 
permasalahan yang 
telah dipikirkan 
dengan berbantuan 
media manipulatif 
secara berpasangan. 
(Pair) 

Langkah 3- Sharing 
Pasangan-pasangan 
siswa mengemukakan 
hasil diskusi dengan 
seluruh kelas. 

 6. Siswa menyampaikan 
hasil diskusi di depan 
kelas (share). 

5. Membuat tabel manipulatif dan 
menempelnya di sekitar kelas. 

7. Menyimpulkan hasil 
diskusi disertai dengan 
membuat tabel 
manipulatif. 

 

Karena pembelajaran pada penelitian yang dilakukan adalah pembelajaran 

tematik maka perlu adanya identifikasi standart kompetensi, kompetensi dasar, 
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serta indikator. Setelah diadakan proses identifikasi dilanjutkan dengan penyusu-

nan jaringan tema dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Berikut adalah salah satu tabel identifikasi standart kompetensi, kompetensi 

dasar, serta indikator; jaringan tema; dan rencana pelaksanaan pembelajaran ope-

rasi bilangan melalui  model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada 

siswa kelas II SDN Tugurejo 03.  

Tabel 2.2   
Identifikasi Standart Kompetensi, Kompetensi Dasar, serta Indikator 

 
No. Mata 

Pelajaran 
Standart 

Kompetensi (SK)  
Kompetensi 
Dasar (KD) 

Indikator 

1. Matematika 3.   Melakukan 
Perkalian dan 
pembagian 
bilangan 
sampai dua 
angka 

3.2    Melakukan 
pembagian 
bilangan dua 
angka 

3.2.1   Menghitung 
pembagian 
bilangan dua 
angka. 

3.2.2   Memecahkan 
soal cerita yang 
berhubungan 
dengan 
pembagian 
bilangan dua 
angka. 

2. IPA 4.  Memahami 
peristiwa alam 
dan pengaruh 
matahari dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

4.1   Mengidenti-
fikasi 
kenampakan 
matahari 
pada pagi, 
siang, dan 
sore hari 

4.1.1   Menyebutkan 
kenampakan 
matahari pada 
pagi hari. 

4.1.2   Menentukan 
kenampakan 
matahari pada 
siang hari 

3. IPS 2.   Memahami 
kedudukan dan 
peran anggota 
dalam keluarga 
dan lingkungan 
tetangga 

2.1   Mendeskrip-
sikan 
kedudukan 
dan peran 
anggota 
keluarga 

2.1.1   Menyebutkan 
kedudukan 
anggota 
keluarga inti. 

 

 

 



64 
 

 
 

 

 

Keluarga 

MATEMATIKA 
 

Kompetensi Dasar : 
3.2  Melakukan pembagian bilangan dua angka 
Indikator  : 
3.2.1   Menghitung pembagian bilangan dua angka. 
3.2.2  Memecahkan soal cerita yang berhubungan 

dengan pembagian bilangan dua angka 
 

IPA 
 

Kompetensi Dasar : 
4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahar 

pada pagi, siang, dan sore hari 
Indikator                  : 
4.1.1  Menyebutkan kenampakan matahari 

pada pagi hari. 
4.1.2  Menentukan kenampakan matahari 

pada siang hari. 

IPS 
 

Kompetensi Dasar  : 
2.1  Mendeskripsikan kedudukan dan peran 

anggota keluarga 
Indikator                 : 
2.1.1  Menyebutkan kedudukan anggota 

keluarga inti. 
 
 
 

Gambar 2.2 Jaringan Tema 
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Tabel 2.3  

Langkah-Langkah Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif          

 pada Pembelajaran Operasi Bilangan 

 
No. Tahapan Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 

1. Prakegiatan  
(5 menit)  

a. Guru memberi salam. 
b. Siswa berdoa bersama  sebelum memulai pelajaran. 
c. Guru mengabsen siswa di kelas. 
d. Pengkondisian kelas. 

2. Pendahuluan (10 menit) 
Membuka pelajaran e. Guru melakukan apresepsi, yaitu menyanyikan lagu: 

" Satu-Satu" 
Satu-satu aku sayang Ibu 
Dua-dua aku sayang ayah 
Tiga-tiga sayang adik kakak 
Satu, dua, tiga sayang semuanya. 
Dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan. 
Pertanyaanya adalah : 
"Dengan siapakah kalian tinggal di rumah ?" 
"Disebut apakah mereka semua?" 

f. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan tema 
pembelajaran, yaitu keluarga. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 

3. Kegiatan Inti (70 menit) 
 Memperkenalkan dan 

mencontohkan media 
manipulatif. 

i. Guru menjelaskan materi ajar (ilustrasi cerita) 
dengan berbantuan gambar posisi matahari, gambar 
keluarga dan stik es krim (media manipulatif). Siswa 
menyimak materi ajar yang berupa ilustrasi cerita. 
(eksplorasi) 

  j. Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan ilustasi 
cerita yang meliputi kedudukan keluarga, masalah 
yang berkaitan dengan pembagian, kenampakan 
matahari pada pagi hari. (eksplorasi) 

k. Guru memberikan konfirmasi jawaban. (konfirmasi) 
 Mengajukan 

pertanyaan (think) 
l. Guru memberikan pertanyaan atau permasalahan 

melalui lembar kerja siswa (LKS). 
m. Siswa memikirkan cara menyelesaikan pertanyaan 

atau permasalahan yang ada di lembar kerja sesuai 
waktu yang ditentukan (7 menit) secara individu. 
(eksplorasi) 

 Diskusi berpasangan n. Siswa mendiskusikan jawaban lembar kerja secara 
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( pair) berpasangan dengan berbantuan gambar kedudukan 
matahari, media manipulatif, dan gambar silsilah 
keluarga. (elaborasi) 

o. Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi. 
(elaborasi) 

 Membimbing 
presentasi siswa 

(share) 

p. Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 
(konfirmasi) 

q. Siswa menyimpulkan hasil diskusi guru dan membuat 
tabel manipulatif. (konfirmasi) 

r. Siswa menempel lembar hasil diskusi dan tabel 
manipulatif. (konfirmasi) 

s. Guru memberikan penguatan. (konfirmasi) 
h. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok 

terbaik.(konfirmasi)  
3. Penutup (20 menit) t. Siswa menanyakan hal yang belum dipahami. 

u. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran. 
v. Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan 

membahasnya bersama. 
w. Guru menginformasikan rencana pertemuan 

selanjutnya. 
x. Guru menutup pelajaran. 

 
 

2.1.11 Materi Ajar 

Pembelajaran dalam penelitian yang dilakukan disajikan dengan tematik. 

Penyajian dengan tematik tersebut berpengaruh terhadap komponen-komponen 

pembelajaran termasuk juga materi ajar. Materi ajar harus mencakup semua mata 

pelajaran yang menjadi bagian dari tema yang telah ditentukan. Perpindahan mata 

pelajaran harus dilakukan secara halus.  

Materi ajar disusun berupa cerita. Cerita tersebut memuat materi-materi 

mata pelajaran yang menjadi bagian dari tema yang di tentukan. Berikut adalah 

materi ajar pertemuan I siklus 1 dengan tema keluarga. 
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Keluarga Pak Banu 

 

Ayam jantan berkokok. 

di timur tampak kuning kemerahan. 

Matahari masih tampak sebagian. 

Bentuk matahari belum bulat penuh. 

Hari masih pagi. 

Pak Banu dan Bu Banu sudah bangun dan bersiap menjalani aktivitasnya. 

Begitupula dengan anak-anak Pak Banu. 

Mira dan Iping sudah bangun dan mandi. 

 Pada umumnya, keluarga memiliki kepala keluarga. 

 Kepala keluarga adalah pemimpin di keluarganya. 

 Kepala keluarga bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. 

Pagi ini, Bu Banu sedang sibuk memasak di dapur.  

Bu Banu sedang mempersiapkan makanan untuk  

sarapan dan bekal kedua anaknya. 

Bu Banu mengurus keluarganya dengan sungguh-sungguh 

Bu Banu tidak bekerja. 

Sebelum berangkat ke sekolah,  

Mira dan Iping sarapan bersama dengan Pak Banu dan Bu Banu. 

Bu Banu memasak sate tempe dan telur mata sapi. 

Di atas meja ada 8 tusuk sate tempe dan 4 telur mata sapi. 

Menu ini akan mereka makan untuk sarapan. 

Mira mengambil 2 telur mata sapi. 

Jika tiap anggota keluarga memperoleh lauk dengan jumlah yang sama maka 

berapa banyak telur mata sapi yang diperoleh tiap anggota keluarga? 
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4 butir telur mata sapi – 1 butir – 1 butir – 1 butir – 1 butir = 4 – 1 – 1 – 1 – 1 

Atau dapat juga ditulis  4 : 4 = 1 

Untuk sate tempe akan dimakan semua anggota keluarga Pak Banu. 

Tiap anggota keluarga akan mendapatkan bagian yang sama banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sarapan selesai, Dinda dan Iping bergegas berangkat ke sekolah. 

 

             

dibagi  

 

 

 

 

 

 

.  .   . 

.  .   . 

.  .   . 
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Udara pagi hari masih hangat. 

Saat berjalan, mereka dapat merasakan hangatnya sinar matahari. 

 
Pak Banu juga bergegas pergi ke sekolah. 

Pak Banu adalah seorang guru olahraga di SMP Bina Bangsa. 

Pak Banu adalah ayah yang bertanggung jawab untuk keluarganya. 

Walaupun sibuk bekerja,  

Pak Banu juga membantu Bu Banu dan Anak-anaknya. 

Keluarga Pak Banu saling menyayangi dan bergotong royong. 

Untuk materi ajar pertemuan selanjutnya terlampir di Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 

2.1.12 Indikator Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran Operasi Bilangan melalui Model Think Pair Share 

Berbantuan Media Manipulatif 

Pada sub tajuk sebelumnya telah diuraikan keterampilan guru dalam 

mengajar. Pada penelitian ini, keterampilan guru tersebut dikemas dengan model 

Think Pair Share berbantuan media manipulatif. Berikut adalah indikator kete-

rampilan guru dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair 

Share berbantuan media manipulatif. 

a. Keterampilan membuka pelajaran. 

b. Keterampilan bertanya. 
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c. Keterampilan membimbing diskusi berpasangan. 

d. Keterampilan  membimbing presentasi siswa. 

e. Keterampilan menjelaskan materi. 

f. Keterampilan mengadakan variasi. 

g. Keterampilan menggunakan media manipulatif. 

h. Keterampilan membimbing siswa menyelesaikan masalah. 

i. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas. 

j. Keterampilan memberikan penguatan. 

k. Keterampilan menutup pelajaran. 

l. Materi yang disajikan dalam pembelajaran. 

m. Kualitas media manipulatif yang digunakan.  

Selain keterampilan guru, aktivitas siswa juga dikemas melalui model 

Think Pair Share berbantuan media manipulatif. Berikut adalah aktivitas guru 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif. 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

b. Siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi (Think). 

c. Siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair). 

d. Siswa mengunakan media manipulatif. 

e. Siswa menyampaikan hasil diskusi (share). 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilakukan didasarkan pada penelitian sebelumnya yang 

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dalam meningkatkan pembe-

lajaran.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Misbachar (2011) pada siswa kelas 

III mata pelajaran matematika dengan metode Think Pair Share menunjukkan: (1) 

meningkatnya rerata aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Pada siklus 

I pertemuan pertama memiliki rerata 10,25 sedangkan pada pertemuan kedua 

memperoleh skor rerata 10,50. Pada siklus II pertemuan pertama skor rerata 

aktivitas siswa adalah 14,63 dan  pertemuan kedua naik menjadi 16,50. (2) 

Keterampilan guru pada siklus I mendapatkan skor 31  dengan kategori baik. Pada 

siklus ke II mengalami peningkatan menjadi 33 dengan kategori baik. (3) Ketun-

tasan belajar klasikal pada siklus I pertemuan pertama adalah  46,15%, pertemuan 

kedua naik menjadi 61,54%. Sedangkan pada silus II pertemuan pertama 

ketuntasan belajar siswa adalah 73,08 % dan meningkat pada pertemuan kedua 

menjadi 84,62%. 

Sari (2012) melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembe-

lajaran IPA dengan metode Think Pair Share dengan hasil penelitian menunjuk-

kan: (1) Rerata aktivitas siswa pada siklus I adalah 15,1 dengan kategori cukup. 

Pada siklus II rerata aktivitas siswa mengalami peningkatan menjadi 21,6 dengan 

kategori baik. Pada siklus III rerata aktivitas siswa mencapai 24,9 degan kategori 

baik. (2) Pada siklus I, keterampilan guru mendapakan skor 18 dengan kategori 

cukup. Kemudian mengalami kenaikan pada siklus II menjadi 22 dengan kategori 
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baik dan 27 pada siklus III. (3) Ketuntasan belajar klasikal juga mengalami 

peningkatan. Pada siklus I adalah sebesar 62,5%. Sedangkan pada siklus II adalah 

75 %. Dan 83,3% pada siklus III. 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian mengenai penggunaan 

media manipulatif yang termuat dalam jurnal The Montana Mathemtic Enthusiast 

vol.3, no.2. Penelitian mengenai media manipulatif dilakukan oleh Kelly (2006). 

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa media manipulatif berpengaruh 

besar dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran dengan media manipulatif 

memudahkan siswa memahami konsep yang diajarkan. Pada penelitian yang 

dilakukan Kelly, konsep yang dipelajari adalah konsep aljabar. Siswa lebih mudah 

memahami konsep-konsep aljabar dan menyelesaikan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan aljabar. Selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya daya 

tarik siswa terhadap pembelajaran matematika yang ada di kelas. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajar-

an Think Pair Share berbantuan media manipulatif dapat meningkatkan keteram-

pilan berpikir ilmiah dan hasil belajar siswa secara signifikan. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Tindakan  
 

1. Mempersiapkan media manipulatif. 
2. Memperkenalkan dan mencontohkan penggunaan media manipulatif. 
3. Guru mengajukan pertanyaan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan materi. 
4. Siswa menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan secara individu. 
5. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang telah dipikirkan 

dengan berbantuan media manipulatif secara berpasangan. 
6. Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 
7. Menyimpulkan hasil diskusi disertai dengan membuat tabel manipulatif. 

Keterampilan guru, Aktivitas siswa, dan Hasil belajar mengalami peningkatan 

Kondisi Awal Guru dan Siswa 
 

1. Lebih banyak menggunakan ceramah dalam pembelajaran. 
2. Masih kesulitan dalam pengkondisian siswa. 
3. Kurang memaksimalkan media pembelajaran. 
4. Kesempatan siswa untuk berpikir secara individu belum maksimal. 
5. Kurang ada kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. 
6. Siswa sulit dikendalikan ketika pembelajaran dilakukan dengan berkelompok. 
7. Siswa kurang tertarik dengan pembelajaran. 
8. Ketuntasan hanya mencapai 40,47 %. 

Kondisi Akhir Guru 
 

1. Multimetode dalam pembelajaran. 
2. Menguasai pengkondisian siswa. 
3. Sudah memaksimalkan media pembelajaran. 
4. Kesempatan siswa untuk berpikir secara individu cukup. 
5. Kesempatan untuk mengeluarkan pendapat cukup. 
6. Siswa mudah dikendalikan ketika pembelajaran dilakukan dengan berpasangan. 
7. Siswa tertarik dengan pembelajaran. 
8. Ketuntasan mencapai 85 %.
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Pembelajaran operasi bilangan pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 masih 

didominasi dengan ceramah. Guru lebih banyak menggunakan ceramah dalam 

kegiatan pembelajaran operasi bilangan. Sehingga kurang dapat memberikan 

ruang kepada siswa untuk berpikir secara individu dan mengeluarkan pendapat. 

Kerjasama antar siswa di kelas juga cukup rendah. Selain itu pembelajaran juga 

masih bersifat klasikal. Hal tersebut dikarenakan siswa sulit dikendalikan ketika 

pembelajaran dilakukan dengan kelompok-kelompok. Siswa menjadi ribut sendiri 

dan sulit untuk dikendalikan. Penggunaan media pembelajaran juga kurang 

dimaksimalkan. Hanya sesekali saja guru menggunakan media dalam pembelajar-

an. Akibatnya hasil belajar siswa rendah. Tingkat ketuntasan klasikal hanya 

mencapai 40, 47%. 

Keadaan yang diuraikan di atas diperbaiki dengan model  Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif. Dengan model Think Pair Share, siswa dikondisi-

kan untuk belajar secara berkelompok dengan teman sebangkunya. Berkelompok 

dengan teman sebangku akan lebih mudah dikondisikan. Belajar dengan 

kelompok-kelompok akan meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa. 

Pembelajaran juga menggunakan media manipulatif. Media manipulatif akan 

memudahkan siswa dalam memahami materi. Selain itu, akan membuat 

pembelajaran lebih bervariasi sehingga siswa tetap tertarik dengan pembelajaran. 

Dengan penerapan model  Think Pair Share berbantuan media manipulatif 

pembelajaran akan lebih bervariasi dan memberikan lebih banyak ruang kepada 

siswa untuk berpikir dan berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Sehingga dapat 
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meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran operasi bilangan. 

 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN  

Dengan menggunakan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif maka keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar operasi 

bilangan siswa kelas II SDN Tugurejo 03 meningkat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian yang diadakan adalah penelitian tindakan kelas. Menurut Syukri, 

dkk (2008: 3-3-3-9) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru dalam kelas itu sendiri dengan tujuan sebagai upaya pemecahan masa-

lah atau perbaikan. Menurut Kemmis dan Mc Taggart (dalam Sukayati 2008: 16) 

penelitian tindakan dapat diibaratkan atau digambarkan sebagai siklus spiral yaitu 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan ref-

leksi yang selanjutnya mungkin diikuti oleh siklus spiral selanjutnya. Fase-fase 

dalam penelitian tindakan dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Langkah-langkah PTK  

 

PERENCANAAN

PERENCANAAN

OBSERVASI 

OBSERVASI 

PELAKSANAN 

PELAKSANANREFLEKSI  SIKLUS I 

SIKLUS II
REFLEKSI

APABILA PERMASALAHAN BELUM 
TERSELESAIKAN MAKA DILANJUTKAN KE 

SIKLUS BERIKUTNYA 
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3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan terdiri atas tindakan-tindakan untuk memperbaiki, me-

ningkatkan, dan merubah prilaku atau sikap yang diinginkan sebagai solusi atau 

jalan keluar dari permasalahan-permasalahan (Sukayati 2008: 17). Berikut adalah 

hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan. 

a. Mempelajari model pembelajaran Think Pair Share. 

b. Mempelajari media manipulatif untuk pembelajaran matematika. 

c. Menelaah kompetensi dasar dan indikator materi operasi bilangan dan mata 

pelajaran lainnya yang dapat dikaitkan. 

d. Menentukan atau membuat jaringan tema. 

e. Menentukan jenis media manipulatif yang akan digunakan. 

f. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif. 

g. Menyiapkan dan membuat media pembelajaran serta  alat peraga. 

h. Menyiapkan lembar kerja siswa. 

i. Menyiapkan alat evalusi berupa tes tertulis. 

j. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

k. Menyiapkan catatan lapangan. 
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3.1.2 Pelaksanaan tindakan 

Menurut Arikunto (2009: 18) pelaksanaan tindakan merupakan perwujud-

an atau implementasi isi rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu me-

lakukan tindakan di kelas. Tahap pelaksanaan tindakan ini dilakukan pada saat 

pembelajaran dan guru harus tetap ingat dan patuh terhadap rumusan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan pada penelitian ini adalah pem-

belajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. 

3.1.3 Pengamatan (observasi) 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sis-

tematis, logis, objektif, dan rasional mengenai fenomena, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan (Arifin 2009: 

153). Alat yang digunakan dalam tahap ini adalah pedoman observasi. 

Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pelak-

sanaan  tindakan. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati proses pem-

belajaran yaitu mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.1.4 Refleksi 

Menurut Sukayati (2010: 18) merupakan kegiatan analisis, sintesis, inter-

pretasi terhadap semua informasi yang diperoleh selama kegiatan tindakan. Taha-

pan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh dan mendalam tindakan-

tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang didapat, dilakukanlah 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Setelah dilakukan 

pengkajian terhadap proses pembelajaran yang terjadi barulah dilaksanakan proses 
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penentuan kelemahan dan kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan siklus 

pertama yang akan diperbaiki pada siklus selanjutnya dengan cara sebagai berikut. 

a. Mengecek kelengkapan data pengumpulan data selama proses tindakan. 

b. Mengelola data yang diperoleh dan membandingkan dengan hasil pada 

pembelajaran operasi bilangan yang sebelumnya. 

c. Penyusunan rencana tindakan lanjutan yang dirumuskan dalam skenario 

pembelajaran untuk siklus pembelajaran selanjutnya dengan berdasarkan pada 

analisa data dari tindakan sebelumnya dengan tujuan memperbaiki proses 

pembelajaran. 

d. Pada saat siklus dinyatakan berhasil, maka peneliti tetap melakukan refleksi 

terhadap kekurangan-kekurangan dan kekurangan tersebut akan diperbaiki 

dalam pembelajaran selanjutnya demi meningkatkan dan mempertahankan 

mutu pembelajaran. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri 

atas dua  pertemuan.  

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Pertemuan I 

Materi :  pembagian bilangan dua angka 

3.2.1.1.1 Perencanaan 

Siklus I pertemuan 1 dimulai dengan melakukan perencanaan yang 

meliputi bahan, materi, dan media yang diperlukan untuk melakukan pembelajar-
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an operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. 

a. Mempelajari model Think Pair Share dan media manipulatif. 

b. Mengidentifikasi kompetensi dasar dan indikator materi operasi bilangan dan 

mata pelajaran lainnya yang memiliki keterkaitan. Identifikasi kompetensi 

dasar dan indikator terlampir pada lampiran rencana pelaksanaan pembelajar-

an siklus I pertemuan 1. 

c. Menentukan atau membuat jaringan tema yaitu keluarga. 

d. Menentukan jenis media manipulatif yang akan digunakan yaitu stik es krim. 

e. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilihat pada lampiran rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan 1. 

f. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yaitu album kegiatan keluarga 

Pak Banu dan media manipulatif. 

g. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

h. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa. 

3.2.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1 menggunakan model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif yang terlampir  pada lampiran 7 

halaman 271. 
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3.2.1.1.3 Observasi 

Selama tindakan berlangsung, dilakukan pencatatan terhadap jalannya  

pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh adalah data yang 

akurat sebagai pedoman perbaikan pada siklus selanjutnya. Berikut adalah 

langkah-langkah observasi. 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

operasi bilangan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi 

bilangan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan menggunakan 

model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

3.2.1.1.4 Refleksi 

Pada siklus I pertemuan 1, refleksi dilakukan dengan mengidentifikasi 

pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada siklus 1 pertemuan I. 

b. Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 1 

pertemuan I. 

c. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pada proses pembelajaran di 

siklus 1 pertemuan I. 

d. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1 pertemuan I. 

e. Mengelompokkan siswa berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran. 
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f. Merencanakan perencanaan tindak lanjut dari siklus 1 pertemuan I yaitu 

dengan menyusun perencanaan untuk pertemuan II 

3.2.1.2 Pertemuan 2 

Materi : mengenal pembagian sebagai lawan dari perkalian dan menemukan sifat 

pembagian dengan  bilangan 1. 

3.2.1.2.1 Perencanaan 

Pada penelitian siklus I pertemuan 2, diawali dengan merancang pokok-

pokok penelitian yang meliputi pembelajaran, materi pembelajaran, media untuk 

pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. 

a. Mengidentifikasi kompetensi dasar dan indikator materi operasi bilangan dan 

mata pelajaran lainnya yang memiliki keterkaitan. Identifikasi kompetensi 

dasar dan indikator terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I 

pertemuan 2. 

b. Menentukan atau membuat jaringan tema yaitu keluarga. 

c. Menentukan jenis media manipulatif yang akan digunakan yaitu manik-manik. 

d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

juga dididasarkan pada kekurangan pada siklus sebelumnya. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran terlampir. 

e. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yaitu album kegiatan keluarga 

Pak Banu dan manik-manik. 
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f. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.2.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 2 menggunakan model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif yang terlampir  pada lampiran 7 

halaman 297. 

3.2.1.2.3 Observasi 

Selama pembelajaran, dilakukan pencatatan mengenai apapun yang terjadi 

dalam pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif. Hal tersebut bertujuan agar data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah data yang benar sebagai pedoman perbaikan pada siklus 

selanjutnya. Berikut adalah langkah-langkah observasi. 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

operasi bilangan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi 

bilangan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan menggunakan 

model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

3.2.1.2.4 Refleksi 

Setelah melakukan pembelajaran pada siklus I pertemuan 2, dilakukanlah 

kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan dengan mengkaji dan mengolah 

data yang diperoleh dari observasi selama tindakan.  
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a. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 2. 

b. Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I 

pertemuan 2. 

c. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pada proses pembelajaran di 

siklus I pertemuan 2. 

d. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I pertemuan 2. 

e. Membandingkan hasil observasi dan hasil belajar pada siklus I pertemuan 2 

dengan siklus sebelumnya.  

f. Mengelompokkan siswa berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran. 

g. Merencanakan perencanaan tindak lanjut dari siklus 1 pertemuan II yaitu 

dengan menyusun perencanaan untuk siklus selanjutnya. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Pertemuan 1 

Materi :  menemukan sifat pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri 

dan menghitung pembagian berturut-turut tiga bilangan. 

3.2.2.1.1 Perencanaan 

Siklus II pertemuan 1, diawali dengan merancang pokok-pokok penelitian 

yang meliputi materi pembelajaran, media, soal evaluasi, lembar observasi untuk 

pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. 

a. Mengidentifikasi standart kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari 

beberapa mata pelajaran. Identifikasi standart kompetensi, kompetensi dasar 
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dan indikator terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II 

pertemuan 1. 

b. Menentukan dan  membuat jaringan tema yaitu keluarga. 

c. Menentukan jenis media manipulatif yang akan digunakan yaitu manik. 

d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif dan kekurangan pada siklus sebelumnya. 

(rencana pelaksanaan pembelajaran terlampir) 

e. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yaitu wayang beserta latarnya 

dan stik es krim. 

f. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.2.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 1 menggunakan model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif yang terlampir  pada lampiran 7 

halaman 322. 

3.2.2.1.3 Observasi 

Pada observasi, dilakukan pencatatan terhadap apapun yang terjadi dalam 

pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. Pencatatan bertujuan  agar data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah data yang benar sebagai pedoman perbaikan pada siklus selanjutnya. 

Berikut adalah langkah-langkah observasi.  
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a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

operasi bilangan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi 

bilangan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan menggunakan 

model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

3.2.2.1.4 Refleksi 

Setelah pembelajaran dilaksanakan, dilanjutkan dengan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah terjadi di siklus II pertemuan 1. 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada siklus II pertemuan 1. 

b. Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II 

pertemuan 1. 

c. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pada proses pembelajaran di 

siklus II pertemuan 1. 

d. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II pertemuan 1. 

e. Membandingkan hasil observasi dan hasil belajar pada siklus siklus II 

pertemuan 1 dengan siklus sebelumnya.  

f. Mengelompokkan siswa berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran 

g. Merencanakan perencanaan tindak lanjut dari siklus siklus II pertemuan 1 

yaitu dengan menyusun perencanaan untuk siklus selanjutnya. 
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3.2.2.2 Pertemuan 2 

Materi : operasi hitung campuran. 

3.2.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan dimulai dengan merancang tindakan untuk pembelajaran 

operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

a. Mengidentifikasi standart kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator 

beberapa mata pelajaran. Identifikasi standart kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II 

pertemuan 2. 

b. Menentukan atau membuat jaringan tema yaitu kegiatan sehari-hari. 

c. Menentukan jenis media manipulatif yang akan digunakan yaitu manik-manik. 

d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif dan kekurangan pada siklus sebelumnya. 

e. Menyiapkan sumber dan media pembelajara wayang dan manik-manik. 

f. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.2.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 2 menggunakan model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif yang terlampir  pada lampiran 7 

halaman 352. 
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3.2.2.2.3 Observasi 

Pada tahap observasi, dilakukan pencatatan terhadap pembelajaran operasi 

bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. Adapun 

langkah-langkah observasi sebagai berikut. 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

operasi bilangan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi 

bilangan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan menggunakan 

model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

3.2.2.2.4 Refleksi 

Setelah pembelajaran dilakukan, dilakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah terjadi di siklus II pertemuan 2. 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada siklus II pertemuan 2. 

b. Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II 

pertemuan 2. 

c. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pada proses pembelajaran di 

siklus 2 pertemuan II. 

d. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II pertemuan 2. 

e. Membandingkan hasil observasi dan hasil belajar pada siklus II pertemuan 2 

dengan siklus sebelumnya.  

f. Pengelompokkan siswa berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran. 
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g. Menarik kesimpulan mengenai keberhasilan penelitian yang telah dilakukan 

dan memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada pembelajaran 

selanjutnya di kelas. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas II SDN Tugurejo 03 pada 

semester II. Siswa kelas II berjumlah 42 siswa. Pengamatan keterampilan guru 

dilakukan terhadap guru. Sedangkan pengamatan terhadap aktivitas siswa 

difokuskan pada 12 siswa  yang berada pada kuartil pertama dari daftar nilai awal 

siswa. Ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan peneliti dalam melakukan 

pengamatan dan komunikasi sehingga dapat memecahkan masalah yang dialami. 

Hal tersebut sejalan dengan  pendapat yang dikemukan oleh Sukayati (2008: 57-

58) yaitu penentuan subjek penelitian tidak hanya berdasarkan kesalahan atau 

nilai perolehan siswa, tetapi juga dengan mempertimbangkan kemudahan. 

Pengamatan hasil belajar dilakukan terhadap semua siswa kelas II SDN Tugurejo 

03 yang berjunlah 42 siswa. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di SDN Tugurejo 03 Semarang. SDN Tugurejo 03 

Semarang terletak di jalan Walisongo km. 9  Kec. Tugurejo Kab. Semarang Barat. 
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3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif. 

c. Hasil belajar (domain kognitif) dalam pembelajaran operasi bilangan melalui 

model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Menurut Yoni (2010: 60-61) data kuantitatif dalam penelitian tindakan ke-

las dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yaitu statistika deskriptif. Data 

kuantitatif dalam penelitian tindakan kelas berupa hasil belajar siswa kelas II SDN 

Tugurejo 03 dengan materi operasi bilangan yang didapatkan dengan pemberian 

tes tertulis pada setiap akhir siklus. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat yang diperoleh selama 

proses pembelajaran berlangsung dan wawancara yang berhubungan dengan pan-

dangan atau sikap siswa, antusiasme siswa dalam belajar, dan motivasi siswa 

(Sukayati 2008: 28). Data kualitatif diwujudkan dari hasil observasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam 
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pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. 

3.6.2 Sumber Data 

3.6.2.1 Guru 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, data didapatkan dari guru kelas II 

SDN Tugurejo 03 yang mengajarkan materi operasi bilangan dengan model pem-

belajaran Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

3.6.2.2  Siswa 

Data juga diperoleh dari siswa kelas II SDN Tugurejo 03 yang berjumlah 

42 siswa dalam pembelajaran dengan materi operasi bilangan dengan model pem-

belajaran Think Pair Share berbantuan media manipulaif. 

3.6.2.3  Dokumen 

Sumber data dokumen yang digunakan peneliti berupa nilai awal siswa 

kelas II SDN Tugurejo 03 sebelum dilakukan tindakan dan hasil belajar siswa. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah sebagai berikut. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Menurut Arifin (2011: 108) tes adalah suatu teknik atau cara yang diguna-

kan dalam rangka  melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terda-

pat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerja-

kan atau dijawab oleh siswa. Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik tes yang 

digunakan berbentuk pertanyaan atau soal tertulis yang diberikan pada akhir 



92 
 

 
 

pertemuan dalam setiap siklus. Teknik tes ini digunakan untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 

3.6.3.2 Teknik Nontes  

Teknik non tes adalah evaluasi proses dan hasil belajar siswa yang dilaku-

kan tanpa adanya tahap ujian terhadap siswa, melainkan dengan melakukan ob-

servasi atau pengamatan, menyebarkan angket, dan lain-lain (Poerwati: 3-19). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan 

catatan lapangan. 

a. Observasi 

Menurut Arifin (2011: 152) observasi adalah suatu proses pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai ber-

bagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam observasi alat yang digunakan 

berupa pedoman observasi. 

Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh data 

mengenai aktivitas guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran matematika 

dengan materi operasi bilangan menggunakan Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif. 

b. Dokumentasi 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, dokumentasi berarti sesuatu 

yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagi bukti atau kete-

rangan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 
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bisa berbentuk tulisan, gambar (foto), atau karya-karya monumental dari sese-

orang (Sugiyono 2010: 329). 

Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

nilai awal siswa, bukti aktivitas siswa dan guru dalam bentuk foto saat 

pembelajaran berlangsung. 

c. Catatan lapangan 

Catatan lapangan merupakan sejenis dengan catatan anekdot, tetapi 

mencakup kesan dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi 

misalnya pelajaran yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaraan, 

kecerobohan, yang tidak disadari oleh guru (Subiantoro 2009: 64). 

Catatan lapangan digunakan untuk mengungkapkan secara deskriptif 

kondisi yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Keberadaan catatan lapa-

ngan akan memperkuat data yang diperoleh sebelumnya dan merupakan 

masukan bagi guru dalam melakukan refleksi. 

Pada penelitian ini, catatan lapangan berisi segala sesuatu baik 

keterampilan guru maupun keaktifan siswa yang terjadi selama pembelajaran 

operasi bilangan denga model Think Pair Share berbantuan media manipulatif 

berlangsung yang belum tercantum dalam lembar observasi. 
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah : 

3.7.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata, skor maksimal, 

skor minimal. Penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase. 

Adapun rumusnya sebagai berikut. 

a. Menghitung mean atau rerata kelas 

Mean diambil dengan menjumlahkan semua nilai dibagi dengan 

jumlah siswa yang memperoleh nilai tersebut. Adapun rumusnya adalah 

sebagai berikut. 

Keterangan:    

   =  nilai rata- rata 

∑X =  jumlah semua nilai siswa 

∑ N = banyaknya subjek (Sudjana 2011: 119) 

b.  Menghitung data hasil belajar siswa 

Data hasil belajar siswa dianalisa menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan : 

N  =  nilai 

B  =  banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap atau item soal pada tes uraian. 

 =   

 x 100 (Skala 0-100) 
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P =    x 100% 

St =  skor teoritis (banyaknya butir soal pada pilihan ganda atau  jumlah skor 

seluruhnya ) 

(Poerwanti, dkk. 2008: 6.14-6.16) 

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal 

Adapun rumusnya sebagai berikut. 

 

   

Pada penelitian ini, ketuntasan belajar klasikal ditetapkan sebesar >85%. Hal 

tersebut memiliki kesesuaian dengan pendapat Hamdani (2011: 60) yaitu 

ketuntasan belajar klasikal dapat dicapai apabila >85% secara keseluruhan 

obyek penelitian.  

Presentase ketuntasan belajar klasikal yang dicapai dikonsultasikan dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang sudah ditetapkan terhadap mata pelajar-

an matematika  di kelas II SDN Tugurejo 03. Berikut adalah tabel kriteria ketun-

tasan belajar siswa. 

Tabel 3.1 
Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

 
Kriteria Ketuntasan 

Klasikal 

Kriteria Ketuntasan 

Individu 

Kategori 

>85% ≥62 Tuntas 

<85 % < 62 Tidak Tuntas 

Sumber : Kurikulum SD Tugurejo 03 Semarang 
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 Adapun untuk menentukan kriteria ketuntasan hasil belajar adalah sebagai 

berikut. 

Nilai maksimal = 100 

Nilai minimal = 62 

R  =  nilai maksimal – nilai minimal 

    =  100 – 62 

    =  38 

K =  3  

i   =   

    =   

    = 13 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh data kriteria ketuntasan hasil 

belajar sebagai berikut. 

Tabel 3.2 
Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

 
Hasil Belajar Siswa Kategori Kualifikasi 

88 – 100 Sangat Baik Tuntas 

75 – 87 Baik Tuntas 

62 – 74 Cukup Tuntas 

 ≤ 61 Kurang Tidak Tuntas 

 

3.7.2 Kualitatif 

Pada penelitian ini, data kualitatif berupa hasil observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan dengan model 
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Think Pair Share berbantuan media manipuatif, serta hasil catatan lapangan dan 

wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Penentuan skor  keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam penelitian ini 

menggunakan interval empat kelas yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. 

Menurut Poerwanti, dkk. (2007: 6.9), untuk mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut. 

a. Menentukan skor terendah (R) dan tertinggi (T). 

b. Mencari median 

c. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Selanjutnya, menghitung data skor dengan cara menentukan kuartil 

(Herrhyanto dan Hamid 2008 : 5.3)  sebagai berikut.  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyak skor, mencari n = (T-R) + 1 

Q2 = median 

Letak Q1= ¼ (n+2) untuk n data genap dan Q1= ¼ (n+1) untuk n data ganjil 

Letak Q2=  (n+1) untuk n data genap dan ganjil 

Letak Q3= ¼ (3n+2) untuk n data genap dan Q3= ¾ (n+1) untuk n data ganjil 

Letak Q4 = skor tertinggi 
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Maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut. 

 Tabel 3.3  
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 
Skala Penilaian Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik (A)  
Q2 ≤ skor � Q3 Baik (B) 
Q1 ≤ skor � Q2 Cukup (C) 
R ≤ skor � Q1 Kurang (D) 

 
Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan kategori nilai pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

indikator pada lembar pengamatan. 

a. Pedoman penilaian keterampilan guru 

Jumlah indikator keterampilan guru adalah 13 dengan setiap indikator terdiri 

atas 4 deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 13 dan nilai tertinggi (T) 

adalah 52. 

N   = (T – R ) +1 

     =  (52 – 13) + 1 

     =  40 

Letak Q1 =  ( n + 2) Letak Q2 =  ( n + 1) Letak Q3 =  ( n + 2) 

                =  ( 40 + 2)                 =  ( 40 + 1)                 =  ( 40 + 2) 

                =  42                 =  41                 =  42 

              = 10, 5               = 20,5                 = 31,5 

Jadi Q1 adalah 22,5 Jadi Q2 adalah 32,5 Jadi Q3 adalah 43,5 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh Klasifikasi 

keterampilan guru dalam pembelajaran operasi bilangan dengan model think 

pair share berbantuan media manipulatif sebagai berikut. 

Tabel 3.4 
Klasifikasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Operasi Bilangan melalui 

Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif  
 

Skala Penilaian Keterampilan 
Guru 

Kategori 

43,5  ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (A)  
32, 5  ≤ skor < 43,5 Baik (B) 
22,5 ≤ skor < 32,5 Cukup (C) 
13 ≤ skor < 22,5 Kurang (D) 

 

b. Pedoman penilaian aktivitas siswa 

Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 5 dengan setiap indikator terdiri atas 4 

deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 5 dan nilai tertinggi (T) adalah 

20. 

N   = (T – R ) +1 

     =  (20 –5) + 1 

     =  16 

Letak Q1 =  ( n + 2) Letak Q2 =  ( n + 1) Letak Q3 =  ( n + 2) 

                =  ( 16 + 2)                 =  ( 16 + 1)                 =  ( 16 + 2) 

                =  18                 =  17                 =  18 

              = 4,5               = 8,5               = 13,5 

Jadi Q1 adalah 8,5 Jadi Q2 adalah 12,5 Jadi Q3 adalah 17,5 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh klasifikasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif sebagai berikut. 

Tabel 3.5   
Klasifikasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Operasi Bilangan melalui 

Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif 
 

Skala Penilaian Aktivitas 
Siswa  

Kategori 

17,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik (A)  
12,5 ≤ skor < 17,5 Baik (B) 
8,5  ≤ skor < 12, 5 Cukup (C) 

5 ≤ skor < 8,5 Kurang (D) 
 

c. Pedoman penilaian indikator pada lembar pengamatan keterampilan guru 

dan aktivitas siswa 

Setiap indikator pada lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas 

siswa terdiri atas 4 deskriptor dengan ketentuan sebagai berikut. 

Jika deskriptor tampak 1 maka memperoleh skor 1. 

Jika deskriptor tampak 2 maka memperoleh skor 2. 

Jika deskriptor tampak 3 maka memperoleh skor 3. 

Jika deskriptor tampak 4 maka memperoleh skor 4. 

Sehingga diperoleh nilai terendah (R) adalah 1 dan nilai tertinggi (T) adalah 4. 

Letak Q1 =  ( n + 2) Letak Q2 =  ( n + 1) Letak Q3 =  ( n + 2) 

                =  ( 4 + 2)                 =  ( 4 + 1)                 =  ( 4+ 2) 

                =  6                 =  5                 =  6 

              = 1,5               = 2,5               = 4,5 

Jadi Q1 adalah 1,5 Jadi Q2 adalah 2,5 Jadi Q3 adalah 3,5 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh kategori tingkatan nilai 

untuk lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa sebagai 

berikut.  

Tabel 3.6  
Kategori Tingkatan Nilai untuk Lembar Pengamatan Keterampilan Guru dan 

Aktivitas Siswa 
 

Skala Penilaian Keterampilan 
Guru dan Aktivitas Siswa 

Kategori 

3,5 ≤ skor ≤ 4 Sangat baik (A)  
2,5 ≤ skor < 3,5 Baik (B) 
 1,5 ≤ skor < 2,5 Cukup (C) 
1 ≤ skor < 1,5 Kurang (D) 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran operasi bilangan dengan model pembelajaran Think Pair 

Share berbantuan media manipulatif berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran 

operasi bilangan  pada siswa  kelas II SDN Tugurejo 03  dengan indikator sebagai 

berikut. 

a. Terjadi peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran operasi bilangan 

dengan model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media manipulatif 

sekurang-kurangnya dengan kategori baik, skor minimal 32,5. 

b. Terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan 

dengan model pembelajaran Think Pair Share berbantuan media manipulatif 

sekurang-kurangnya dengan kategori baik, skor minimal 12,5. 

c. Terjadi peningkatan hasil belajar (domain kognitif) dalam pembelajaran 

operasi bilangan pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 melalui model 
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pembelajaran Think Pair Share berbantuan media manipulatif dengan 

perolehan mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan perolehan 

minimal individu kategori baik (75) dan ketuntasan klasikal sebesar 85 %. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 DATA PRASIKLUS 

Berdasarkan rata-rata 3 ulangan harian siswa kelas II SDN Tugurejo 03 

diperoleh data hasil belajar ranah kognitif yang disajikan dalam tabel data awal 

prasiklus sebagai berikut. 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Prasiklus 

 
Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 

Relatif 
Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 0 0 % Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 2 4,76 %   Baik Tuntas 
    62  -  74 15 35,71%  Cukup Tuntas 

≤ 61 25 59,53%  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  42 100 %   
Rata-rata 56, 19  
Nilai Terendah 27 
Nilai Tertinggi 84 
Presentase 
Ketuntasan 

40,47 % 

 
Tabel tersebut menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa pada prasiklus 

adalah 56,19 dengan nilai terendah 27 dan nilai tertinggi adalah 84. Sebanyak 25 

siswa mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan 17 sis-

wa berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Sehingga ketuntasan 

klasikal prasiklus adalah 40,47%.  
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4.2 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 

Semarang dengan menggunakan model Think Pair Share berbantuan media mani-

pulatif pada materi operasi bilangan diperoleh melalui observasi pada saat pembe-

lajaran dan hasil belajar ranah kognitif siswa setiap akhir pertemuan. Data kualita-

tif berupa hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa diperoleh melalui 

observasi pada saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan data kuantitatif berupa 

hasil belajar ranah kognitif siswa diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan setiap 

akhir pertemuan. 

Berikut adalah paparan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran operasi bilangan 

dengan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada siswa kelas II 

SDN Tugurejo 03 Semarang. 

4.2.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 1 

4.2.1.1    Perencanaan 

Siklus I pertemuan 1 diawali dengan perencanaan. Berikut adalah perenca-

naan yang dilakukan dalam siklus I pertemuan 1 . 

a. Mempelajari model pembelajaran Think Pair Share dan media manipulatif. 

b. Mengidentifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator mata pelajaran yang dikaitkan yaitu matematika, IPA, dan IPS. 

Identifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan indikator 

terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  siklus I pertemuan 1. 

c. Menentukan tema pembelajaran yaitu keluarga.  



105 
 

 
 

d. Menyusun jaringan tema. Jaringan tema dapat dilihat di lampiran RPP siklus I 

pertemuan 1. 

e. Menentukan jenis media manipulatif yang digunakan yaitu stik es krim. 

f. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilihat dilampiran. 

g. Menyiapkan dan membuat media pembelajaran serta alat peraga yaitu stik es 

krim dan album kegiatan keluarga Pak Banu. 

h. Menyiapkan alat evalusi berupa tes tertulis. 

i. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

j. Menyiapkan catatan lapangan. 

4.2.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan diamati melalui lembar observasi, catatan lapangan, 

dan didokumentasikan melalui video selama pembelajaran. Berdasarkan catatan 

lapangan dan video pelaksanaan pembelajaran, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Nama sekolah   :  SDN Tugurejo 03  

Hari/ tanggal  :  Rabu, 1 Mei 2013 

Tema    :  Keluarga 

Kelas/ semester :  II/ 2 

Alokasi waktu  :  3 x 35 menit 

Pukul    :  10.00 WIB sampai dengan 11.45 WIB 
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Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 terdiri atas pra kegia-

tan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Pra kegiatan 

Pra kegiatan diawali dengan guru mengucap salam kemudian dilanjut-

kan dengan berdoa. Kegiatan berdoa dipimin oleh ketua kelas kelas II yaitu 

ARU. Setelah kegiatan berdoa, guru melakukan presensi melalui pertanyaan 

yaitu “ Siapakah yang tidak masuk hari ini?”. Siswa menjawab, “ Tidak ada, 

Bu”. Kegiatan dilanjutkan dengan pengkondisian kelas. Guru meminta siswa 

untuk merapikan bangku dan membuang sampah yang ada di bawah meja me-

reka. Setelah bangku terlihat rapi, siswa menyiapkan alat tulis. Sedangkan gu-

ru menyiapkan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sik-

lus I pertemuan 1. 

b. Kegiatan awal 

Kegiatan awal berlangsung sekitar 10 menit. Pada kegiatan awal guru 

memberikan motivasi kepada siswa dengan tujuan memunculkan semangat 

dan rasa senang siswa. Kegiatan motivasi yang diberikan berupa bernyanyi. 

Siswa dan guru menyanyikan lagu “Satu-Satu” secara bersama-sama. Setelah 

kegiatan motivasi, guru melakukan kegiatan apresepsi. Apresepsi yang diberi-

kan guru berupa pertanyaan. Guru bertanya, “ Dengan siapakah kalian tinggal 

di rumah ?”. Hampir semua siswa antusias dan menjawab. Jawaban siswa sa-

ngat beragam beragam meliputi ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, paman, 

bibi. Setelah itu, guru bertanya, “Disebut apakah mereka semua?”. Dengan se-

rempak siswa menjawab, “Keluarga, Bu”. Lalu guru mengajukan pertanyaan 
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berkaitan dengan keluarga inti. Sebagian besar siswa dapat menjawab dengan 

benar. Setelah apresepsi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian tema pel-

ajaran. Guru menyampaikan tema pada pembelajaran siklus I pertemuan 1 

yaitu keluarga dan menuliskannya di papan tulis. 

c. Kegiatan inti 

Kegiatan ini berlangsung selama 70 menit. Kegiatan inti terdiri atas be-

berapa tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran opera-

si bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media manipulatif.  

Memperkenalkan dan mencontohkan media manipulatif  

Kegiatan inti diawali dengan penyajian materi berupa cerita ilustrasi 

dengan berbantuan album kegiatan keluarga Pak Banu dan stik es krim. 

Penyajian materi dilakukan melalui kegiatan bercerita dan tanya jawab. Guru 

bercerita mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di album kegiatan keluarga 

Pak Banu yang meliputi materi matematika, IPA, dan IPS.  

Berikut adalah cerita dalam pembelajaran siklus I pertemuan 1. “Ayam 

jantan berkokok. Matahari masih tampak sebagian. Hari masih pagi. Pak Banu 

dan keluarganya sudah bangun. Mereka bersiap menjalani kegiatan”. Guru 

bertanya, “Bagaimana posisi dan bentuk matahari pada pagi hari?”. Siswa 

memiliki antusias yang tinggi untuk menjawab. “Di sebelah ti-mur, Bu”. 

“Lalu bagaimana bentuknya?”, tanya guru kemudian. Siswa ABS menjawab, “ 

Setengah bundar, Bu”. Guru menjelaskan kedudukan matahari pada pagi hari. 

Setelah itu, guru melanjutkan bercerita. “Iping dan Dinda su-dah bangun. 

Begitupula Pak Banu dan Bu Banu. Bu Banu memasak makanan untuk 
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sarapan. Kemudian mereka makan bersama. Bu Banu memasak 4 telur mata 

sapi. Telur tersebut akan dimakan semua anggota keluarga dengan jum-lah 

yang sama. Berapa banyak telur yang dimakan tiap anggota keluarga Pak 

Banu?”. Guru meminta 4 siswa maju ke depan yaitu ABS, M, NN, dan DPS. 

Guru  membagi 4 stik es krim kepada empat siswa tersebut. Jumlah stik yang 

didapat tiap siswa merupakan jawaban dari pertanyaan. Guru memberikan 

pertanyaan yang sejenis. Kemudian menunjuk satu siswa untuk membagikan 

stik es krim. Siswa tersebut adalah PYA. 

Kemudian guru memberikan pertanyaan berkaitan dengan cerita yang 

telah disampaikan. “Siapa yang berperan sebagai kepala keluarga?”. Siswa 

DSP menjawab, “Pak Banu”. Guru memberikan penguatan kepada siswa DSP. 

“Apakah peran ibu dalam keluarga?”, tanya guru kepada siswa. Lalu siswa 

menjawab, “Ibu rumah tangga, Bu”. Siswa antusias dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa 

yang mengacungkan jari.  

Mengajukan Pertanyaan (Think) 

Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan- 

pertanyaan tersebut diberikan dalam bentuk lembar kerja siswa (LKS). Guru 

menjelaskan peraturan-peraturan dalam mengerjakan lembar kerja siswa 

(LKS). Setelah semua siswa memahami peraturannya, guru membagikan 

lembar kerja siswa (LKS) yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. 

Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa 

(LKS) secara individu sesuai waktu yang ditentukan yaitu 7 menit.  Guru 
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berkeliling untuk mengawasi siswa dalam mengerjakan. Ada beberapa siswa 

yang mencontek pekerjaan teman sebangkunya. Guru memberikan peringatan 

kepada siswa agar tidak mencontek.  

Diskusi Berpasangan (pair) 

Setelah 7 menit berjalan, guru memberikan instruksi kepada siswa, 

“Waktu sudah habis. Ayo semua pensil diletakkan”.  Masih banyak siswa 

yang belum menyelesaikan semua pertanyaan. Akibatnya, masih ada siswa 

yang tetap mengerjakan lembar kerja siswa (LKS). Guru harus memberikan 

penjelasan lebih lanjut sehingga semua siswa bersedia menghentikannya. 

Guru membagi siswa secara berpasangan. Setelah itu, guru menyam-

paikan peraturan dalam diskusi berpasangan dilanjutkan dengan pembagian 

lembar kerja berpasangan dan stik es krim (media manipulatif). Lembar kerja 

berpasangan memiliki konten yang sama dengan lembar kerja siswa yang di-

kerjakan secara individu. Siswa menyelesaikan pertanyaaan-pertanyaan yang 

ada di lembar kerja berpasangan melalui diskusi dengan pasangannya. Siswa 

dibekali dengan stik es krim (media manipulatif) untuk menyelesaikan per-

tanyaan yang berkaitan dengan pembagian.   

Guru berkeliling ke setiap pasangan untuk membimbing siswa dalam 

mengerjakan dan membimbing jika ada pasangan yang mengalami kesulitan. 

Guru memantau proses diskusi siswa dengan pasangannya. Ketika melewati 

pasangan SM-IGS, guru mendapatkan aduan dari IGS bahwa SM tidak mau 

bekerja sama. Kemudian guru menegur dan dan memberikan motivasi kepada 

SM agar bersedia kerja sama dengan pasangannya. Ketika melewati pasangan 
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ABS-DS, guru mendapatkan pertanyaan dari ABS, “Bu, Stik es krimnya boleh 

digunakan untuk mengerjakan perkalian ?”. Guru menyambut baik pertanyaan 

dari ABS, “Ya, boleh. Kalian boleh menggunakannya untuk menghitung 

operasi bilangan lainnya.” Setelah berkeling-keliling ke setiap pasangan, 

diketahui ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam menggunakan 

media manipulatif untuk menyelesaikan pertanyaan. Diantaranya adalah RT, 

AN. Guru memberikan bimbingan kepada siswa-siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menggunakan media manipulatif. Beberapa pasangan berhasil 

menyelesaikan semua pertanyaan sebelum waktu berakhir. Guru meminta 

pasangan tersebut untuk memeriksa kembali jawabannya. 

Membimbing presentasi siswa (share) 

Waktu untuk berdiskusi telah berakhir, dilanjutkan dengan kegiatan 

presentasi hasil diskusi. Guru meminta beberapa pasangan menyampaikan ha-

sil diskusi. Pada saat pasangan ke 4 menyampaikan hasil diskusinya, suasana 

kelas mulai gaduh. Banyak siswa yang tidak memperhatikan presentasi pa-

sangan lainnya. Siswa tersebut adalah TFS, WM, dan VV. Guru memberikan 

teguran kepada pasangan siswa yang gaduh. Suasana kelas mulai tenang 

kembali. Setelah pasangan menyampaikan hasil diskusi, guru memberikan 

konfirmasi berkaitan dengan jawaban hasil diskusi tersebut.     

Kegiatan dilanjutkan dengan membuat tabel manipulatif. Guru mem-

bimbing dan memberikan contoh tabel manipulatif. Setelah semua siswa 

menyelesaikan tabel manipulatif, dilanjutkan dengan menempel hasil diskusi 

dan tabel manipulatif di tempat yang telah disediakan. Penempelan hasil dis-
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kusi dan tebel manipulatif merupakan salah satu bentuk lain dari tahapan 

share. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengamati hasil diskusi 

dan tabel manipulatif. Kegiatan dilanjutkan dengan penetapan pasangan 

terbaik. Pasangan terbaik maju ke depan kelas dan mendapatkan hadiah. Pa-

sangan terbaik pada siklus I pertemuan 1 adalah AM-DL. 

d. Kegiatan akhir 

Kegiatan akhir berlangsung selama 15 menit. Pada kegiatan akhir, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. Tidak ada satupun siswa yang bertanya. Setelah itu, siswa menyim-

pulkan pelajaran dengan bimbingan guru dan mengerjakan soal evaluasi. 

Kegiatan tahap ini diakhiri dengan penyampaian rencana pertemuan 

selanjutnya dan guru menutup pelajaran dengan ucapan salam.  

4.2.1.3  Hasil Observasi Pembelajaran Siklus I pertemuan 1  

4.2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 dalam 

pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan1 

 
No. Indikator Tingkat  

Kemampuan 
Skor Kategori 

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka pelajaran   √  3 Baik 
2. Keterampilan bertanya  √   2 Cukup 
3. Keterampilan membimbing 

diskusi berpasangan 
 √   2 Cukup 

4. Keterampilan menjelaskan materi  √   2 Cukup 
5. Keterampilan mengadakan variasi  √   2 Cukup 
6. Keterampilan menggunakan 

media manipulatif 
   √ 4 Sangat Baik

7. Keterampilan membimbing siswa 
dalam menyelesaikan masalah 

 √   2 Cukup  

8. Keterampilan mengelola iklim 
pembelajaran di kelas 

 √   2 Cukup 

9. Keterampilan membimbing 
presentasi siswa 

  √  3 Baik 

10. Keterampilan memberi penguatan   √  3 Baik 

11. Keterampilan menutup pelajaran    √ 4 Sangat Baik

12. Materi yang disajikan dalam 
pembelajaran 

  √  3 Baik 

13. Kualitas media manipulatif yang 
digunakan. 

   √ 4 Sangat Baik

Jumlah Skor Total 36 Baik 
Rerata  2,76 

 
Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 dalam 

pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif diperoleh skor 36 dengan rerata skor adalah 2,76 dengan kategori baik 

(B).  

a. Keterampilan membuka pembelajaran 

Untuk indikator keterampilan guru dalam membuka pelajaran mem-

peroleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. 
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Deskriptor yang tampak adalah guru memberikan motivasi kepada siswa, guru 

menyampaikan tema atau garis besar materi yang akan dipelajari, dan guru 

melakukan apresepsi yaitu mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan 

materi yang akan dipelajari. Pada siklus I pertemuan 1 guru belum menyam-

paikan tujuan pembelajaran. 

b. Keterampilan bertanya 

Untuk indikator keterampilan bertanya pada siklus I pertemuan 1 guru 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Dari 4 deskriptor yang ada, hanya 

2 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang tampak adalah adanya pertanyaan 

pelacak atau pancingan dan memberikan waktu berpikir kepada siswa. Des-

kriptor yang tidak tampak adalah pertanyaan yang diutarakan belum dimulai 

dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang kompleks dan pertanyaan 

yang diungkapkan memiliki tingkat kognitif yang bervariasi. 

c. Keterampilan membimbing diskusi berpasangan 

Untuk indikator keterampilan guru dalam membimbing diskusi ber-

pasangan memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak 

pada siklus I pertemuan 1 adalah memberikan lembar kerja siswa untuk me-

rangsang siswa untuk berpikir dan menjelaskan peraturan dalam diskusi ber-

pasangan. Deskriptor yang tidak tampak adalah membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan dan memberikan perhatian kepada setiap pasangan siswa. 

d. Keterampilan menjelaskan materi 

Untuk indikator keterampilan menjelaskan materi guru memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup. Dari keempat deskriptor yang ada, hanya 2 
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deskriptor yang tampak. Deskriptor yang tampak adalah menggunakan kalimat 

yang sederhana, mudah dipahami dan adanya varaiasi dalam penyajian materi. 

Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siklus I pertemuan 1 adalah 

disertai dengan contoh yang kontekstual dan adanya feedback dalam 

menjelaskan materi.  

e. Keterampilan mengadakan variasi. 

Untuk indikator keterampilan guru dalam mengadakan variasi guru 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini terbukti dari 2 deskriptor 

yang tampak, yaitu suara guru bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada di 

kelas dan menggunakan lebih dari satu media dalam pembelajaran. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak yaitu pendangan mata ke seluruh siswa dengan 

sama rata dan adanya variasi posisi guru dalam mengajar. 

f. Keterampilan menggunakan media manipulatif. 

Untuk indikator keterampilan guru dalam menggunakan media 

manipulatif memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini terbukti 

dari 4 deskriptor yang tampak yaitu media yang digunakan sesuai dengan tema 

atau materi, mencontohkan penggunaan media manipulatif, memberikan 

contoh dalam membuat tabel manipulatif, dan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menggunakan media manipulatif. 

g. Keterampilan membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah 

Untuk indikator keterampilan guru dalam membimbing siswa menye-

lesaikan masalah memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini terbukti 

dari 2 deskriptor yang tampak yaitu guru memberikan waktu kepada siswa 
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untuk berpikir dan merespon informasi yang disampaikan oleh siswa. Deskrip-

tor yang tidak tampak adalah memberikan pertanyaan stimulus kepada siswa 

untuk membantu menemukan solusi dan menanggapi penyelesaian masalah 

dari siswa.  

h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas. 

Untuk indikator keterampilan guru dalam mengelola iklim pembelaja-

ran pada siklus I pertemuan 1 mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. 

Dari keempat deskriptor yang ada, dua deskriptor yang tampak dalam pembe-

lajaran siklus I pertemuan 1. Deskriptor yang tampak adalah penataan kelas 

sesuai dengan model pembelajaran dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

Deskriptor yang tidak tampak adalah mengatur jalannya proses KBM yang 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

dengan antusias dan memberikan teguran dengan tegas, jelas, dan tertuju 

untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan memberikan teguran 

dengan tegas, jelas, dan tertuju sehingga kondisi kelas masih belum kondusif. 

i. Keterampilan membimbing presentasi siswa 

Indikator keterampilan guru dalam membimbing presentasi siswa men-

dapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3 

yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil dis-

kusi, mengatur jalannya presentasi, dan menyimpulkan presentasi dengan 

memberikan penegasan. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak yaitu mem-

berikan pertanyaan stimulus berkenaan hasil presentasi. 
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j. Keterampilan memberi penguatan 

Untuk indikator keterampilan guru dalam memberi penguatan mem-

peroleh skor 3 dengan kategori baik. Hal ini terbukti dari 3 deskriptor yang 

tampak yaitu memberikan penguatan kepada pasangan terbaik, memberikan 

penguatan dengan segera setelah muncul respon dari siswa, dan adanya variasi 

dalam memberikan penguatan berupa verbal dan non verbal. Deskriptor yang 

tidak tampak adalah penguatan diberikan dengan jelas dan menyebutkan nama 

siswa. 

k. Keterampilan menutup pelajaran 

Untuk indikator keterampilan guru dalam menutup pelajaran memper-

oleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu mem-

bimbing siswa dalam menyimpulkan pembelajaran, membimbing siswa mem-

buat tabel manipulatif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

materi yang belu dipahami, dan memberikan evaluasi sesuai dengan indikator 

yang telah ditentukan dalam RPP. 

l. Materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Untuk indikator materi yang disajikan dalam pembelajaran siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tam-

pak sebanyak 3 yaitu materi yang disajikan sesuai dengan tema, standart kom-

petensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran ; pengkaitan de-

ngan materi lainnya; dan dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Des-

kriptor yang belum tampak adalah materi pembelajaran disajikan sistematis. 
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m. Kualitas media manipulatif yang digunakan 

Untuk indikator kualitas media manipulatif yang digunakan mendapat-

kan skor 4 dengan kategori sangat baik. Keempat deskriptor tampak dalam 

pembelajaran siklus I pertemuan 1 yaitu menjadikan suasana kelas yang aktif, 

membantu siswa memahami materi, mengakomodasi interaksi antara guru 

dengan siswa, dan sesuai taraf berpikir siswa. 

4.2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan 

menggunakan model Think Pair Share berbatuan media manipulatif pada siklus I 

pertemuan 1 diperoleh data sebagai berikut. 

 Tabel 4.3  
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1  
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif pada siklus I pertemuan 1 memperoleh jumlah rata-rata skor 

11,75 dengan kategori cukup. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I per-

temuan 1 untuk indikator aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru memperoleh skor rata-rata 1,5 dengan kategori cukup. Siswa SA mem-

peroleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3 yaitu 

siswa tenang saat guru menjelaskan, pandangan mata tertuju pada guru, dan 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penjelasan guru. Sedangkan siswa 

ADNA, FDA, DSP, MDP memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. 

Deskriptor yang tampak pada siswa ADNA, FDA, DSP adalah siswa tenang 

saat guru menjelaskan dan pandangan mata tertuju pada guru. Untuk siswa 

MDP deskriptor yang tampak adalah siswa tenang saat guru menjelaskan dan 

menulis informasi baru atau hal-hal yang penting. Siswa SM, RT, IDC, ABS, 

TFS, MN, RA memperoleh skor 1 dengan kategori kurang. Ini dikarenakan 

ketujuh siswa hanya memiliki 1 deskriptor yang tampak. Siswa SM, RT, IDC, 

ABS, dan RA tenang saat guru menjelaskan. Sedangkan siswa MN hanya 

menulis informasi baru atau hal-hal yang penting.  
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b. Siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi (Think) 

Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I perte-

muan 1 untuk indikator aktivitas siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan materi memperoleh skor rata-rata 2,25  dan termasuk dalam 

kategori cukup. Siswa SA, ABS, MN memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik. Deskriptor yang tampak pada siswa ABS dan MN yaitu memperkirakan 

strategi atau cara memecahkan masalah, menyelesaikan masalah secara man-

diri, dan menulis pemecahan masalah. Deskriptor yang tampak dari siswa SA 

adalah cara memecahkan masalah, menyelesaikan masalah secara mandiri, 

dan mengecek kebenaran jawaban. Siswa SA tidak menulis informasi baru 

atau hal-hal penting. Sedangkan siswa SA, RT, IDC, ADNA, FDA, MDP, 

TFS, DSP, dan RA  memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Ini dikarena-

kan hanya 2 deskriptor yang tampak pada diri siswa. Pada siswa SM, ADNA, 

MDP, RA tampak deskriptor memperkirakan strategi atau cara memecahkan 

masalah dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Sedangkan deskriptor 

yang tampak pada siswa RT, IDC, FDA, TFS, dan DSP  adalah memper-

kirakan strategi dan cara memecahkan maslah dan menulis pemecahan ma-

salah. 

c. Siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 

untuk indikator aktivitas siswa dalam melakukan diskusi dengan pasangannya 

(Pair) memperoleh skor rata-rata 2,75 dengan kategori baik. Siswa ADNA 

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak 
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pada siswa ADNA ketika melakukan diskusi dengan pasangannya. Keempat 

deskriptor yang tampak pada siswa ADNA adalah membagi hasil pemikiran 

yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, 

bekerja sama dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, menghargai 

pendapat dari pasangannya, dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah 

disediakan. 

Siswa RT, FDA, ABS, MDP, TFS, DSP, MN, dan RA mendapatkan 

skor 3 dan termasuk kategori baik. Deskriptor yang tampak pada siswa ABS, 

MDP, TFS, DSP, dan MN adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diper-

oleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan 

pasangannya untuk menemukan jawaban, dan menghargai pendapat dari pa-

sangannya. Deskriptor yang tidak tampak pada siswa ABS, MDP, TFS, DSP, 

dan MN adalah menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disediakan. 

Sedangkan deskriptor yang tampak pada siswa RT dan FDA adalah membagi 

hasil pemikiran yang sudah diperolah kepada pasangan untuk didiskusikan le-

bih lanjut, menghargai pendapat dari pasangannya, dan  menuliskan hasil dis-

kusi di lembar yang telah disediakan. Deskriptor yang tampak pada siswa RA 

adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperolah kepada pasangan untuk 

didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya untuk menemu-

kan jawaban, dan  menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disediakan.  

Sedangkan siswa SM dan SA memperoleh skor 2 dengan kategori 

cukup. Dari keempat deskriptor yang ada, hanya 2 deskriptor tampak yaitu 

membagi hasil pemikiran yang sudah diperolah kepada pasangan untuk didis-
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kusikan lebih lanjut dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disedia-

kan. Siswa IDC memperoleh skor 1 dengan kategori kurang. Deskriptor yang 

tampak hanya satu yaitu menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah di-

sediakan. 

d. Siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 

untuk indikator aktivitas siswa dalam menggunakan media manipulatif untuk 

menyelesaikan masalah memperoleh skor rata-rata 2,75 dengan kategori baik. 

Siswa SM, IDC, SA, ADNA, FDA, ABS, MDP, DSP, dan MN mendapatkan 

skor 3 dengan kategori baik. Dari keempat deskriptor yang ada, hanya 1 

deskriptor yang belum tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa SM, IDC, 

SA, ADNA, FDA, MDP, DSP, dan MN adalah siswa menggunakan media 

manipulatif dengan benar, berbagi dengan pasangannya dalam menggunakan 

media manipulatif, dan menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan guru. Sedangkan deskriptor yang tampak pada siswa 

ABS adalah  siswa menggunakan media manipulatif dengan benar, siswa 

menggunakan media manipulatif dengan benar, dan siswa menggunakan 

media manipulatif untuk mencari masalah yang baik. 

Sedangkan siswa RT, TFS, dan RA memperoleh skor 2 dengan katego-

ri cukup. Deskriptor yang tampak sebanyak 2. Deskriptor yang tampak pada 

siswa TFS dan RA adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan 

benar dan menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan oleh guru. Deskriptor yang tampak pada siswa RT adalah ber-
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bagi dengan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif dan meng-

gunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh 

guru. 

e. Siswa menyampaikan hasil diskusi (Share) 

Berdasarkan tabel observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 

untuk indikator aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi memper-

oleh skor rata-rata 2,5 dengan kategori baik. Siswa SM, RT, IDC, SA, FDA, 

dan RA memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak 

sebanyak 3. Deskriptor yang tampak pada siswa RT, IDC, dan FDA adalah 

memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil 

diskusi secara tertulis atau lisan, dan menyampaikan diskusi dengan sikap 

yang baik. Deskriptor yang tidak tampak adalah ketepatan hasil diskusi. 

Sedangkan deskriptor yang tampak pada SM, SA, RA adalah memiliki kebe-

ranian untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil diskusi secara 

tertulis atau lisan, dan ketepatan hasil diskusi. 

Siswa ADNA, ABS, MDP, TFS, DSP, Dan MN memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak sebanyak 2. Deskriptor yang 

tampak pada siswa ADNA, TFS, DPS, dan MN adalah mau menyampaikan 

hasil diskusi secara tertulis atau lisan dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan 

deskriptor yang tampak pada siswa ABS dan MDP adalah memiliki keberani-

an untuk maju ke depan kelas dan mau menyampaikan hasil diskusi secara ter-

tulis atau lisan. 
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4.2.1.3.3 Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Selain keterampilan guru dan aktivitas siswa, juga diperoleh data hasil 

belajar ranah kognitif siswa. Paparan hasil belajar ranah kognitif siswa terdiri atas 

hasil belajar ranah kognitif 12 siswa pada kuartil pertama yang menjadi fokus 

pengamatan dalam aktivitas siswa dan hasil belajar ranah kognitif semua siswa di 

kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang. 

Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus 

pengamatan dalam aktivitas siswa. 

Tabel 4.4  
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa yang Menjadi Fokus 

Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus I Pertemuan 1 
  

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 0 0 % Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 0 0 %   Baik Tuntas 
    62  -  74 3 25 %  Cukup Tuntas 

≤ 61 9 75 %  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  12 100 %   
Rata-rata 45 
Nilai Terendah 30 
Nilai Tertinggi 70 

 

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa hanya 3 dari 12 siswa yang 

menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa yang berhasil mencapai kriteria ketun-

tasan minimal (KKM). Ketiga siswa tersebut memperoleh nilai pada interval 62-

74 dengan kategori cukup. Nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 70 dan nilai 

terendah adalah 30. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi 

fokus pengamatan aktivitas siswa adalah 45. 
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Selain hasil belajar 12 siswa tersebut, akan dipaparkan hasil belajar ranah 

kognitif semua siswa. Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa dalam 

pembelajaran materi operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif. 

Tabel 4.5  
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif  

Siklus I Pertemuan 1 
 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 0 0 % Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 6 14, 29 %   Baik Tuntas 
    62  -  74 17 40, 48%  Cukup Tuntas 

≤ 61 19 45, 23%  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  42 100 %   
Rata-rata 61, 19  
Nilai Terendah 30 
Nilai Tertinggi 80 
Presentase 
Ketuntasan 

54,77 % 

 

Tabel distribusi frekuensi ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif 

siklus I pertemuan 1 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif sis-

wa adalah 61,19 dengan nilai terendah sebesar 30 dan nilai tertinggi 80. Ketuntas-

an klasikal yang dicapai adalah 54,77 % (23 siswa dari 42 siswa) dan 45,23 % (19 

siswa dari 42 siswa) belum berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berikut adalah diagram yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal 

hasil belajar ranah kognitif siswa kelas II SDN Tugurejo 03. 
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Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

tabel berikut. 

Tabel 4.6 
Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1 

 
No. Aspek Data Awal Data Siklus I 

pertemuan 1 
1. Rata-rata 56, 19 61, 19 
2. Nilai terendah 27 30 
3. Nilai tertinggi 84 80 
4. Pesentase ketuntasan 40,47 % 54,77 % 
5. Persentase ketidaktuntasan 59,53 % 45,23 % 

 
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata awal sebelum pelak-

sanaan siklus adalah 56,19 dengan nilai terendah sebesar 27 dan nilai tertinggi 

adalah 84. Hanya 17 siswa (40,47 %) yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal dan 59,53 % siswa masih memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Setelah dilakukan siklus I pertemuan 1 nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan menjadi 61,19 dengan nilai tertendah adalah 30 dan nilai 

tertinggi sebesar 80. Jumlah siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan mi-

nimal (KKM) juga mengalami peningkatan menjadi 23 siswa (54,77 %) dan siswa 

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif  
Siklus I Pertemuan1 
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yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) berkurang 

menjadi 19 siswa.  

Ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif siklus I pertemuan 1 

adalah 54,77 %. Ketuntasan tersebut belum mencapai target yang diinginkan 

sebagaimana tercantum dalam indikator keberhasilan yaitu ≥85%. 

4.2.1.3   Refleksi 

Refleksi difokuskan pada permasalahan dan keberhasilan pada saat siklus I 

pertemuan 1. Berikut adalah permasalahan yang muncul dalam siklus I per-

temuan 1. 

a. Siswa belum memiliki keberanian untuk bertanya. 

b.  Satu siswa yang memiliki kemampuan rendah dalam membaca. 

c. Pada saat guru menyampaikan penjelasan, masih ada siswa yang tidak fokus. 

Pandangan mata belum seutuhnya terfokus pada guru. 

d. Masih ada siswa yang mencontek ketika proses berpikir secara individu 

(Think) berlangsung. 

e. Pada saat proses diskusi berpasangan, masih ada siswa yang tidak menjalin 

kerjasama dengan pasangannya. 

f. Pada saat siklus I pertemuan 1 berlangsung, masih ada siswa yang berjalan-

jalan seenaknya sendiri dan gaduh. 

g. Pada saat proses sharing berlangsung, masih ada siswa yang tidak memper-

hatikan. 

h. Posisi mengajar guru masih terfokus pada bagian depan. 
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i. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 19 siswa memperoleh nilai dibawah 

kriteria ketuntasan minimal yaitu 62. Ketuntasan belajar sebesar 54,77 % 

sehingga ketuntasan klasikal yang diinginkan belum tercapai. 

j. Aktivitas siswa berada pada kategori cukup dengan perolehan skor sebesar 

11,75.  

Berikut adalah keberhasilan yang dicapai pada siklus I pertemuan. 

a. Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran. Guru melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

b. Suasan kelas cukup menyenangkan. Siswa-siswa terlihat antusias terhadap 

pembelajaran. 

c. Penggunaan model Think Pair Share dirasa tepat karena lebih mengaktifkan 

siswa selama pembelajaran. 

d. Penggunaan media manipulatif dirasa tepat karena meningkatkan ketertarikan 

siswa terhadap pembelajaran dan membantu siswa memahami materi. 

e. Keterampilan guru berada pada kategori baik. 

4.2.1.4   Revisi 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I per-

temuan 1, maka diadakan revisi dan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Beri-

kut adalah perbaikan-perbaikan pada siklus I pertemuan 2. 

a. Guru memotivasi siswa agar memiliki keberanian untuk bertanya dan terlibat 

aktif dalam diskusi pasangan. 

b. Guru memberikan perlakuan kepada siswa yang memiliki kemampuan 

membaca rendah yaitu mendiktekan. 
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c. Memberikan teguran yang lebih tegas kepada  siswa yang kurang fokus, 

mencontek,  dan gaduh. 

d. Guru membuat peraturan untuk menentukan giliran share yaitu kelompok 

yang tidak memperhatikan presentasi pasangan lain tidak akan maju. Selain 

itu, guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang tidak memperhatikan. 

e. Guru memperbanyak kuantitas berkeliling ketika mengajar. 

f.  Hasil belajar ranah kognitif dan aktifitas siswa perlu ditingkatkan sehingga 

indikator keberhasilan dapat tercapai. 

4.2.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 2 

4.2.2.1   Perencanaan 

Siklus I pertemuan 2 diawali dengan perencanaan. Berikut adalah peren-

canaan yang dilakukan dalam siklus I pertemuan 2. 

a. Mempelajari model pembelajaran Think Pair Share dan media manipulatif. 

b. Mengidentifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator mata pelajaran yang dikaitkan yaitu matematika, IPA, dan IPS. 

Identifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan indikator 

terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  siklus I pertemuan 2. 

c. Menentukan tema pembelajaran yaitu keluarga.  

d. Menyusun jaringan tema. Jaringan tema dapat dilihat di lampiran RPP siklus I 

pertemuan 2. 

e. Menentukan jenis media manipulatif yang digunakan yaitu manik-manik. 

f. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 
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berbantuan media manipulatif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilihat dilampiran. 

g. Menyiapkan dan membuat media pembelajaran yaitu manik-manik dan album 

kegiatan keluarga Pak Banu. 

h. Menyiapkan alat evalusi berupa tes tertulis. 

i. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

j. Menyiapkan catatan lapangan. 

4.2.2.2   Pelaksanaan 

Berdasarkan video pelaksanaan pembelajaran dan catatan lapangan 

pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan 2, diperoleh data sebagai berikut. 

Nama sekolah   :  SDN Tugurejo 03 Semarang  

Hari/ tanggal  :  Kamis, 2 Mei 2013 

Tema    :  Keluarga 

Kelas/ semester :  II/ 2 

Alokasi waktu  :  3 x 35 menit 

Pukul    :  10.00 WIB sampai dengan 11.45 WIB 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 terdiri atas beberapa 

tahap yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Pra kegiatan 

Pra kegiatan berlangsung selama 10 menit. Pra kegiatan dimulai ketika 

guru mengkondisikan siswa masuk ke dalam kelas. Seluruh siswa berbaris 

dengan rapi di depan kelas. Mereka memasuki kelas dengan rapi. Guru mema-
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sang tali untuk menempel hasil diskusi siswa di bagian belakang kelas. Siswa 

mempersiapkan buku pelajaran. Setelah itu guru mengkondisikan supaya 

semua siswa duduk rapi di dalam kelas. Guru mengucapkan salam. “Ayo 

ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa ”, ucap guru. ARU maju ke 

depan kelas untuk memimpin berdoa bersama. Guru bertanya, “Siapa yang 

hari ini izin ?”. Siswa menjawab dengan serentak, “tidak ada, Bu”. 

b. Kegiatan awal 

Setelah melakukan presensi kehadiran, dilakukanlah kegiatan motivasi. 

Guru meminta siswa untuk berdiri. ABS tetap duduk di bangkunya. Sementara 

siswa yang lain antusias berdiri dan menyanyikan lagu “Burung Hantu” de-

ngan semangat. Kegiatan menyanyi dilakukan sampai 2 kali. Kegiatan dilan-

jutkan dengan apresepsi. Guru menanyakan materi pelajaran pada hari se-

belumnya. Siswa menjawab secara bersama-sama. “Masih ingatkah kalian 

dengan pelajaran kemarin?”, tanya guru. Siswa menjawab, “Ingat Bu. 

Keluarga Pak Banu”. Guru bertanya, “Siapkah yang menjadi ibu rumah 

tangga?”. “Ibu Banu, Bu”, jawab siswa dengan serempak. “Lalu apakah 

kedudukan Pak Banu dalam keluarga?” , tanya guru. “Kepala keluarga”, jawab 

siswa dengan kompak. Kemudian guru menyampaikan dan menuliskan tema 

pelajaran di papan tulis. Setelah itu, guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran.  

c. Kegiatan inti 

Kegiatan ini berlangsung selama 70 menit. Kegiatan inti terdiri atas 

beberapa tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran 
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operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif.  

Memperkenalkan dan mencontohkan media manipulatif  

Guru menunjukkan album keluarga Pak Banu seri kedua. Guru me-

nyampaikan materi dengan bercerita dan tanya jawab. Guru membuka hala-

man pertama dari album keluarga Pak Banu. Guru menanyakan anggota 

keluarga Pak Banu. Setelah itu, guru menceritakan setiap foto yang ada di 

dalam album kegiatan keluarga Pak Banu.  Kegiatan bercerita disertai dengan 

tanya jawab. Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. “Apakah 

tugas Pak Banu dalam keluarga?”. “Bekerja, Bu.”, jawab siswa TFS dengan 

lantang. Kemudian guru memberikan penguatan dan penghargaan kepada 

siswa TFS. Seluruh siswa bertepuk tangan untuk TFS. “Apakah tugas seorang 

Ibu?”, tanya guru.  Beberapa siswa menjawab dengan silih berganti. Jawaban 

mereka sangat beragam. Ada yang menjawab memasak, menyapu, dll. Guru 

bertanya. “Memasak, menyapu adalah kegiatan yang dilakukan di lingkungan 

apakah ?”. Ada dua jawaban dari siswa yang dominan yaitu keluarga dan 

rumah. “Jadi, apakah tugas seorang ibu ?”. Siswa menjawab, “ mengurus 

keluarga, Bu.”  

Guru kembali bercerita. “Sebelum Dinda dan Iping belajar, keluarga 

Pak Banu berkumpul di ruang tengah. Tadi sore Pak Banu membei kue. Kue 

tersebut dimakan bersama-sama dengan keluarganya. Jika tiap anggota keluar-

ga memakan 2 kue, berapakah kue yang dimakan seluruh keluarga Pak 

Banu?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, guru meminta 4 siswa maju ke 
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depan. Siswa memiliki antusias yang cukup tinggi untuk maju ke depan. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tunjuk jari. Hanya beberapa siswa 

yang tidak tunjuk jari yaitu siswa AN dan FNZ. Siswa NPN, ADNA, RA, dan 

ARU maju ke depan. Mereka berperan sebagai anggota keluarga Pak Banu. 

Guru membagikan manik-manik sebanyak 2 biji kepada setiap anak. Kemudi-

an siswa diminta untuk menghitung semua manik-manik yang dibawa keluar-

ga Pak Banu. Jumlah manik-manik tersebut adalah banyaknya kue yang dima-

kan keluarga Pak Banu. Siswa ARU menuliskan kalimat perkalian di papan 

tulis.  

Guru memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 

Beberapa siswa yaitu RT, FIN, PYA, ABS, SM, NN, dan NS maju ke depan 

untuk menyelesaikan. Pada saat maju ke depan, siswa ABS justru joget-joget 

sendiri. Pada saat guru menyampaikan cerita, ada beberapa siswa yang justru 

bicara sendiri. Siswa-siswa tersebut adalah RA dan ADNA. Ada juga bebera-

pa siswa yang kurang fokus. Pandangan siswa  tidak tertuju pada Guru. Siswa 

tersebut adalah IDC, MN, dan TFS. Guru menutup tahapan ini dengan meng-

ajukan pertanyaan, “Apakah sudah paham Anak-Anak ?”. Siswa menjawab, 

“Sudah Bu”. 

Mengajukan Pertanyaan (Think) 

Setelah tahapan memperkenalkan dan mencontohkan media manipu-

latif, guru mengajukan pertanyaan (Think). Pertanyaan yang diajukan guru 

tertuang dalam lembar kerja siswa (LKS) yang dikerjakan secara individu. 

Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) kepada seluruh siswa. Siswa 
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memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individu 

dalam waktu 5 menit. Guru berkeliling kelas untuk memantau dan mengingat-

kan siswa agar mengerjakan secara mandiri. Beberapa siswa mencontek pe-

kerjaan teman sebangkunya. Siswa yang mencontek adalah RT, IDC, ABS, 

DSP, PYA, dan F. Karena siswa ABS memiliki kemampuan membaca yang 

rendah, guru membacakan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum waktu berakhir, 

ada beberapa siswa yang sudah berhasil menyelesaikan lembar kerja siswa 

(LKS). Siswa RT, ARU, NS, DL, NN, IGS. Guru meminta mereka untuk 

mengecek kembali jawabannya. Waktu yang diberikan telah berakhir. Seba-

gian besar siswa belum menyelesaikan seluruh pertanyaan. 

Diskusi Berpasangan (pair) 

Siswa berpasangan sesuai dengan instruksi guru. Pada siklus I perte-

muan 2 ini, pasangan mengikuti pasangan yang telah ditentukan oleh guru 

pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa siswa yaitu FNZ dan ACP  tidak 

bersedia bergabung dengan pasangan yang telah ditentukan guru. Guru ber-

sama kolaborator membujuk kedua siswa tersebut.  

Guru menyampaikan peraturan dalam diskusi berpasangan. Setelah itu, 

guru membagikan lembar kerja berpasangan dan manik-manik (media mani-

pulatif). Soal-soal yang ada di lembar kerja berpasangan sama dengan soal 

yang ada di lembar kerja siswa (LKS). Setelah menerima lembar kerja ber-

pasangan, siswa berdiskusi dengan pasangannya. Guru berkeliling untuk 

mengawasi dan membimbing siswa dalam berdiskusi. Guru mendapatkan 

laporan bahwa ABS dan IDC tidak mau membagi media manipulatif (manik-
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manik) dengan pasangannya. Guru menghampiri kedua siswa tersebut dan 

menasihatinya. 

Sedangkan RT dan DSP tidak mau ikut serta dalam bereksplorasi 

menggunakan media manipulatif. Guru menasihati dan memantau kedua siswa 

sampai mereka bersedia mengambil bagian dalam kegiatan eksplorasi dengan 

media manipulatif. Ketika diskusi berpasangan berlangsung, ada beberapa 

siswa yang mondar-mandir yaitu DS dan PYA. Guru memberikan teguran 

untuk mengembalikan kelas ke suasana yang kondusif. “ Ayo, perhatikan 

semuanya!. Hitungan ke 3 semua siswa duduk di bangkunya. Siapa yang tidak 

duduk akan mendapatkan hukuman dari Bu guru” , kata Guru. 

Membimbing presentasi siswa (share) 

Waktu untuk berdiskusi telah habis. Kegiatan dilanjutkan dengan 

presentasi siswa (Share). Keinginan siswa untuk maju mempresentasikan hasil 

diskusinya sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang tunjuk jari 

ketika guru menentukan pasangan yang maju. Pada Siklus I pertemuan 2 ini 

ada 8 pasangan siswa yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

Ketika Pasangan ABS mempresentasikan hasil diskusi, siswa FAP membuat 

kegaduhan. Seketika, guru menginstruksikan kepada pasangan ABS untuk 

menghentikan sejenak presentasi dan memberikan pertanyaan kepada siswa 

FAP. Siswa FAP tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan 

benar.  

Konfirmasi hasil diskusi dilakukan sesaat setelah pasangan siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah presentasi, siswa membuat tabel 
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manipulatif. Guru memberikan contoh tabel manipulatif. Siswa membuat tabel 

manipulatif dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa siswa yang mengajukan 

pertanyaan berkenaan membuat tabel manipulatif yaitu SM, WM, SA. 

Kegiatan dilanjutkan dengan menempel hasil diskusi dan tabel manipulatif. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyaksikan hasil diskusi 

yang ditempel di kelas. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok terbaik 

yaitu kelompok ABS.  

d. Kegiatan akhir 

Kegiatan akhir berlangsung selama 15 menit. Guru dan siswa menyim-

pulkan pelajaran secara bersama-sama. Setelah itu siswa mengerjakan soal 

evaluasi. Siswa ABS memiliki kemampuan yang cukup rendah dalam mem-

baca. Karena itulah, guru memberikan bantuan kepada ABS. Guru mendikte-

kan soal evaluasi. Pada saat mengerjakan soal evaluasi, ada siswa yang ber-

jalan menuju ke bagian belakang dan menyaksikan kembali hasil diskusi yang 

ditempel. Siswa tersebut adalah RT. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

menyampaian rencana pertemuan selanjutnya dan  ucapan salam dari guru.  

4.2.2.3   Hasil Observasi Pembelajaran Siklus I pertemuan 2 

4.2.2.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 2 dalam pem-

belajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

 
No. Indikator Tingkat  

Kemampuan 
Skor Kategori 

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka pelajaran    √ 4 Sangat Baik 
2. Keterampilan bertanya   √  3 Baik 
3. Keterampilan membimbing 

diskusi berpasangan 
  √  3 Baik 

4. Keterampilan menjelaskan materi  √   2 Cukup 
5. Keterampilan mengadakan variasi   √  3 Baik 
6. Keterampilan menggunakan 

media manipulatif 
   √ 4 Sangat Baik 

7. Keterampilan membimbing siswa 
dalam menyelesaikan masalah 

  √  3 Baik 

8. Keterampilan mengelola iklim 
pembelajaran di kelas 

  √  3 Baik 

9. Keterampilan membimbing 
presentasi siswa 

   √ 4 Sangat Baik 

10. Keterampilan memberi penguatan   √  3 Baik 

11. Keterampilan menutup pelajaran   √  3 Baik 

12. Materi yang disajikan dalam 
pembelajaran 

   √ 4 Sangat Baik 

13. Kualitas media manipulatif yang 
digunakan. 

   √ 4 Sangat Baik 

Jumlah Skor Total 43 Baik  
Rerata  3,30 

 
Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 2 dalam pem-

belajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif diperoleh skor 43 dengan rerata skor adalah 3,30 dengan kategori baik 

(B).  

a. Keterampilan membuka pembelajaran 

Indikator keterampilan membuka pelajaran pada siklus I pertemuan 2 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor yang telah 
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ditetapkan tampak pada pembelajaran. Keempat deskriptor tersebut adalah gu-

ru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada 

siswa, guru menyampaikan tema atau garis besar materi yang akan dipelajari, 

dan guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan materi sebelumnya de-

ngan materi yang akan dipelajari.  

b. Keterampilan bertanya 

Indikator keterampilan bertanya memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik pada pembelajaran siklus I pertemuan 2. Deskriptor yang tampak se-

banyak 3. Ketiga deskriptor  tersebut adalah pertanyaan diutarakan dari per-

tanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang kompleks, adanya pertanyaan 

pelacak atau pancingan, dan memberikan waktu berpikir kepada siswa. Se-

dangkan deskriptor yang tidak tampak adalah pertanyaan yang diungkapkan 

memiliki tingkat kognitif yang bervariasi.   

c. Keterampilan membimbing diskusi berpasangan 

Indikator keterampilan membimbing diskusi berpasangan pada siklus I 

pertemuan 2 memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tam-

pak sebanyak 3 yaitu memberikan lembar kerja siswa untuk merangsang siswa 

berpikir, menjelaskan peraturan dalam diskusi berpasangan, dan membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan. Sedangkan indikator yang tidak tampak 

adalah memberikan perhatian kepada setiap pasangan siswa. 

d. Keterampilan menjelaskan materi 

Indikator keterampilan menjelaskan materi pada siklus I pertemuan 2 

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah 2 
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yaitu menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami dan adanya 

variasi dalam penyajian materi. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada 

pembelajaran siklus I pertemuan 2 adalah contoh kontekstual dan feedback 

dalam menjelaskan materi. Guru belum menghadirkan kedua deskriptor 

tersebut pada saat pembelajaran. 

e. Keterampilan mengadakan variasi 

Indikator keterampilan mengadakan variasi  mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik pada siklus I pertemuan 2. Dari keempat deskriptor yang 

tampak, hanya satu deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak 

adalah suara guru bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada di kelas, adanya 

variasi posisi guru dalam mengajar, dan menggunakan lebih dari satu media 

dalam pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak adalah pandangan mata ke 

seluruh siswa dengan sama rata.  

f. Keterampilan menggunakan media manipulatif. 

Indikator keterampilan menggunakan media manipulatif pada siklus I 

pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua 

deskriptor tampak pada pembelajaran di siklus I pertemuan 2. Deskriptor 

tersebut adalah media yang digunakan sesuai dengan tema dan materi, 

mencontohkan penggunaan media manipulatif, memberikan contoh membuat 

tabel manipulatif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggunakan media manipulatif. 
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g. Keterampilan membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah 

Indikator keterampilan membimbing siswa dalam menyelesaikan 

masalah mendapatkan skor 3 dengan kategori baik pada siklus I pertemuan 2. 

Deskriptor yang tampak sebanyak 3 yaitu memberikan waktu kepada siswa 

untuk berpikir, memberikan pertanyaan stimulus kepada siswa untuk 

membantu menemukan solusi atau jawaban, dan merespon informasi yang 

disampaikan oleh siswa. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak adalah 

menanggapi penyelesaian masalah dari siswa. 

h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Indikator keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas pada 

siklus I pertemuan 2 mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor 

yang tampak sebanyak 3 yaitu memberikan teguran yang tegas, jelas, dan ter-

tuju untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif, penataan kelas sesuai 

model pembelajaran, dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Deskriptor 

yang tidak tampak adalah mengatur jalannya proses KBM yang menyenang-

kan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan 

antusias.    

i. Keterampilan membimbing presentasi siswa 

Indikator keterampilan membimbing presentasi siswa pada siklus I 

pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskrip-

tor yang berjumlah 4 tampak pada pembelajaran siklus I pertemuan 2. Ke-

empat deskriptor yang tampak adalah memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan hasil diskusi, mengatur jalannya presentasi, memberikan 
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pertanyaan stimulus berkenaan dengan hasil presentasi, dan menyimpulkan 

presentasi dengan memberikan penguatan. 

j. Keterampilan memberi penguatan 

Indikator keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 3 

dengan kategori baik pada siklus I pertemuan 2. Deskriptor yang tampak se-

banyak 3 yaitu memberikan penguatan kepada pasangan terbaik, penguatan 

diberikan dengan segera setelah muncul respon, penguatan yang diberikan 

bervariasi baik berupa verbal maupun non verbal. Deskriptor yang tidak tam-

pak adalah pengautan diberikan dengan jelas dan menyebutkan nama siswa.  

k. Keterampilan menutup pelajaran 

Indikator keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik pada siklus I pertemuan 2. Deskriptor yang tampak adalah 3. 

Ketiga deskriptor tersebut adalah membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran, membimbing siswa membuat tabel manipulatif, dan member-

kan evaluasi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dalam RPP. 

Sedangkan deskriptor yang tidak tampak adalah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya materi yang belum dipahami. 

l. Materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Indikator materi yang disajikan dalam pembelajaran pada siklus I 

pertemuan 2 mendapatkan skor  4 dengan kategori sangat baik.  Semua des-

kriptor tampak pada saat pembelajaran. Deskriptor yang tampak adalah materi 

yang disajikan sesuai dengan tema, standart kompetensi (SK), kompetensi 

dasar (KD), indikator, dan tujuan penelitian; materi pembelajaran disajikan 
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secara sistematis, adanya pengkaitan dengan materi lainnya, dan dapat meng-

aktifkan siswa dalam pembelajaran. 

m. Kualitas media manipulatif yang digunakan 

Indikator kualitas media manipulatif yang digunakan dalam siklus I 

pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskrip-

tor yang berjumlah 4 tampak semua. Keempat deskriptor tersebut adalah men-

jadikan suasana kelas yang aktif, membantu siswa memahami materi, meng-

akomodasi interaksi antara guru dengan siswa, dan sesuai taraf berpikir siswa. 

4.1.2.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan 

menggunakan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada siklus I 

pertemuan 2 diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.8  
Data Hasil Observasi Akivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif pada siklus I pertemuan 2 memperoleh jumlah rata-rata skor 

13,63 dengan kategori baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

Indikator siswa memperhatikan penjelasan guru pada siklus I 

pertemuan 2 menperoleh skor rata-rata 2,33 dengan kategori cukup. Siswa RT, 

ADNA, FDA, MDP memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor 

yang tampak sebanyak 3 yaitu siswa tenang saat guru menjelaskan, pandangan 

siswa tertuju pada guru, dan menulis informasi baru atau hal-hal penting. 

Sedangkan siswa SM, SA, ABS, DSP, RA, TFS,dan MN mendapatkan skor 2 

dengan kategori cukup. Hal ini dikarenakan mereka hanya memiliki 2 

deskriptor yang tampak. Deskriptor yang tampak untuk siswa SM, SA, ABS, 

DSP, dan RA adalah siswa tenang saat guru menjelaskan dan pandangan siswa 

tertuju pada guru. Sedangkan deskriptor yang tampak untuk siswa TFS dan 

MN adalah siswa tenang saat guru menjelaskan dan menulis informasi baru 

atau hal-hal penting. 

b. Siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi (Think) 

Indikator siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi 

(Think) pada siklus I pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 2,75 dan masuk 

dalam kategori baik. Siswa SM, SA, ADNA, FDA, MDP, TFS, MN, RA, dan 

RT mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan mera hanya 
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memiliki 3 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang tampak untuk siswa SM, 

SA, ADNA, FDA, MDP, TFS, MN, dan RA adalah memperkirakan strategi 

atau cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan 

menulis pemecahan masalah. Sedangkan deskriptor yang tampak untuk siswa 

RT adalah memperkirakan strategi atau cara menyelesaikan masalah, 

menyelesaikan masalah secara mandiri, dan mengecek kebenaran jawaban. 

Siswa IDC, ABS, dan DSP memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini 

dikarenakan siswa IDC, ABS, dan DSP memiliki 2 deskriptor yang tampak 

yaitu memperkirakan strategi atau cara menyelesaikan masalah dan menulis 

pemecahan masalah. 

c. Siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) 

Indikator siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) pada 

siklus I pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 3,25 dengan kategori baik. 

Siswa TFS, DSP, MN, dan RA mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Mereka mempunyai 4 deskriptor yang tampak atau dengan kata lain 

semua deskriptor tampak. Deskriptor tersebut adalah membagi hasil pemikiran 

yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, 

bekerja sama dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, menghargai 

pendapat dari pasangannya, dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah 

disediakan.  

Sedangkan siswa RT, IDC, ADNA, FDA, ABS, MDP, dan SM 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 

3. Untuk siswa RT, IDC, ADNA, FDA, ABS, dan MDP deskriptor yang 
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tampak adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada 

pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya 

untuk menemukan jawaban, dan menghargai pendapat dari pasangannya. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa SM adalah membagi hasil pemikiran 

yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, 

bekerja sama dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, dan 

menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disediakan. 

Siswa SA memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

tampak sebanyak 2 yaitu membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh 

kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut dan bekerja sama dengan 

pasangannya untuk menemukan jawaban. 

d. Siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

Indikator siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan 

masalah pada siklus I pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 3 dengan 

kategori baik. Siswa ABS, TFS, dan RA mendapatkan nilai 4 dengan kategori 

sangat baik. Semua deskriptor yang telah ditetapkan tampak. Deskritor 

tersebut adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan benar, berbagi 

dengan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif, menggunakan 

media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru, dan 

menggunakan media manipulatif untuk mencarimasalah lainnya. 

Sedangkan siswa SM, RT, IDC, SA, ADNA, DSP, dan MN 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Ini dikarenakan deskriptor yang 

tampak sebanyak 3. Deskriptor yang tampak untuk siswa SM, RT, IDC, SA, 
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ADNA, dan DSP adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan benar, 

berbagi dengan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif, dan 

menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberi-

kan guru. Deskriptor yang tampak untuk siswa MN adalah siswa menggun-

akan media manipulatif dengan benar, menggunakan media manipulatif untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru, dan menggunakan media mani-

pulatif untuk mencarimasalah lainnya. 

Siswa FDA dan MDP memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal 

ini dikarenakan deskriptor yang tampak sebanyak 2 yaitu siswa menggunakan 

media manipulatif dengan benar dan menggunakan media manipulatif untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru. 

e. Siswa menyampaikan hasil diskusi (Share) 

Indikator siswa menyampaikan hasil diskusi pada siklus I pertemuan 2 

memperoleh skor rata-rata 2, 3 dengan kategori cukup. Siswa SA, DSP, SM, 

dan ABS mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Untuk 

siswa SA dan DSP, deskriptor yang tampak adalah memiliki keberanian untuk 

maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau 

lisan, dan menyampaikan diskusi dengan sikap yang baik. Sedangkan untuk 

siswa SM dan ABS adalah memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, 

mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan, dan ketepatan hasil 

belajar. 

Siswa IDC, FDA, MN, TFS,  RT, ADNA, MDP, dan RA memperoleh 

skor 2 dan masuk dalam katerori cukup. Hal ini ditunjukkan dari deskriptor 



146 
 

 
 

yang tampak berjumlah 2. Untuk siswa IDC, FDA, MN, dan TFS, deskriptor 

yang tampak adalah mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan 

dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan deskriptor untuk RT, ADNA, MDP, 

dan RA adalah memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas dan mau 

menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan. 

4.1.2.3.3 Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2. 

Tabel 4.9  
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa yang Menjadi Fokus 

Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus I Pertemuan 2 
  

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 0 0 % Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 1   8, 33 %   Baik Tuntas 
    62  -  74 4 33, 33%  Cukup Tuntas 

≤ 61 7 58, 34%  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  12 100 %   
Rata-rata 61, 25 
Nilai Terendah 40 
Nilai Tertinggi 80 

 

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa 5 dari 12 siswa yang menjadi 

fokus pengamatan aktivitas siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Satu siswa memperoleh nilai pada interval 75-87 dengan 

kategori baik dan 4 siswa memperoleh nilai pada interval 62-74 dengan kategori 

cukup. Nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 80 dan nilai terendah adalah 

40. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus pengamatan 

aktivitas siswa adalah 61, 25. 
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Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar ranah kognitif siswa yang 

menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa disajikan tabel berikut. 

Tabel 4.10 
Analisis Hasil Belajar Siswa yang Menjadi Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa 

pada Siklus I Pertemuan 2 
 

No. Aspek Data Siklus I 
pertemuan 1 

Data Siklus I 
pertemuan 2 

1. Rata-rata 45 61, 25 
2. Nilai terendah 30 40 
3. Nilai tertinggi 70 80 
4. Pesentase ketuntasan 25% 41, 66% 
5. Persentase ketidaktuntasan 75% 58, 34% 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan pada hasil 

belajar siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa. Rata-rata hasil 

belajar mengalami peningkatan dari 45 menjadi 61,25. Pada siklus I pertemuan 1 

nilai terendah yang dicapai adalah 30 dan nilai tertinggi adalah 70. Pada siklus I 

pertemuan 2 nilai terendah yang dicapai siswa adalah 40 dan nilai tertinggi adalah 

80. Persentase ketuntasan ke-12 siswa tersebut juga mengalami peningkatan dari 

25 % menjadi 41, 66%. 

Peningkatan juga terjadi pada ketuntasan klasikal hasil belajar ranah 

kognitif siswa kelas II SD Tugurejo 03 Semarang. Untuk mengetahui ketuntasan 

klasikal hasil belajar ranah kognitif juga terjadi pada dalam pembelajaran materi 

operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media manipulatif 

siklus I pertemuan 2 disajikan tabel berikut. 
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Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif  

Siklus I Pertemuan 2 
 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 6 14, 29% Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 12 28, 57%   Baik Tuntas 
    62  -  74 12 28, 57%  Cukup Tuntas 

≤ 61 12 28, 57%  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  42 100 %   
Rata-rata 71,43  
Nilai Terendah 40 
Nilai Tertinggi 90 
Presentase 
Ketuntasan 

71,43 % 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar ranah kognitif 

siklus I pertemuan 2 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 

adalah 71,43 dengan nilai terendah sebesar 40 dan nilai tertinggi 90. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai adalah 71,43 % (30 siswa dari 42 siswa) dan 28,57% (12 

siswa dari 42 siswa) belum berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berikut adalah diagram yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal 

hasil belajar ranah kognitif siswa kelas II SDN Tugurejo 03 pada siklus I 

pertemuan 2. 
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Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif  

Siklus I Pertemuan 2 
 

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

tabel berikut. 

Tabel 4.12 
Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 
No. Aspek Data Siklus I 

pertemuan 1 
Data Siklus I 
pertemuan 2 

1. Rata-rata 61,19 71, 43 
2. Nilai terendah 30 40 
3. Nilai tertinggi 80 90 
4. Pesentase ketuntasan 54,77 % 71,43 % 
5. Persentase ketidaktuntasan 45,23 % 28,57 % 

  

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata siklus I pertemuan 1 

adalah 61,19 dengan nilai terendah sebesar 30 dan nilai tertinggi adalah 80. 

Sebanyak 23 dari 42 siswa (54,77 %) berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal dan 19 siswa (45,23 %) masih memperoleh nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Setelah dilakukan pembelajaran siklus I pertemuan 2 

nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan menjadi 71, 43 dengan nilai tertendah 
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adalah 40 dan nilai tertinggi sebesar 90. Jumlah siswa yang berhasil mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) juga mengalami peningkatan menjadi 30 

siswa (71,43 %) dan siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) berkurang menjadi 12 siswa (28,57 %). 

Ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif siklus I pertemuan 2 

adalah 71,43 %. Ketuntasan tersebut belum mencapai target yang diinginkan 

sebagaimana tercantum dalam indikator keberhasilan yaitu ≥85%. 

4.2.2.4   Refleksi 

Refleksi difokuskan pada permasalahan dan keberhasilan pada saat siklus I 

pertemuan 2. Berikut ini adalah permasalahan yang muncul dalam siklus I 

pertemuan 2. 

a. Masih ada siswa yang gaduh dan jalan-jalan sendiri. 

b. Masih ada siswa yang mencontek pekerjaan temannya. 

c. Satu siswa dengan kemampuan membaca rendah. 

d. Ada siswa yang mendominasi ketika berdiskusi berpasangan. 

e. Ketika presentasi sedang berlangsung, masih ada siswa yang tidak 

memperhatikan.  

f. Hasil evaluasi ranah kognitif siswa pada siklus I pertemuan 2 menunjukkan 

masih ada 12 dari 42 siswa (28,57 % ) yang  belum tuntas, ketuntasan belajar 

sebesar 71,43 %. Ketuntasan belajar siklus I pertemuan 2 sudah mengalami 

pening-katan bila dibandingkan dengan siklus I pertemuan 1. Namun belum 

memenu-hi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 
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Berikut adalah keberhasilan yang dicapai pada siklus I pertenuan 2. 

a. Posisi guru dalam mengajar telah bervariasi. 

b. Penggunaan model Think Pair Share dirasa tepat karena siswa menjadi lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

c. Penggunaan media manipulatif dirasa tepat karena membantu siswa 

memahami materi dan lebih mengaktifkan siswa. 

d. Keterampilan guru dalam mengajar masuk dalam kategori baik. 

e. Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori baik. 

4.2.2.5   Revisi 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I 

pertemuan 2, maka diadakan revisi dan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 

Berikut adalah perbaikan-perbaikan pada siklus II pertemuan 1. 

a. Guru menegur dengan keras siswa yang gaduh dan jalan-jalan sesuka hati. 

b. Guru mengawasi dengan lebih teliti saat proses think. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa tidak mempunyai kesempatan untuk mencontek.  

c. Guru memberikan perlakuan khusus pada siswa dengan kemampuan membaca 

rendah yaitu mendiktekan. Selain itu, siswa sebangku juga membantu dengan 

membaca soal atau bacaan dengan nyaring  

d. Guru mengajukan kesepakatan sebelum melaksanakan diskusi yaitu siswa 

tidak akan memperoleh nilai jika tidak dikerjakan bersama-sama. 

e. Guru mengajukan kesepakatan yaitu siswa yang tidak memperhatikan saat 

presentasi tidak ditunjuk untuk maju mempresentasikan hasil diskusi. Guru 

juga mengajukan pertanyaan kepada siswa yang tidak memperhatikan. 
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4.2.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 1 

4.2.3.1   Perencanaan 

Siklus II pertemuan 1 diawali dengan perencanaan. Berikut adalah peren-

canaan yang dilakukan dalam siklus II  pertemuan 1. 

a. Mempelajari model pembelajaran Think Pair Share dan media manipulatif. 

b. Mengidentifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator mata pelajaran yang dikaitkan yaitu matematika, IPA, dan IPS. 

Identifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan indikator 

terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  siklus II pertemuan 

1. 

c. Menentukan tema pembelajaran yaitu keluarga.  

d. Menyusun jaringan tema. Jaringan tema dapat dilihat di lampiran RPP siklus 

II pertemuan 1. 

e. Menentukan jenis media manipulatif yang digunakan yaitu stik es krim. 

f. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilihat dilampiran. 

g. Menyiapkan dan membuat media pembelajaran serta alat peraga yaitu stik es 

krim dan wayang berserta latarnya. 

h. Menyiapkan alat evalusi berupa tes tertulis. 

i. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 



153 
 

 
 

j. Menyiapkan catatan lapangan. 

4.2.3.2   Pelaksanaan 

Berdasarkan video pelaksanaan pembelajaran dan hasil catatan lapangan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan 1 diperoleh data sebagai 

berikut. 

Nama sekolah   :  SDN Tugurejo 03 Semarang  

Hari/ tanggal  :  Senin, 13 Mei 2013 

Tema    :  Keluarga 

Kelas/ semester :  II/ 2 

Alokasi waktu  :  3 x 35 menit 

Pukul    :  10.00 WIB sampai dengan 11.45 WIB 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 1 terdiri atas beberapa 

tahap yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Pra kegiatan 

Pra kegiatan berlangsung selama 10 menit. Pra kegiatan dimulai ketika 

guru mengkondisikan siswa masuk ke dalam kelas. Siswa berbaris dengan rapi 

di luar kelas. Siswa berjabat tangan dengan guru sebelum masuk ke dalam 

kelas. Setelah semua siswa berada di dalam kelas, guru menginstruksikan 

kepada siswa untuk merapikan tempat duduknya. Ketua kelas yaitu ARU 

memimpin berdoa di depan kelas. Setelah itu guru mengabsen siswa. Semua 

siswa hadir pada pembelajaran siklus II pertemuan 1. 
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b. Kegiatan awal 

Kegiatan awal berlangsung selama 10 menit. Kegiatan awal dimulai 

dengan kegiatan motivasi. “Sebelum pelajaran dimulai, bermain apa menyanyi 

dahulu?”, ucap Guru. Dari jawaban siswa diketahui jika siswa menghendaki 

bermain dan menyanyi. Dengan dipandu guru, siswa bermain senam otak dan 

menyanyikan lagu “Bangun Tidur”. Siswa DS tidak mau berdiri pada saat 

bernyanyi. Guru menegur siswa DS. Siswa bermain dan bernyanyi dengan 

semangat. Siswa ABS melompat-lompat dan berjoget-joget saat bernyanyi.  

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan apresepsi. “Masih ingatkah ka-

lian dengan pelajaran yang lalu?”, tanya guru. Dengan serentak siswa men-

jawab, “Iya Bu”. Guru menanyakan materi yang dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan tema pembelajaran. Gu-

ru menyampikan dan menulis tema pembelajaran di papan tulis. Setelah itu, 

guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Pada saat kegiatan awal 

berlangsung, siswa SA dan VV berdiri. Hal tersebut dikarenakan mereka 

duduk di kursi paling belakang. 

c. Kegiatan inti 

Kegiatan inti berlangsung selama 60 menit. Kegiatan inti terdiri atas 

beberapa tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran ope-

rasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media manipulatif.  

Memperkenalkan dan mencontohkan media manipulatif  

Tahapan memperkenalkan dan mencontohkan media manipulatif, 

dimulai dengan guru mempersiapkan media. Media yang digunakan dalam 
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pembelajaran siklus II pertemuan 1 adalah wayang dan stik es krim. Guru 

memasang latar wayang di papan tulis. Setelah itu, guru mulai memainkan 

wayang. Pada pembelajaran siklus II pertemuan 1, materi pembelajaran berupa 

cerita ilustrasi yang berjudul “Hari Minggu”. Cerita ilustrasi tersebut 

disampaikan melalui media wayang.  

 “Anak-anak, hari apakah yang paling kalian tunggu-tunggu?”, tanya 

guru. “Hari minggu, Bu”, jawab anak-anak dengan serentak. Guru mulai 

bercerita. “Hari minggu adalah hari yang menyenangkan. Termasuk bagi Iping 

dan Dinda. Mereka sangat menunggu-nunggu. Walaupun libur sekolah, Iping 

dan Dinda tetap bangun pagi. Seperti hari Minggu ini. Pak Banu 

membangunkan mereka pagi-pagi sekali. Ibu Banu sedang sakit. Karena itulah 

mereka berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Dinda bertugas 

menjemur pakaian yang telah dicuci oleh Ayah. Sedangkan Iping bertugas 

untuk membeli lauk dan buah ke pasar”. Guru bertanya, “Cerita tersebut 

adalah contoh pengalaman dalam anggota keluarga. Siapa yang bisa menceri-

takan pengalamannya sebagai anggota keluarga ?”. Beberapa siswa tunjuk jari. 

Siswa tersebut adalah ARU, NS, IGS, NN, dan TW. Siswa NS menceri-takan 

pengalamannya ketika ia membelikan obat perut untuk Ibu ke warung. Siswa 

TW menceritakan pengalamannya membantu ibu menyapu halaman.  

Guru melanjutkan ceritanya sambil memainkan wayang. “Dinda me-

nuju ke pekarangan. Ia akan menjemur baju yang telah dicuci ayah. Sebelum 

menjemur baju, Dinda menghitung jepitan baju yang ada di jemuran”. Lalu 

secara bersama-sama, siswa menghitung jumlah jepitan pakaian yang ada di 
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jemuran.  Guru bertanya, “Baju yang akan dijemur oleh Dinda berjumlah 6. 

Jika baju tersebut akan dijepit dengan jepitan baju dengan jumlah yang sama 

untuk tiap bajunya, berapa jumlah jepitan yang digunakan untuk menjepit tiap 

baju?”. Siswa FDA maju ke depan untuk menghitunya. Untuk menemukan 

jawabannya, siswa FDA mempraktikkan langsung menjemur baju. Setelah itu 

siswa FDA menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Guru 

memberikan beberapa contoh pembagian suatu dengan bilangan itu sendiri 

sampai siswa menemukan sifat dari pembagian suatu bilangan dengan 

bilangan itu sendiri.  

“Untuk apa baju dijemur?”, tanya guru. Siswa DL menjawab, “ Supaya 

kering Bu”. Guru kembali bertanya, “Ya, benar. Baju dijemur supaya kering. 

Siapa yang dapat menjelaskan mengapa bisa kering?”.  Jawaban dari beberapa 

siswa belum sempurna. Kemudian guru mengajukan pertanyaan untuk mem-

bantu siswa menemukan jawabannya. “Apabila hari sedang mendung, apakah 

baju yang dijemur bisa kering?”. Siswa menjawab, “Tidak Bu”.  “Mengapa 

demikian?”, tanya Guru kemudian. “Tidak ada matahari Bu” , jawab siswa 

ARU. Kemudian guru menjelaskan manfaat dari sinar matahari.  

Guru mengganti latar wayang dan mulai memainkan wayangnya. 

“Tugas Iping adalah membeli lauk dan buah ke pasar. Iping pergi ke pasar 

dengan berjalan kaki. Saat perjalanan, Iping bertemu Paman Budi. Paman 

Budi member pensil sebanyak 12 biji. Pensil tersebut akan dibagi sama rata 

dengan Dinda. Dinda memiliki 2 kotak pensil. Jika kedua kotak pensil tersebut 

diisi dengan pensil pemberian paman dengan sama rata, berapakah jumlah 
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pensil di tiap kotak pensil?” . Untuk menemukan jawabannya, Guru menye-

diakan stik es krim yang berbentuk seperti pensil. Siswa ABS, MDP, dan DS 

maju ke depan. Siswa DS membagi stik es krim kepada ABS dan MDP 

dengan sama rata. Setelah mendapatkan hasilnya, siswa DS membagi lagi 

pensil yang dibawa MDP ke dalam dua kotak.  

Pada saat siswa ABS, MDP, dan DS mengerjakan soal di depan, siswa  

TFS membuat kegaduhan. Guru memberikan teguran kepada siswa TFS agar 

memperhatikan. 

Mengajukan Pertanyaan (Think) 

Setelah siswa memahami materi pembelajaran, guru memberikan 

lembar kerja siswa yang berbentuk komik. Setiap siswa menerima komik yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diselesaikan  

secara individu. Siswa RT dan ABS tidak mengerjakan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut secara mandiri. Mereka mencontek pekerjaan teman sebangkunya. 

Setelah waktu yang diberikan habis, guru menginstruksikan kepada siswa 

untuk menghentikan kegiatannya. 

Diskusi Berpasangan (pair) 

Tahapan ini dimulai dengan penjelasan yang diberikan oleh guru 

mengenai peraturan-peraturan dalam melakukan diskusi berpasangan. 

Kemudian guru membagikan lembar kerja berpasangan dan stik es krim 

(media manipulatif). Siswa berdiskusi dengan pasangannya untuk 

mengerjakan lembar kerja pasangan. Sementara itu, guru berkeliling kelas 

untuk mengawasi dan membimbing siswa dalam berdiskusi. Guru 
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mengingatkan agar semua siswa ikut serta dalam mengerjakan soal yang ada 

di komik. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada siswa yang berpangku tangan. 

Ketika sampai di meja siswa VV dan SA, guru mendapatkan pertanya-

an. “Bu guru, menjemur garam termasuk kegiatan yang memanfaatkan mata-

hari kan?”, tanya siswa VV. “Iya Vin, tepat sekali”, jawab guru. “Lha to benar 

Bid. Kamu tidak mendengarkan jawabanku kok!” , kata VV kepada SA. Guru 

menasihati pasangan tersebut supaya mengerjakan dengan diskusi dan 

menghargai pendapat temannya. Ketika sampai di meja siswa DSP, ia sedang 

asyik bermain dengan stik es krim. Ternyata siswa DSP sedang bermain 

perkalian dengan pasangannya. 

Siswa terlihat sangat antusias dengan komik yang mereka dapatkan. 

Bahkan ada beberapa siswa yang meminta komik tersebut. Siswa tersebut 

adalah AN, PYA, dan F. Tahapan diskusi berpasangan pada siklus II 

pertemuan 1 berjalan dengan lancar.  Jika ada siswa yang tidak tertib dan 

membuat kegaduhan, guru segera mendekti kemudian memberikan teguran. 

Membimbing presentasi siswa (share) 

Waktu untuk berdiskusi telah berakhir, beberapa pasangan siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya. Hampir semua pasangan siswa 

berkeinginan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan. 

Pasangan yang tidak mau mempresentasikan hasil diskusinya adalah NN-

MDP dan RA-AAP. Ketika presentasi sedang berlangsung, ada beberapa 

pasangan siswa yang tidak memperhatikan. Kemudian guru menggunaan 

sapaan “Hay-Hello” untuk memusatkan perhatian mereka. Kebanyakan siswa 
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masih menggunakan sikap yang kurang tepat dalam mempresentasikan hasil 

diskusi. Banyak diantara mereka yang menutup muka ketika membacakan 

hasil diskusi.  

Untuk soal pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, 

semua pasangan menjawab dengan tepat. Sedangkan untuk soal cerita yang 

berkaitan dengan pembagian, masih ada pasangan siswa yang jawabannya 

kurang tepat. Pasangan tersebut adalah DSP-PYA.   

Karena keterbatasan waktu, tidak semua pasangan mendapatkan 

kesempatan untuk mempresentasikan ke depan. Hasil diskusi siswa digantung 

di tali yang telah disediakan oleh guru. Hasil diskusi tersebut bisa dilihat oleh 

seluruh siswa. 

d. Kegiatan akhir 

Kegiatan akhir berlangsung selama 20 menit. Guru dan siswa menyim-

pulkan pelajaran secara bersama-sama. Kemudian guru menunjukkan tabel 

manipulatif. Guru menjelaskan kembali komponen dalam tabel manipulatif. 

Pada pertemuan siklus II pertemuan 1, siswa tidak membuat tabel manipulatif. 

Hal ini dikarenakan jenis media manipulatif yang digunakan sama seperti pada 

siklus I pertemuan 1. Setelah itu siswa mengerjakan soal evaluasi. Siswa ABS 

memiliki kemampuan yang cukup rendah dalam membaca. Karena itulah, gu-

ru memberikan bantuan kepada ABS. Guru mendiktekan soal evaluasi. Ada 

beberapa siswa yang berhasil menyelesaikan semua soal sebelum waktu ber-

akhir yaitu ARU, WM, dan NS. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

menyampaian rencana pertemuan selanjutnya dan ucapan salam dari guru.  
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4.2.3.3    Hasil Observasi Pembelajaran Siklus II  pertemuan 1 

4.2.3.3.1  Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 dalam pem-

belajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media ma-

nipulatif diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.13 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

 
No. Indikator Tingkat  

Kemampuan 
Skor Kategori 

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka pelajaran    √ 4 Sangat Baik 
2. Keterampilan bertanya   √  3 Baik 
3. Keterampilan membimbing 

diskusi berpasangan 
  √  3 Baik 

4. Keterampilan menjelaskan materi   √  3 Baik 
5. Keterampilan mengadakan variasi   √  3 Baik 
6. Keterampilan menggunakan 

media manipulatif 
   √ 4 Sangat Baik 

7. Keterampilan membimbing siswa 
dalam menyelesaikan masalah 

   √ 4 Sangat Baik 

8. Keterampilan mengelola iklim 
pembelajaran di kelas 

   √ 4 Sangat Baik 

9. Keterampilan membimbing 
presentasi siswa 

   √ 4 Sangat Baik 

10. Keterampilan memberi penguatan   √  3 Baik 

11. Keterampilan menutup pelajaran   √  3 Baik 

12. Materi yang disajikan dalam 
pembelajaran 

   √ 4 Sangat Baik 

13. Kualitas media manipulatif yang 
digunakan. 

   √ 4 Sangat Baik 

Jumlah Skor Total 46 Sangat Baik 
Rerata  3, 53 

 
Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1 dalam 

pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 
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manipulatif diperoleh skor 46 dengan rerata skor adalah 3,53 dengan kategori 

sangat baik (A).  

a. Keterampilan membuka pembelajaran 

Indikator keterampilan membuka pelajaran pada siklus II pertemuan 1 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor yang telah 

ditetapkan tampak pada pembelajaran siklus II pertemuan 1. Keempat deskrip-

tor tersebut adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberi-

kan motivasi kepada siswa, guru menyampaikan tema atau garis besar materi 

yang akan dipelajari, dan guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan ma-

teri sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.  

b. Keterampilan bertanya 

Indikator keterampilan bertanya memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik pada pembelajaran siklus II pertemuan 1. Deskriptor yang tampak se-

banyak 3. Ketiga deskriptor tersebut adalah pertanyaan diutarakan dari per-

tanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang kompleks, adanya pertanyaan pe-

lacak atau pancingan, dan memberikan waktu berpikir kepada siswa. Sedang-

kan deskriptor yang tidak tampak adalah pertanyaan yang diungkapkan me-

miliki tingkat kognitif yang bervariasi.   

c. Keterampilan membimbing diskusi berpasangan 

Indikator keterampilan membimbing diskusi berpasangan pada siklus 

II pertemuan 1 memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tam-

pak sebanyak 3 yaitu memberikan lembar kerja siswa untuk merangsang siswa 

berpikir, menjelaskan peraturan dalam diskusi berpasangan, dan membantu 
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kelompok yang mengalami kesulitan. Sedangkan indikator yang tidak tampak 

adalah memberikan perhatian kepada setiap pasangan siswa. 

d. Keterampilan menjelaskan materi 

Indikator keterampilan menjelaskan materi pada siklus II pertemuan 1 

memperolah skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 2 

yaitu menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami, adanya 

variasi dalam penyajian materi, dan adanya feedback dalam menjelaskan 

materi. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada pembelajaran siklus II 

pertemuan 1 adalah disertai dengan contoh kontekstual.  

e. Keterampilan mengadakan variasi 

Indikator keterampilan mengadakan variasi memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik pada siklus II pertemuan 1. Dari keempat deskriptor yang 

tampak, hanya satu deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak 

adalah suara guru bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada di kelas, adanya 

variasi posisi guru dalam mengajar, dan menggunakan lebih dari satu media 

dalam pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak adalah pandangan mata ke 

seluruh siswa dengan sama rata.  

f. Keterampilan menggunakan media manipulatif. 

Indikator keterampilan menggunakan media manipulatif pada siklus II 

pertemuan 1 memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskrip-

tor tampak pada pembelajaran di siklus II pertemuan 1. Deskriptor tersebut 

adalah media yang digunakan sesuai dengan tema dan materi, mencontohkan 

penggunaan media manipulatif, memberikan contoh membuat tabel manipu-
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latif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media 

manipulatif. 

g. Keterampilan membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah 

Indikator keterampilan membimbing siswa dalam menyelesaikan ma-

salah memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik pada siklus II pertemuan 

1. Semua deskriptor yang telah ditetapkan tampak saat pembelajaran. Keempat 

deskriptor yang tampak yaitu memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir, 

memberikan pertanyaan stimulus kepada siswa untuk membantu menemukan 

solusi atau jawaban, dan merespon informasi yang disampaikan oleh siswa, 

dan menanggapi penyelesaian masalah dari siswa. 

h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Indikator keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas pada 

siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Des-

kriptor yang tampak sebanyak 4 atau dengan kata lain semua deskriptor tam-

pak. Keempat deskriptor tersebut adalah mengatur jalannya proses KBM yang 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

dengan antusias, memberikan teguran yang tegas, jelas, dan tertuju untuk 

menciptakan kondisi kelas yang kondusif, penataan kelas sesuai model 

pembelajaran, dan melibatkan siswa dalam pembelajaran.  

i. Keterampilan membimbing presentasi siswa 

Indikator keterampilan membimbing presentasi siswa pada siklus II 

pertemuan 1 memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskrip-

tor yang berjumlah 4 tampak pada pembelajaran siklus II pertemuan 1. Keem-
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pat deskriptor yang tampak adalah memberikan kesempatan kepada siswa un-

tuk menyampaikan hasil diskusi, mengatur jalannya presentasi, memberikan 

pertanyaan stimulus berkenaan dengan hasil presentasi, dan menyimpulkan 

presentasi dengan memberikan penguatan. 

j. Keterampilan memberi penguatan 

Indikator keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 3 

dengan kategori baik pada siklus II pertemuan 1. Deskriptor yang tampak se-

banyak 3 yaitu penguatan diberikan dengan jelas dan menyebutkan nama sis-

wa, memberikan penguatan kepada pasangan terbaik, penguatan yang diberi-

kan bervariasi baik berupa verbal maupun non verbal. Deskriptor yang tidak 

tampak adalah penguatan diberikan dengan segera setelah muncul respon. 

k. Keterampilan menutup pelajaran 

Indikator keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik pada siklus II pertemuan 1. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. 

Ketiga deskriptor tersebut adalah membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi 

yang belum dipahami, dan memberikan evaluasi sesuai dengan indikator yang 

telah ditentukan dalam RPP. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak adalah 

membimbing siswa membuat tabel manipulatif.  
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l. Materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Indikator materi yang disajikan dalam pembelajaran pada siklus II 

pertemuan 1 memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskrip-

tor tampak pada saat pembelajaran. Deskriptor yang tampak adalah materi 

yang disajikan sesuai dengan tema, standart kompetensi (SK), kompetensi da-

sar (KD), indikator, dan tujuan penelitian; materi pembelajaran disajikan se-

cara sistematis, adanya pengkaitan dengan materi lainnya, dan dapat mengak-

tifkan siswa dalam pembelajaran. 

m. Kualitas media manipulatif yang digunakan 

Indikator kualitas media manipulatif yang digunakan dalam siklus II 

pertemuan 1 memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskrip-

tor yang berjumlah 4 tampak semua. Keempat deskriptor tersebut adalah men-

jadikan suasana kelas yang aktif, membantu siswa memahami materi, meng-

akomodasi interaksi antara guru dengan siswa, dan sesuai taraf berpikir siswa. 

4.2.3.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan 

menggunakan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada siklus 

II pertemuan 1 diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.14 
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

 
 
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif pada siklus II pertemuan 1 memperoleh jumlah rata-rata skor 

16,41 dengan kategori baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II 

pertemuan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

Indikator siswa memperhatikan penjelasan guru pada siklus II 

pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 2,75 dengan kategori baik. Siswa SM, 

RT, IDC, FDA, MDP, DSP, MN, RA, dan ADNA memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Mereka memiliki 3 deskriptor yang tampak yaitu siswa 

memperhatikan penjelasan guru, pandangan siswa tertuju pada guru, dan 

A
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menulis informasi baru atau hal-hal yang penting. Sedangkan deskriptor yang 

tampak untuk siswa ADNA adalah siswa memperhatikan penjelasan guru, 

pandangan siswa tertuju pada guru, dan mengajukan pertanyaan berkaiatan 

dengan penjelasan guru. 

b. Siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi (Think) 

Indikator siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi 

(Think) pada siklus II pertemuan 1 mendapatkan skor rata-rata 3,42 dan masuk 

dalam kategori baik. Siswa SA, ADNA, MDP, DSP, MN, dan RA 

memperoleh skor 4. Semua deskriptor yang telah ditetapkan tampak selama 

pembelajaran. Keempat deskriptor tersebut adalah memperkirakan strategi 

atau cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara mandiri, 

menulis pemecahan masalah, dan mengecek kebenaran jawaban. Sedangkan 

siswa SM, IDC, FDA, TFS, dan RT mendapatkan nilai 3. Deskriptor yang 

tampak sebanyak 3. Deskriptor yang tampak untuk siswa SM, IDC, FDA, TFS 

adalah memperkirakan strategi atau cara menyelesaikan masalah, 

menyelesaikan masalah secara mandiri, dan menulis pemecahan masalah. 

Sedangkan deskriptor untuk siswa RT adalah memperkirakan strategi atau 

cara menyelesaikan masalah, menulis pemecahan masalah, dan mengecek 

kebenaran jawaban. 

c. Siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) 

Indikator siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) pada 

siklus II pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 3,58 dengan kategori sangat 

baik. Siswa SM, RT, FDA, MDP, TFS, DSP, dan RA  mendapatkan skor 4 
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dengan kategori sangat baik. Mereka mempunyai 4 deskriptor yang tampak 

atau dengan kata lain semua deskriptor yang ditetapkan tampak. Deskriptor 

tersebut adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada 

pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya 

untuk menemukan jawaban, menghargai pendapat dari pasangannya, dan 

menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disediakan.  

Sedangkan siswa IDC, ABS, SA, ADNA, dan MN mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Untuk siswa IDC 

dan ABS deskriptor yang tampak adalah membagi hasil pemikiran yang sudah 

diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama 

dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, dan menghargai pendapat 

dari pasangannya. Deskriptor yang tampak untuk siswa SA, ADNA, dan MN 

adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk 

didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya untuk 

menemukan jawaban, dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah 

disediakan. 

d. Siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

Indikator siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan 

masalah pada siklus II pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 3,33 dengan 

kategori baik. Siswa SM, ADNA, ABS, dan MN mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Semua deskriptor yang telah ditetapkan tampak. 

Deskriptor tersebut adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan 

benar, berbagi dengan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif, 
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menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan guru, dan menggunakan media manipulatif untuk mencarimasalah 

lainnya. 

Sedangkan siswa RT, IDC, FDA, MDP, TFS, RA, SA, dan DSP  mem-

peroleh skor 3 dengan kategori baik. Ini dikarenakan deskriptor yang tampak 

sebanyak 3. Deskriptor yang tampak untuk siswa RT, IDC, FDA, MDP, TFS, 

RA adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan benar, berbagi de-

ngan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif, dan menggunakan 

media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Des-

kriptor yang tampak untuk siswa SA dan DSP adalah siswa menggunakan 

media manipulatif dengan benar, menggunakan media manipulatif untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru, dan menggunakan media ma-

nipulatif untuk mencari masalah lainnya. 

e. Siswa menyampaikan hasil diskusi (Share) 

Indikator siswa menyampaikan hasil diskusi pada siklus II pertemuan 

1 memperoleh skor rata-rata 3,33 dengan kategori baik. Siswa IDC, FDA, 

ABS, TFS, DSP, dan ADNA mendapatkan skor 4. Semua deskriptor yang ber-

jumlah 4 tampak selama pembelajaran. Keempat deskriptor tersebut adalah 

memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil 

diskusi secara tertulis atau lisan, menyampaikan diskusi dengan sikap yang 

baik, dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan siswa SM, RT, SA, MN, MDP, 

dan RA mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Untuk sis-

wa SM, RT, SA, dan MN deskriptor yang tampak adalah memiliki keberanian 
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untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis 

atau lisan, dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan untuk siswa MDP dan RA 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah 2 

yaitu mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan, dan ketepatan 

hasil belajar. 

4.2.3.3.3 Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1. 

Tabel 4.15 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa yang Menjadi Fokus 

Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus II Pertemuan 1 
  

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 0 0 % Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 2 16,67 %   Baik Tuntas 
    62  -  74 4 33,33 %  Cukup Tuntas 

≤ 61 6 50 %  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  12 100 %   
Rata-rata 59,17 
Nilai Terendah 20 
Nilai Tertinggi 80 

 

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui bahwa 6 dari 12 siswa yang menjadi 

fokus pengamatan aktivitas siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Dua siswa memperoleh nilai pada interval 75-87 dengan 

kategori baik dan 4 siswa memperoleh nilai pada interval 62-74 dengan kategori 

cukup. Nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 80 dan nilai terendah adalah 

20. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus pengamatan 

aktivitas siswa adalah 59,17. 
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Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar ranah kognitif siswa yang 

menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa disajikan tabel berikut. 

Tabel 4.16 
Analisis Hasil Belajar Siswa yang Menjadi Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa 

pada Siklus II Pertemuan 1 
 

No. Aspek Data Siklus I 
pertemuan 2 

Data Siklus II 
pertemuan 1 

1. Rata-rata 61, 25 59,17 
2. Nilai terendah 40 20 
3. Nilai tertinggi 80 80 
4. Pesentase ketuntasan 41, 66% 50 % 
5. Persentase ketidaktuntasan 58, 34% 50 % 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa persentase ketuntasan siswa 

yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. 

Persentase ketuntasan pada siklus I pertemuan 2 adalah 41,66 %. Sedangkan 

presentase ketuntasan pada siklus II pertemuan 1 adalah 50 %. Nilai tertinggi pada 

siklus I pertemuan 2 dan siklus II pertemuan 1 adalah 80. Nilai terendah pada 

siklus I pertemuan 2 adalah 40 dan turun pada siklus II pertemuan 1 menjadi 20. 

Penurunan nilai terendah tersebut berimbas pada penurunan rata-rata ke-12 siswa 

yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa. 

Selain paparan hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa juga dipaparkan hasil belajar ranah kognitif siswa 

kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang. Berikut adalah data hasil belajar ranah 

kognitif siswa dalam pembelajaran materi operasi bilangan melalui model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif siklus II pertemuan 1. 
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Tabel 4.17 
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif  

Siklus II Pertemuan 1 
 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 17 40,48 % Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 6 14,28 %   Baik Tuntas 
    62  -  74 11 26,19 %  Cukup Tuntas 

≤ 61 8  19,05 %  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  42 100 %   
Rata-rata 77, 14  
Nilai Terendah 20 
Nilai Tertinggi 100 
Presentase 
Ketuntasan 

80,95% 

 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar ranah kognitif 

siklus II pertemuan 1 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 

adalah 77, 14 dengan nilai terendah sebesar 20 dan nilai tertinggi 100. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai adalah 80,95 % (34 siswa) dan 19,05% (8 siswa) belum 

berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berikut adalah diagram yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal 

hasil belajar ranah kognitif siswa kelas II SDN Tugurejo 03 pada siklus II 

pertemuan 1. 

 
Gambar 4.3 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Siklus II Pertemuan 1
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Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

tabel berikut. 

Tabel 4.18 
Analisis Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 
No. Aspek Data Siklus I 

pertemuan 2 
Data Siklus II 
pertemuan 1 

1. Rata-rata 71, 43 77, 14 
2. Nilai terendah 40 20 
3. Nilai tertinggi 90 100 
4. Pesentase ketuntasan 71, 43 % 80,95% 
5. Persentase ketidaktuntasan 28, 57 % 19, 05 % 

  

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata siklus I pertemuan 2 

adalah 71,43 dengan nilai terendah sebesar 40 dan nilai tertinggi adalah 90. 

Sebanyak 30 dari 42 siswa (71,43 %) berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal dan 12 siswa (28,7 %) masih memperoleh nilai di bawah kriteria ketun-

tasan minimal (KKM). Setelah dilakukan pembelajaran siklus II pertemuan 1 nilai 

rata-rata siswa mengalami peningkatan menjadi 77,14 % dengan nilai tertendah 

adalah 20 dan nilai tertinggi sebesar 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) juga mengalami peningkatan menjadi 34 

siswa (80, 95 %) dan siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) berkurang menjadi 8 siswa (19,05 % ). 

4.2.3.4   Refleksi 

Refleksi difokuskan pada permasalahan dan keberhasilan pada saat siklus 

II pertemuan 1. Berikut adalah permasalahan yang muncul dalam siklus II 

pertemuan 1. 
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a. Masih ada siswa yang gaduh dan jalan-jalan sendiri. 

b. Masih ada siwa yang mencontek saat menyelesaikan pertanyaan secara 

mandiri. 

c. Ada siswa yang memiliki kemampuan rendah dalam membaca. 

d. Hasil evaluasi siklus II pertemuan 1 mencapai ketuntasan sebesar 80,95 %. 

Berikut adalah keberhasilan yang dicapai pada siklus II pertenuan 1. 

a. Penggunaan model Think Pair Share dirasa tepat karena siswa menjadi lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

b. Penggunaan media manipulatif dirasa tepat karena membantu siswa 

memahami materi dan lebih mengaktifkan siswa. 

c. Keterampilan guru dalam mengajar masuk dalam kategori sangat baik. 

d. Aktivitas siswa dalam pembelajaran masuk dalam kategori baik. 

4.2.3.5 Revisi 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus II 

pertemuan 1, maka diadakan revisi dan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 

Berikut ini adalah perbaikan-perbaikan pada siklus II pertemuan 2. 

a. Guru menegur dan memberikan hukuman kepada siswa yang guru gaduh dan 

jalan-jalan sendiri. Guru juga menggunakan “Tepuk Diam” untuk 

mengembalikan kondisi kelas. 

b. Guru mengajukan kesepakatan sehingga siswa tidak lagi mencontek saat 

mengerjakan pertanyaan. 

c. Guru memberikan perlakuan khusus pada siswa dengan kemampuan membaca 

rendah yaitu mendiktekan. Teman sebangku siswa yang berkemampuan 
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membaca juga memberikan bantuan yaitu dengan membacakan bacaan 

ataupun soal. 

4.2.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2 

4.2.4.1 Perencanaan 

Siklus II pertemuan 2 diawali dengan perencanaan. Berikut adalah 

perencanaan yang dilakukan dalam siklus II  pertemuan 2. 

a. Mempelajari model pembelajaran Think Pair Share dan media manipulatif. 

b. Mengidentifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator mata pelajaran yang dikaitkan yaitu matematika, IPA, dan IPS. 

Identifikasi standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan indikator 

terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan 2. 

c. Menentukan tema pembelajaran yaitu kegiatan sehari-hari.  

d. Menyusun jaringan tema. Jaringan tema dapat dilihat di lampiran RPP siklus 

II pertemuan 2. 

e. Menentukan jenis media manipulatif yang digunakan yaitu manik-manik. 

f. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media manipulatif. Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilihat dilampiran. 

g. Menyiapkan dan membuat media pembelajaran yaitu manik-manik dan 

wayang beserta latarnya. 

h. Menyiapkan alat evalusi berupa tes tertulis. 
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i. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dan catatan lapangan. 

4.2.4.2   Pelaksanaan 

Berdasarkan video pelaksanaan pembelajaran dan hasil catatan lapangan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan 2, diperoleh data sebagai 

berikut. 

Nama sekolah   :  SDN Tugurejo 03 Semarang  

Hari/ tanggal  :  Selasa, 14 Mei 2013 

Tema    :  Kegiatan Sehari-hari 

Kelas/ semester :  II/ 2 

Alokasi waktu  :  3 x 35 menit 

Pukul    :  10.00 WIB sampai dengan 11.45 WIB 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 terdiri atas beberapa 

tahap yaitu pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

a. Pra kegiatan 

Pra kegiatan berlangsung selama 10 menit. Siswa berbaris di luar kelas 

dengan rapi. Siswa masuk ke dalam kelas secara bergiliran. Sebelum masuk ke 

dalam kelas, siswa berjabat tangan dengan guru. Guru mengucapkan salam. 

“Ayo, ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa bersama”. Siswa ARU 

memimpin berdoa di depan kelas. Lalu guru bertanya, “Siapa yang hari ini 

tidak berangkat?”. Siswa menjawab, “Masuk semua Bu!”. Sementara siswa 

menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis, guru menyiapkan media yang 

digunakan dalam pembelajaran. 



177 
 

 
 

b. Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal, Guru mengajak siswa bernyanyi lagu “Naik 

Delman” sambil bertepuk tangan. Guru menyemangati siswa agar ikut ber-

nyanyi sambil bertepuk tangan dan berdiri. Setelah itu guru bertanya, “ Kegia-

tan apakah yang biasa kalian lakukan di hari minggu?”. Guru menunjuk be-

berapa siswa yaitu AFP, IGS, SM, dan MR. Siswa AFP menjawab, “Menon-

ton televisi Bu”. Sedangkan siswa IGS menjawab, “ Pergi ke rumah nenek, 

Bu”. “Bersepeda pagi, Bu”, jawab SM. Dan siswa AFR menjawab, “ Mem-

bersihkan rumah”. Berdasarkan jawaban siswa tersebut, guru mengaitkan 

dengan tema pembelajaran. Setelah itu, guru mengingatkan kembali dengan 

perkalian. Guru memberikan beberapa soal perkalian. Kemuadian guru 

menginformasikan dan menulis tema pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu 

“Kegiatan Sehari-hari”. Kegiatan dilanjutkan dengan menyampaikan garis 

besar materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

c. Kegiatan inti 

Kegiatan ini berlangsung selama 60 menit. Kegiatan inti terdiri atas 

beberapa tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks pembelajaran 

operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif. 

Memperkenalkan dan mencontohkan media manipulatif 

Materi pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 berbentuk cerita ilus-

trasi yang berjudul, “Minggu Sehat”. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan berbantuan media wayang dan manik-manik. Setelah layar wayang 



178 
 

 
 

terpasang di papan tulis, guru mulai bercerita. “Setiap hari minggu, perumahan 

Marta mengadakan senam rutin dan jalan sehat. Hari ini adalah hari Minggu. 

Untuk mengadakan senam rutin dan jalan sehat, warga harus berbagi tugas. 

Para ibu bertugas untuk mempersiapkan konsumsi. Bapak-bapak bertugas 

untuk mempersiapkan peralatan dan acara jalan sehat. Sekitar pukul 07.00 

warga memenuhi lapangan perumahan Marta. Kegiatan diawali dengan senam 

bersama”. Lalu guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, “ Jika dilapangan 

ada 20 anak. Anak-anak akan dibagi ke dalam 4 kelompok dengan jumlah 

yang sama. Berapakah jumlah sepatu yang ada tiap kelompok?”. Guru mem-

berikan waktu kepada siswa untuk berpikir. Siswa MDP tunjuk jari. Siswa 

MDP menyelesaikan pertanyaan di depan. Guru memberikan pertanyaan yang 

sejenis. Beberapa siswa yaitu FDA, AN, SM, ARU, dan NPN ke depan untuk 

menyelesaikan pertanyaan tersebut dengan bantuan manik-manik.  

Setelah itu, guru melanjutkan cerita. “Setelah senam rutin dilaksana-

kan, dilanjutkan dengan jalan sehat. Jalan sehat dilakukan dengan semangat. 

Mereka berkeliling perumahan dan kembali lagi di lapangan. Sesampainya di 

lapangan, peserta jalan sehat bebas mengambil makanan yang telah disedia-

kan. Iping mengambil 6 bungus permen. Permen tersebut akan dibagikan ke 6 

anak dengan jumlah yang sama. Tiap bungkus berisi 2 butir permen. Berapa 

butir permen yang diterima tiap anak?”. Kemudian siswa DSP mengerjakan 

pertanyaan tersebut di depan.  

“Para peserta berada dilapangan untuk menunggu pembagian hadiah. 

Hari semakin siang. Bagaimana udara di siang hari?” tanya Guru. “Semakin 
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panas Bu” jawab siswa dengan serempak. “ Panas matahari yang berlebihan 

dapat menyebabkan penyakit, coba sebutkan dampak dari sinar matahari yang 

berlebihan bagi manusia!”. Siswa ABS menjawab, “Tubuh akan keringatan 

dan panas sekali Bu”. Sedangkan siswa TW menjawab, “ membuat mata silau 

Bu”. Guru menjelaskan damak dari sinar matahari yang berlebihan. Siswa 

menjelaskan kerjasama di lingkungan tetangga. 

Mengajukan Pertanyaan (Think) 

Setelah siswa memahami materi pembelajaran, guru membagikan 

lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang dibagikan berbentuk peta 

perjalanan. Siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dipeta 

perjalanan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mereka kerjakan secara 

mandiri. Guru berkeliling dan mengawasi siswa agar tidak mencontek. Siswa 

IDC dan ABS mencontek pekerjaan teman sebangkunya. Guru menasihati 

mereka. Siswa ABS memiliki kemampuan membaca yang rendah. Karena itu 

guru membacakan soal yang ada dipeta perjalanan.  

Diskusi Berpasangan (pair) 

Waktu untuk menyelesaikan pertanyaan secara mandiri telah selesai, 

guru menjelsakan peraturan-peraturan dalam diskusi berpasangan. Setelah 

semua siswa memahami peraturan dalam diskusi berpasangan, guru 

membagikan lembar kerja berpasangan dan manik-manik. Lembar kerja 

berpasangan berisi peta perjalanan. Peta perjalanan tersebut sama dengan peta 

perjalanan yang diterima siswa pada tahapan sebelumnya. Siswa mengerjakan 

soal yang ada di lembar kerja berpasangan dengan bantuan manik-manik. 
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Siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Guru berkeliling untuk 

mengawasi dan membimbing siswa dalam berdiskusi. Ketika waktu berdiskusi 

akan berakhir, beberapa siswa membuat kegaduhan. Guru menggunakan 

“Tepuk Diam” untuk mengembalikan kondisi kelas.  

Ketika sampai di meja pasangan SA-VV, diketahui bahwa siswa SA 

kurang bisa menghargai pendapat dari siswa VV. Guru memberikan peringa-

tan kepada siswa SA sehingga ia dapat menghargai pendapat dari pasangan-

nya. 

Masih ada siswa yang tidak mau berbagi dengan pasangannya dalam 

menggunakan manik-manik. Siswa tersebut adalah SM dan MDP. Kemudian 

guru memberikan media manik-manik kepada pasangan dari siswa SM dan 

MDP. Sebagian besar siswa berhasil menyelesaikan semua pertanyaan se-

belum waktu untuk berdiskusi berakhir. 

Membimbing presentasi siswa (share) 

Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi siswa. Beberapa pasangan sis-

wa memperesentasikan hasil diskusi. Secara umum, siswa mempresentasikan 

hasil diskusi dengan sikap yang baik. Hanya beberapa siswa menyampaikan 

hasil diskusi dengan suara lirih, muka tertutup kertas, dan cara berdiri yang 

kurang tepat. Konfirmasi hasil diskusi dilakukan guru sesaat setelah presentasi 

siswa. Semua pasangan yang mempresentasikan hasil diskusi berhasil men-

jawab pertanyaan dengan tepat. Setelah itu, siswa menggantung hasil diskusi-

nya di tali yang telah disediakan oleh guru. Siswa berkesempatan untuk me-

lihat hasil diskusi pasangan lainnya.  
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Pada siklus II pertemuan 2 tabel manipulatif dibuat secara klasikal. 

Guru menunjukkan contoh tabel manipulatif. Beberapa siswa maju ke depan 

untuk melengkapi tabel manipulatif. Setelah itu, guru mengumumkan dan 

memberikan penghargaan terhadap pasangan terbaik. 

d. Kegiatan akhir 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami. Kegiatan dilanjutkan dengan menyimpulkan  pembela-

jaran.  Guru membantu siswa dalam menyimpulkan pembelajaran dengan 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi secara mandiri. Guru memberikan bantuan kepada siswa ABS 

dengan membacakan soal. Kegiatan akhir ditutup dengan salam.  

4.2.4.3   Hasil Observasi Pembelajaran Siklus II  pertemuan 2 

4.2.4.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 dalam 

pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.19 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

 
No. Indikator Tingkat  

Kemampuan 
Skor Kategori 

1 2 3 4 
1. Keterampilan membuka 

pelajaran 
   √ 4 Sangat Baik 

2. Keterampilan bertanya    √ 4 Sangat Baik 
3. Keterampilan membimbing 

diskusi berpasangan 
   √ 4 Sangat Baik 

4. Keterampilan menjelaskan 
materi 

  √  3 Baik 

5. Keterampilan mengadakan 
variasi 

  √  3 Baik 

6. Keterampilan menggunakan 
media manipulatif 

   √ 4 Sangat Baik 

7. Keterampilan membimbing 
siswa dalam menyelesaikan 
masalah 

   √ 4 Sangat Baik 

8. Keterampilan mengelola iklim 
pembelajaran di kelas 

   √ 4 Sangat Baik 

9. Keterampilan membimbing 
presentasi siswa 

   √ 4 Sangat Baik 

10. Keterampilan memberi 
penguatan 

   √ 4 Sangat Baik 

11. Keterampilan menutup 
pelajaran 

   √ 4 Sangat Baik 

12. Materi yang disajikan dalam 
pembelajaran 

   √ 4 Sangat Baik 

13. Kualitas media manipulatif 
yang digunakan. 

   √ 4 Sangat Baik 

Jumlah Skor Total 50 Sangat Baik 

Rerata  3, 85 
 
Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 dalam 

pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media 
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manipulatif diperoleh skor 50 dengan rerata skor adalah 3,85 dengan kategori 

sangat baik (A).  

a. Keterampilan membuka pembelajaran 

Indikator keterampilan membuka pelajaran pada siklus II pertemuan 2 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor yang telah 

ditetapkan tampak pada pembelajaran siklus II pertemuan 2. Keempat deskrip-

tor tersebut adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberi-

kan motivasi kepada siswa, guru menyampaikan tema atau garis besar materi 

yang akan dipelajari, dan guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan ma-

teri sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.  

b. Keterampilan bertanya 

Indikator keterampilan bertanya mendapatkan skor 4 dengan kategori 

sangat baik pada pembelajaran siklus II pertemuan 2. Semua deskriptor yang 

berjumlah 4 tampak pada pembelajaran.  Keempat deskriptor tersebut adalah 

pertanyaan yang diungkapkan memiliki tingkat kognitif yang bervariasi, per-

tanyaan diutarakan dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang kom-

pleks, adanya pertanyaan pelacak atau pancingan, dan memberikan waktu 

berpikir kepada siswa.   

c. Keterampilan membimbing diskusi berpasangan 

Indikator keterampilan membimbing diskusi berpasangan pada siklus 

II pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua des-

kriptor yang ada, tampak pada pembelajaran siklus II pertemuan 2 yaitu mem-

berikan lembar kerja siswa untuk merangsang siswa berpikir, menjelaskan 
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peraturan dalam diskusi berpasangan, membantu kelompok yang mengalami 

kesulitan, dan memberikan perhatian kepada setiap pasangan siswa. 

d. Keterampilan menjelaskan materi 

Indikator keterampilan menjelaskan materi pada siklus II pertemuan 2 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak berjumlah 

3. Deskriptor tersebut adalah menggunakan kalimat yang sederhana dan mu-

dah dipahami, adanya variasi dalam penyajian materi, dan adanya feedback 

dalam menjelaskan materi. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada 

pembelajaran siklus II pertemuan 1 adalah disertai dengan contoh yang kon-

tekstual.  

e. Keterampilan mengadakan variasi 

Indikator keterampilan mengadakan variasi  mendapatkan skor 3 de-

ngan kategori baik pada siklus II pertemuan 2. Dari keempat deskriptor yang 

tampak, hanya satu deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak 

adalah suara guru bisa didengar oleh seluruh siswa yang ada di kelas, adanya 

variasi posisi guru dalam mengajar, dan menggunakan lebih dari satu media 

dalam pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak adalah pandangan mata ke 

seluruh siswa dengan sama rata.  

f. Keterampilan menggunakan media manipulatif. 

Indikator keterampilan menggunakan media manipulatif pada siklus II 

pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskrip-

tor tampak pada pembelajaran di siklus II pertemuan 2. Deskriptor tersebut 

adalah media yang digunakan sesuai dengan tema dan materi, mencontohkan 
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penggunaan media manipulatif, memberikan contoh membuat tabel manipu-

latif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media 

manipulatif. 

g. Keterampilan membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah 

Indikator keterampilan membimbing siswa dalam menyelesaikan 

masalah mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik pada siklus II per-

temuan 2. Semua deskriptor yang telah ditetapkan tampak saat pembelajaran. 

Keempat deskriptor yang tampak yaitu memberikan waktu kepada siswa untuk 

berpikir, memberikan pertanyaan stimulus kepada siswa untuk membantu 

menemukan solusi atau jawaban, dan merespon informasi yang disampaikan 

oleh siswa, dan menanggapi penyelesaian masalah dari siswa. 

h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Indikator keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas pada 

siklus II pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Des-

kriptor yang tampak sebanyak 4 atau dengan kata lain semua deskriptor tam-

pak. Keempat deskriptor tersebut adalah mengatur jalannya proses KBM yang 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran de-

ngan antusias, memberikan teguran yang tegas, jelas, dan tertuju untuk men-

ciptakan kondisi kelas yang kondusif, penataan kelas sesuai model pembelaja-

ran, dan melibatkan siswa dalam pembelajaran.  

i. Keterampilan membimbing presentasi siswa 

Indikator keterampilan membimbing presentasi siswa pada siklus II 

pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua des-
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kriptor yang berjumlah 4 tampak pada pembelajaran siklus II pertemuan 2. 

Keempat deskriptor yang tampak adalah memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan hasil diskusi, mengatur jalannya presentasi, 

memberikan pertanyaan stimulus berkenaan dengan hasil presentasi, dan 

menyimpulkan presentasi dengan memberikan penguatan. 

j. Keterampilan memberi penguatan 

Indikator keterampilan memberikan penguatan mendapatkan skor 4 

dengan kategori sangat baik pada siklus II pertemuan 2. Semua deskriptor 

tampak dalam pembelajaran siklus II pertemuan 2 yaitu penguatan diberikan 

dengan jelas dan menyebutkan nama siswa, memberikan penguatan kepada 

pasangan terbaik, penguatan diberikan dengan segera setelah tampak respon, 

dan penguatan yang diberikan bervariasi baik berupa verbal maupun non 

verbal.  

k.  Keterampilan menutup pelajaran 

Indikator keterampilan menutup pelajaran mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik pada siklus II pertemuan 2. Semua deskriptor tampak da-

lam pembelajaran siklus II pertemuan 2 yaitu membimbing siswa dalam 

menyimpulkan pembelajaran, membimbing siswa dalam membuat tabel 

manipulatif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi 

yang belum dipahami, dan memberikan evaluasi sesuai dengan indikator yang 

telah ditentukan dalam RPP.  
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l. Materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Indikator materi yang disajikan dalam pembelajaran pada siklus II 

pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskrip-

tor tampak pada saat pembelajaran. Deskriptor yang tampak adalah materi 

yang disajikan sesuai dengan tema, standart kompetensi (SK), kompetensi 

dasar (KD), indikator, dan tujuan penelitian; materi pembelajaran disajikan 

secara sistematis, adanya pengkaitan dengan materi lainnya, dan dapat meng-

aktifkan siswa dalam pembelajaran. 

m. Kualitas media manipulatif yang digunakan 

Indikator kualitas media manipulatif yang digunakan dalam siklus II 

pertemuan 2 mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua des-

kriptor yang berjumlah 4 tampak semua. Keempat deskriptor tersebut adalah 

menjadikan suasana kelas yang aktif, membantu siswa memahami materi, 

mengakomodasi interaksi antara guru dengan siswa, dan sesuai taraf berpikir 

siswa. 

4.2.4.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan 

menggunakan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada siklus 

II pertemuan 2 diperoleh data sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 



188 
 

 
 

Tabel 4.20 
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

 

 
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan 

media manipulatif pada siklus II pertemuan 2 memperoleh jumlah rata-rata skor 

17,82 dengan kategori sangat baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II 

pertemuan 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

Indikator siswa memperhatikan penjelasan guru pada siklus II 

pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 3,08 dengan kategori baik. Siswa SA 

dan TFS memperoleh skor 4. Keempat deskriptor tampak semua pada 

pembelajaran siklus II pertemuan 2. Keempat indikator tersebut adalah siswa 

tenang satt guru menjelaskan, pandangan siswa tertuju pada guru, menulis 
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informasi baru atau hal-hal yang penting, dan mengajukan pertanyaan 

berkaitan dengan penjelasan guru. Siswa SM, RT, IDC, ADNA, FDA, MDP, 

MN, RA, dan ABS memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Siswa SM, RT, 

IDC, ADNA, FDA, MDP, MN, dan RA memiliki 3 deskriptor yang tampak 

yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru, pandangan siswa tertuju pada 

guru, dan menulis informasi baru atau hal-hal yang penting. Sedangkan 

deskriptor yang tampak untuk siswa ABS adalah pandangan siswa tertuju pada 

guru, menulis informasi baru atau hal-hal penting, dan mengajukan pertanyaan 

berkaiatan dengan penjelasan guru. Sedangkan siswa DSP memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup. Siswa DSP memiliki 2 deskriptor yang tampak yaitu 

menulis informasi baru atau hal-hal yang penting dan mengajukan pertanyaan 

berkaitan dengan penjelasan guru. 

b. Siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi (Think) 

Indikator siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi 

(Think) pada siklus II pertemuan 2 mendapatkan skor rata-rata 3,5 dan masuk 

dalam kategori baik. Siswa SM, RT, ADNA, MDP, TFS, DSP, dan RA mem-

peroleh skor 4. Semua deskriptor yang telah ditetapkan tampak selama pem-

belajaran. Keempat deskriptor tersebut adalah memperkirakan strategi atau ca-

ra menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara mandiri, menulis 

pemecahan masalah, dan mengecek kebenaran jawaban. Sedangkan siswa SM, 

FDA, MN, dan ABSmendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa SM, FDA, dan MN adalah memperkira-

kan strategi atau cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara 
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mandiri, dan menulis pemecahan masalah. Sedangkan deskriptor untuk siswa 

ABS adalah memperkirakan strategi atau cara menyelesaikan masalah, me-

nulis pemecahan masalah, dan mengecek kebenaran jawaban. Siswa IDC 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak sebanyak 

2 yaitu memperkirakan strategi atau cara memecahkan masalah dan menulis 

pemecahan masalah. 

c. Siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) 

Indikator siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) pada 

siklus II pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 3,83 dengan kategori sangat 

baik. Siswa SM, RT, IDC, ADNA, FDA, MDP, TFS, DSP,MN, dan RA  men-

dapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Mereka mempunyai 4 deskriptor 

yang tampak atau dengan kata lain semua deskriptor yang ditetapkan tampak. 

Deskriptor tersebut adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh ke-

pada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan 

pasangannya untuk menemukan jawaban, menghargai pendapat dari 

pasangannya, dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disediakan.  

Sedangkan siswa ABS dan SA mendapatkan skor 3 dengan kategori 

baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Untuk siswa ABS, deskriptor yang 

tampak adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada pa-

sangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya 

untuk menemukan jawaban, dan menghargai pendapat dari pasangannya. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa SA adalah membagi hasil pemikiran 

yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, be-
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kerja sama dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, dan menuliskan 

hasil diskusi di lembar yang telah disediakan. 

d. Siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

Indikator siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan 

masalah pada siklus II pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 3,58 dengan 

kategori baik. Siswa RT, ADNA, ABS, TFS, DSP, MN, dan RA mendapatkan 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor yang telah ditetapkan 

tampak. Deskritor tersebut adalah siswa menggunakan media manipulatif 

dengan benar, berbagi dengan pasangannya dalam menggunakan media 

manipulatif, menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan guru, dan menggunakan media manipulatif untuk mencari 

masalah lainnya. 

Sedangkan siswa IDC, SA, FDA, SM, dan MDP memperoleh skor 3 

dengan kategori baik. Ini dikarenakan deskriptor yang tampak sebanyak 3. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa IDC, SA, dan FDA adalah siswa 

menggunakan media manipulatif dengan benar, berbagi dengan pasangannya 

dalam menggunakan media manipulatif, dan menggunakan media manipulatif 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Deskriptor yang tampak 

untuk siswa SM dan MDP adalah siswa menggunakan media manipulatif 

dengan benar, menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan guru, dan menggunakan media manipulatif untuk mencari 

masalah lainnya. 

 



192 
 

 
 

e. Siswa menyampaikan hasil diskusi (Share) 

Indikator siswa menyampaikan hasil diskusi pada siklus II pertemuan 

2 memperoleh skor rata-rata 3,83 dengan kategori sangat baik. Siswa SM, 

IDC, SA, ADNA, FDA, ABS, MDP, DSP, MN, dan RA mendapatkan skor 4. 

Semua deskriptor yang berjumlah 4 tampak selama pembelajaran. Keempat 

deskriptor tersebut adalah memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, 

mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan, menyampaikan dis-

kusi dengan sikap yang baik, dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan siswa RT 

dan TFS mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Deskriptor 

tersebut adalah memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, mau 

menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan, dan ketepatan hasil 

diskusi. Sedangkan untuk siswa MDP dan RA memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah 2 yaitu mau menyampaikan 

hasil diskusi secara tertulis atau lisan, dan ketepatan hasil belajar. 

4.2.4.3.3 Paparan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Berikut adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2. 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 
 

Tabel 4.21 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa yang Menjadi Fokus 

Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus II Pertemuan 2 
  

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 0 0 % Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 8 66,63 %   Baik Tuntas 
    62  -  74 2 16,67 %  Cukup Tuntas 

≤ 61 2 16,67 %  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  12 100 %   
Rata-rata 72,5 
Nilai Terendah 40 
Nilai Tertinggi 80 

 

Berdasarkan tabel 4.21, diketahui bahwa 2 dari 12 siswa yang menjadi 

fokus pengamatan aktivitas siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). 2 siswa memperoleh nilai pada interval 75-87 dengan kategori 

baik dan 8 siswa memperoleh nilai pada interval 62-74 dengan kategori cukup. 

Nilai tertinggi yang berhasil dicapai adalah 80 dan nilai terendah adalah 40. Rata-

rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi focus pengamatan aktivitas 

siswa adalah 72,5. 

Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar ranah kognitif siswa yang 

menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa disajikan tabel berikut. 

Tabel 4.22 
Analisis Hasil Belajar Siswa yang Menjadi Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa 

pada Siklus II Pertemuan 2 
 

No. Aspek Data Siklus II 
pertemuan 2 

Data Siklus II 
pertemuan 2 

1. Rata-rata 59,17 72,5 
2. Nilai terendah 20 40 
3. Nilai tertinggi 80 80 
4. Pesentase ketuntasan 50 % 83,33 % 
5. Persentase ketidaktuntasan 50 % 16, 67 % 
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan pada hasil 

belajar siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa. Rata-rata hasil 

belajar mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 2 dari 59, 17 menjadi 

72,5. Pada siklus II pertemuan 1 nilai terendah yang dicapai adalah 20 dan nilai 

tertinggi adalah 80. Pada siklus II pertemuan 2 nilai terendah yang dicapai siswa 

adalah 40 dan nilai tertinggi adalah 80. Persentase ketuntasan ke-12 siswa tersebut 

juga mengalami peningkatan dari 50 % menjadi 83,33 %. 

Selain paparan hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa juga dipaparkan hasil belajar ranah kognitif siswa 

kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang. Berikut adalah data hasil belajar ranah 

kognitif siswa dalam pembelajaran materi operasi bilangan melalui model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif siklus II pertemuan 2. 

Tabel 4.23 
Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif  

Siklus II Pertemuan 2 
 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 
Relatif 

Kategori Kualifikasi 

    88  - 100 14 33,33 % Sangat Baik Tuntas 
    75  -  87 22 52, 39 %   Baik Tuntas 
    62  -  74 2 4,76 %  Cukup Tuntas 
       ≤ 61 4 9,52 %  Kurang Tidak tuntas 
Jumlah  42 100 %   
Rata-rata 83,33  
Nilai Terendah 40 
Nilai Tertinggi 100 
Presentase Ketuntasan 90,48 % 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar ranah kognitif 

siklus II pertemuan 2 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 
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adalah 81,43 dengan nilai terendah sebesar 40 dan nilai tertinggi 100. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai adalah 90,48 % (38 siswa) dan 9,52 % (4 siswa) belum 

berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berikut adalah diagram yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal 

hasil belajar ranah kognitif siswa kelas II SDN Tugurejo 03 pada siklus II 

pertemuan 2. 

 

Gambar 4.4 Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Ranah Kognitif  

Siklus II Pertemuan 2 
 
Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan 

tabel berikut. 

Tabel 4.24 
Analisis Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus II Pertemuan 2 

 
No. Aspek Data Siklus II 

pertemuan 1 
Data Siklus II 
pertemuan 2 

1. Rata-rata 77, 14 83,33 
2. Nilai terendah 20 40 
3. Nilai tertinggi 100 100 
4. Pesentase ketuntasan 80,95% 90,48 % 
5. Persentase ketidaktuntasan 19, 05 % 9, 52 % 
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata siklus II pertemuan 1 

adalah 77,14 dengan nilai terendah sebesar 20 dan nilai tertinggi adalah 100. 

Sebanyak 34 siswa (80,95 %) berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal dan 8 

siswa (19,05 %) masih memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). Setelah dilakukan pembelajaran siklus II pertemuan 2 nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan menjadi 83,33 dengan nilai tertendah adalah 40 dan nilai 

tertinggi sebesar 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) juga mengalami peningkatan menjadi 38 siswa (90,48 %) dan 

siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

berkurang menjadi 4 siswa (9,52 %). 

4.2.4.4 Refleksi 

Berikut adalah Refleksi pada saat siklus II pertemuan 2. 

a. Pelaksanaan siklus II pertemuan 2 berlangsung lebih baik. Pada awal 

pembelajaran siswa terlihat lebih siap menerima pelajaran. Kondisi kelas juga 

lebih mudah untuk dikondisikan. Siswa bekerjasama dengan baik dalam 

menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam lembar kerja 

berpasangan. 

b. Jumlah skor keterampilan guru pada siklus II pertemuan 2 adalah 50 dengan 

kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

c. Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 adalah 17,83 

dengan kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 
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d. Data evaluasi ranah kognitif siswa pada siklus II pertemuan 2 menunjukkan 

hanya 4 siswa (9,52%) yang belum tuntas dan 38 siswa (90, 48%) sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sehingga sudah memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. 

4.2.4.5   Revisi 

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran 

selanjutnya di kelas II SDN Tugurejo 03. 

a. Memaksimalkan keberanian siswa untuk bertanya. 

b. Meningkatkan ketertiban di kelas. 

c. Menciptakan kondisi kelas yang efektif untuk pembelajaran. 

4.2.5  Rekapitulasi Data Siklus I dan Siklus II 

Berikut adalah hasil keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif pada siklus I dan siklus II. 

    Tabel 4.25 
Data Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

 
No. Indikator Siklus I  Siklus II  

1 2 1 2 
1. Keterampilan Guru 36 43 46 50
2. Aktivitas Siswa 11,75 13,63 16,41 17,82

 

Berdasarkan tabel 4.25, disimpulkan bahwa keterampilan guru pada 

pembelajaran operasi bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media 

manipulatif mengalami peningkatan. Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 

sebesar 36, mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan II menjadi 43, 

meningkat pada siklus II pertemuan 1 menjadi 46, dan mengalami peningkatan 
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pula pada siklus II pertemuan 2 menjadi 50. Begitupula dengan aktivitas siswa. 

Skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 adalah 11,75, mengalami 

peningkatan menjadi 13,63 pada siklus I pertemuan 2, mengalami peningkatan 

pada siklus II pertemuan I menjadi 16,41, dan mengalami peningkatan menjadi 

17,82 pada siklus II pertemuan 2. 

Peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat dilihat pada 

diagram berikut. 

Gambar 4. 5 Diagram Batang Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa pada 

Siklus I dan Siklus II 

Selain keterampilan guru dan aktivitas siswa, juga didapat hasil belajar 

ranah kognitif baik siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa maupun 

seluruh siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang. Rata-rata hasil belajar ranah 

kognitif siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan 1 adalah 45, siklus I pertemuan 2 adalah 61,25 , siklus II pertemuan 1 

adalah 59,17 , dan siklus II pertemuan 2 adalah 70. Berikut disajikan diagram 
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garis yang menunjukkan rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa yang menjadi 

fokus pengamatan aktivitas siswa. 

 

Gambar 4.6 Diagram Garis Rata-Rata Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa yang 
Menjadi fokus Pengamatan Aktivitas Siswa 

 
Selain rata-rata hasil belajar ranah kognitif, diketahui pula persentase 

ketuntasan siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa. Pada siklus I 

pertemuan 1 persentase ketuntasannya adalah 25%. Kemudian mengalami 

peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 41,66 %, siklus II pertemuan 1 

adalah 50 %, dan siklus II pertemuan 2 adalah 83,34 %. Peningkatan persentase 

ketuntasan siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa disajikan pada 

diagram batang berikut. 
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Gambar 4.7 Diagram Batang Persentase Ketuntasan Siswa yang Menjadi 
fokus Pengamatan Aktivitas Siswa 

     
Rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa kelas II SDN Tugurejo 03 

Semarang pada prasiklus sebesar 56,19, mengalami kenaikan pada siklus I 

pertemuan 1 menjadi 61,19, kemudian mengalami peningkatan pada siklus I 

pertemuan 2 menjadi 71,43, mengalami peningkatan kembali menjadi 77, 14 pada 

siklus II pertemuan 1, dan meningkat pula pada siklus II pertemuan 2 menjadi 83, 

33. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui jika rata-rata hasil belajar ranah 

kognitif siswa mengalami peningkatan. Berikut disajikan diagram rata-rata hasil 

belajar ranah kognitif pada pra siklus,siklus I, dan siklus II. 
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Gambar 4.8 Diagram Garis Rata-Rata Hasil Belajar Ranah Kognitif  
Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 
Selain rata-rata hasil belajar ranah kognitif, persentase ketuntasan klasikal 

siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang pada pembelajaran operasi bilangan 

dengan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif juga mengalami 

peningkatan. persentase ketuntasan klasikal siswa dalam pembelajaran operasi 

bilangan selalu meningkat. Pada pra siklus, ketuntasan klasikal siswa sebesar 

40,47%. Ketuntasan tersebut mengalami peningkatan menjadi 54,77 % pada 

siklus I pertemuan 1, meningkat kembali pada siklus II pertemuan 1 menjadi 

71,43%. Kemudian pada siklus II pertemuan 1, ketuntasan klasikal juga 

mengalami peningkatan menjadi 80,95 % dan meningkat pula pada sikus II 

pertemuan 2 menjadi 90,48%. Peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar 

ranah kognitif siswa disajikan dalam diagram batang berikut. 
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Gambar 4.9 Diagram Batang Persentase Ketuntasan Klasikal Siswa     
dalam pembelajaran Operasi Bilangan 

 
 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator keberhasilan yang te-

lah ditetapkan telah tercapai. Oleh karena itu pembelajaran operasi bilangan de-

ngan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada siswa kelas II 

SD Tugurejo 03 berhenti sampai siklus II.  

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran operasi hitung dengan model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif pada siswa kelas II SD Tugurejo 03 

mengalami peningkatan setiap siklus. Pada siklus II pertemuan 2 skor yang 

diperoleh mencapai 50 dengan kategori sangat baik. 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran operasi bilangan dengan model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif pada siswa kelas II SD Tugurejo 03 

juga mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus II pertemuan 2 skor 

yang diperoleh adalah 17,82 dengan kategori sangat baik. 

c. Hasil belajar ranah kognitif dalam pembelajaran operasi bilangan model Think 

Pair Share berbantuan media manipulatif pada siswa kelas II SD Tugurejo 03 

mengalami peningkatan. Pada siklus II pertemuan 2 ketuntasan klasikal 

mencapai 90,48%. 

 

4.3 PEMBAHASAN 
4.3.1 Pemaknaan Temuan Peneliti 

Pemaknaan difokuskan pada hasil observasi dan refleksi kegiatan pem-

belajaran model Think Pair Share berbantuan media manipulatif pada siswa kelas 

II SD Tugurejo 03 dengan materi operasi bilangan.  

4.3.1.1   Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran operasi 

bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif diketahui 

bahwa skor keterampilan guru mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. 

Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 36 dengan 

kategori baik. Setelah pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1, guru melakukan 

perbaikan-perbaikan sehingga skor keterampilan guru  mengalami peningkatan 

pada siklus I pertemuan 2 menjadi 43 dengan kategori baik. Peningkatan 

keterampilan guru juga terjadi pada siklus II pertemuan 1 menjadi 46 dengan 
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kategori sangat baik. Pada siklus II pertemuan 2 juga mengalami peningkatan 

menjadi 50 dengan kategori sangat baik. 

Berikut adalah diagram yang menunjukkan peningkatan skor keterampilan 

guru pada siklus I dan siklus II. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.10 Diagram Batang Peningkatan Skor Keterampilan Guru  
Siklus I dan Siklus II 

 
a. Keterampilan membuka pelajaran 

Berdasarkan diagram keterampilan guru diperoleh data bahwa 

keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 3 dengan 

Keterangan: 
A   =  Keterampilan membuka pelajaran 
B   =  Keterampilan bertanya 
C   =  Keterampilan membimbing diskusi berpasangan 
D   =  Keterampilan menjelaskan materi 
E   =  Keterampilan mengadakan variasi 
F   =  Keterampilan menggunakan media manipulatif 
G  =  Keterampilan membimbing siswadalam menyelesaikan masalah 
H  =  Keterapilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 
I   =  Keterampilan membimbing presentasi siswa 
J   =  Keterampilan member penguatan 
K  =  Keterampilan menutup pembelajaran 
L   =  Materi yang disajikan dalam pembelajaran 
M  =  Kualitas media manipulatif yang digunakan 
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kategori baik. Pada siklus I pertemuan 1, guru belum menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2, 

siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2 menjadi 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini berarti guru telah melakukan semua deskriptor yaitu 

menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tema atau garis besar materi yang akan dipelajari, dan 

melakukan apresepsi. Kegiatan yang telah dilakukan guru pada siklus I 

tersebut, sesuai dengan salah satu keterampilan dasar guru menurut Djamarah 

(2010:138) yaitu keterampilan membuka pelajaran meliputi komponen 

manarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan 

membuat kaitan.  

b. Keterampilan bertanya 

Berdasarkan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa pada siklus I 

pertemuan 1, keterampilan bertanya memperoleh skor 2 dengan kategori 

cukup. Hal ini dikarenakan guru belum mengajukan pertanyaan yang 

diungkapkan memiliki tingkat kognitif yang bervariasi dan pertanyaan 

diutarakan dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang kompleks. 

Pada siklus I pertemuan 2 dan siklus II pertemuan 1, skor keterampilan guru 

dalam bertanya mengalami peningkatan menjadi 3. Kegiatan yang belum 

dilakukan oleh guru adalah mengajukan pertanyaan yang memiliki tingkat 

kognitif yang bervariasi. 

Skor keterampilan guru juga mengalami peningkatan pada siklus II 

pertemuan 2 menjadi 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti guru telah 
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mengajukan pertanyaan yang memiliki tingkat kognitif yang bervariasi, 

pertanyaan diutarakan dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang 

kompleks, adanya pertanyaan pelacak atau pancingan, dan memberikan waktu 

berpikir kepada siswa. Hal yang telah dilakukan guru tersebut sesuai dengan 

pendapat Djamarah (2010:100) yaitu, komponen-komponen keterampilan 

bertanya lanjutan terdiri atas pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam 

menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan 

pelacak, dan terjadinya interaksi. 

c. Keterampilan membimbing diskusi berpasangan 

Berdasarkan diagram keterampilan guru, keterampilan membimbing 

diskusi berpasangan pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Pada siklus I pertemuan 1 guru belum membantu kelompok 

yang mengalami kesulitan dengan maksimal dan belum memberikan perhatian 

kepada setiap pasangan siswa. 

Pada siklus I pertemuan 2 dan siklus II pertemuan 1, skor keterampilan 

guru dalam membimbing diskusi berpasangan mengalami peningkatan 

menjadi 3 dan masuk dalam kategori baik. Kegiatan yang belum dilakukan 

guru pada siklus I pertemuan 2 dan Siklus II pertemuan 1 adalah  memberikan 

perhatian kepada setiap pasangan siswa. 

Peningkatan terhadap keterampilan membimbing diskusi berpasangan 

juga terjadi pada siklus II pertemuan 2. Keterampilan membimbing diskusi 

berpasangan memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti 

guru telah memberikan lembar kerja siswa untuk merangsang siswa berpikir, 
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menjelaskan peraturan dalam diskusi berpasangan, membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan, dan memberikan perhatian kepada setiap pasangan 

siswa. Kegiatan guru tersebut memiliki kesesuaian dengan pendapat Arends 

(2008:79) yaitu, agar diskusi dapat berlangsung dengan baik, guru harus dapat 

merencanakan, memanajemen, membimbing, dan menilai diskusi. Selain itu 

juga sesuai dengan sintaks Think Pair Share. Pada tahapan kedua yaitu pair, 

siswa saling berpasangan dan mendiskusikan jawaban yang telah mereka 

pikirkan secara individu. Interaksi pada tahap pair berupa berbagi jawaban 

pertanyaan. Berbagi jawaban dapat memperdalam makna dari jawaban 

tersebut (Arends 2008:16). 

d. Keterampilan menjelaskan materi 

Berdasarkan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa 

keterampilan guru dalam menjelaskan materi pada siklus I baik pertemuan 1 

dan 2 memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Kegiatan yang belum 

dilakukan oleh guru adalah pemberian contoh yang kontekstual dan 

pemberianfeedback dalam menjelaskan materi. 

Kemudian mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 1 dan 2. 

Keterampilan menjelaskan materi pada siklus II pertemuan 1 dan siklus II 

pertemuan 2 memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal ini berarti 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru hanya memenuhi 3 deskriptor 

yaitu menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami, adanya 

variasi dalam penyajian materi, dan adanya feedback  dalam menjelaskan 
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materi. Kegiatan yang belum dilakukan oleh guru adalah adanya contoh yang 

kontekstual. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam menjelaskan materi 

pada penelitian tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Murni, dkk (2012:78) yaitu unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh guru 

dalam menjelaskan adalah orientasi, bahasa yang sederhana, penggunaan 

contoh atau ilustrasi, struktur atau sistematika, variasi, dan adanya balikan 

atau feedback. 

e. Keterampilan mengadakan variasi 

Berdasarkan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa 

keterampilan guru dalam mengadakan variasi pada siklus I pertemuan 1 

memperoleh nilai 2 dengan kategori cukup. Kegiatan yang belum dilakukan 

oleh guru adalah memberikan pandangan mata ke seluruh siswa dengan sama 

rata dan variasi posisi guru dalam mengajar. 

Pada siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II per-

temuan 2,  keterampilan guru dalam mengadakan variasi memperoleh skor 3 

dengan kategori baik. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru 

hanya memenuhi 3 deskriptor yaitu suara guru bisa didengar oleh seluruh 

siswa yang ada di kelas, menggunakan lebih dari satu media dalam 

pembelajaran, dan variasi posisi guru dalam mengajar. Kegiatan yang belum 

dilakukan oleh guru adalah memberikan pandangan mata ke seluruh siswa 

dengan sama rata. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Djamarah (2010:124), keterampilan 
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mengadakan variasi terdiri atas variasi gaya mengajar, variasi dal 

menggunakan media atau bahan pengajaran, variasi dalam interaksi anata guru 

dengan siswa. 

f. Keterampilan menggunakan media manipulatif  

Berdasarkan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa 

keterampilan guru menggunakan media manipulatif di semua pertemuan 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh guru memenuhi semua deskriptor dalam 

menggunakan media manipulatif yaitu media yang digunakan sesuai dengan 

tema atau materi, mencontohkan penggunaan media manipulatif, memberi 

contoh membuat tabel manipulatif, dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menggunakan media manipulatif. Hal tersebut sesuai dengan langkah 

pembelajaran dengan media manipulatif yang dikemukakan oleh Schmoll 

(2011) yaitu memperkenalkan media manipulatif yang digunakan, 

memberikan contoh cara menggunakan media manipulatif tersebut, siswa 

bereksplorasi dengan media manipulatif, dan membuat tabel manipulatif. 

g. Keterampilan membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah 

Berdasarkan diagram keterampilan guru diperoleh data yaitu 

keterampilan guru membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah pada 

siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Kegiatan 

yang belum dilakukan oleh guru adalah memberikan pertanyaan stimulus 

kepada siswa untuk membantu menemukan solusi atau jawaban dan 

menanggapi penyelesaian masalah dari  siswa. 
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Pada siklus I pertemuan 2, keterampilan membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Kegiatan 

yang belum dilakukan oleh guru pada siklus I pertemuan 2 adalah menanggapi 

penyelesaian masalah dari siswa. Guru belum menanggapi penyelesaian 

masalah dari siswa dengan maksimal. Masih ada penyelesaian siswa yang 

belum ditanggapi oleh guru. 

Pada siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2, keterampilan 

membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan guru telah memenuhi 

deskriptor yang ditentukan yaitu memberikan waktu kepada siswa untuk 

berpikir, memberikan pertanyaan stimulus kepada siswa untuk membantu 

menemukan solusi atau jawaban, merespon informasi yang disampaikan oleh 

siswa, dan menanggapi penyelesaian masalah dari siswa. 

Kegiatan guru dalam memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir, 

memiliki kesesuaian dengan salah satu komponen keterampilan bertanya yang 

dikemukakan oleh Marno dan Idris (2009:123). Komponen keterampilan 

bertanya tersebut adalah pemberian waktu berpikir. Sedangkan kegiatan guru 

dalam membimbing siswa menyelesaikan masalah lainnya, sesuai dengan 

komponen keterampilan membimbing perorangan yang dikemukakan oleh 

Djamarah (2010: )  yaitu membimbing dan memudahkan belajar (memberikan 

pertanyaan stimulus kepada siswa untuk membantu menemukan solusi), 

interaksi antar pribadi (merespon informasi yang disampaikan dan 

menanggapi penyelesaian masalah dari siswa). 
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h. Keterampilan mengelola iklim pembelajaran di kelas 

Berdasarkan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa 

keterampilan guru dalam mengelola iklim pembelajaran di kelas memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup pada siklus I pertemuan 1. Kegiatan yang belum 

dilakukan oleh guru adalah mengatur jalannya proses KBM yang 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

dengan antusias dan memberikan teguran dengan tegas, jelas, dan tertuju 

untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif. 

Pada siklus I pertemuan 2, keterampilan guru dalam mengelola iklim 

pembelajaran di kelas memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Kegiatan 

yang belum dilakukan oleh guru adalah mengatur jalannya proses KBM yang 

menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

dengan antusias. 

Keterampilan guru dalam mengelola iklim pembelajaran di kelas 

mengalami peningkatan pada siklus II. Pada siklus II pertemuan 1 dan 2, 

keterampilan guru dalam mengelola iklim pembelajaran di kelas memperoleh 

skor 4 dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh guru memenuhi semua deskriptor yang ditentukan yaitu 

mengatur jalannya proses KBM yang menyenangkan sehingga siswa 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias; memberikan 

teguran dengan tegas, jelas, dan tertuju untuk menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif; penataan kelas sesuai dengan model pembelajaran; dan melibatkan 

siswa dalam pembelajaran. 
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Kegiatan yang tampak dalam keterampilan guru mengelola iklim 

pembelajaran di kelas tersebut sesuai dengan komponen keterampilan 

mengelola kelas yang dikemukakan oleh Djamarah (2010:144-156) yaitu 

keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal (menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, 

memberikan penguatan) dan keterampilan yang berhubungan dengan 

pengembangan kondisi belajar yang optimal (memodifikasi tingkah laku, 

pengelolaan kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah). 

Kegiatan yang tampak juga memiliki kesesuaian dengan indikator 

kualitas iklim pembelajaran (Depdiknas 2004:8) yaitu suasana kelas yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang 

berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan, dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan; perwujudan nilai semangat ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas guru. 

i. Keterampilan membimbing presentasi siswa 

Berdasarkan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa 

keterampilan guru dalam membimbing presentasi siswa pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Kegiatan yang belum 

dilakukan guru pada siklus I pertemuan 1 adalah memberikan pertanyaan 

stimulus berkenaan dengan hasil presentasi. 
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Skor tersebut mengalami peningkatan pada pertemuan selanjutnya. 

Pada Siklus I pertemuan 2, siklus II petemuan 1, dan siklus II pertemuan 2, 

keterampilan guru dalam membimbing presentasi siswa memperoleh nilai 4 

dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh guru sesuai dengan deskriptor yang ditentukan yaitu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil diskusi, mengatur 

jalannya diskusi, memberikan pertanyaan stimulus berkenaan dengan hasil 

presentasi, dan menyimpulkan presentasi dengan memberikan penegasan. 

Kegiatan tersebut sesuai dengan sintaks model Think Pair Share yang ketiga 

yaitu share. Menurut Arends (2008: 16) pasangan-pasangan siswa 

mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Presentasi dilakukan samapai 

sekitar seperempat atau separuh pasangan.  

j. Keterampilan memberi penguatan 

Berdasarkan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa 

keterampilan guru dalam memberi penguatan pada siklus I pertemuan 1, siklus 

I pertemuan 2, dan siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik. Kegiatan yang belum dilakukan oleh guru adalah pemberian penguatan 

dengan jelas dan menyembutkan nama siswa.  

Pada siklus II pertemuan 2, keterampilan guru dalam memberikan 

penguatan mengalami peningkatan menjadi 4 dan masuk dalam kategori 

sangat baik. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru  

memenuhi keempat deskriptor yang ditentukan yaitu penguatan diberikan 

dengan jelas dan menyebutkan nama siswa, memberikan penguatan kepada 
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pasangan terbaik, penguatan diberikan dengan segera setelah tampak reson 

dari siswa, dan penguatan yang diberikan bervariasi baik berupa verbal dan 

non verbal. Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan cara memberikan 

penguatan yang dikemukakan oleh Rusman (2010: 85) yaitu penguatan kepada 

pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok siswa, pemberian penguatan 

dengan cara segera, dan variasi dalam penggunaan. 

k. Keterampilan menutup pembelajaran 

Berdasarkan diagram data keterampilan guru, diketahui bahwa 

keterampilan guru menutup pembelajaran memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik pada siklus I pertemuan 1. Pada siklus I pertemuan 2 dan siklus II 

pertemuan 1, skor keterampilan guru dalam menutup pembelajaran mengalami 

penurunan menjadi 3 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan pada siklus I 

pertemuan 2 guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

materi yang belum dipahami. Sedangkan untuk siklus II pertemuan 1 guru 

tidak membimbing siswa membuat tabel manipulatif. 

Pada siklus II pertemuan 2, keterampilan guru menutup pembelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kategori baik. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh guru memenuhi semua deskriptor yang ditentukan yaitu 

membimbing siswa dalam menyimpulkan pembelajaran, membimbing siswa 

membuat tabel manipulatif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya materi yang belum dipahami, dan memberikan evaluasi sesuai denga 

indikator yang telah ditentukan dalam RPP. Kegiatan-kegitaan tersebut sesuai 

dengan cara yang dilakukan guru dalam menutup pelajaran yang dikemukakan 
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oleh Idris dan Marno (2012: 91) yaitu meninjau kembali, mengevaluasi, dan 

memberikan dorongan psikologis atau sosial. 

l. Materi yang disajikan dalam pembelajaran 

Berdasarkan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa materi yang 

disajikan pada pembelajaran siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 3 dan 

masuk dalam kategori baik. Materi pelajaran pada siklus I pertemuan 1 belum 

disajikan secara sistematis oleh guru. Pada siklus selanjutnya, terjadi 

peningkatan pada materi yang disajikan dalam pembelajaran. Pada siklus I 

pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2, materi yang 

disajikan dalam pembelajaran memperoleh skor 4 dan masuk dalam kategori 

sangat baik. Materi yang disajikan telah sesuai dengan tema, standart 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator, dan tujuan pembelajaran; 

materi pembelajaran disajikan secara sistematis; pengkaitan denagn materi 

lainnya; dan dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran.  

Hal tersebut sesuai dengan indikator materi pembelajaran yang 

berkualitas menurut Depdiknas (2010: 8) yaitu kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran da kompetensi yang harus dikuasai siswa; adanya keseimbangan 

antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia; materi 

pembelajaran sistematis dan kontekstual; dapat engakomodasi partisipasi aktif 

siswa dalam belajar; dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan 

dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni; dan memenuhi criteria 

filosofis,professional,psiko-pedagogis, dan praktis. 
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m. Kualitas media manipulatif yang digunakan 

Berdasakan diagram keterampilan guru, diketahui bahwa kualitas 

media manipulatif yang digunakan mendapatkan skor 4 dengan kategori 

sangat baik pada semua pertemuan. Semua deskriptor yang ditetapkan tampak 

dalam pembelajaran yaitu menjadikan suasana kelas yang aktif, membantu 

siswa memahami materi, mengakomodasi interaksi antara guru dengan siswa, 

dan sesuai taraf berpikir siswa. Semua deskriptor tersebut sesuai dengan 

indikator media yang berkualitas menurut Depdiknas (2010:8) yaitu dapat 

meningkatkan pengalaman belajar yang bermakna; mampu memfasilitasi 

proses interaksi anatara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, serta siswa 

dengan ahli bidang ilmu yang relevan; media pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa; mampu mengubah suasana belajar dari siswa yang 

pasif menjadi aktifberdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber 

belajar yang ada. 

4.3.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran operasi 

bilangan dengan model Think Pair Share berbantuan media manipulatif diketahui 

bahwa skor rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan. Siklus I pertemuan 

1. Aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata 11,75 dan masuk dalam kategori 

cukup. Pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan menjadi 13,63 dengan 

kategori baik. Peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa dari siklus I pertemuan 1 

ke siklus I pertemuan 2 hanya sebesar 1,88. Hal ini dikarenakan media yang 

digunakan guru memiliki jenis yang sama dengan media pada siklus I pertemuan 
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1 yaitu album kegiatan keluarga Pak Banu. Siswa merasa bosan dengan media 

tersebut. Akibatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran belum maksimal.  

Pada siklus II pertemuan 1, skor rata-rata aktivitas siswa juga mengalami 

peningkatan sebesar 2,78 dari skor rata-rata pertemuan sebelumnya.  Skor rata-

rata siklus II pertemuan 1 adalah 16,41. Peningkatan tersebut merupakan 

peningkatan yang terbanyak pada penelitian ini. Peningkatan ini dikarenakan guru 

menggunakan media wayang. Media wayang merupakan media yang baru dan 

baru pertama kali digunakan di kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang. Selain itu, 

guru juga lebih banyak melibatkan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Peningkatan juga terjadi pada siklus II pertemuan 2. Skor rata-rata pada siklus II 

pertemuan 2 adalah 17,82 dengan kategori sangat baik. 

Berikut ini adalah uraian peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa. 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

Berikut adalah diagram aktivitas siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru pada siklus I dan siklus II. 

 Gambar 4.11 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa dalam 
Memperhatikan Penjelasan Guru 
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Pada siklus I pertemuan 1 untuk indikator aktivitas siswa dalam mem-

perhatikan penjelasan guru memperoleh skor rata-rata 1,5 dengan kategori cu-

kup. Berdasarkan diagram 4.9, siswa SA memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3 yaitu siswa tenang saat guru 

menjelaskan, pandangan mata tertuju pada guru, dan mengajukan pertanyaan 

berkaitan dengan penjelasan guru. Sedangkan siswa ADNA, FDA, DSP, MDP 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak pada 

siswa ADNA, FDA, DSP adalah siswa tenang saat guru menjelaskan dan 

pandangan mata tertuju pada guru. Untuk siswa MDP deskriptor yang tampak 

adalah siswa tenang saat guru menjelaskan dan menulis informasi baru atau 

hal-hal yang penting. Siswa SM, RT, IDC, ABS, TFS, MN, RA memperoleh 

skor 1 dengan kategori kurang. Hal tersebut dikarenakan ketujuh siswa hanya 

memiliki 1 deskriptor yang tampak. Siswa SM, RT, IDC, ABS, dan RA 

tenang saat guru menjelaskan. Sedangkan siswa MN hanya menulis informasi 

baru atau hal-hal yang penting 

Indikator siswa memperhatikan penjelasan guru mengalami pening-

katan pada siklus I pertemuan 2. Pada siklus I pertemuan 2, indikator siswa 

memperhatikan penjelasan guru memperoleh skor rata-rata 2,33 dengan 

kategori cukup. Siswa RT, ADNA, FDA, MDP memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3 yaitu siswa tenang saat 

guru menjelaskan, pandangan siswa tertuju pada guru, dan menulis informasi 

baru atau hal-hal penting. Sedangkan siswa SM, SA, ABS, DSP, RA, TFS,dan 

MN mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini dikarenakan mereka 
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hanya memiliki 2 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang tampak untuk 

siswa SM, SA, ABS, DSP, dan RA adalah siswa tenang saat guru menjelaskan 

dan pandangan siswa tertuju pada guru. Sedangkan deskriptor yang tampak 

untuk siswa TFS dan MN adalah siswa tenang saat guru menjelaskan dan 

menulis informasi baru atau hal-hal penting. 

Indikator siswa memperhatikan penjelasan guru juga mengalami 

peningkatan pada siklus II pertemuan 1. Skor rata-rata untuk indikator siswa 

memperhatikan penjelasan guru adalah 2,75 dengan kategori baik. Siswa SM, 

RT, IDC, FDA, MDP, DSP, MN, RA, dan ADNA memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Mereka memiliki 3 deskriptor yang tampak yaitu siswa 

memperhatikan penjelasan guru, pandangan siswa tertuju pada guru, dan 

menulis informasi baru atau hal-hal yang penting. Sedangkan deskriptor yang 

tampak untuk siswa ADNA adalah siswa memperhatikan penjelasan guru, 

pandangan siswa tertuju pada guru, dan mengajukan pertanyaan berkaiatan 

dengan penjelasan guru. 

Skor rata-rata untuk indikator siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru juga mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 2 yaitu 3,08 

dengan kategori baik. Siswa SA dan TFS memperoleh skor 4. Keempat 

deskriptor tampak semua pada pembelajaran siklus II pertemuan 2. Keempat 

indikator tersebut adalah siswa tenang satt guru menjelaskan, pandangan siswa 

tertuju pada guru, menulis informasi baru atau hal-hal yang penting, dan 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penjelasan guru. Siswa SM, RT, 

IDC, ADNA, FDA, MDP, MN, RA, dan ABS memperoleh skor 3 dengan 
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kategori baik. Siswa SM, RT, IDC, ADNA, FDA, MDP, MN, dan RA 

memiliki 3 deskriptor yang tampak yaitu siswa memperhatikan penjelasan 

guru, pandangan siswa tertuju pada guru, dan menulis informasi baru atau hal-

hal yang penting. Sedangkan deskriptor yang tampak untuk siswa ABS adalah 

pandangan siswa tertuju pada guru, menulis informasi baru atau hal-hal 

penting, dan mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan penjelasan guru. 

Sedangkan siswa DSP memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Siswa DSP 

memiliki 2 deskriptor yang tampak yaitu menulis informasi baru atau hal-hal 

yang penting dan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penjelasan guru. 

Kegiatan siswa pada saat memperhatikan penjelasan guru sesuai 

dengan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Hamalik 2001:173) yaitu 

kegiatan emosional (emotional activities), kegiatan visual (visual activities), 

kegiatan menulis (Writing Activities), dan kegiatan lisan (Oral Activities). 

b. Siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi 

Berikut adalah data aktivitas siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan materi pada siklus I dan siklus II. 
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Gambar 4.12 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa dalam 

Menyelesaikan Masalah yang Berkaitan dengan Materi 

Pada siklus I pertemuan 1 untuk indikator aktivitas siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi memperoleh skor rata-

rata 2,25 dan termasuk dalam kategori cukup. Berdasarkan diagram tersebut 

diketahui bahwa siswa SA, ABS, MN memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik. Deskriptor yang tampak pada siswa ABS dan MN yaitu memperkirakan 

strategi atau cara memecahkan masalah, menyelesaikan masalah secara 

mandiri, dan menulis pemecahan masalah. Deskriptor yang tampak dari siswa 

SA adalah cara memecahkan masalah, menyelesaikan masalah secara mandiri, 

dan mengecek kebenaran jawaban. Sedangkan siswa SA, RT, IDC, ADNA, 

FDA, MDP, TFS, DSP, dan RA  memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. 

Ini dikarenakan hanya 2 deskriptor yang tampak pada diri siswa. Pada siswa 

SM, ADNA, MDP, RA tampak deskriptor memperkirakan strategi atau cara 

memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Sedangkan 

deskriptor yang tampak pada siswa RT, IDC, FDA, TFS, dan DSP  adalah 

memperkirakan strategi dan cara memecahkan maslah dan menulis pemecahan 

masalah. 

Indikator siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi 

(Think) pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan. Skor rata-rata pada 

siklus I pertemuan 2 adalah 2,75 dan masuk dalam kategori baik. Siswa SM, 

SA, ADNA, FDA, MDP, TFS, MN, RA, dan RT mendapatkan skor 3 dengan 

kategori baik. Hal ini dikarenakan meraka hanya memiliki 3 deskriptor yang 

tampak. Deskriptor yang tampak untuk siswa SM, SA, ADNA, FDA, MDP, 
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TFS, MN, dan RA adalah memperkirakan strategi atau cara menyelesaikan 

masalah, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan menulis pemecahan ma-

salah. Sedangkan deskriptor yang tampak untuk siswa RT adalah memperkira-

kan strategi atau cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara 

mandiri, dan mengecek kebenaran jawaban. Siswa IDC, ABS, dan DSP mem-

peroleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal ini dikarenakan siswa IDC, ABS, 

dan DSP memiliki 2 deskriptor yang tampak yaitu memperkirakan strategi 

atau cara menyelesaikan masalah dan menulis pemecahan masalah. 

Skor rata-rata indikator siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan materi (Think) juga mengalami peningkatan pada siklus yaitu 3,42 dan 

masuk dalam kategori baik. Siswa SA, ADNA, MDP, DSP, MN, dan RA 

memperoleh skor 4. Semua deskriptor yang telah ditetapkan tampak selama 

pembelajaran. Keempat deskriptor tersebut adalah memperkirakan strategi 

atau cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara mandiri, 

menulis pemecahan masalah, dan mengecek kebenaran jawaban. Sedangkan 

siswa SM, IDC, FDA, TFS, dan RT mendapatkan nilai 3. Deskriptor yang 

tampak sebanyak 3. Deskriptor yang tampak untuk siswa SM, IDC, FDA, TFS 

adalah memperkirakan strategi atau cara menyelesaikan masalah, menyelesai-

kan masalah secara mandiri, dan menulis pemecahan masalah. Sedangkan des-

kriptor untuk siswa RT adalah memperkirakan strategi atau cara menyelesai-

kan masalah, menulis pemecahan masalah, dan mengecek kebenaran jawaban. 

Skor rata-rata indikator siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan materi (Think) kembali mengalami peningkatan pada siklus II per-
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temuan 2 menjadi 3,5 dan masuk dalam kategori sangat baik. Siswa SM, RT, 

ADNA, MDP, TFS, DSP, dan RA memperoleh skor 4. Semua deskriptor yang 

telah ditetapkan tampak selama pembelajaran. Keempat deskriptor tersebut 

adalah memperkirakan strategi atau cara menyelesaikan masalah, 

menyelesaikan masalah secara mandiri, menulis pemecahan masalah, dan 

mengecek kebenaran jawaban. Sedangkan siswa SM, FDA, MN, dan 

ABSmendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Deskriptor 

yang tampak untuk siswa SM, FDA, dan MN adalah memperkirakan strategi 

atau cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan 

menulis pemecahan masalah. Sedangkan deskriptor untuk siswa ABS adalah 

memperkirakan strategi atau cara menyelesaikan masalah, menulis pemecahan 

masalah, dan mengecek kebenaran jawaban. Siswa IDC memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak sebanyak 2 yaitu 

memperkirakan strategi atau cara memecahkan masalah dan menulis 

pemecahan masalah. 

Peningkatan skor yang terjadi dipengaruhi oleh banyak hal. 

Pengendalian dan pengawasan dari guru mengkondisikan siswa untuk 

menyelesaikan masalah dalam lembar kerja siswa (LKS) secara mandiri. 

Selain itu, kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga 

mempengaruhi perolehan skor sehingga terjadi peningkatan. Kegiatan siswa 

dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi sesuai dengan 

pendapat Diedrich (dalam Hamalik 2001:173) yaitu kegiatan mental (mental 
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activities), kegiatan menulis (writing activities), dan kegiatan mental (mental 

activities).  

c. Siswa melakukan diskusi dengan pasangannya 

Berikut adalah data aktivitas siswa dalam melakukan diskusi dengan 

pasangannya pada siklus I dan siklus II. 

 

Gambar 4.13 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa dalam 

Melaksanakan Diskusi dengan Pasangannya 

 

Pada siklus I pertemuan 1 untuk indikator, siswa melakukan diskusi 

dengan pasangannya (Pair) memperoleh skor rata-rata 2,75 dengan kategori 

baik. Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa siswa ADNA 

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor tampak 

pada siswa ADNA ketika melakukan diskusi dengan pasangannya. Keempat 

deskriptor yang tampak pada siswa ADNA adalah membagi hasil pemikiran 

yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, 

bekerja sama dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, menghargai 
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pendapat dari pasangannya, dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah 

disediakan. 

Siswa RT, FDA, ABS, MDP, TFS, DSP, MN, dan RA mendapatkan 

skor 3 dan termasuk kategori baik. Deskriptor yang tampak pada siswa ABS, 

MDP, TFS, DSP, dan MN adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diper-

oleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan 

pasangannya untuk menemukan jawaban, dan menghargai pendapat dari pa-

sangannya. Sedangkan deskriptor yang tampak pada siswa RT dan FDA 

adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperolah kepada pasangan untuk 

didiskusikan lebih lanjut, menghargai pendapat dari pasangannya, dan  

menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disediakan. Deskriptor yang 

tampak pada siswa RA adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperolah 

kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan 

pasangannya untuk menemukan jawaban, dan  menuliskan hasil diskusi di 

lembar yang telah disediakan.  

Sedangkan siswa SM dan SA memperoleh skor 2 dengan kategori 

cukup. Dari keempat deskriptor yang ada, hanya 2 deskriptor tampak yaitu 

membagi hasil pemikiran yang sudah diperolah kepada pasangan untuk didis-

kusikan lebih lanjut dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disedia-

kan. Siswa IDC memperoleh skor 1 dengan kategori kurang. Deskriptor yang 

tampak hanya satu yaitu menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah di-

sediakan. 
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Skor rata-rata siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) 

mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 3,25 dengan 

kategori baik. Siswa TFS, DSP, MN, dan RA mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Mereka mempunyai 4 deskriptor yang tampak atau 

dengan kata lain semua deskriptor tampak. Deskriptor tersebut adalah 

membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk 

didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya untuk 

menemukan jawaban, menghargai pendapat dari pasangannya, dan menuliskan 

hasil diskusi di lembar yang telah disediakan.  

Sedangkan siswa RT, IDC, ADNA, FDA, ABS, MDP, dan SM 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 

3. Untuk siswa RT, IDC, ADNA, FDA, ABS, dan MDP deskriptor yang 

tampak adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada 

pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya 

untuk menemukan jawaban, dan menghargai pendapat dari pasangannya. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa SM adalah membagi hasil pemikiran 

yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, 

bekerja sama dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, dan 

menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disediakan. 

Siswa SA memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

tampak sebanyak 2 yaitu membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh 

kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut dan bekerja sama dengan 

pasangannya untuk menemukan jawaban. 
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Indikator siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) juga 

mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 1. Pada siklus II pertemuan 

1 memperoleh skor rata-rata 3,58 dengan kategori baik. Siswa SM, RT, FDA, 

MDP, TFS, DSP, dan RA  mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Mereka mempunyai 4 deskriptor yang tampak atau dengan kata lain semua 

deskriptor yang ditetapkan tampak. Deskriptor tersebut adalah membagi hasil 

pemikiran yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih 

lanjut, bekerja sama dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, 

menghargai pendapat dari pasangannya, dan menuliskan hasil diskusi di 

lembar yang telah disediakan.  

Sedangkan siswa IDC, ABS, SA, ADNA, dan MN mendapatkan skor 3 

dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Untuk siswa IDC 

dan ABS deskriptor yang tampak adalah membagi hasil pemikiran yang sudah 

diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama 

dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, dan menghargai pendapat 

dari pasangannya. Deskriptor yang tampak untuk siswa SA, ADNA, dan MN 

adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk 

didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya untuk 

menemukan jawaban, dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah 

disediakan. 

Indikator siswa melakukan diskusi dengan pasangannya (Pair) pada 

siklus II pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 3,83 dengan kategori sangat 

baik. Siswa SM, RT, IDC, ADNA, FDA, MDP, TFS, DSP,MN, dan RA  men-
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dapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Mereka mempunyai 4 deskriptor 

yang tampak atau dengan kata lain semua deskriptor yang ditetapkan tampak. 

Deskriptor tersebut adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh ke-

pada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan 

pasangannya untuk menemukan jawaban, menghargai pendapat dari 

pasangannya, dan menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah disediakan.  

Sedangkan siswa ABS dan SA mendapatkan skor 3 dengan kategori 

baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Untuk siswa ABS, deskriptor yang 

tampak adalah membagi hasil pemikiran yang sudah diperoleh kepada pa-

sangan untuk didiskusikan lebih lanjut, bekerja sama dengan pasangannya 

untuk menemukan jawaban, dan menghargai pendapat dari pasangannya. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa SA adalah membagi hasil pemikiran 

yang sudah diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih lanjut, be-

kerja sama dengan pasangannya untuk menemukan jawaban, dan menuliskan 

hasil diskusi di lembar yang telah disediakan. 

Aktivitas siswa dalam melaksanakan diskusi dengan pasangannya pada 

siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 2,75 dengan kategori baik. 

Perolehan tersebut merupakan awal yang baik sehingga aktivitas siswa pada 

pertemuan selanjutnya dapat mencapai maksimal. Perolehan rerata skor juga 

mengalami peningkatan pada pertemuan selanjutnya. Hal ini dikarenakan 

model Think Pair Share termasuk hal yang baru bagi siswa kelas II. Hal-hal 

yang baru mendorong siswa untuk lebih aktif dan semangat.  
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Kegiatan siswa pada saat melakukan diskusi dengan pasangannya 

(pair) tersebut sesuai dengan kegiatan-kegiatan siswa yang dikemukakan oleh  

Diedrich (dalam Hamalik 2001:173) yaitu kegiatan lisan (oral activities),  

kegiatan mental (mental activities), kegiatan emosional (emotional activities). 

dan kegiatan menulis (writing activities). 

d. Siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

Berikut adalah data aktivitas siswa dalam menggunakan media 

manipulatif untuk menyelesaikan masalah pada siklus I dan siklus II. 

 Gambar 4.14 Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa dalam 

menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

Pada siklus I pertemuan 1 untuk indikator siswa dalam menggunakan 

media manipulatif untuk menyelesaikan masalah memperoleh skor rata-rata 

2,75 dengan kategori baik. Siswa SM, IDC, SA, ADNA, FDA, ABS, MDP, 

DSP, dan MN mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Dari keempat 

deskriptor yang ada, hanya 1 deskriptor yang belum tampak. Deskriptor yang 

tampak pada siswa SM, IDC, SA, ADNA, FDA, MDP, DSP, dan MN adalah 

siswa menggunakan media manipulatif dengan benar, berbagi dengan 
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pasangannya dalam menggunakan media manipulatif, dan menggunakan 

media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. 

Sedangkan deskriptor yang tampak pada siswa ABS adalah  siswa 

menggunakan media manipulatif dengan benar, siswa menggunakan media 

manipulatif dengan benar, dan siswa menggunakan media manipulatif untuk 

mencari masalah yang baik. 

Sedangkan siswa RT, TFS, dan RA memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Deskriptor yang tampak sebanyak 2. Deskriptor yang tampak 

pada siswa TFS dan RA adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan 

benar dan menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan oleh guru. Deskriptor yang tampak pada siswa RT adalah ber-

bagi dengan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif dan meng-

gunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh 

guru. 

Indikator siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan 

masalah pada siklus I pertemuan 2 mengalami kenaikan yaitu 3 dengan 

kategori baik. Siswa ABS, TFS, dan RA mendapatkan nilai 4 dengan kategori 

sangat baik. Semua deskriptor yang telah ditetapkan tampak. Deskritor 

tersebut adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan benar, berbagi 

dengan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif, menggunakan 

media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru, dan 

menggunakan media manipulatif untuk mencarimasalah lainnya. 
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Sedangkan siswa SM, RT, IDC, SA, ADNA, DSP, dan MN 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Ini dikarenakan deskriptor yang 

tampak sebanyak 3. Deskriptor yang tampak untuk siswa SM, RT, IDC, SA, 

ADNA, dan DSP adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan benar, 

berbagi dengan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif, dan 

menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberi-

kan guru. Deskriptor yang tampak untuk siswa MN adalah siswa menggun-

akan media manipulatif dengan benar, menggunakan media manipulatif untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru, dan menggunakan media mani-

pulatif untuk mencarimasalah lainnya. 

Siswa FDA dan MDP memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal 

ini dikarenakan deskriptor yang tampak sebanyak 2 yaitu siswa menggunakan 

media manipulatif dengan benar dan menggunakan media manipulatif untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru. 

Indikator siswa menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan 

masalah juga mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 1, memperoleh 

skor rata-rata 3,33 dengan kategori baik. Siswa SM, ADNA, ABS, dan MN 

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor yang telah 

ditetapkan tampak. Deskriptor tersebut adalah siswa menggunakan media 

manipulatif dengan benar, berbagi dengan pasangannya dalam menggunakan 

media manipulatif, menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan guru, dan menggunakan media manipulatif untuk 

mencarimasalah lainnya. 
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Sedangkan siswa RT, IDC, FDA, MDP, TFS, RA, SA, dan DSP  mem-

peroleh skor 3 dengan kategori baik. Ini dikarenakan deskriptor yang tampak 

sebanyak 3. Deskriptor yang tampak untuk siswa RT, IDC, FDA, MDP, TFS, 

RA adalah siswa menggunakan media manipulatif dengan benar, berbagi de-

ngan pasangannya dalam menggunakan media manipulatif, dan menggunakan 

media manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Des-

kriptor yang tampak untuk siswa SA dan DSP adalah siswa menggunakan 

media manipulatif dengan benar, menggunakan media manipulatif untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru, dan menggunakan media ma-

nipulatif untuk mencari masalah lainnya. 

Pada siklus II pertemuan 2, indikator siswa menggunakan media 

manipulatif untuk menyelesaikan masalah memperoleh skor rata-rata 3,58 

dengan kategori sangat baik. Siswa RT, ADNA, ABS, TFS, DSP, MN, dan 

RA mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor yang 

telah ditetapkan tampak. Deskritor tersebut adalah siswa menggunakan media 

manipulatif dengan benar, berbagi dengan pasangannya dalam menggunakan 

media manipulatif, menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan guru, dan menggunakan media manipulatif untuk 

mencari masalah lainnya. 

Sedangkan siswa IDC, SA, FDA, SM, dan MDP memperoleh skor 3 

dengan kategori baik. Ini dikarenakan deskriptor yang tampak sebanyak 3. 

Deskriptor yang tampak untuk siswa IDC, SA, dan FDA adalah siswa 

menggunakan media manipulatif dengan benar, berbagi dengan pasangannya 
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dalam menggunakan media manipulatif, dan menggunakan media manipulatif 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Deskriptor yang tampak 

untuk siswa SM dan MDP adalah siswa menggunakan media manipulatif 

dengan benar, menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan guru, dan menggunakan media manipulatif untuk mencari 

masalah lainnya. 

Rerata skor aktivitas siswa dalam menggunakan media manipulatif 

untuk menyelesaikan masalah mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. 

Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Media manipulatif yang digunakan 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Selain itu arahan dari guru 

juga sangat membantu siswa dalam menggunakan media manipulatif. 

Kegiatan-kegiatan siswa dalam menggunakan media manipulatif untuk 

menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kegiatan-kegiatan siswa yang 

dikemukakan oleh Diedrich (dalam Hamalik 2001:173) yaitu kegiatan metric 

(metric activities) dan kegiatan emosional (emosional activities). Siswa 

menggunakan media manipulatif dengan benar, menggunakan media 

manipulatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru, dan 

menggunakan media manipulatif untuk mencari masalah lain termasuk dalam 

kegiatan metric (metric activities). Kegiatan metric (metric activities) lainnya 

adalah melakukan percobaan, memilih alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, dan menari. Sedangkan kegiatan siswa berbagi dengan pasangannya 

dalam menggunakan media manipulatif termasuk dalam kegiatan emosional 

(emosional activities). 
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e. Siswa menyampaikan hasil diskusi 

Berikut adalah data aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil diskusi 

pada siklus I dan siklus II. 

 Gambar 4.15  Diagram Batang Peningkatan Skor Aktivitas Siswa 
Menyampaikan Hasil Diskusi 

 
Pada siklus I pertemuan 1 untuk indikator aktivitas siswa dalam 

menyampaikan hasil diskusi memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kategori 

baik. Siswa SM, RT, IDC, SA, FDA, dan RA memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Deskriptor yang tampak 

pada siswa RT, IDC, dan FDA adalah memiliki keberanian untuk maju ke 

depan kelas, mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan, dan 

menyampaikan diskusi dengan sikap yang baik. Deskriptor yang tidak tampak 

adalah ketepatan hasil diskusi. Sedangkan deskriptor yang tampak pada SM, 

SA, RA adalah memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, mau 

menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan, dan ketepatan hasil 

diskusi. 
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Siswa ADNA, ABS, MDP, TFS, DSP, Dan MN memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak sebanyak 2. Deskriptor yang 

tampak pada siswa ADNA, TFS, DPS, dan MN adalah mau menyampaikan 

hasil diskusi secara tertulis atau lisan dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan 

deskriptor yang tampak pada siswa ABS dan MDP adalah memiliki keberani-

an untuk maju ke depan kelas dan mau menyampaikan hasil diskusi secara ter-

tulis atau lisan. 

Skor rata-rata indikator siswa menyampaikan hasil diskusi pada siklus 

I pertemuan 2 mengalami penurunan 2,33 dengan kategori cukup. Hal ini 

dikarenakan siswa menyampaikan hasil diskusi dengan sikap kurang baik. 

Kebanyakan siswa menyampaikan hasil diskusi dengan memegang buku 

sampai menutup wajah, suara lirih, posisi berdiri yang salah. Selain itu, 

banyak pasangan siswa yang hasil diskusinya belum tepat.  

Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa pada siklus I pertemuan 

II, siswa SA, DSP, SM, dan ABS mendapatkan skor 3. Deskriptor yang 

tampak sebanyak 3. Untuk siswa SA dan DSP, deskriptor yang tampak adalah 

memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil 

diskusi secara tertulis atau lisan, dan menyampaikan diskusi dengan sikap 

yang baik. Sedangkan untuk siswa SM dan ABS adalah memiliki keberanian 

untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis 

atau lisan, dan ketepatan hasil belajar. 

Siswa IDC, FDA, MN, TFS,  RT, ADNA, MDP, dan RA memperoleh 

skor 2 dan masuk dalam katerori cukup. Hal ini ditunjukkan dari deskriptor 
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yang tampak berjumlah 2. Untuk siswa IDC, FDA, MN, dan TFS, deskriptor 

yang tampak adalah mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan 

dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan deskriptor untuk RT, ADNA, MDP, 

dan RA adalah memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas dan mau 

menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan. 

Skor rata-rata indikator siswa menyampaikan hasil diskusi pada siklus 

II pertemuan 1 mengalami peningkatan menjadi 3,33 dengan kategori baik. 

Siswa IDC, FDA, ABS, TFS, DSP, dan ADNA mendapatkan skor 4. Semua 

deskriptor yang berjumlah 4 tampak selama pembelajaran. Keempat deskriptor 

tersebut adalah memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, mau 

menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau lisan, menyampaikan diskusi 

dengan sikap yang baik, dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan siswa SM, 

RT, SA, MN, MDP, dan RA mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak 

sebanyak 3. Untuk siswa SM, RT, SA, dan MN deskriptor yang tampak adalah 

memiliki keberanian untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil 

diskusi secara tertulis atau lisan, dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan untuk 

siswa MDP dan RA memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor 

yang tampak adalah 2 yaitu mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis 

atau lisan, dan ketepatan hasil belajar. 

Indikator siswa menyampaikan hasil diskusi juga mengalami 

peningkatan pada siklus II pertemuan 2, yaitu memperoleh skor rata-rata 3,83 

dengan kategori sangat baik. Siswa SM, IDC, SA, ADNA, FDA, ABS, MDP, 

DSP, MN, dan RA mendapatkan skor 4. Semua deskriptor yang berjumlah 4 
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tampak selama pembelajaran. Keempat deskriptor tersebut adalah memiliki 

keberanian untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil diskusi 

secara tertulis atau lisan, menyampaikan diskusi dengan sikap yang baik, dan 

ketepatan hasil diskusi. Sedangkan siswa RT dan TFS mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang tampak sebanyak 3. Deskriptor tersebut adalah memiliki 

keberanian untuk maju ke depan kelas, mau menyampaikan hasil diskusi 

secara tertulis atau lisan, dan ketepatan hasil diskusi. Sedangkan untuk siswa 

MDP dan RA memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

tampak adalah 2 yaitu mau menyampaikan hasil diskusi secara tertulis atau 

lisan, dan ketepatan hasil belajar. 

Kegiatan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi tersebut sesuai 

dengan kegiatan siswa yang dikemukakan oleh Diedrich (dalam Hamalik 

2001:173) yaitu kegiatan emosional (emosional activities), kegiatan menulis 

(writing activities), kegiatan lisan (oral activities), kegiatan emosional 

(emosional activities) dan kegiatan metric (metric activities) 

4.3.1.3  Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Tabel 4.26 
 Analisis Data Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa yang Menjadi Fokus 

Pengamatan Aktivitas Siswa 
 

No. Pencapaian Siklus I Siklus 2 
1 2 1 2 

1. Rata-rata 45 61,25 59,17 72,5 
2. Nilai terendah 30 40 20 40 
3. Nilai tertinggi 70 80 80 80 
4. Persentase ketuntasan 25 % 41,66 % 50 % 83,33% 
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Berikut adalah diagram garis hasil belajar ranah kognitif siswa yang 

menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II. 

 
Gambar 4.16 Diagram Garis Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Siswa yang Menjadi Fokus Pengamatan Aktivitas Siswa 
 

Berdasarkan tabel dan diagram tersebut diketahui bahwa rata-rata hasil 

belajar ranah kognitif siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa pada 

siklus I pertemuan 1 adalah 45. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus I 

pertemuan 2 menjadi 61,25. Peningkatan rerata terjadi karena keterampilan guru 

dan aktivitas siswa mengalami peningkatan. Peningkatan skor keterampilan guru 

dan aktivitas siswa berpengaruh terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa, 

termasuk siswa yang menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa. Pada siklus II 

pertemuan 1, rata-rata hasil belajar siswa yang menjadi fokus pengamatan 

aktivitas siswa mengalami penurunan menjadi 59,17. Penurunan rata-rata hasil 
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belajar dikarenakan skor terendah yang diperoleh siswa menurun bila 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Rata-rata hasil belajar siswa yang 

menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa mengalami peningkatan kembali pada 

siklus II pertemuan 2 menjadi 72,5.  

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang menjadi fokus pengamatan 

aktivitas siswa mengalami peningkatan berturut-turut yaitu 25% pada siklus I 

pertemuan 1, 41,66 % pada siklus I pertemuan 2, 50 % pada siklus II pertemuan 1, 

dan 83,33 % pada siklus II pertemuan 2. Kenaikan persentase ketuntasan tersebut 

dipengaruhi oleh keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran 

operasi bilangan melalui model Think Pair Share berbantuan media manipulatif. 

Keterampilan guru dan aktivitas siswa yang meningkat berpengaruh pada 

meningkatnya persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang menjadi fokus 

pengamatan aktivitas siswa. 

Peningkatan juga terjadi dengan hasil belajar keseluruhan siswa kelas II 

SDN Tugurejo 03 Semarang. Untuk mengetahui peningkatan tersebut, disajikan 

data dalam tabel dan diagram berikut. 

Tabel 4.27 
 Analisis Data Prasiklus, Siklus I, dan siklus II 

 
No. Pencapaian Data Pra 

Siklus 
Siklus I Siklus 2 

1 2 1 2 
1. Rata-rata 56, 19 61,19 71,43 77,14 81,43 
2. Nilai terendah 27 30 40 20 40 
3. Nilai tertinggi 84 80 90 100 100 
4. Siswa yang tuntas 17 23 30 34 38 
5. Siswa yang belum tuntas 26 19 12 8 4 
6. Persentase ketuntasan 40,47 % 54,77% 71,43% 80, 95% 90,48%
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Berikut adalah diagram garis hasil belajar ranah kognitif siswa pada 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

  

Gambar 4.17 Diagram Garis Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

 
Sedangkan untuk peningkatan persentase ketuntasan disajikan dalam 

bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

  Prasiklus  Siklus I Pertemuan 1        Siklus I Pertemuan 2 
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          Siklus II Pertemuan 1             Siklus II Pertemuan 2 

Gambar 4.15 Diagram Lingkaran Ketuntasan Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Prasiklus, Siklus I , dan Siklus II 

Berdasarkan tabel dan diagram tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

hasil belajar ranah kognitif  siswa pada pra siklus sebesar 56,19 dengan nilai 

terendah adalah 27 dan nilai tertinggi adalah 84. Jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan adalah 17 siswa, sedangkan 26 lainnya memperoleh nilai di bawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Ketuntasan belajar pada prasiklus sebesar 

39,53. 

Kemudian, dilakukan pembelajaran siklus I pertemuan 1. Rata-rata hasil 

belajar ranah kognitif mengalami kenaikan menjadi 61,19 dengan nilai terendah 

adalah 30 dan nilai tertinggi adalah 80. Jumlah siswa yang tuntas juga mengalami 

peningkatan menjadi 23 siswa. Sehingga siswa yang tidak tuntas berkurang men-

jadi 19 siswa. Ketuntasan belajar pada siklus I pertemuan 1 adalah 54,77%. 

Setelah dilakukan pembelajaran siklus I pertemuan 2 rata-rata hasil belajar 

kognitif siswa mengalami kenaikan menjadi 71,43 dengan nilai terendah 40 dan 

nilai tertinggi 90. Jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) adalah 30. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) berjumlah 12 siswa. Sehingga ketuntasan belajar pada 

siklus I pertemuan 2 adalah 71,43%. Presentase ketuntasan belajar naik sebesar 

16,66 %. Kenaikan dari siklus I pertemuan 1 ke siklus I pertemuan 2 merupakan 

kenaikan terbesar dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini. Hal tersebut 

dikarenakan cakupan materi yang dipelajari lebih sederhana dari pertemuan 

sebelumnya. 
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Pada siklus II pertemuan 1 terjadi peningkatan nilai hasil belajar ranah 

kognitif siswa. Nilai rata-rata sebesar 77, 14 dengan nilai terendah 20 dan nilai 

tertinggi 100. Jumlah siswa yang tuntas juga mengalami peningkatan menjadi 34 

siswa. Sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas berkurang menjadi 8 siswa. 

Ketuntasan belajar pada siklus II pertemuan 1 adalah 80,95%.  

Peningkatan hasil belajar ranah kognitif juga mengalami peningkatan pada 

siklus II pertemuan 2. Nilai rata-rata siswa mengalami kenaikan menjadi 81,43 

dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 100. Jumlah siswa yang tuntas juga 

mengalami peningkatan menjadi 38. Sedangkan siswa yang tidak tuntas berkurang 

menjadi 4. Ketuntasan belajar adalah 90, 48%.  Kenaikan ketuntasan hasil belajar 

rahan kognitif siswa hanya sebesar 9,53 %. Hal ini dikarenakan siswa terlihat 

bosan dengan media yang digunakan oleh guru. Guru menggunakan media 

wayang seperti pada siklus II pertemuan 1. Media wayang tersebut hanya 

berlatarkan 1 tempat saja. Selain itu materi yang dipelajari merupakan sub tema 

baru. Siswa harus mengingat kembali perkalian.  

4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Operasi 

Bilangan melalui Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif pada 

Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang” telah dilakukan. Berdasarkan 

penelitian tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan terhadap keterampilan 

guru, aktivitas dan hasil belajar ranah kognitif siswa. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa model Think Pair Share dan media manipulatif cocok bila digunakan 

untuk pembelajaran operasi hitung maupun matematika siswa sekolah dasar (SD). 
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Model Think Pair Share dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, memiliki sifat 

kerja sama, dan memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan baru. 

Sedangkan media manipulatif akan membantu siswa memahami konsep-konsep 

yang bersifat abstrak, membantu siswa memahami kalimat matematika, 

membantu siswa menyelesaikan masalah, dan membuat belajar matematika terasa 

lebih menyenangkan. 

Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 36 dengan 

kategori baik.. Kemudian terjadi peningkatan pada siklus I pertemuan 2  menjadi 

43 dengan kategori baik. Skor keterampilan siswa pada siklus II pertemuan 1 juga 

mengalami peningkatan menjadi 46 dengan kategori sangat baik. Peningkatan 

juga terjadi pada siklus II pertemuan 2 menjadi 50 dengan kategori sangat baik.  

Aktivitas siswa dalam penelitian juga mengalami peningkatan. Pada siklus 

I pertemuan 1 skor rata-rata aktivitas siswa adalah 11,75 dengan kategori cukup. 

Kemudian mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 13,36 

dengan kategori baik. Peningkatan juga kembali terjadi pada siklus II. Skor rata-

rata aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 adalah 16,41 dengan kategori baik. 

Pada siklus II pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 17,83 dengan kategori 

sangat baik. 

Peningkatan juga terjadi pada hasil belajar ranah kognitif siswa. 

Berdasarkan tes evaluasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Hasil belajar ranah kognitif siswa pada 

siklus I pertemuan 1 adalah 56,19 dengan ketuntasan klasikal sebesar 40,47%. 

Pada siklus I pertemuan 2 memperoleh rata-rata 71,43 dan ketuntasan klasikal 
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sebesar 71,43 %. Pada siklus II pertemuan 1 memperoleh rata-rata 77,14 dan 

ketuntasan klasikal sebesar 80,95 %. Pada siklus II pertemuan 2 memperoleh rata-

rata 81,43 dan ketuntasan klasikal sebesar 90,48%. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Think Pair 

Share dan media manipulatif memberikan kontribusi pada usaha peningkatan 

kualitas pembelajaran operasi bilangan siswa kelas II SDN Tugurejo 03. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa 

model think pair share berbantuan media manipulatif dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran operasi bilangan pada siswa kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang 

yang dapat diperinci sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru mengalami peningkatan secara berturut-turut. Pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor 36 dengan kategori baik. Kemudian mengalami 

peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 43 dengan kategori baik. 

Peningkatan juga terjadi pada siklus II pertemuan 1 menjadi 46 dengan 

kategori sangat baik. Pada siklus II pertemuan 2 juga mengalami kenaikan 

menjadi 52 dengan kategori sangat baik. 

b. Aktivitas siswa mengalami peningkatan secara berturut-turut. Pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata sebesar 11,75 dengan kategori cukup. 

Pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan menjadi 13,63 dengan 

kategori baik. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada siklus II 

pertemuan 1 menjdai 16,41 dengan kategori baik. Peningkatan juga kembali 

terjadi pada siklus II pertemuan 2 menjadi 17, 82 dan termasuk kategori sangat 

baik. 

c. Hasil belajar siswa (ranah kognitif) pada siklus I pertemuan 1 adalah 54,77 %. 

Kemudian mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi  
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71,43%. Pada siklus II pertemuan 1, ketuntasan klasikal juga mengalami 

peningkatan menjadi 80,95 % dan meningkat pula pada sikus II pertemuan 2 

menjadi 90,48%. 

 

5.2  SARAN 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Operasi Bilangan melalui Model Think Pair Share Berbatuan Media 

Manipulatif pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang.” 

a. Pada tahapan think, hendaknya kuantitas pengawasan guru terhadap siswa 

lebih diperbanyak. Hal ini dimaksudkan untuk memandu siswa untuk berpikir 

sendiri sehingga tidak mengantungkan jawaban dari teman. 

b. Dalam tahapan pair atau diskusi kelompok, hendaknya guru memandu siswa 

supaya bekerja sama dengan maksimal terutama untuk siswa yang 

berkemampuan tinggi. 

c. Pada tahapan share atau berbagi, hendaknya guru lebih memotivasi siswa 

sehingga siswa tidak merasa takut untuk menyampaikan hasil diskusi. 

d. Media manipulatif yang digunakan hendaknya dibagikan kepada tiap siswa 

sehingga siswa dapat bereksplorasi dengan maksimal. 

e. Pembuatan tabel manipulatif hendaknya bersifat klasikal. 
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Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Operasi Bilangan melalui Model Think Pair Share  

Berbantuan Media Manipulatif 

 

Indikator 
Kualitas 

Pembelajaran 

Keterampilan 
Dasar Mengajar 

Sintaks Model Think 
Pair Share 

Berbantuan Media 
Manipulatif  

Keterampilan Guru 
dalam Pembelajaran 

Operasi Bilangan 
dengan Model Think 

Pair Share Berbantuan 
Media Manipulatif 

Perilaku 
Pembelajar 

Guru 

1. Keterampilan 
membuka 
pelajaran 

 1. Keterampilan 
membuka pelajaran 

Perilaku 
Pembelajar 

Guru 

2. Keterampilan 
bertanya 

3. Guru mengajukan 
pertanyaan atau 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan materi. 

2. Keterampilan 
bertanya. 
 

Perilaku 
Pembelajar 

Guru 

3. Keterampilan 
diskusi 
kelompok kecil 

5. Siswa 
mendiskusikan 
jawaban dari 
pertanyaan atau 
permasalahan 
yang telah 
dipikirkan dengan 
berbantuan media 
manipulatif secara 
berpasangan. 

3. Keterampilan 
membimbing diskusi 
berpasangan. 
 
 
 
 
 
 

6. Siswa 
menyampaikan 
hasil diskusi di 
depan kelas. 

4. Keterampilan 
membimbing 
presentasi siswa. 

Perilaku 
Pembelajar 

Guru  

4. Keterampilan 
menjelaskan. 

 5. Keterampilan 
menjelaskan materi 

 
Perilaku 

Pembelajar 
Guru  

 

5. Keterampilan 
mengadakan 
variasi. 

 6. Keterampilan 
mengadakan variasi 
 

1. Mempersiapkan 
media manipulatif. 

7. Keterampilan 
menggunakan media 
manipulatif. 2. Memperkenalkan 

dan  
mencontohkan 
penggunaan media 
manipulatif. 

5. Siswa 

Lampiran 1 
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mendiskusikan 
jawaban dari 
pertanyaan atau 
permasalahan 
yang telah 
dipikirkan dengan 
berbantuan media 
manipulatif secara 
berpasangan. 

7. Menyimpulkan 
hasil diskusi 
disertai dengan 
membuat  tabel 
manipulatif. 

Kualitas Media 
Pembelajaran 

 8. Kualitas Media 
Manipulatif  yang 
Digunakan. 

 6. Keterampilan 
dasar 
memimbing 
perorangan. 

4. Siswa 
menyelesaikan 
pertanyaan atau 
permasalahan 
dengan secara 
individu. 

9. Keterampilan 
membimbing siswa 
menyelesaikan 
masalah. 

Perilaku 
Pembelajar 

Guru dan Iklim 
pembelajaran 

7. Keterampilan 
mengelola 
kelas. 

 10. Keterampilan 
mengelola iklim 
pembelajaran di 
kelas. 

Perilaku 
Pembelajar 

Guru 

8. Keterampilan 
memberikan 
penguatan 

 11. Keterampilan 
memberi penguatan. 

Perilaku 
Pembelajar 

Guru 

9. Keterampilan 
menutup 
pelajaran. 

 12. Keterampilan 
menutup pelajaran. 

Kualitas Materi 
Pembelajaran 

  13. Materi yang 
Disajikan dalam 
Pembelajaran 
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Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Operasi Bilangan 

melalui Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif 

Aktivitas Siswa Pembelajaran Operasi Bilangan 
dengan Model Think Pair Share 
Berbantuan Media Manipulatif 

Indikator Aktivitas Siswa 
dalam Pembelajaran 

Operasi Bilangan dengan 
Model Think Pair Share 

Berbantuan Media 
Manipulatif 

2.  Aktivitas Lisan (Oral 
Activities).  Misalnya: 
bertanya, memberikan 
saran, mengeluarkan 
pendapat dan diskusi.  

3. Memperkenalkan  dan 
mencontohkan penggunaan 
media manipulatif. 

 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
(Aktivitas emosional, 
aktivitas lisan, aktivitas 
mental, aktivitas 
menulis) 8.  Aktivitas Emosional 

(Emotional Activities).  
Misalnya:  gembira, 
berani, bergairah, 
semangat. 

7.  Aktivitas Mental (Mental 
Activities).  Misalnya:  
mengingat, menganalisis, 
mengambil keputusan, 
memecahkan soal 

4. Aktivitas Menulis 
(Writing Activities). 
Misalnya:  menulis 
laporan, menyalin. 

7.  Aktivitas Mental (Mental 
Activities).  Misalnya:  
mengingat, menganalisis, 
mengambil keputusan, 
memecahkan soal 

4. Siswa menyelesaikan 
pertanyaan atau 
permasalahan secara 
individu. (think) 

1. Siswa menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan materi (Think). 
(Aktivitas mental, aktivi-
tas menulis) 

1.  Aktivitas Menulis 
(Writing Activities). 
Misalnya:  menulis 
laporan, menyalin. 

2.  Aktivitas Lisan (Oral 
Activities).  Misalnya: 
bertanya, memberikan 
saran, mengeluarkan 
pendapat dan diskusi. 

5. Siswa mendiskusikan ja-
waban dari pertanyaan atau 
permasalahan yang telah 
dipikirkan dengan berbantuan 
media mani-pulatif secara 
berpasang-an. (Pair) 
 
 
 
 

3. Siswa melakukan diskusi 
dengan pasangannya 
(Pair). 
(Aktivitas lisan, aktivitas 
menulis, aktivitas 
mental, aktivitas 
emosional). 

4.   Aktivitas Menulis 
(Writing Activities). 
Misalnya:  menulis 
laporan, menyalin. 

7.  Aktivitas Mental 

Lampiran 2 
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(Mental Activities).  
Misalnya:  mengingat, 
menganalisis, 
mengambil keputusan, 
memecahkan soal 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

7. Menyimpulkan hasil diskusi 
disertai dengan membuat 
tabel manipu-latif. 

4. Aktivitas Menulis 
(Writing Activities). 
Misalnya:  menulis 
laporan, menyalin. 

7. Aktivitas Mental (Mental 
Activities).  Misalnya:  
mengingat, 
menganalisis, 
mengambil keputusan, 
memecahkan soal 

4. Siswa mengunakan 
media manipulatif untuk 
menyelesaikan masalah. 
(Aktivitas metric, 
aktivitas mental) 

6. Aktivitas Metrik (Motor 
Activities).  Misalnya: 
melakukan percobaan, 
permainan. 

8. Aktivitas Emosional 
(Emotional Activities). 
Misalnya:  gembira, 
berani, bergairah, 
semangat. 

6. Siswa menyampaikan ha-sil 
diskusi di depan kelas. 

 

5. Siswa menyampaikan 
hasil diskusi. 
(Aktivitas emosional, 
aktivitas lisan) 

6. Aktivitas Lisan (Oral 
Activities).  Misalnya: 
bertanya, memberikan 
saran, mengeluarkan 
pendapat dan diskusi. 
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Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Operasi Bilangan melalui Model Think Pair Share 

Berbantuan Media Manipulatif  pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang 

 

NO. VARIABEL INDIKATOR SUMBER 
DATA 

ALAT/ 
INSTRUMEN 

1. Keterampilan guru 
dalam Pembelajaran 
Operasi Bilangan 
melalui Model Think 
Pair Share 
Berbantuan Media 
Manipulatif.  

1. Keterampilan membuka 
pelajaran. 

2. Keterampilan bertanya. 
3. Keterampilan membimbing 

diskusi berpasangan. 
4. Keterampilan menjelaskan 

materi. 
5. Keterampilan mengadakan 

variasi. 
6. Keterampilan 

menggunakan media 
manipulatif. 

7. Keterampilan membimbing 
siswa menyeesaikan 
masalah. 

8. Keterampilan mengelola 
iklim pembelajaran di kelas 

9. Keterampilan membimbing 
presentasi siswa. 

10. Keterampilan memberikan 
penguatan. 

11. Keterampilan menutup 
pelajaran. 

12. Materi yang disajikan 
dalam pembelajaran. 

13. Kualitas media 
manipulatif. 

1. Guru 
2. Video 
3. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 
observasi 

2. Catatan 
lapangan 

 

2. Aktivitas Siswa 
dalam Pembelajaran 
Operasi Bilangan 
melalui Model Think 
Pair 
ShareBerbantuan 
Media Manipulatif. 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 

2. Siswa menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan materi (Think). 

3. Siswa melakukan diskusi 
dengan pasangannya 
(Pair). 

4. Siswa mengunakan media 
manipulatif. 

5. Siswa menyampaikan hasil 
diskusi (share). 

1. Siswa 
2. Video 
3. Catatan 

Lapangan 

1. Lembar 
observasi 

2. Catatan 
lapangan 

3. Wawancara 

3. Hasil  belajar  
Operasi Bilangan 
melalui Model Think 
Pair Share 

Ketepatan siswa menjawab soal 
evaluasi materi  
1. Menghitung pembagian 

bilangan dua angka. 

Siswa 1. Tes tertulis 
 

Lampiran 3 
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Berbantuan Media 
Manipulatif. 

2. Menyelesaikan soal cerita 
yang berhubungan dengan 
pembagian bilangan dua 
angka. 

3. Menyelesaikan soal yang 
berkaitan dengan 
pembagian adalah lawan 
dari perkalian. 

4. Menemukan sifat 
pembagian dengan bilangan 
1. 

5. Menghitung pembagian 
suatu bilangan dengan 
bilangan itu sendiri. 

6. Menemukan sifat 
pembagian suatu bilangan 
dengan bilangan itu sendiri. 

7. Menghitung pembagian 
berturut-turut tiga bilangan. 

8. Menghitung operasi hitung 
campuran. 

9. Menyelesaikan soal cerita 
yang berkaitan dengan 
operasi hitung campuran. 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Operasi Bilangan 

melalui Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif   

pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang 

 

Nama SD : SDN Tugurejo 03 

Kelas/ Semester : II (dua) / II  (dua) 

Materi : Operasi Bilangan 

Nama Guru : Titis Pratitis 

Hari/ Tanggal : ……………………………… 

A. Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat  13  indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom tampak jika deskriptor yang tertulis muncul. 

No. Indikator Deskriptor 
Tampak 

 

Skala 

Penilaian 

1. Keterampilan 

membuka 

pembelajaraan. 

a. V  

 

3 
b.  

c. V 

d. V 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut. 

a) 1 jika satu deskriptor yang tampak  

b) 2 jika dua deskriptor yang tampak  

c) 3 jika tiga deskriptor yang tampak  

d) 4 jika semua deskriptor yang tampak 

B. Instrumen 

No
. Indikator Deskriptor 

Tampak 
(v) 

Skala 
Penilaian 

1. Keterampilan 
membuka 
pembelajaraan 
 

 

a. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

  

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa.  
c. Guru menyampaikan tema atau garis 

besar materi yang akan dipelajari. 
 

d. Guru melakukan apresepsi yaitu 
mengaitkan materi yang telah dipelajari 
dengan materi yang akan dipelajari 

 

Lampiran 4 



258 
 

 
 

 

2.  Keterampilan 
bertanya  

a. Pertanyaan yang diungkapkan memiliki 
tingkat kognitif yang bervariasi. 

  

b. Pertanyaan diutarakan dari pertanyaan 
yang sederhana ke pertanyaan yang 
kompleks. 

 

c. Adanya pertanyaan pelacak atau 
pancingan. 

 

d. Memberikan waktu berpikir kepada 
siswa. 

 

3. Keterampilan  
membimbing 
diskusi 
berpasangan 
 
 

a. Memberikan lembar kerja siswa untuk 
merangsang siswa untuk berpikir. 

  

b. Menjelaskan peraturan dalam diskusi 
berpasangan. 

 

c. Membantu kelompok yang mengalami 
kesulitan. 

 

d. Memberikan perhatian kepada setiap 
pasangan siswa. 

 

4. Keterampilan 
menjelaskan 
materi. 

a. Menggunakan kalimat yang sederhana, 
mudah dipahami. 

  

b. Disertai  dengan contoh yang 
kontekstual. 

 

c. Adanya variasi dalam penyajian materi.  
d. Adanya feedback dalam menjelaskan 

materi. 
 

5. Keterampilan 
mengadakan 
variasi. 

a. Suara guru bisa didengar oleh seluruh 
siswa yang ada di kelas. 

  

b. Pandangan mata ke seluruh siswa dengan 
sama rata. 

 

c. Adanya variasi posisi guru dalam 
mengajar. 

 

d. Menggunakan lebih dari satu media 
dalam pembelajaran. 

 

6. Keterampilan 
menggunakan 
media  

manipulatif. 

 

 

a. Media yang digunakan sesuai dengan 
tema atau materi. 

  

b. Mencontohkan penggunaan media 
manipulatif. 

 

c. Memberikan contoh membuat tabel 
manipulatif. 

 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menggunakan media manipulatif. 

 

7. Keterampilan 
membimbing  
siswa  dalam 
menyelesaikan 
masalah. 

a. Memberikan waktu kepada siswa untuk 
berpikir. 

  

b. Memberikan pertanyaan  stimulus kepada 
siswa untuk membantu menemukan 
solusi atau jawaban. 

 

c. Merespon informasi yang disampaikan 
oleh siswa. 

 



259 
 

 
 

d. Menanggapi penyelesaian masalah dari 
siswa. 

 

8. Keterampilan 
mengelola iklim 
pembelajaran di 
kelas. 

a. Mengatur jalannya proses KBM yang 
menyenangkan sehingga siswa 
termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran dengan antusias. 

  

b. Memberikan teguran dengan tegas, jelas, 
dan tertuju untuk menciptakan kondusi 
kelas yang kondusif. 

 

c. Penataan kelas sesuai dengan model 
pembelajaran. 

 

d. Melibatkan siswa dalam pembelajaran.  
9.  Keterampilan 

membimbing 
presentasi siswa 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menyampaikan hasil diskusi. 

  

b. Mengatur jalannya presentasi.  
c. Memberikan pertanyaan stimulus 

berkenaan dengan hasil presentasi. 
 

d. Menyimpulkan presentasi dengan 
memberikan penegasaan. 

 

10. Keterampilan 
memberi 
penguatan 
 
 
 

a. Penguatan diberikan dengan jelas dan 
menyebutkan nama siswa. 

  

b. Memberikan penguatan kepada pasangan 
terbaik. 

 

c. Penguatan diberikan dengan segera 
setelah muncul respon dari siswa 

 

d. Penguatan yang diberikan bervariasai 
baik berupa verbal dan non verbal. 

 

11. 
 

 

 

 

 

 

Keterampilan 
menutup 
pembelajaran 

a. Membimbing siswa dalam menyimpulkan 
pembelajaran. 

  

b. Membimbing siswa membuat tabel 
manipulatif. 

 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya materi yang belum 
dipahami. 

 

d. Memberikan evaluasi sesuai dengan 
indikator yang telah ditentukan dalam 
RPP. 

 

12. Materi yang 
disajikan dalam 
pembelajaran. 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 
tema, SK, KD, indikator, dan tujuan 
pembelajaran.  

  

b. Materi pembelajaran disajikan sistematis.  
c. Pengkaitan dengan materi lainnya 

(tematik). 
 

d. Dapat mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran. 
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Skala Penilaian Keterampilan Guru Kategori 
43,5  ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (A)  

32, 5  ≤ skor < 43,5 Baik (B) 
22,5 ≤ skor < 32,5 Cukup (C) 
13 ≤ skor < 22,5 Kurang (D) 

 

Semarang, ………………..2013 

      Observer, 

 

 

 

………………………………… 

13. Kualitas media 
manipulatif 
yang digunakan. 

a. Menjadikan suasana kelas yang aktif.   
b. Membantu siswa memahami materi.  
c. Mengakomodasi interaksi anatara guru 

dengan siswa. 
 

d. Sesuai taraf berpikir siswa.  
JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU   
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Operasi Bilangan melalui Model 

Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif   

pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang 

 

Nama SD : SDN Tugurejo 03 

Kelas/ Semester : II (Dua) / 2  

Materi : Operasi Bilangan 

Nama Siswa : .............................................. 

Hari/ Tanggal : ……………………………… 

A. Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat  5  indikator aktivitas siswa. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom tampak  jika deskriptor yang tertulis muncul. 

No. Indikator Deskriptor 
Tampak

(v) 

Skala 

Penilaian 

1. Keterampilan 

membuka 

pembelajaraan. 

a. V  

 

3 
b.  

c. V 

d. V 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut. 

a) 1 jika satu deskriptor yang tampak  

b) 2 jika dua deskriptor yang tampak  

c) 3 jika tiga deskriptor yang tampak  

d) 4 jika semua deskriptor yang tampak  

B. Instrumen : 

No. Indikator Deskriptor 
Tampak 

(v) 
Skala  

Penilaian  

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 
(Aktivitas emosional, 
aktivitas visual, aktivitas 
lisan, aktivitas mental, 
aktivitas menulis) 

a. Siswa tenang saat guru 
menjelaskan. (Aktivitas 
emosional) 

  

b. Pandangan siswa tertuju pada 
guru. (Aktivitas visual) 

 

c. Menulis informasi baru atau 
hal-hal penting. (Aktivitas 
menulis) 

 

Lampiran 5 
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d. Mengajukan pertanyaan 
berkaitan dengan penjelasan 
guru. 
(Aktivitas lisan, aktivitas 
emosional)

 

2. Siswa menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan materi (Think). 
(Aktivitas mental, aktivi-
tas menulis) 

a. Memperkirakan strategi atau 
cara memecahkan masalah. 
(Aktivitas mental) 

  

b.  Menyelesaikan masalah secara 
mandiri. (Aktivitas mental, 
aktivitas menulis) 

 

c. Menulis pemecahan masalah. 
(Aktivitas menulis) 

 

d. Mengecek  kebenaran jawaban. 
(Aktivitas mental) 

 

3. Siswa melakukan diskusi 
dengan pasangannya 
(Pair). 
(Aktivitas lisan, aktivitas 
menulis, aktivitas mental, 
aktivitas emosional). 

a. Membagi hasil pemikiran yang 
sudah diperoleh kepada 
pasangan untuk didiskusikan 
lebih lanjut. 
(Aktivitas lisan) 

  

b. Bekerja sama dengan 
pasangannya untuk menemuan 
jawaban. 
(Aktivitas lisan, aktivitas 
mental) 

 

c. Menghargai pendapat dari 
pasangannya. (Aktivitas 
Emosional) 

 

d. Menuliskan hasil dikusi di 
lembar yang telah disediakan. 
(Aktivitas menulis). 

 

4. Siswa mengunakan media 
manipulatif untuk 
menyelesaikan masalah. 
(Aktivitas metric, 
aktivitas mental) 

a. Siswa menggunakan media  
manipulatif dengan benar. 
(Aktivitas metric) 

  

b. Berbagi dengan pasangannya 
dalam menggunakan media 
manipulatif. 
(Aktivitas metric) 

 

c. Menggunakan media 
manipulatif untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan guru. (Aktivitas 
metric) 

 

d. Siswa menggunakan media 
manipulatif  untuk mencari 
masalah yang lain. 
(Aktivitas metric) 

 

5. Siswa menyampaikan 
hasil diskusi. 
(Aktivitas emosional, 
aktivitas lisan) 

a. Memiliki keberanian untuk 
maju ke depan kelas. 
(Aktivitas emosional)

  

b. Mau menyampaikan hasil 
diskusi secara tertulis atau 
lisan. 
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c. Menyampaikan diskusi dengan 
sikap yang baik. 

 

d. Ketepatan hasil diskusi.  

 

Skala Penilaian Aktivitas Siswa  Kategori 
17,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik (A)  

12,5 ≤ skor < 17,5 Baik (B) 
8,5  ≤ skor < 12, 5 Cukup (C) 

5 ≤ skor < 8,5 Kurang (D) 
 

Jumlah skor = ………. Kategori = ……………………………… 
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Catatan Lapangan 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Operasi Bilangan melalui Model Think Pair Share 

Berbantuan Media Manipulatif  pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang  

Siklus ……….. 

 

Ruang Kelas : II (Dua) 

Nama Guru : ................................... 

Hari/ Tanggal : …………………………. 

Pukul : …………………………. 

Tema  :   …………………………. 

Catatlah kejadian-kejadian khusus selama pembelajaran berlangsung! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

               

              Semarang, ……………………2013 

Observer, 

 

 

              …………………………………….. 

Lampiran 6 
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Identifikasi Standart Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator  

Siklus I Pertemuan 1 

 

No. Mata 

Pelajaran 

Standart 

Kompetensi (SK) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

Indikator 

1. Matematika 3.  Melakukan 

Perkalian dan 

pembagian 

bilangan 

sampai dua 

angka 

3.2  Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka 

3.2.1  Menghitung 

pembagian 

bilangan dua 

angka. 

3.2.2  Memecahkan soal 

cerita yang 

berhubungan 

dengan pembagian 

bilangan dua angka

2. IPA 4.  Memahami 

peristiwa alam 

dan pengaruh 

matahari dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

4.1   Mengidentifikasi 

kenampakan 

matahari pada 

pagi, siang, dan 

sore hari 

4.1.1   Menyebutkan 

kenampakan 

matahari pada pagi 

hari. 

4.1.2   Menentukan 

kenampakan 

matahari pada 

siang hari 

3. IPS 2.  Memahami 

kedudukan dan 

peran anggota 

dalam keluarga 

dan lingkungan 

tetangga 

2.1   Mendeskripsikan 

kedudukan dan 

peran anggota 

keluarga 

2.1.1  Menyebutkan 

kedudukan anggota 

keluarga inti. 

Lampiran 7 
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Jaring-Jaring Tema Siklus I Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

 

Kompetensi Dasar  : 

3.2  Melakukan pembagian bilangan dua angka 

Indikator    : 

3.2.1 Menghitung pembagian bilangan dua angka. 

3.2.2 Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan 

dengan pembagian bilangan dua angka. 

 

Keluarga 

IPA 

 

Kompetensi Dasar : 

4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari 

pada pagi, siang, dan sore hari 

Indikator          : 

4.1.2 Menyebutkan kenampakan matahari pada  

pagi hari. 

4.1.3 Menentukan kenampakan matahari pada 

siang hari. 

 

 

IPS 

 

Kompetensi Dasar               : 

2.1    Mendeskripsikan kedudukan dan peran 

anggota keluarga 

 

Indikator : 

2.1.1  Menyebutkan kedudukan anggota 

keluarga inti. 
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Silabus Pembelajaran Tematik 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajraan : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi   :  

Matematika    : 3.        Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka. 

IPA  : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

IPS     : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan 

lingkungan tetangga. 

 

Kompetensi 

dasar 

Materi 

pokok 

Kegiatan 

pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Penilaian 

Aloka

si 

waktu 

Sumber belajar

MATEMATIKA 

3.2  Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka. 

 

IPA 

 

Pemba-

gian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru mengajukan 

pertanyaan 

berkaitan dengan 

tema melalui 

lembar kerja. 

2. Siswa 

memikirkan dan 

menyelesaikan 

pertanyaan 

tersebut. 

3. Siswa 

berkelompok 

dengan 

pasangannya. 

4. Siswa 

mendiskusikan 

jawaban dari 

 

 3.2.1    Menghitung 

pembagian 

bilangan dua 

angka. 

3.2.2     Memecahkan 

soal cerita 

yang 

berhubungan 

dengan 

pembagian 

bilangan dua 

angka 

 

 

 

 

 

 

1. Prosedur 

Tes 
Tes awal :  
tes lisan. 
Tes proses: 

unjuk kerja 
Tes akhir : 

evalusi 

2. Jenis tes 
Tes tertulis  
Tes lisan 

3. Bentuk tes 
Uraian 

singkat 
 

 

3 X 35 

menit  

Buchori, Amin 

Mustofa. 2008. 

Senang 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

Gunarto, Dedi. 

2007. 

Matematika. 

Jogjakarta: 

Pustaka Insan 

Madani 

Hasjim, Nafron. 

2007. Gemar 

Berbahasa 
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4.1  Mengidentifi-

kasi 

kenampakan 

matahari 

pada pagi, 

siang, dan 

sore hari 

 

IPS 

2.1    Mendeskrip-

sikan 

kedudukan 

dan peran 

anggota 

keluarga 

Kenam-

pakan 

mataha-

ri di 

pagi 

dan 

siang 

hari. 

 

 

 

 

Kedu-

dukan 

anggota 

keluar-

ga. 

 

 

pertanyaan-

pertanyaan di 

lembar kerja. 

5. Pasangan siswa 

menyampaikan 

hasil diskusi. 

6. Guru 

memberikan 

konfirmasi dan 

membuat tabel 

manipulatif. 

 

4.1.1     Menyebutkan 

kenampakan 

matahari pada 

pagi hari. 

4.1.2     Menentukan 

kenampakan 

matahari pada 

siang hari 

 

 

 

 

2.1.2     Menyebutkan 

kedudukan 

anggota 

keluarga inti. 

Indonesia 2. 

Solo: Tiga 

Serangkai 

Pustaka Mandiri 

Nasar dkk. 2010. 

Lembar Kerja 

Tematik. Jakarta: 

Kompas 

Gramedia 

Nasar dkk. 2010. 

Panduan 

Pembelajan 

Tematik. Jakarta: 

Kompas 

Gramedia 

Silabus Kelas II. 

2006. BSNP 

Sukayati dan Sri 

Wulandari. 2009. 

Pembelajaran 

Tematik di SD. 

Yogyakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan I 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

Hari, Tanggal : Rabu, 1 Mei 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

 

Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 

dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga. 

Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

IPA : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

IPS : 2.1 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga. 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika :  3.2.1  Menghitung pembagian bilangan dua angka. 

  3.2.2  Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan 

dengan pembagian bilangan dua angka. 

IPA :  4.1.1 Menyebutkan kenampakan matahari pada pagi hari. 

    4.1.2  Menentukan kenampakan matahari pada siang hari 

hari. 

IPS :  2.1.1  Menyebutkan  kedudukan anggota keluarga inti  
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A. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan berbantuan stik es krim, siswa dapat menghitung pembagian  

bilangan dua angka dengan benar. 

2. Diberikan lembar kerja yang berisi ilustrasi cerita, siswa dapat 

menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pembagian bilangan 

dua angka dengan benar. 

3. Melalui kegiatan mendengarkan ilustrasi cerita tema pembelajaran, siswa 

dapat menyebutkan kenampakan matahari di pagi hari. 

4. Dengan diberikan gambar posisi matahari di siang hari, siswa dapat 

menentukan kenampakan matahari pada siang hari dengan benar. 

5. Dengan mendengarkan ilustrasi cerita tema pembelajaran, siswa dapat 

menyebutkan kedudukan anggota keluarga inti dengan benar. 

Karakter yang diharapkan 

kerjasama,  

tekun (diligence),  

tanggung jawab (responsibility),  

berani (courage),  

religious. 

 

B. Materi Ajar 

Ilustrasi cerita dengan judul " Keluarga Pak Banu". 

 

C. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Metode Ceramah 

b. Metode Tanya Jawab 

2. Model Pembelajaran : 

 Think Pair Share berbantuan media manipulatif 
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D. Kegiatan Pembelajaran 

No. Tahapan Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 

1. Prakegiatan  

(5 menit)  

a. Guru memberi salam. 

b. Siswa berdoa bersama  sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mengabsen siswa di kelas. 

d. Pengkondisian kelas. 

2. Pendahuluan (10 menit) 

Membuka pelajaran e. Guru melakukan apresepsi, yaitu menyanyikan 

lagu: 

" Satu-Satu" 

Satu-satu aku sayang Ibu 

Dua-dua aku sayang ayah 

Tiga-tiga sayang adik kakak 

Satu, dua, tiga sayang semuanya. 

Dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan. 

Pertanyaanya adalah : 

"Dengan siapakah kalian tinggal di rumah ?" 

"Disebut apakah mereka semua?" 

f. Guru menghubungkan jawaban siswa dengan 

tema pembelajaran, yaitu keluarga. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

3. Kegiatan Inti (70 menit) 

 Memperkenalkan 

dan mencontohkan 

media manipulatif. 

h. Guru menjelaskan materi ajar (ilustrasi cerita) 

dengan berbantuan gambar posisi matahari, 

gambar keluarga dan stik es krim (media 

manipulatif). Siswa menyimak materi ajar yang 

berupa ilustrasi cerita. (eksplorasi) 
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  i. Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan 

ilustasi cerita yang meliputi kedudukan keluarga, 

masalah yang berkaitan dengan pembagian, 

kenampakan matahari pada pagi hari. (eksplorasi)

j. Guru memberikan konfirmasi jawaban. 

(konfirmasi) 

 Mengajukan 

pertanyaan (think) 

k. Guru memberikan pertanyaan atau permasalahan 

melalui lembar kerja siswa (LKS). 

l. Siswa memikirkan cara menyelesaikan 

pertanyaan atau permasalahan yang ada di lembar 

kerja sesuai waktu yang ditentukan (7 menit) 

secara individu. (eksplorasi) 

 Diskusi 

berpasangan 

( pair) 

m. Siswa mendiskusikan jawaban lembar kerja 

secara berpasangan dengan berbantuan gambar 

kedudukan matahari, media manipulatif, dan 

gambar silsilah keluarga. (elaborasi) 

n. Guru membimbing dan mengawasi jalannya 

diskusi. (elaborasi) 

 Membimbing 

presentasi siswa 

(share) 

o. Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

(konfirmasi) 

p. Siswa menyimpulkan hasil diskusi guru dan 

membuat tabel manipulatif. (konfirmasi) 

q. Siswa menempel lembar hasil diskusi dan tabel 

manipulatif. (konfirmasi) 

r. Guru memberikan penguatan. (konfirmasi) 

s. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok 

terbaik.(konfirmasi)  

3. Penutup (20 menit) t. Siswa menanyakan hal yang belum dipahami. 

u. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran. 

v. Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan 



273 
 

 
 

membahasnya bersama. 

w. Guru menginformasikan rencana pertemuan 

selanjutnya. 

x. Guru menutup pelajaran. 

 

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar  : 

  
 Album kegiatan Keluarga Pak Banu   Stik Es Krim    

2. Sumber Belajar : 

Buchori, Amin Mustofa. 2008. Senang Matematika. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Gunarto, Dedi. 2007. Matematika. Jogjakarta: Pustaka Insan Madani 

Hasjim, Nafron. 2007. Gemar Berbahasa Indonesia 2. Solo: Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri 

Nasar dkk. 2010. Lembar Kerja Tematik. Jakarta: Kompas Gramedia 

Nasar dkk. 2010. Panduan Pembelajan Tematik. Jakarta: Kompas Gramedia 

Silabus Kelas II. 2006. BSNP 

Sukayati dan Sri Wulandari. 2009. Pembelajaran Tematik di SD. 

Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

 

F.Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik  Tes  : 

a. Tes lisan. 
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1) Keberanian menjawab/ menyampaikan pendapat dalam kelas. 

2) Ketepatan jawaban. 

3) Keaktifan dalam kelas. 

b. Tes tertulis 

  terlampir 

2. Bentuk Tes : 

Essay 

3. Instrumen tes: 

    Terlampir 

 

       Semarang, 1Mei 2013 

Guru Kelas II SD N Tugurejo 03,   Praktikan, 

 

 

 

 

FA. Ida Kismiyati, S.Pd    Titis Pratitis 

NIP 19610421 198304 2 011    NIM 1401409005 
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Materi Ajar 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

 

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 

dua angka 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga 

B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka 

IPA : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

IPS : 2.1 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika :  3.2.1  Menghitung pembagian bilangan dua angka. 

  3.2.2  Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan 

dengan pembagian bilangan dua angka. 

IPA :  4.1.1  Menyebutkan kenampakan matahari pada pagi hari. 

    4.1.2  Menentukan kenampakan matahari pada siang hari 

hari. 

IPS : 2.1.1  Menyebutkan  kedudukan anggota keluarga inti. 
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D. Ilustrasi Cerita 

 

Keluarga Pak Banu 

 

Ayam jantan berkokok. 

Matahari masih tampak sebagian. 

Bentuk matahari belum bulat penuh. 

Hari masih pagi. 

Pak Banu dan Bu Banu sudah bangun dan bersiap menjalani aktivitasnya. 

Begitupula dengan anak-anak Pak Banu. 

Dinda dan Iping sudah bangun dan mandi. 

 Pada umumnya, keluarga memiliki kepala keluarga. 

 Kepala keluarga adalah pemimpin di keluarganya. 

 Kepala keluarga bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. 

Pagi ini, Bu Banu sedang sibuk memasak di dapur.  

Bu Banu sedang mempersiapkan makanan untuk  

sarapan dan bekal kedua anaknya. 

Bu Banu mengurus keluarganya dengan sungguh-sungguh 

Bu Banu tidak bekerja. 

Sebelum berangkat ke sekolah,  

Dinda dan Iping sarapan bersama dengan Pak Banu dan Bu Banu. 

Bu Banu memasak sate tempe dan telur mata sapi. 

Di atas meja ada 8 tusuk sate tempe dan 4 telur mata sapi. 

Menu ini akan mereka makan untuk sarapan. 

Jika tiap anggota keluarga memperoleh lauk dengan jumlah yang sama maka 

berapa banyak telur mata sapi yang diperoleh tiap anggota keluarga? 
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4 butir telur mata sapi – 1 butir – 1 butir – 1 butir – 1 butir = 4 – 1 – 1 – 1 – 1 

Atau dapat juga ditulis  4 : 4 = 1 

 

Untuk sate tempe akan dimakan semua anggota keluarga Pak Banu. 

Tiap anggota keluarga akan mendapatkan bagian yang sama banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sarapan selesai, Dinda dan Iping bergegas berangkat ke sekolah. 

Udara pagi hari masih hangat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  .   . 

.  .   . 

.  .   . 
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Saat berjalan, mereka dapat merasakan hangatnya sinar matahari. 

 
Pak Banu juga bergegas pergi ke sekolah. 

Pak Banu adalah seorang guru olahraga di SMP Bina Bangsa. 

Pak Banu adalah ayah yang bertanggung jawab untuk keluarganya. 

Walaupun sibuk bekerja,  

Pak Banu juga membantu Bu Banu dan Anak-anaknya. 

Keluarga Pak Banu saling menyayangi dan bergotong royong. 
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Lembar Kerja Siswa 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 

dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga. 

B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian  bilangan dua angka. 

IPA : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

IPS : 2.1 Mendiskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika :  3.2.1  Menghitung pembagian bilangan dua angka. 

  3.2.2  Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan 

dengan pembagian bilangan dua angka. 

IPA :  4.1.1 Menyebutkan kenampakan matahari pada pagi hari. 

    4.1.2  Menentukan kenampakan matahari pada siang hari 

hari. 

IPS : 2.1.1  Menyebutkan  kedudukan anggota keluarga inti 

D. Petunjuk Kerja 

1. Bacalah pertanyaan dengan teliti. 

2. Jawablah pertanyaan secara individu. 

3. Waktu untuk mengerjakan adalah 7 menit. 
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E. Soal  

Ayo perhatikan gambar di bawah ini dan isilah titik-titi dengan kata yang telah 

disediakan! 

 

 

Udara siang hari sangat   .    .    .    . 

Matahari berada    .      .     .   kepala. 

 

 

 

 

Iping melindungi tubuh dari panas dengan   .    .   .  .   

Dinda melindungi tubuh dari panas dengan  .   .   .   . 

 

 

 

  

 

Sesampainya di rumah, Iping dan Dinda makan siang.  

 Ada 8 biji udang di meja makan.  

Perhatikan gambar di bawah ini, lalu lengkapilah titik-titik dengan benar!  

 
     

 

                                                                     Diambil oleh Iping                            diambil oleh Dinda 

 

 

 

 

 

 

                                                                             8 – 4 – 4  =  8  :  .   .   .  =  .   .  . 

topi      panas     diatas       kulit      payung      disamping 

.  .  .   .  .  .  
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Setelah itu, Dinda belajar pembagian dengan stik es krim. 

Contoh : 

10 : 2 =   .  .  .  . 

 

 

 

 

1) 10 : 5 =  .   .   .  . 

 

 

 

 

 

 

 

2) 12 : 4 = .   .   .   . 

 

 

 

 

 

 

 

3) 16 : 8 =  .   .   .  . 

  

 

 

 

 

 

4) 21 : 7 =  .    .   .   . 

5) 25:  5 =  .    .   .   . 
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Iping memilih untuk mengambar. Iping mengambar silsilah keluarganya.  

Ayo bantulah Iping menyelesaikannya ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selang beberapa lama, Bu Banu juga datang menghampiri mereka berdua. 

Bu banu membawa sekotak kue. Kue tersebut berisi 15 potong. 

Jika kue dimakan bertiga dengan jumlah yang sama, berapa biji kue yang 

dimakan tiap orang ? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Keluarga Banu Angkasa 

Pak Banu Angkasa Ibu  Banu Angkasa 

.      .      .  .    .     . 
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Lembar Kerja Berpasangan 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 

dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga. 

B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian  bilangan dua angka. 

IPA : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

IPS : 2.1 Mendiskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika :  3.2.1  Menghitung pembagian bilangan dua angka. 

  3.2.2  Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan 

dengan pembagian bilangan dua angka. 

IPA :  4.1.1  Menyebutkan kenampakan matahari pada pagi hari. 

    4.1.2  Menentukan kenampakan matahari pada siang hari 

hari. 

IPS : 2.1.1  Menyebutkan  kedudukan anggota keluarga inti 

D. Petunjuk Kerja 

1. Bacalah pertanyaan dengan teliti. 

2. Diskusikan  pertanyaan dengan pasanganmu dengan berbantuan media 

manipulatif. 
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3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

E. Soal  

Ayo perhatikan gambar di bawah ini dan isilah titik-titi dengan kata yang telah 

disediakan! 

 

 

Udara siang hari sangat   .    .    .    . 

Matahari berada    .      .     .   kepala. 

 

 

 

 

Iping melindungi tubuh dari panas dengan   .    .   .  .   

Dinda melindungi tubuh dari panas dengan  .   .   .   . 

 

 

 

  

 

Sesampainya di rumah, Iping dan Dinda makan siang.  

 Ada 8 biji udang di meja makan.  

Perhatikan gambar di bawah ini, lalu lengkapilah titik-titik dengan benar!  

 

     

 

                                                                     Diambil oleh Iping                            diambil oleh Dinda 

 

 

 

 

 

 

                                                                             8 – 4 – 4  =  8  :  .   .   .  =  .   .  . 

 

topi      panas     diatas       kulit      payung      disamping 

.  .  .   .  .  .  
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Setelah itu, Dinda belajar pembagian dengan stik es krim. 

Contoh : 

10 : 2 =   .  .  .  . 

 

 

 

 

1) 10 : 5 =  .   .   .  . 

 

 

 

 

 

 

 

2) 12 : 4 = .   .   .   . 

 

 

 

 

 

 

 

3) 16 : 8 =  .   .   .  . 
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4) 21 : 7 =  .    .   .   . 

5) 25:  5 =  .    .   .   . 

 

 

Iping memilih untuk mengambar. Iping mengambar silsilah keluarganya.  

Ayo bantulah Iping menyelesaikannya ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selang beberapa lama, Bu Banu juga datang menghampiri mereka berdua. 

Bu banu membawa sekotak kue. Kue tersebut berisi 15 potong. 

Jika kue dimakan bertiga dengan jumlah yang sama, berapa biji kue yang 

dimakan tiap orang ? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Keluarga Banu Angkasa 

Pak Banu Angkasa Ibu  Banu Angkasa 

.      .      .  .    .     . 



287 
 

 
 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajraan : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi   :  

Matematika  : 3.       Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka. 

IPA  : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS  : 2.       Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga. 

 

 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah Nomor 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Matematika 3.2 Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka. 

Pembagian 3.2.1     Menghitung pembagian 

bilangan dua angka. 

Tes tertulis Uraian 

singkat 

 √     1, 2, 3, 

4, 5 

3.2.2 Menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan 

pembagian bilangan.  
 

 

  √    6, 7 
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Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah Nomor 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

IPA 4.1 Mengidentifi-

kasi 

kenampakan 

matahari pada 

pagi, siang dan 

sore hari. 
 

Kenampa-

kan matahari 

pada pagi 

hari. 

4.1.1       Menyebutkan 

kenampakan matahari 

pada pagi hari.  

Tes tertulis Uraian 

singkat 

√      1, 2 

Kenampakan 

matahari 

pada siang 

hari. 

4.1.2      Menentukan kenampakan 

matahari pada siang hari. 

  √    3 

IPS 2.1   Mendiskripsi-

kan kedudukan 

dan peran 

anggota 

keluarga 

Kedudukan 

anggota 

keluarga. 

2.1.1      Menyebutkan kedudukan 

anggota keluarga inti. 

Tes tertulis Uraian 

singkat 

√      1, 2,  3, 

4 
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Soal Evaluasi 

Nama   :  ……………………….. 

   Kelas   : II 

   No. Absen : ………………………..    

Matematika  

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar! 

1. 15 – 3 – 3 – 3  – 3  – 3 = 15 :  .  .  .  = .  .  .   .  

2. 15 : 5  =      .    .      .    . 

3. 24 : 8  =      .    .     .     . 

4. 15 : 5  =      .    .     .     . 

5. 21 : 3  =      .     .    .     . 

6. Lomba senam diikuti oleh 20 siswa. Peserta akan dibagi dalam kelompok-kelompok, 

ada berapa kelompok jika tiap kelompok adalah 4 siswa ? 

....................................................................................................................................... 

7. 30 buku tulis akan dibagikan kepada 6 orang dengan jumlah yang sama. Berapakah 

jumlah buku tulis yang diterima tiap orang? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

IPA 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar dan jelas! 

1. Bentuk matahari pada waktu pagi adalah  .  .  .  . 

2. Matahari terbit dari arah  .  .   .  . 

3. Matahari tepat di atas kepala manusia, sinar matahari begitu cerah. Udara terasa panas 

sekali. Keadaan di atas menunjukkan     .    .     .      hari. 

IPS 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar dan jelas! 

1. Ayah, ibu, anak-anaknya disebut   .    .    .    . 

2. Kepala keluarga dijabat oleh    .    .    .    . 

3. Rumah tangga dan keluarga dikelola oleh    .    .    .    . 

4. Anak pertama di sebut  .  .  .   . 
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Kunci Jawaban dan Penilaian Soal Evaluasi 

 

No. Kunci Jawaban Skor Penilaian  

1.  15: 5 = 3 2  

 

 

2. 3 1 

3. 3 1 

4. 3 1 

5. 7 1 

6. 20:  4 = 5 2 

    7. 30 : 6 = 5 2 

1. belum bulat sempurna 1 

2. timur  1 

3. Siang 1 

1.  keluarga inti 1  

2. Ayah  1 

3. Ibu 1 

4. Sulung 1 

 

Kriteria ketuntasan belajar  Matematika: 

 

Tuntas Tidak Tuntas 

Nilai ≥ 62 Nilai < 62 
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Identifikasi Standart Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator 

Siklus I Pertemuan 2 

 

No. Mata 

Pelajaran 

Standart 

Kompetensi (SK) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

Indikator 

1. Matematika 3.   Melakukan 

Perkalian dan 

pembagian 

bilangan 

sampai dua 

angka 

3.2   Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka 

3.2.3  Menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan 

pembagian adalah 

lawan dari perkalian. 

3.2.4  Menemukan sifat 

pembagian dengan 

bilangan 1. 

2. IPA 4.  Memahami 

peristiwa alam 

dan pengaruh 

matahari dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

4.1   Mengidentifikasi 

kenampakan 

matahari pada 

pagi, siang, dan 

sore hari 

4.1.3  Menyebutkan 

kenampakan matahari 

pada sore hari. 

3. IPS 2. Memahami 

kedudukan dan 

peran anggota 

dalam keluarga 

dan lingkungan 

tetangga 

2.1  Mendeskripsikan 

kedudukan dan 

peran anggota 

keluarga 

2.1.2   Menyebutkan  peran 

anggota keluarga. 
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Jaring-Jaring Tema Siklus I Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga

MATEMATIKA 

 

Kompetensi Dasar  : 

3.2  Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

Indikator   : 

3.2.3 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

pembagian adalah lawan dari perkalian. 

3.2.4 Menemukan sifat pembagian dengan 

bilangan 1. 

IPA 

 

Kompetensi Dasar : 

4.1 Mengidentifikasi kenampakan 

matahari pada pagi, siang, dan sore 

hari. 

Indikator : 

4.1.3 Menyebutkan kenampakan matahari 

pada sore hari. 

IPS 

 

Kompetensi Dasar : 

2.1    Mendiskripsikan kedudukan dan peran 

anggota keluarga 

 

Indikator : 

2.1.2 Menyebutkan peran anggota keluarga. 
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Silabus Pembelajaran Tematik 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajraan : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi   :  

Matematika       :  3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua 

angka. 

IPA       :  4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

IPS  :  2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga 

dan lingkungan tetangga.      

 

Kompetensi 

dasar 

Materi 

pokok 

Kegiatan 

pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alo-

kasi 

waktu 

Sumber 

belajar 

MATEMATIKA 

3.2 Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka. 

 

Pemba-

gian 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru 

mengajukan 

pertanyaan 

berkaitan 

dengan tema 

melalui lembar 

kerja. 

2. Siswa 

memikirkan 

dan 

menyelesaikan 

pertanyaan 

tersebut. 

 

 3.2.3   Menyelesaikan 

soal yang 

berkaitan 

dengan 

pembagian 

adalah lawan 

dari perkalian. 

3.2.4     Menemukan 

sifat pembagian 

dengan 

bilangan 1. 

4.1.3     Menyebutkan 

kenampakan 

1. Prosedur Tes 

Tes awal :  

tes lisan. 

Tes proses: 

unjuk kerja 

Tes akhir : 

evalusi 

2. Jenis tes 

Tes tertulis  

Tes lisan 

3. Bentuk tes 

Uraian singkat 

 

 

3 X 35 

menit  

Buchori, Amin 

Mustofa. 2008. 

Senang 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

Gunarto, Dedi. 

2007. 

Matematika. 

Jogjakarta: 

Pustaka Insan 
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IPA 

4.1  Mengidentifi-

kasi 

kenampakan 

matahari 

pada pagi, 

siang, dan 

sore hari 

 

IPS 

2.1   Mendeskrip-

sikan 

kedudukan 

dan peran 

anggota 

keluarga 

 

 

 

 

 

Kenam-

pakan 

matahari 

di pagi 

dan sore 

hari. 

 

 

 

Peran 

anggota 

keluarga. 

 

 

3. Siswa 

berkelompok 

dengan 

pasangannya. 

4. Siswa 

mendiskusikan 

jawaban dari 

pertanyaan-

pertanyaan di 

lembar kerja. 

5. Pasangan siswa 

menyampaikan 

hasil diskusi. 

6. Guru 

memberikan 

konfirmasi dan 

membuat tabel 

manipulatif. 

 

matahari pada 

sore hari. 

 

 

 

2.1.2     Menyebutkan  

peran anggota 

keluarga. 

 

Madani 

Hasjim, 

Nafron. 2007. 

Gemar 

Berbahasa 

Indonesia 2. 

Solo: Tiga 

Serangkai 

Pustaka 

Mandiri 

Nasar dkk. 

2010. Lembar 

Kerja Tematik. 

Jakarta: 

Kompas 

Gramedia 

Nasar dkk. 

2010. Panduan 

Pembelajan 

Tematik. 

Jakarta: 

Kompas 

Gramedia 

Silabus Kelas 

II. 2006. BSNP 

Sukayati dan 

Sri Wulandari. 

2009. 

Pembelajaran 

Tematik di SD. 

Yogyakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I Pertemuan II 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

Hari, tanggal : Kamis, 2 Mei 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga 

Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

IPA : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

IPS : 2.1 Mendiskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika : 3.2.3 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

pembagian adalah lawan dari perkalian. 

  3.2.4 Menemukan sifat pembagian dengan bilangan 1. 

IPA : 4.1.3  Menyebutkan kenampakan matahari pada sore hari. 

IPS : 2.1.2  Menyebutkan peran anggota keluarga.  
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A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media manipulatif yaitu manik-manik, siswa dapat menyelesaikan 

soal yang berkaitan dengan pembagian adalah lawan dari perkalian dengan 

benar. 

2. Melalui pemberian contoh-contoh, siswa dapat menemukan sifat pembagian 

dengan bilangan 1 dengan benar. 

3. Dengan mendengarkan cerita ilustrasi sesuai tema pembelajaran, siswa 

dapat menyebutkan kenampakan matahari pada sore hari. 

4. Dengan menyimak cerita ilustrasi sesuai tema pembelajaran, siswa dapat 

menyebutkan peran anggota keluarga dengan benar. 

Karakter yang diharapkan 

Kerjasama 

Tekun (Diligence) 

Tanggung Jawab (Responsibility) 

Berani (Courage) 

B. Materi Ajar 

Cerita ilustrasi 

C. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Metode Ceramah 

b. Metode Tanya Jawab 

c. Metode Kerja Kelompok 

2. Model Pembelajaran : 

 Think Pair Share berbantuan media manipulatif 
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D. Kegiatan Pembelajaran 

No. Tahapan Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 

1. Prakegiatan  

(5 menit)  

a. Guru memberi salam. 

b. Siswa berdoa bersama  sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mengabsen siswa di kelas. 

d. Pengkondisian kelas. 

2. Pendahuluan (10 menit) 

Membuka pelajaran e. Guru melakukan apresepsi, yaitu menyanyikan 

lagu: 

" Burung Hantu" 

Matahari terbenam 

Hari sudah malam 

Terdengar burung hantu  

Suaranya merdu 

Kukuk . . . kukuk . . .  

Kukuk . . . kukuk . . . kukuk 

Dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan. 

Pertanyaanya adalah : 

" Masih ingatkah kalian dengan pelajaran  

kemarin ?" 

"   Siapakah yang berkedudukan sebagai kepala  

keluarga? " 

"   Apakah kedudukan Ibu?" 

f. Guru menyampaikan tema pembelajaran yaitu 

keluarga. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 
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3. Kegiatan Inti (60 menit) 

 Memperkenalkan dan 

mencontohkan media 

manipulatif 

h. Guru menjelaskan materi ajar (ilustrasi cerita) 

dengan berbantuan gambar, manik-manik (media 

manipulatif). Siswa menyimak materi ajar yang 

berupa ilustrasi cerita. (eksplorasi) 

  i. Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan 

ilustasi cerita yang meliputi peran aggota  

keluarga, pembagian adalah lawan dari perkalian, 

sifat pembagian dengan bilangan 1, kenampakan 

matahari pada sore hari. (eksplorasi) 

j. Guru memberikan konfirmasi jawaban. 

(konfirmasi) 

 Mengajukan 

pertanyaan (think) 

k. Guru memberikan pertanyaan atau permasalahan 

melalui lembar kerja. 

l. Siswa memikirkan cara menyelesaikan 

pertanyaan atau permasalahan yang ada di lembar 

kerja sesuai waktu yang ditentukan (5 menit) 

secara individu. (eksplorasi) 

 Diskusi berpasangan 

( pair) 

m. Siswa mendiskusikan jawaban lembar kerja 

secara berpasangan dengan bantuan media 

manipulatif. (elaborasi) 

n. Guru membimbing dan mengawasi jalannya 

diskusi. (elaborasi) 

 Membimbing 

presentasi siswa 

(share) 

o. Guru memotivasi siswa agar berani untuk 

memaparkan hasil diskusi ke depan dan membuat 

kesepakatan bersama selama tahapan share 

berlangsung. (konfirmasi) 

p. Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

(konfirmasi) 

q. Siswa menyimpulkan hasil diskusi dan membuat 
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tabel manipulatif. (konfirmasi) 

r. Siswa menempel hasil diskusi dan tabel 

manipulatif (konfirmasi) 

s. Guru memberikan penguatan. (konfirmasi) 

t. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

terbaik. 

3. Penutup (20 menit) u. Siswa menanyakan hal yang belum dipahami. 

v. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran. 

Penyimpulan adalah dengan menjawab 

pertanyaan motivasi. 

w. Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan 

membahasnya bersama. 

x. Guru menginformasikan rencana pertemuan 

selanjutnya. 

y. Guru menutup pelajaran. 
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E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar  : 

  

2. Sumber Belajar : 

Buchori, Amin Mustofa. 2008. Senang Matematika. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Gunarto, Dedi. 2007. Matematika. Jogjakarta: Pustaka Insan Madani 

Hasjim, Nafron. 2007. Gemar Berbahasa Indonesia 2. Solo: Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri 

Nasar dkk. 2010. Lembar Kerja Tematik. Jakarta: Kompas Gramedia 

Nasar dkk. 2010. Panduan Pembelajan Tematik. Jakarta: Kompas Gramedia 

Silabus Kelas II. 2006. BSNP 

Sukayati dan Sri Wulandari. 2009. Pembelajaran Tematik di SD. 

Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

F.Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik  Tes  : 

a. Tes lisan. 

1) Keberanian menjawab/ menyampaikan pendapat dalam kelas. 

2) Ketepatan jawaban. 

3) Keaktifan dalam kelas. 

b. Tes tertulis 

Terlampir 
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2. Bentuk Tes : Essay 

3. Instrumen tes: Terlampir 

 

       Semarang, 2 Mei 2013 

Guru Kelas II SD N Tugurejo 03,   Praktikan, 

 

 

 

 

FA. Ida Kismiyati, S.Pd    Titis Pratitis 

NIP 19610421 198304 2 011    NIM. 1401409005 
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Materi Ajar 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

 

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 

dua angka 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga                                                             

B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka 

IPA : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

IPS : 2.1 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika : 3.2.3 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

pembagian adalah lawan dari perkalian. 

  3.2.4 Menemukan sifat pembagian dengan bilangan 1. 

IPA : 4.1.3  Menyebutkan kenampakan matahari pada sore hari. 

IPS : 2.1.2  Menyebutkan peran anggota keluarga.  
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D. Ilustrasi Cerita 

Udara di luar cukup panas.  

Setelah mengerjakan tugas, Iping dan Dinda tidur siang. 

Ketika bangun tidur, cahaya matahari sudah redup. 

Panasnya juga semakin berkurang.  

Semakin sore, matahari bergerak semakin ke barat. 

Iping membantu Ibunya menyapu halaman. 

Iping selalu membantu Ibu mengerjakan tugas rumah tangga. 

Begitupula dengan Dinda. Dinda juga ikut membantu Ibu. 

Sebagai anggota keluarga, harus saling membantu. 

 
Setelah membantu Ibu, Iping bergegas ke lapangan. 

Teman-teman Iping sudah berkumpul. 

Iping dan teman-temannya bermain sepak bola. 

Matahari hampir terbenam. 

Iping segera pulang. 

Sore berganti dengan malam. 

Keluarga Pak Banu duduk santai sambil menonton televisi. 

Sambil menonton televisi, mereka memakan kue bersama-sama. 

Setiap anggota keluarga memakan kue dengan jumlah yang sama yaitu 2. 

Kue yang dimakan oleh seluruh anggota keluarga Pak Banu berjumlah .  .  .  . 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

Pak Banu    Bu Banu  Iping    Dinda 

 

 

 

 

    2 + 2 +  2 + 2  = 4 x 2 =  .   .  . 

 

 

Jika kue tersebut sebanyak 8 biji. 

Kue tersebut dimakan semua anggota keluarga Pak Banu dengan jumlah yang sama. 

Maka tiap anggota keluarga mendapat bagian .  .  . biji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 : 4 = .  .  . 

 

 

Ketika sedang asyik makan kue,  

tiba-tiba terdengar orang mengucapkan salam. 

Ternyata itu adalah Bu Sari. 
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Bu Sari memberi beberapa buah tangan dari Bandung. 

Salah satunya adalah kue moci. 

Dinda  senang sekali dengan kue moci. 

Sekotak berisi 5 kue moci. 

Kue tersebut dimakannya sendiri. 

Berapa banyak kue moci yang dimakan Dinda?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Lembar Kerja Siswa 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

 

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 

dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga.                                                             

B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

IPA : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

IPS : 2.1 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika : 3.2.3 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

pembagian adalah lawan dari perkalian. 

  3.2.4 Menemukan sifat pembagian dengan bilangan 1. 

IPA : 4.1.3  Menyebutkan kenampakan matahari pada sore hari. 

IPS : 2.1.2  Menyebutkan peran anggota keluarga. 

D. Petunjuk Kerja 

1. Bacalah pertanyaan dengan teliti. 

2. Jawablah pertanyaan secara individu.  

3. Waktu untuk mengerjakan adalah 7 menit. 
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E Soal 

Dinda dan Iping sedang duduk di depan rumah sambil melihat foto-foto. 

Bantulah mereka memberi tanda (v) pada foto yang menunjukkan sore hari! 

   

    
 

Malam pun tiba. Saatnya Iping dan Dinda belajar. Dinda belajar tentang 

pembagian dan perkalian. 

1. 8 : 4 = 2       bentuk perkaliannya    4    ×   2  =  .  .  .  . 

2. 14: 7 = 2      bentuk perkaliannya    . . . × . . . =  .  .  .  . 

3. 4 × 5 = 20    bentuk pembagiannya  20  :  . . . = .  .  .  . 

4. 5 × 4 = ...     bentuk pembagiannya  . . . :  . . . = .  .  .  . 

5. 10 : 1 =  .  .  .  . 

 

 

 

 

6. 7   : 1 = .   .  .  . 

7. a   : 1 = .   .  .  . 
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Sedangkan Iping belajar tentang peran anggota keluarga. 

Ayo, bantulah Iping menjodohkan gambar anggota keluarga dengan tugasnya! 

Anggota Keluarga                     Peran atau Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Belajar 

 

Membantu 
t

 

Mencari 
fk h

Mengatur 
rumah 
tangga  
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Lembar Kerja Berpasangan 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

  

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 

dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga.                                                             

B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

IPA : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, 

siang dan sore hari. 

IPS : 2.1 Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika : 3.2.3 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

pembagian adalah lawan dari perkalian. 

  3.2.4 Menemukan sifat pembagian dengan bilangan 1. 

IPA : 4.1.3  Menyebutkan kenampakan matahari pada sore hari. 

IPS : 2.1.2  Menyebutkan peran anggota keluarga. 

D. Petunjuk Kerja 

1. Bacalah ilustrasi cerita. 

2. Diskusikan soal-soal di bawah ini dengan pasanganmu 

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas. 
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E Soal 

Dinda dan Iping sedang duduk di depan rumah sambil melihat foto-foto. 

Bantulah mereka memberi tanda (v) pada foto yang menunjukkan sore hari! 

   

    
 

Malam pun tiba. Saatnya Iping dan Dinda belajar. Dinda belajar tentang 

pembagian dan perkalian. 

1.  8 : 4 = 2       bentuk perkaliannya    4    ×   2  =  .  .  .  . 

2. 14: 7 = 2      bentuk perkaliannya    . . . × . . . =  .  .  .  . 

3. 4 × 5 = 20    bentuk pembagiannya  20  :  . . . = .  .  .  . 

4. 5 × 4 = ...     bentuk pembagiannya  . . . :  . . . = .  .  .  . 

5. 10 : 1 =  .  .  .  . 

 

 

 

 

6. 7   : 1 = .   .  .  . 

7. a   : 1 = .   .  .  . 

 



311 
 

 
 

 

 

Sedangkan Iping belajar tentang peran anggota keluarga. 

Ayo, bantulah Iping menjodohkan gambar anggota keluarga dengan tugasnya! 

Anggota Keluarga                     Peran atau Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Belajar 

 
Membantu 
orang tua  

 
Mencari 
nafkah   

Mengatur 
rumah 
tangga  
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajraan : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi   :  

Matematika       : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka. 

IPA       : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS  : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga.      

 

       Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah Nomor 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Matematika 3.2 Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka. 

Pembagian 

 

 

 

3.2.3 Menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan 

pembagian adalah lawan 

dari perkalian. 

Tes tertulis Uraian 

singkat 

 √     1,2,3,4 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah Nomor 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

    3.2.4 Menemukan sifat 

pembagian dengan 

bilangan 1. 

   √  

 

√ 

   5,6,7 

 

8 

IPA 4.2 Mengidentifi-

kasi 

kenampakan 

matahari pada 

pagi, sore hari. 

Kenampa-

kan matahari 

pada sore 

hari. 

4.1.3     Menyebutkan kenampakan 

matahari pada sore hari.  

Tes tertulis Uraian 

singkat 

√  √    9, 10, 

11, 12 

IPS 2.1   Mendiskripsi-

kan kedudukan 

dan peran 

anggota 

keluarga 

Peran 

anggota 

keluarga 

2.1.3    Menyebutkan  peran 

anggota keluarga. 

Tes tertulis Uraian 

singkat 

√      13, 14, 

15, 16 
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                             Soal Evaluasi 

       Nama  :  ……………………….. 

       Kelas  : II 

       No. Absen : ………………………..    

 

Matematika  

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar! 

1. 4   ×  2 = 8  

8   :   4 = 2 

Dari uraian di atas, diketahui bahwa pembagian adalah   .    .    .    

2. 8  ×  4   =  32           maka  32  : 8  =  .  .  .  . 

3. 12  :  4  =    .  .  .      maka    4  ×  3   =   .  .  .  . 

4. 20  :  5  =    .  .  .      maka  5  ×   4   =   .  .  .  . 

5. 10  : 1  =    .  .  .  . 

6. 8    : 1  =    .  .  .  . 

7. c   :  1  =   .  .  .  . 

8. Setiap angka yang dibagi dengan bilangan 1 maka hasilnya adalah .   .   .   . 

IPA 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

Udara tidak terlalu panas. 

Dinda bermain badminton dengan temannya. 

Dinda bermain badminton pada waktu (9)  .    .   . hari. 

Saat itu matahari berada di sebelah (10)  .   .  .  .  

Cahaya mataharinya berwarna (11)  .   .  .  . 

Matahari mulai hilang dan diganti (12)  .   .  .  . 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

13. Kepala keluarga bertugas untuk .  .  .  . 

14. Belajar adalah tugas  .  .  .  . 

15. Mengelola rumah tangga dan keluarga adalah tugas dari  .  .  .  .  
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16. Selain belajar, anak juga harus   .   .   . 

orang tuanya. 

Kunci Jawaban dan Penilaian Soal Evaluasi 

 

A. Kunci Jawaban 

No. Kunci Jawaban Skor Penilaian 

1.  lawan dari 

perkalian 

1  

 

 

 

 

 

2. 4 1 

3. 3 

12 

1 

1 

4. 4 

20 

1 

1 

5. 10 1 

6. 8 1 

7. C 1 

8. bilangan itu 

sendiri 

1 

9. Sore 1  

 

 

10. Barat 1 

11. Kemerahan 1 

12. Bulan 1 

13.  mencari nafkah 1 

 

14. Anak 1 

15.  Ibu 1 

16. membantu  1 

 

Kriteria ketuntasan belajar  Matematika: 

 

Tuntas Tidak Tuntas 
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Nilai ≥ 62 Nilai < 62 
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Identifikasi Standart Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator 

Siklus II Pertemuan 1 

 

No. Mata 

Pelajaran 

Standart 

Kompetensi (SK) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

Indikator 

1. Matematika 3.   Melakukan 

Perkalian dan 

pembagian 

bilangan 

sampai dua 

angka. 

3.2   Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka 

3.2.5 Menghitung 

pembagian dengan 

bilangan itu sendiri. 

3.2.6  Menemukan sifat 

pembagian dengan 

bilangan sendiri. 

3.2.7  Menghitung 

pembagian berturut-

turut tiga bilangan. 

2. IPA 4.  Memahami 

peristiwa alam 

dan pengaruh 

matahari dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

4.2   Mendeskripsikan 

kegunaan panas 

dan cahaya 

matahari dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

4.2.1  Menentukan manfaat 

sinar matahari. 

3. IPS 2. Memahami 

kedudukan dan 

peran anggota 

dalam keluarga 

dan lingkungan 

tetangga. 

2.2   Menceritakan 

pengalaman 

dalam 

melaksanakan 

peran  dalam 

anggota keluarga. 

2.2.1  Menjelaskan 

pengalaman dalam 

melaksanakan peran 

dalam anggota 

keluarga. 
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Jaring-Jaring Tema Siklus II Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga

MATEMATIKA 

 

Kompetensi Dasar  : 

3.2     Melakukan pembagian bilangan dua angka 

Indikator             : 

3.2.5   Menghitung pembagian dengan bilangan itu sendiri. 

3.2.6   Menemukan sifat pembagian dengan bilangan sendiri. 

3.2.7   Menghitung pembagian berturut-turut tiga bilangan. 

 

IPA 

 

Kompetensi Dasar  : 

4.2 Mendekripsikan kegunaan panas dan 

cahaya matahai dalam kehidupan sehari-

hari. 

Indikator            :  

4.2.1 Menentukan manfaat sinar matahari. 

 

 

IPS 

 

Kompetensi Dasar               : 

2.2    Menceritakan pengalaman dalam 

melaksanakan peran dalam anggota 

keluarga 

Indikator                              : 

2.2.1  Menjelaskan pengalaman dalam 

melaksanakan peran anggota keluarga. 
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Silabus Pembelajaran Tematik 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Sekolah  : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester  : II / 2 

Tema  : Keluarga 

Mata Pelajraan  : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi :  

Matematika        : 3.   Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka 

IPA       : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan 

sehari-hari 

IPS   : 2.  Memahami kedudukan dan peran anggota dalam  keluarga dan 

lingkungan  tetangga   

 

Kompetensi 

dasar 

Materi 

pokok 

Kegiatan 

pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alo-

kasi 

waktu 

Sumber belajar 

MATEMATIKA 

3.2 Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka. 

 

 

Pemba-

gian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru 

mengajukan 

pertanyaan 

berkaitan 

dengan tema 

melalui lembar 

kerja. 

2. Siswa 

memikirkan 

dan 

menyelesaikan 

pertanyaan 

tersebut. 

3. Siswa 

berkelompok 

dengan 

pasangannya. 

4. Siswa 

 

 3.2.5  Menghitung 

pembagian 

suatu 

bilangan 

dengan 

bilangan itu 

sendiri. 

3.2.6   Menemukan 

sifat 

pembagian 

suatu 

bilangan 

dengan 

bilangan itu 

sendiri. 

3.2.7    Menghitung 

pembagian 

berturut-

1. Prosedur Tes 

Tes awal :  

tes lisan. 

Tes proses: 

unjuk kerja 

Tes akhir : 

evalusi 

2. Jenis tes 

Tes tertulis  

Tes lisan 

3. Bentuk tes 

Uraian singkat 

 

2  X  35 

menit  

Buchori, Amin 

Mustofa. 2008. 

Senang 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

Gunarto, Dedi. 

2007. Matematika. 

Jogjakarta: Pustaka 

Insan Madani 

Hasjim, Nafron. 

2007. Gemar 

Berbahasa 

Indonesia 2. Solo: 

Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri 
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IPA 

4.2   Mendeskrip-

sikan 

kegunaan 

panas dan 

cahaya 

matahari 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

IPS 

2.2   Menceritakan 

pengalaman 

dalam 

melaksanakan 

peran  dalam 

anggota 

keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

Keguna-

an panas 

cahaya 

matahari

. 

 

 

 

 

 

Penga-

laman 

dalam 

keluarga. 

 

 

mendiskusikan 

jawaban dari 

pertanyaan-

pertanyaan di 

lembar kerja. 

5. Pasangan siswa 

menyampaikan 

hasil diskusi. 

6. Guru 

memberikan 

konfirmasi dan 

membuat tabel 

manipulatif. 

 

turut tiga 

bilangan. 

 

 

 

 

 

4.2.1     Menentukan 

manfaat 

sinar 

matahari. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1    Menjelas-

kan 

pengalaman 

dalam 

melaksanak

an peran 

dalam 

anggota 

keluarga. 

Nasar dkk. 2010. 

Lembar Kerja 

Tematik. Jakarta: 

Kompas Gramedia 

Nasar dkk. 2010. 

Panduan 

Pembelajan 

Tematik. Jakarta: 

Kompas Gramedia 

Silabus Kelas II. 

2006. BSNP 

Sukayati dan Sri 

Wulandari. 2009. 

Pembelajaran 

Tematik di SD. 

Yogyakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan 1 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

Hari, tanggal : Senin, 13 Mei 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga.                                                       

Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

IPA : 4.2  Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya 

matahari dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS  : 2.2  Menceritakan pengalaman dalam melaksanakan 

peran  dalam anggota keluarga. 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika :3.2.5    Menghitung pembagian suatu bilangan dengan 

bilangan itu sendiri. 

   3.2.6 Menemukan sifat pembagian suatu bilangan 

dengan bilangan itu sendiri. 

3.2.7   Menghitung pembagian berturut-turut tiga 

bilangan. 
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IPA : 4.2.1  Menentukan manfaat sinar matahari 

IPS : 2.2.1 Menjelaskan pengalaman dalam melaksanakan 

peran dalam anggota keluarga. 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui ilustrasi cerita sesuai tema dan media stik es krim, siswa dapat 

menghitung pembagian dengan bilangan itu sendiri dengan benar. 

2. Melalui media stik es krim, siswa dapat menemukan sifat pembagian 

dengan bilangan sendiri dengan benar. 

3. Melalui media stik es krim, siswa dapat menghitung pembagian berturut-

turut tiga bilangan dengan benar. 

4. Dengan mendengarkan cerita ilustrasi sesuai tema pembelajaran, siswa 

dapat menentukan manfaat sinar matahari dengan benar. 

5. Dengan media wayang, siswa dapat menjelaskan pengalaman dalam 

melaksanakan peran dalam anggota keluarga dengan benar. 

Karakter yang diharapkan 

Kerjasama,  

Tekun (Diligence),  

Tanggung Jawab (Responsibility),  

Berani (Courage),  

Religius,  

Peduli (Caring). 

B. Materi Ajar 

Cerita ilustrasi. 

D. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Metode Ceramah 

b. Metode Tanya Jawab 

c. Metode Kerja Kelompok 

2. Model Pembelajaran : 

 Think Pair Share berbantuan media manipulatif 
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E. Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Tahapan Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 

1. Prakegiatan  

(5 menit)  

a. Guru memberi salam. 

b. Siswa berdoa bersama  sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mengabsen siswa di kelas. 

d. Pengkondisian kelas. 

2. Pendahuluan (10 menit) 

Membuka pelajaran e. Guru melakukan apresepsi, yaitu menyanyikan 

lagu: 

" Bangun Tidur" 

Bangun tidur ku terus mandi 

Tidak lupa menggosok gigi 

Habis mandi ku tolong Ibu 

Membersihkan tempat tidurku 

Dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan. 

Pertanyaanya adalah : 

" Apa yang kalian lakukan setalah bangun tidur?" 

" Selain membersihkan tempat tidur, kegiatan apa 

yang kalian lakukan di rumah ?” 

"Apakah tugas seorang anak ?” 

f. Guru menyampaikan tema pembelajaran yaitu 

keluarga. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

3. Kegiatan Inti (70 menit) 

 Memperkenalkan 

dan mencontohkan 

h. Guru menjelaskan materi ajar (ilustrasi cerita) 

dan siswa menyimak materi ajar yang berupa 
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media manipulatif. ilustrasi cerita. (eksplorasi) 

  i. Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan 

ilustasi cerita yang meliputi menjelaskan 

pengalaman dalam melaksanakan peran sebagai 

anggota keluarga, membagi dengan bilangan itu 

sendiri, penghitung pembagian berturut-turut tiga 

bilangan,dan manfaat sinar matahari. (eksplorasi) 

j. Guru memberikan konfirmasi jawaban. 

(konfirmasi) 

 Mengajukan 

pertanyaan (think) 

k. Guru memberikan pertanyaan atau permasalahan 

melalui lembar kerja. (eksplorasi) 

l. Siswa memikirkan cara menyelesaikan 

pertanyaan atau permasalahan yang ada di 

lembar kerja sesuai waktu yang ditentukan (10 

menit) secara individu. (eksplorasi) 

 Diskusi 

berpasangan 

( pair) 

m. Guru menyampaikan peraturan dalam diskusi 

berpasangan. 

n. Siswa mendiskusikan jawabannya lembar kerja 

secara berpasangan dengan berbantuan gambar 

kegiatan manusia dan media manipulatif. 

(elaborasi) 

o. Guru membimbing dan mengawasi jalannya 

diskusi. (elaborasi) 

 

 

 

 

 

 

Membimbing 

presentasi siswa 

(share ) 

p. Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

(konfirmasi) 

q. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi dan 

membuat tabel manipulatif. (konfirmasi) 

r. Siswa menempel hasil diskusi dan table 

manipulatif. 

s. Guru memberikan penguatan. (konfirmasi) 
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t. Guru memberikan penghargaan kepada pasangan 

terbaik. 

3. Penutup (20 menit) u. Siswa menanyakan hal yang belum dipahami. 

v. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran. 

w. Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan 

membahasnya bersama. 

x. Guru menginformasikan rencana pertemuan 

selanjutnya. 

y. Guru menutup pelajaran. 
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E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar  : 

 a.  Wayang dan Latar. 

 

 
 

 
b.  Stik Es Krim 
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2. Sumber Belajar : 

Buchori, Amin Mustofa. 2008. Senang Matematika. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Gunarto, Dedi. 2007. Matematika. Jogjakarta: Pustaka Insan Madani 

Hasjim, Nafron. 2007. Gemar Berbahasa Indonesia 2. Solo: Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri 

Nasar dkk. 2010. Lembar Kerja Tematik. Jakarta: Kompas Gramedia 

 Nasar dkk. 2010. Panduan Pembelajan Tematik. Jakarta: Kompas 

Gramedia 

Silabus Kelas II. 2006. BSNP 

Sukayati dan Sri Wulandari. 2009. Pembelajaran Tematik di SD. 

Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

 

F.Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik  Tes  : 

a. Tes lisan. 

1) Keberanian menjawab/ menyampaikan pendapat dalam kelas. 

2) Ketepatan jawaban. 

3) Keaktifan dalam kelas. 

b. Tes tertulis 

Terlampir 



328 
 

 
 

2. Bentuk Tes : 

Essay 

3. Instrumen tes: 

    Terlampir 

 

       Semarang, 13 Mei 2013 

Guru Kelas II SD N Tugurejo 03,   Praktikan, 

 

 

 

 

FA. Ida Kismiyati, S.Pd    Titis Pratitis 

NIP 19610421 198304 2 011    NIM 1401409005 
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Materi Ajar 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga.                                                       

B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

IPA : 4.2 Mendekripsikan kegunaan panas dan cahaya 

matahai dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS  : 2.2   Menceritakan pengalaman dalam melaksanakan 

peran  dalam anggota keluarga. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika :3.2.5    Menghitung pembagian suatu bilangan dengan 

bilangan itu sendiri. 

  3.2.6        Menemukan sifat pembagian suatu bilangan 

dengan bilangan itu sendiri. 

3.2.7   Menghitung pembagian berturut-turut tiga 

bilangan. 

IPA : 4.2.1  Menentukan manfaat sinar matahari 
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IPS : 2.2.1 Menjelaskan pengalaman dalam melaksanakan 

peran dalam anggota keluarga. 

 

D. Ilustrasi Cerita 

Hari Minggu 

 

Hari minggu adalah hari yang sangat menyenangkan. 

Termasuk untuk Iping dan Dinda. 

Tapi tidak untuk hari minggu ini. 

Ibu sedang sakit. 

Tadi malam, suhu tubuh Ibu tiba-tiba meninggi. 

Karena itu, Ibu harus istirahat agar suhu tubuhnya kembali normal. 

Iping, Dinda, dan Pak Banu mengambil alih tugas yang biasa dilakukan oleh Ibu. 

Pagi-pagi sekali Pak Banu sudah mencuci baju. 

Setelah itu Dinda menjemur baju-baju tersebut. 

Dinda menjemur baju-baju tersebut di pekarangan belakang rumah. 

Baju yang akan dijemur oleh Dinda berjumlah 5 . 

Jika jepitan baju yang ada sebanyak 5, maka tiap baju dijepit dengan . . . jepitan. 

Iping bertugas membeli makanan untuk sarapan.  

Iping pergi ke pasar dengan berjalan kaki. 

Berjalan kaki dapat menyehatkan tubuh . 

Apalagi saat pagi hari. 

Sinar matahari di pagi hari adalah sumber vitamin D. 

Sesampainya di pasar, Iping langsung membeli lauk untuk sarapan. 

Setelah itu, Iping menuju ke kios buah. 

Iping membeli mangga sebanyak 7 buah. 

Mangga tersebut akan dibagikan kepada temannya. 

Teman Iping berjumlah 7 orang. 

Setiap anak mendapatkan .  .   .  buah. 
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Pada saat membeli buah, Iping bertemu dengan Paman Roni. 

Paman Roni membelikan Iping dan Dinda pensil sebanyak 12 buah. 

Sesampainya di rumah, pensil itu di bagi dengan jumlah yang sama.  

Pensil yang didapat Dinda akan digunakan untuk sekolah dan Les. 

Pensil-pensil itu di bagi dan dimasukkan kedalam 2 kotak pensil. 

Satu kotak pensil berisi .  .  . pensil. 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 
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12 : 2 : 2 = 3  

Iping 

 

Dinda  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua anggota keluarga Pak Banu mengerjakannya dengan tulus. 

Mereka melaksanakan peran dalam keluarga dengan hati yang senang. 
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Lembar Kerja Siswa 

 Kelas / Semester : II / II 

 Tema : Keluarga 

 Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga.                                                       

B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 

IPA : 4.2 Mendekripsikan kegunaan panas dan cahaya 

matahai dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS  : 2.2   Menceritakan pengalaman dalam melaksanakan 

peran  dalam anggota keluarga. 

D. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika :3.2.5    Menghitung pembagian suatu bilangan dengan 

bilangan itu sendiri. 

   3.2.6 Menemukan sifat pembagian suatu bilangan 

dengan bilangan itu sendiri. 

3.2.7   Menghitung pembagian berturut-turut tiga 

bilangan. 

IPA : 4.2.1  Menentukan manfaat sinar matahari 

IPS : 2.2.1 Menjelaskan pengalaman dalam melaksanakan 

peran dalam anggota keluarga. 

D. Petunjuk Kerja 

1. Bacalah komik dengan teliti. 

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam komik secara individu. 
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3. Waktu untuk mengerjakan adalah 7 menit 

E. Komik 

 

             

 

 

Ada PR Kak ? 

Iya Dik. 

Menceritakan pengalaman 
sebagai anggota keluarga. 

Membantu Ibu juga termasuk 
kan ? 

 

Iya ya. Benar juga.  

 

Hari minggu lalu Ibuku Sakit.  Aku pergi ke pasar membeli lauk sarapan. 

Coba ceritakan pengalamanmu sebagai anggota keluarga ! 
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Kak. . kemarilah ! 

Aku menemukan banyak 
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Lembar Kerja Siswa 
 Kelas / Semester : II / II 
 Tema : Keluarga 
 Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 
 

A. Standar Kompetensi 
Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 
IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 
IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga.                                                       
B. Kompetensi Dasar 

Matematika : 3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka. 
IPA : 4.2 Mendekripsikan kegunaan panas dan cahaya 

matahai dalam kehidupan sehari-hari. 
IPS  : 2.2   Menceritakan pengalaman dalam melaksanakan 

peran  dalam anggota keluarga. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika :3.2.5    Menghitung pembagian suatu bilangan dengan 
bilangan itu sendiri. 

   3.2.6 Menemukan sifat pembagian suatu bilangan 
dengan bilangan itu sendiri. 

3.2.7   Menghitung pembagian berturut-turut tiga 
bilangan. 

IPA : 4.2.1  Menentukan manfaat sinar matahari 
IPS : 2.2.1 Menjelaskan pengalaman dalam melaksanakan 

peran dalam anggota keluarga. 
D. Petunjuk Kerja 

1. Bacalah komik dengan teliti. 
2.  Jawablah pertanyaan  yang ada di komik bersama pasanganmu. 
3.  Presentasikan hasil diskusi. 
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E. Komik 

 

           

 

 

                                                                           

Ada PR Kak ? 

Iya Dik. 

Menceritakan pengalaman 
sebagai anggota keluarga. 

Membantu Ibu juga termasuk 
kan ? 

 

Iya ya. Benar juga.  

 

Hari minggu lalu Ibuku Sakit.  Aku pergi ke pasar membeli lauk sarapan. 
Coba ceritakan pengalamanmu sebagai anggota keluarga ! 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kak. . kemarilah ! 

Aku menemukan banyak 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajraan : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi   :  

Matematika        : 3.   Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka 

IPA       : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari 

IPS  : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga         

        

 

       Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah Nomor 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Matematika 

 

 

 

3.2 Melakukan 

pembagian 

bilangan dua 

angka. 

Pembagian 

 

 

 

3.2.5      Menghitung pembagian 

suatu bilangan dengan 

bilangan itu sendiri. 

Tes tertulis Uraian 

singkat 

 √     1,2,7 
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Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah Nomor 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  3.2.6       Menemukan sifat 

pembagian suatu bilangan 

dengan bilangan itu 

sendiri. 

    √    3 

3.2.7       Menghitung pembagian 

berturut-turut tiga 

bilangan. 

 √     4,5,6 

IPA 4.2 Mendeskripsi-

kan kegunaan 

panas dan 

cahaya 

matahari 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Kegunaan 

cahaya 

matahari  

4.2.1       Menentukan manfaat 

sinar matahari.  

Tes tertulis Uraian 

singkat 

  √     

IPS 2.2   Menceritakan 

pengalaman 

Peran 

anggota 

2.2.1       Menjelaskan pengalaman 

dalam melaksanakan 

Tes tertulis Uraian   √     1 
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dalam 

melaksanakan 

peran  dalam 

anggota 

keluarga. 

keluarga peran dalam anggota 

keluarga. 
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Soal Evaluasi 

           Nama  : ……………………. 

           Kelas : II 

           No. Absen : ……………………. 

 

 

Matematika  

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar! 

1. 8  :  8  =  .  .  .  . 

2. 5  :  5  =  .  .  .  . 

3. Pembagian dengan bilangan sendiri hasilnya .  .  .  . 

4. 15  : 3   :  5  =  .  .  .  :  .  .  .  = .  .  .  .  

5. 16  : 2   :  4  =  .  .  .  :  .  .  .  = .  .  .  .  

6. 20  : 2   : 2   =  .  .  .  :  .  .  .  = .  .  .  . 

7. Dinda mempunyai 13 permen. Permen itu akan diberikan kepada teman-

temannya dengan sama banyak. Teman Dinda berjumlah 13 orang. Tiap orang 

akan mendapatkan .  .  .  . 

 

IPS 

6. Jelaskan pengalamanmu dalam melaksanakan tugasmu di rumah ! 

................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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IPA 

Menentukan manfaat sinar matahari. 

1.  Perhatikan gambar di bawah ini, berilah tanda pada gambar yang 

menunjukkan kegiatan yang memanfaatkan sinar matahari ! 
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Kunci Jawaban dan Penilaian Soal Evaluasi 

 

A. Kunci Jawaban 

No. Kunci Jawaban Skor Penilaian 

1.  1 1 

 

2. 1 1 

3. 1 1 

4.  5  : 5  = 1 2 

5. 8  : 4  = 2 2 

6. 10 : 2  = 5 2 

7. 13: 13 = 1 1 

6. Membantu ibu 

menyapu, 

membantu  ibu ke 

pasar 

2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Identifikasi Standart Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator 

Siklus II Pertemuan 2 

 

No. Mata 

Pelajaran 

Standart 

Kompetensi (SK) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

Indikator 

1. Matematika 3.   Melakukan 

Perkalian dan 

pembagian 

bilangan 

sampai dua 

angka 

3.3 Melakukan operasi 

hitung campur.  

 

3.3.1 Menghitung 

operasi  hitung 

campuran.   

3.3.2 Menyelesaikan 

soal yang 

berkaitan dengan 

operasi hitung 

campuran. 

 

2. IPA 4.  Memahami 

peristiwa alam 

dan pengaruh 

matahari dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

4.2   Mendeskripsikan 

kegunaan panas 

dan cahaya 

matahari dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

4.2.2   Menyebutkan 

dampak buruk 

matahari dan 

penanggulangan-

nya. 

3. IPS 2.  Memahami 

kedudukan dan 

peran anggota 

dalam keluarga 

dan lingkungan 

tetangga 

2.3   Memberi contoh 

bentuk kerjasama 

di lingkungan  

tetangga. 

2.3.1  Menjelaskan 

contoh kerjasama 

di lingkungan 

tetangga. 
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Jaring-Jaring Tema Siklus II Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga

MATEMATIKA 

 

Kompetensi Dasar  : 

3.3   Melakukan operasi hitung campuran. 

Indikator   : 

3.3.1    Menghitung operasi hitung campuran. 

3.3.2    Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

operasi hitung campuran. 

IPA 

 

Kompetensi Dasar : 

4.2 Mendekripsikan kegunaan panas dan cahaya 

matahai dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator           : 

4.2.2 Menjelaskan dampak buruk matahari dan 

penanggulangannya. 

  

 

IPS 

 

Kompetensi Dasar : 

2.3    Memberi contoh bentuk kerjasama di 

lingkungan tetangga. 

Indikator : 

2.3.1 Menyebutkan  contoh kerjasama di 

lingkungan tetangga. 
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Silabus Pembelajaran Tematik 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajraan : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi   :  

Matematika      : 3.   Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka 

IPA       : 4.   Memahami peristiwa alam dan pengaruh 

matahari dalam kehidupan sehari-hari 

IPS  : 2.  Memahami kedudukan dan peran anggota 

dalam keluarga dan lingkungan tetangga                

 

Kompetensi 

dasar 

Materi 

pokok 

Kegiatan 

pembelajaran 
Indikator Pembelajaran Penilaian 

Alo-

kasi 

waktu 

Sumber belajar 

MATEMATIKA 

3.3  Melakukan 

operasi 

hitung 

campur.  

 

 

 

 

Pemba-

gian 

dan 

perka-

lian. 

 

 

 

 

 

1. Guru 

mengajukan 

pertanyaan 

berkaitan 

dengan tema 

melalui lembar 

kerja. 

2. Siswa 

memikirkan dan 

menyelesaikan 

pertanyaan 

tersebut. 

3. Siswa 

 

3.3.1 Menghitung 

operasi  hitung 

campuran.   

3.3.2 Menyelesaikan 

soal yang 

berkaitan 

dengan operasi 

hitung 

campuran. 

 

 

1. Prosedur 

Tes 

Tes awal :  

tes lisan. 

Tes proses: 

unjuk kerja 

Tes akhir : 

evalusi 

2. Jenis tes 

Tes tertulis  

Tes lisan 

3. Bentuk tes 

Uraian 

singkat 

2 X 35 

menit  

Buchori, Amin 

Mustofa. 2008. 

Senang 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

Gunarto, Dedi. 

2007. 

Matematika. 

Jogjakarta: 

Pustaka Insan 

Madani 
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IPA  

4.2   Mendeskrip-

sikan 

kegunaan 

panas dan 

cahaya 

matahari 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

IPS 

2.3   Memberi 

contoh 

bentuk 

kerjasama di 

lingkungan  

tetangga. 

 

Kegu-

naan 

panas 

cahaya 

mataha-

ri. 

 

 

 

 

Kerja-

sama di 

lingku-

ngan 

tetang-

ga. 

 

 

berkelompok 

dengan 

pasangannya. 

4. Siswa 

mendiskusikan 

jawaban dari 

pertanyaan-

pertanyaan di 

lembar kerja. 

5. Pasangan siswa 

menyampaikan 

hasil diskusi. 

6. Guru 

memberikan 

konfirmasi dan 

membuat tabel 

manipulatif. 

 

 

4.2.2   Menjelaskan 

dampak buruk 

matahari dan 

penanggulangan

-nya. 

 

 

 

 

 

2.3.1  Menyebutkan 

contoh kerjasama 

di lingkungan 

tetangga. 

 

 

 Hasjim, Nafron. 

2007. Gemar 

Berbahasa 

Indonesia 2. 

Solo: Tiga 

Serangkai 

Pustaka Mandiri 

Nasar dkk. 

2010. Lembar 

Kerja Tematik. 

Jakarta: Kompas 

Gramedia 

Nasar dkk. 

2010. Panduan 

Pembelajan 

Tematik. 

Jakarta: Kompas 

Gramedia 

Silabus Kelas II. 

2006. BSNP 

Sukayati dan Sri 

Wulandari. 

2009. 

Pembelajaran 

Tematik di SD. 

Yogyakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus II Pertemuan 2 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

Hari, tanggal : Selasa, 14 Mei 2013 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

 

Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka. 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga.                                                       

Kompetensi Dasar 

Matematika :  3.3 Melakukan operasi hitung campuran. 

IPA : 4.2  Mendekripsikan kegunaan panas dan cahaya 

matahari  dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS  : 2.3    Memberi contoh bentuk kerjasama di lingkungan  

tetangga. 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika : 3.3.1 Menghitung operasi  hitung campuran.   

   3.3.2 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

operasi hitung campuran. 

IPA  : 4.2.2   Menjelaskan dampak buruk matahari dan 

penanggulannya. 

IPS : 2.3.1  Menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan 

tetangga. 
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A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media manipulatif yaitu manik-manik, siswa dapat menghitung 

operasi hitung campuran dengan benar. 

2. Melalui ilustrasi cerita sesuai tema dan manik-manik, siswa dapat 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran 

dengan benar dengan benar. 

3. Dengan mendengarkan cerita ilustrasi sesuai tema pembelajaran, siswa 

dapat menjelaskan dampak buruk sinar matahari dan penanggulangannya 

dengan benar. 

4. Dengan menyimak cerita ilustrasi sesuai tema pembelajaran, siswa dapat 

menjelaskan pengalaman dalam melaksanakan contoh kerjasama di 

lingkungan tetanggadengan benar. 

Karakter yang diharapkan 

Kerjasama,  

Tekun (Diligence),  

Tanggung Jawab (Responsibility),  

Berani (Courage),  

Religius,  

Peduli (Caring) 

B. Materi Ajar 

Cerita ilustrasi 

C. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : 

a. Metode Ceramah 

b. Metode Tanya Jawab 

c. Metode Kerja Kelompok 

2. Model Pembelajaran : 

 Think Pair Share berbantuan media manipulative 
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D. Kegiatan Pembelajaran 

No. Tahapan Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 

1. Prakegiatan  

(5 menit)  

a. Guru memberi salam. 

b. Siswa berdoa bersama  sebelum memulai 

pelajaran. 

c. Guru mengabsen siswa di kelas. 

d. Pengkondisian kelas. 

 

2. Pendahuluan (10 menit) 

Membuka pelajaran e. Guru melakukan motivasi, yaitu menyanyikan 

lagu: 

"Naik Delman" 

Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota 

Naik delman istimewa ku duduk di muka 

Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja

Mengendarai kuda supaya baik jalannya 

Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk 

Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda.. 

Dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan. 

Pertanyaanya adalah : 

"   Pada hari apakah Ayah pergi ke kota?" 

"   Kegiatan apakah yang biasa kalian lakukan di 

hari minggu?" 

"  Dengan siapakah kalian melakukan kegiatan 

tersebut?" 

f. Guru menyampaikan tema pembelajaran yaitu 

keluarga. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 
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3. Kegiatan Inti (70 menit) 

 Memperkenalkan 

dan mencontohkan 

media manipulatif. 

h. Guru menjelaskan materi ajar (ilustrasi cerita) 

dengan berbantuan gambar berbagai kegiatan 

kerjasama di lingkungan tetangga, manik-manik 

(media manipulatif). Siswa menyimak materi ajar 

yang berupa ilustrasi cerita. (eksplorasi) 

  i. Siswa menjawab pertanyaan berkaitan dengan 

ilustasi cerita yang meliputi kerjasama di 

lingkungan tetangga, operasi hitung campuran, 

dampak cahaya matahari dan 

penanggulangannya. (eksplorasi) 

j. Guru memberikan konfirmasi jawaban. 

(konfirmasi) 

 Mengajukan 

pertanyaan (think) 

k. Guru memberikan pertanyaan atau permasalahan 

melalui lembar kerja. (elaborasi) 

l. Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan atau 

permasalahan dalam waktu yang ditentukan 

secara individu. (eksplorasi) 

 diskusi 

berpasangan 

( pair) 

m. Siswa mendiskusikan jawaban lembar kerja 

secara pasangan dengan berbatuan peta 

perjalanan dan media manipulatif. (elaborasi) 

n. Guru membimbing dan mengawasi jalannya 

diskusi. (elaborasi) 

 Membimbing 

presentasi siswa 

o. Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

(konfirmasi) 

p. Siswa menyimpulkan hasil diskusi bersama guru 

dan membuat tabel manipulatif. (konfirmasi) 

q. Guru memberikan penguatan. (konfirmasi) 

r. Siswa menempel hasil diskusi dan tabel 

manipulatif. (konfirmasi) 
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s. Guru memberikan penghargaan bagi pasangan 

terbaik. 

3. Penutup (20 menit) t. Siswa menanyakan hal yang belum dipahami. 

u. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran. 

v. Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan 

membahasnya bersama. 

w. Guru menginformasikan rencana pertemuan 

selanjutnya. 

x. Guru menutup pelajaran. 

 

E. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar  : 

a. Gambar matahari di sore hari 

b.  manik-manik 

2. Sumber Belajar : 

Buchori, Amin Mustofa. 2008. Senang Matematika. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Gunarto, Dedi. 2007. Matematika. Jogjakarta: Pustaka Insan Madani 

Hasjim, Nafron. 2007. Gemar Berbahasa Indonesia 2. Solo: Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri 

Nasar dkk. 2010. Lembar Kerja Tematik. Jakarta: Kompas Gramedia 

Nasar dkk. 2010. Panduan Pembelajan Tematik. Jakarta: Kompas Gramedia 

Silabus Kelas II. 2006. BSNP 

Sukayati dan Sri Wulandari. 2009. Pembelajaran Tematik di SD. 

Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

F.Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik  Tes  : 

a. Tes lisan. 

1) Keberanian menjawab/ menyampaikan pendapat dalam kelas. 

2) Ketepatan jawaban. 

3) Keaktifan dalam kelas. 
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b. Tes tertulis 

terlampir 

2. Bentuk Tes : 

Essay 

3. Instrumen tes: 

    Terlampir 

 

       Semarang, 14 Mei 2013 

Guru Kelas II SD N Tugurejo 03,   Praktikan, 

 

 

 

 

FA. Ida Kismiyati, S.Pd    Titis Pratitis 

NIP 19610421 198304 2 011    NIM 1401409005 
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Materi Ajar 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka 

IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari 

dalam kehidupan sehari-hari 

IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam 

keluarga dan lingkungan tetangga                                                        

B. Kompetensi Dasar 

Matematika :  3.3 Melakukan operasi hitung campuran. 

IPA : 4.2  Mendekripsikan kegunaan panas dan cahaya 

matahari  dalam kehidupan sehari-hari. 

IPS  : 2.3    Memberi contoh bentuk kerjasama di lingkungan  

tetangga. 

  C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

Matematika : 3.3.1 Menghitung operasi  hitung campuran.   

   3.3.2 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

operasi hitung campuran. 

IPA  : 4.2.2   Menjelaskan dampak buruk matahari. 

IPS : 2.3.1  Menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan 

tetangga. 
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D. Ilustrasi Cerita 

Minggu Sehat 

 

Setiap 3 minggu diadakan jalan sehat di lingkungan perumahan Pak Banu. 

Minggu ini adalah giliran blok rumah Pak Banu  

yang menjadi tuan rumah jalan sehat. 

Seluruh warga blok A bekerja sama mempersiapkan acara ini. 

Ibu-ibu bertugas mempersiapkan konsumsi untuk jalan sehat.  

Bu Banu menjadi koordinator konsumsi. 

 

 

 

 

 

 

Pagi-pagi sekali Bu banu sudah bangun.  

Bu Banu dan Ibu-ibu lainnya mempersiapkan konsumsi. 

Ada yang membungkusi jajanan, menata buah,  

dan mempersiapkan minuman. 

Pak Banu ditunjuk menjadi pemandu jalan santai. 

Pak Banu akan memimpin para peserta jalan santai melalui rute yang telah 

ditentukan. 

Dinda dan Iping sangat antusias mengikuti jalan santai.  

Mereka mengenakan pakaian olahraga. 

Dan tidak lupa juga membawa topi. 

Topi dapat melindungi kita dari panas cahaya matahari. 

Panas matahari yang menyengat tidak baik untuk kulit. 

Kulit dapat terkena penyakit yang membahayakan. 

Selain itu,  akan membuat tubuh tidak nyaman. 

Tubuh kepanasan dan menimbulkan rasa haus. 



362 
 

 
 

 

Jalan sehat dimulai tepat pukul 07.00. 

Rutenya adalah mengelilingi perumahan Griya Indah. 

Sesampainya di garis finish, para peserta bebas  

mengambil konsumsi yang telah disediakan. 

Iping mengambil permen sebanyak 10 bungkus.  

Tiap bungkus berisi 2 permen. 

Permen itu akan dimakan bersama teman-temanya  

yang berjumlah 5 dengan dirinya. 

Tiap anak mendapatkan .  .  . permen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iping 
 
 
 
 

Doni  

 

 

 

Reza 

 

 

 

Adit 
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10 : 5 x 2 = 2 x 2 = 4 

Yudi 
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  Lembar Kerja Siswa 

Kelas / Semester : II / II 
Tema : Keluarga 
Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 
 

A. Standar Kompetensi 
Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka 
IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari 
IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga                                                           

B. Kompetensi Dasar 
Matematika :  3.3 Melakukan operasi hitung campuran. 
IPA : 4.2  Mendekripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari  dalam kehidupan sehari-hari. 
IPS  : 2.3    Memberi contoh bentuk kerjasama di lingkungan  tetangga. 

  C. Indikator Pencapaian Kompetensi  
Matematika : 3.3.1 Menghitung operasi  hitung campuran.   
   3.3.2 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. 
IPA  : 4.2.2   Menjelaskan dampak buruk matahari. 
IPS : 2.3.1  Menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan tetangga. 

D. Petunjuk Kerja 
1. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. 
2. Kerjakan soal yang  tersedia secara individu. 
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Ibu membekali mereka 2 bungkus roti. Tiap 
bungkus berisi 5 roti. Roti tersebut akan dibagi 
dengan jumlah yang sama. Berapa banyak roti 
masing- masing ? 

Contoh kerjasama di lingkungan 
tetangga :  

1. Kerja bakti 
2. .  .  .  . 
3. .  .  .  . 

Udara sangat panas. Panas matahari yang berlebihan 
dapat menimbulkan penyakit kulit.. Jelaskan dampak 
buruk matahari! 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

loket 
 

Untuk memasuki pantai, hitunglah soal dibawah ini dengan 
manik-manik: 

1. 20 : 2  x 5 = .  .  .  .       3. 15  : 3  x 5 = .  .  .  . 
2. 16  : 4  x 2 = .  .  .  .       4. 24: 3  x  2= .  .  .  . 

12.15
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  Lembar Kerja Berpasangan 
Kelas / Semester : II / II 
Tema : Keluarga 
Mata Pelajaran : Matematika, IPA, IPS 
 

A. Standar Kompetensi 
Matematika : 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka 
IPA : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari 
IPS : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga                                                           

B. Kompetensi Dasar 
Matematika :  3.3 Melakukan operasi hitung campuran. 
IPA : 4.2  Mendekripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari  dalam kehidupan sehari-hari. 
IPS  : 2.3    Memberi contoh bentuk kerjasama di lingkungan  tetangga. 

  C. Indikator Pencapaian Kompetensi  
Matematika : 3.3.1 Menghitung operasi  hitung campuran.   
   3.3.2 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. 
IPA  : 4.2.2   Menjelaskan dampak buruk matahari. 
IPS : 2.3.1  Menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan tetangga. 

D. Petunjuk Kerja 
1. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. 
2.  Kerjakan soal yang  tersedia bersama pasanganmu. 
3.  Presentasikan hasil diskusi kalian. 
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Ibu membekali mereka 2 bungkus roti. Tiap 
bungkus berisi 5 roti. Roti tersebut akan dibagi 
dengan jumlah yang sama. Berapa banyak roti 
masing- masing ? 

Contoh kerjasama di lingkungan 
tetangga :  

5. Kerja bakti 
6. .  .  .  . 
7. .  .  .  . 

Udara sangat panas. Panas matahari yang berlebihan 
dapat menimbulkan penyakit kulit.. Jelaskan dampak 
buruk matahari! 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

loket 
 

Untuk memasuki pantai, hitunglah soal dibawah ini dengan 
manik-manik: 

3. 20 : 2  x 5 = .  .  .  .       3. 15  : 3  x 5 = .  .  .  . 
4. 16  : 4  x 2 = .  .  .  .       4. 24: 3  x  2= .  .  .  . 

12.15
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Sekolah : SD N Tugurejo 03 Semarang 

Kelas / Semester : II / II 

Tema : Keluarga 

Mata Pelajraan : Matematika, IPA, IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi   :  

Matematika      : 3.       Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka 

IPA       : 4.  Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari 

IPS  : 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga                

 

       Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah Nomor 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Matematika 3.3 Melakukan 

operasi hitung 

campur.  

Pembagian 

dan perkalian 

 

 

 

3.3.1 Menghitung operasi  

hitung campuran.   

 

Tes tertulis Uraian 

singkat 

 √     1, 2, 3 
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Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Ranah Nomor 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  3.3.2 Menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan operasi 

hitung campuran. 

 

    √    4, 5 

IPA 4.3 Mendeskripsi-

kan kegunaan 

panas dan 

cahaya 

matahari  dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Kegunaan 

cahaya 

matahari  

4.2.2   Menjelaskan dampak 

buruk matahari. 

Tes tertulis Uraian 

singkat 

 √     6, 7, 8 

IPS 2.3   Memberi 

contoh bentuk 

kerjasama di 

lingkungan  

tetangga. 

Kerjasama di 

lingkungan 

tetangga. 

2.3.1  Menyebutkan contoh 

kerjasama di lingkungan 

tetangga. 

 

Tes tertulis Uraian  √      9 
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  Soal Evaluasi 

  Nama  : ……………. 

      Kelas  : II 

      No. Abs : …………… 

Matematika  

Operasi hitung campuran 

Kerjakan soal-soal berikut dengan benar! 

Contoh    : 

8  :  2   x  5   =  4  x  5  =  20  

 

1. 20  :  5   x  4  =   .   .   .            .   .   . =   .   .   .   . 

2. 16  :  2   x  4  =   .   .   .            .   .   . =   .   .   .   . 

3.  6  x  3   :   2  =   .   .   .            .   .   . =   .   .   .   . 

4. Pak Chandra pulang dari Malang. Ia membawa 3 kantong plastik. Setiap kantong berisi 7 

apel. Apel dibagikan sama banyak kepada 3 anaknya. Berapa apel yang diterima setiap 

anak? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Ibu Andi mempunyai 4 keranjang mangga. Setiap keranjang berisi 9 mangga. Semua 

mangga dimasukkan ke beberapa kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 6 mangga. 

Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

IPA 

Menjelaskan dampak buruk matahari 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 

6. Ibu pulang dari pasar 

    cahaya matahari sangat terik   

    panas yang  menyengat dapat menimbulkan .  .   .  . 

    agar terlindngi ibu memakai  .   .   .   . 

 



371 
 

 
 

7. Iping dan Dinda hendak pergi 

    Iping memakai  kacamata agar matanya tidak .  .  .  . 

    Ani memakai   .   .   .   . untuk melindungi kepala 

 

 

8.    Nelayan sedang mengeringkan ikan 

       Nelayan mengeringkan ikan di bawah sinar matahari        

       Cahaya matahari sanagat panas 

       Nelayan memakai      .      .     . untuk melindungi kepalanya 

 

 

IPS 

Menyebutkan  contoh kerjasama di lingkungan tetangga 

9. Sebutkan 3 contoh kerjasama di lingkungan tetangga! 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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Kunci Jawaban dan Penilaian Soal Evaluasi 

 

A. Kunci Jawaban 

No. Kunci Jawaban Skor Penilaian 

1.  2 x 4 = 8 2  

 

 

 

2. 8 x 4 = 32 2 

3. 18 : 2 = 9 2 

4. 3 x 7 : 3 

21 : 3 = 7 

2 

5.  4 x 9 : 6 

36 : 6 = 6 

2 

6. Penyakit kulit. 1  

 
7. Kacamata, topi 2 

8. Caping 1 

9. Gotong royong 

membersihkan 

selokan,  

pos kampling,  

kerja bakti 

3  
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Operasi Bilangan melalui 

Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif   

pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Nama SD : SDN Tugurejo 03 

Kelas/ Semester : II (dua) / II  (dua) 

Materi : Operasi Bilangan 

Nama Guru : Titis Pratitis 

Hari/ Tanggal : Rabu, 1 Mei 2013 

A. Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat  13  indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom tampak jika deskriptor yang tertulis muncul. 

No. Indikator Deskriptor 
Tampak

 

Skala 

Penilaian 

1. Keterampilan 

membuka 

pembelajaraan. 

a. V  

 

3 

b.  

c. V 

d. V 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut. 

a) 1 jika satu deskriptor yang tampak  

b) 2 jika dua deskriptor yang tampak  

c) 3 jika tiga deskriptor yang tampak  

d) 4 jika semua deskriptor yang tampak 

B. Instrumen 

No
. Indikator Deskriptor 

Tampak 
(√) 

Skala 
Penilaian 

1. Keterampilan 
membuka 
pembelajaraan 

a. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

  
 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa. √ 

Lampiran 8 
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c. Guru menyampaikan tema atau garis 
besar materi yang akan dipelajari. 

√  
3 

d. Guru melakukan apresepsi yaitu 
mengaitkan materi yang telah dipelajari 
dengan materi yang akan dipelajari 

√ 

2.  Keterampilan 
bertanya  

a. Pertanyaan yang diungkapkan memiliki 
tingkat kognitif yang bervariasi. 

  
 
 
 
 

2 

b. Pertanyaan diutarakan dari pertanyaan 
yang sederhana ke pertanyaan yang 
kompleks. 

 

c. Adanya pertanyaan pelacak atau 
pancingan. 

√ 

d. Memberikan waktu berpikir kepada 
siswa. 

√ 

3. Keterampilan  
membimbing 
diskusi 
berpasangan 
 
 

a. Memberikan lembar kerja siswa untuk 
merangsang siswa untuk berpikir. 

√  
 
 
2 

b. Menjelaskan peraturan dalam diskusi 
berpasangan. 

√ 

c. Membantu kelompok yang mengalami 
kesulitan. 

 

d. Memberikan perhatian kepada setiap 
pasangan siswa. 

 

4. Keterampilan 
menjelaskan 
materi. 

a. Menggunakan kalimat yang sederhana, 
mudah dipahami. 

√  
 
 

2 
b. Disertai  dengan contoh yang 

kontekstual.
 

c. Adanya variasi dalam penyajian materi. √ 
d. Adanya feedback dalam menjelaskan 

materi. 
 

5. Keterampilan 
mengadakan 
variasi. 

a. Suara guru bisa didengar oleh seluruh 
siswa yang ada di kelas. 

√  
 
 

 
2 
 

b. Pandangan mata ke seluruh siswa dengan 
sama rata. 

 

c. Adanya variasi posisi guru dalam 
mengajar. 

 

d. Menggunakan lebih dari satu media 
dalam pembelajaran. 

√ 

6. Keterampilan 
menggunakan 
media  
manipulatif. 
 
 

a. Media yang digunakan sesuai dengan 
tema atau materi. 

√  
 

4 b. Mencontohkan penggunaan media 
manipulatif. 

√ 

c. Memberikan contoh membuat tabel 
manipulatif. 

√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menggunakan media manipulatif. 

√ 

7. Keterampilan 
membimbing  
siswa  dalam 
menyelesaikan 

a. Memberikan waktu kepada siswa untuk 
berpikir. 

√  
 

2 b. Memberikan pertanyaan  stimulus kepada 
siswa untuk membantu menemukan 
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masalah. solusi atau jawaban. 
c. Merespon informasi yang disampaikan 

oleh siswa. 
√ 

d. Menanggapi penyelesaian masalah dari 
siswa. 

 

8. Keterampilan 
mengelola iklim 
pembelajaran di 
kelas. 

a. Mengatur jalannya proses KBM yang 
menyenangkan sehingga siswa 
termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran dengan antusias. 

  
 

 
2 

b. Memberikan teguran dengan tegas, jelas, 
dan tertuju untuk menciptakan kondusi 
kelas yang kondusif. 

 

c. Penataan kelas sesuai dengan model 
pembelajaran. 

√ 

d. Melibatkan siswa dalam pembelajaran. √ 
9.  Keterampilan 

membimbing 
presentasi siswa 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menyampaikan hasil diskusi. 

√  
 

3 b. Mengatur jalannya presentasi. √ 
c. Memberikan pertanyaan stimulus 

berkenaan dengan hasil presentasi. 
 

d. Menyimpulkan presentasi dengan 
memberikan penegasaan. 

√ 

10. Keterampilan 
memberi 
penguatan 
 
 
 

a. Penguatan diberikan dengan jelas dan 
menyebutkan nama siswa. 

  
 
 

3 
b. Memberikan penguatan kepada pasangan 

terbaik. 
√ 

c. Penguatan diberikan dengan segera 
setelah muncul respon dari siswa 

√ 

d. Penguatan yang diberikan bervariasai 
baik berupa verbal dan non verbal. 

√ 

11. 
 
 
 
 
 
 

Keterampilan 
menutup 
pembelajaran 

a. Membimbing siswa dalam 
menyimpulkan pembelajaran. 

√  
 
 
 
4 

b. Membimbing siswa membuat tabel 
manipulatif. 

√ 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya materi yang belum 
dipahami. 

√ 

d. Memberikan evaluasi sesuai dengan 
indikator yang telah ditentukan dalam 
RPP. 

√ 

12. Materi yang 
disajikan dalam 
pembelajaran. 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 
tema, SK, KD, indikator, dan tujuan 
pembelajaran.  

√  
 
 
 

3 
b. Materi pembelajaran disajikan sistematis.  
c. Pengkaitan dengan materi lainnya 

(tematik). 
√ 

d. Dapat mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran. 

√ 
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Skala Penilaian Keterampilan Guru Kategori 
43,5  ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (A)  

32, 5  ≤ skor < 43,5 Baik (B) 
22,5 ≤ skor < 32,5 Cukup (C) 
13 ≤ skor < 22,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 1 Mei 2013 

      Observer, 

 

 

 

FA. Ida Kismiyati, S.Pd 

 NIP 19610421 198304 2 011 

 
13. Kualitas media 

manipulatif 
yang digunakan. 

a. Menjadikan suasana kelas yang aktif. √  
 

4 
b. Membantu siswa memahami materi. √ 
c. Mengakomodasi interaksi anatara guru 

dengan siswa. 
√ 

d. Sesuai taraf berpikir siswa. √ 
JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU  36 
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Hasil  Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Operasi Bilangan melalui 

Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif   

pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang 

Siklus I pertemuan 2 

 

Nama SD : SDN Tugurejo 03 

Kelas/ Semester : II (dua) / II  (dua) 

Materi : Operasi Bilangan 

Nama Guru : Titis Pratitis 

Hari/ Tanggal : Kamis, 2 Mei 2013 

A. Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat  13  indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom tampak jika deskriptor yang tertulis muncul. 

No. Indikator Deskriptor Tampak
 

Skala 
Penilaian 

1. Keterampilan 
membuka 
pembelajaraan. 

a. V  
 
3 b.  

c. V 
d. V 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut. 

e) 1 jika satu deskriptor yang tampak  

f) 2 jika dua deskriptor yang tampak  

g) 3 jika tiga deskriptor yang tampak  

h) 4 jika semua deskriptor yang tampak 

B. Instrumen 

No
. Indikator Deskriptor 

Tampak 
(√) 

Skala 
Penilaian 

1. Keterampilan 
membuka 
pembelajaraan 
 

a. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

√   

 

 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa. √ 

c. Guru menyampaikan tema atau garis 
besar materi yang akan dipelajari. 

√ 
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d. Guru melakukan apresepsi yaitu 
mengaitkan materi yang telah dipelajari 
dengan materi yang akan dipelajari 

√  4

2.  Keterampilan 
bertanya  

a. Pertanyaan yang diungkapkan memiliki 
tingkat kognitif yang bervariasi. 

  
 
 
 
 
3 

b. Pertanyaan diutarakan dari pertanyaan 
yang sederhana ke pertanyaan yang 
kompleks. 

√ 

c. Adanya pertanyaan pelacak atau 
pancingan. 

√ 

d. Memberikan waktu berpikir kepada 
siswa. 

√ 

3. Keterampilan  
membimbing 
diskusi 
berpasangan 
 
 

a. Memberikan lembar kerja siswa untuk 
merangsang siswa untuk berpikir. 

√  

 

 

3 

b. Menjelaskan peraturan dalam diskusi 
berpasangan. 

√ 

c. Membantu kelompok yang mengalami 
kesulitan. 

√ 

d. Memberikan perhatian kepada setiap 
pasangan siswa. 

 

4. Keterampilan 
menjelaskan 
materi. 

a. Menggunakan kalimat yang sederhana, 
mudah dipahami. 

√  
 
 
2 

b. Disertai  dengan contoh yang 
kontekstual. 

 

c. Adanya variasi dalam penyajian materi. √ 
d. Adanya feedback dalam menjelaskan 

materi. 
 

5. Keterampilan 
mengadakan 
variasi. 

a. Suara guru bisa didengar oleh seluruh 
siswa yang ada di kelas. 

√  
 
 

 
3 

 

b. Pandangan mata ke seluruh siswa dengan 
sama rata. 

 

c. Adanya variasi posisi guru dalam 
mengajar. 

√ 

d. Menggunakan lebih dari satu media 
dalam pembelajaran. 

√ 

6. Keterampilan 
menggunakan 
media  

manipulatif. 

 

 

a. Media yang digunakan sesuai dengan 
tema atau materi. 

√ 

 

4 

b. Mencontohkan penggunaan media 
manipulatif. 

√ 

c. Memberikan contoh membuat tabel 
manipulatif. 

√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menggunakan media manipulatif. 

√ 

7. Keterampilan 
membimbing  
siswa  dalam 
menyelesaikan 
masalah. 

a. Memberikan waktu kepada siswa untuk 
berpikir. 

√ 

 b. Memberikan pertanyaan  stimulus kepada 
siswa untuk membantu menemukan 
solusi atau jawaban. 

√ 
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c. Merespon informasi yang disampaikan 
oleh siswa. 

√ 

3 d. Menanggapi penyelesaian masalah dari 
siswa. 

 

8. Keterampilan 
mengelola iklim 
pembelajaran di 
kelas. 

a. Mengatur jalannya proses KBM yang 
menyenangkan sehingga siswa 
termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran dengan antusias. 

  

 

 

3 

b. Memberikan teguran dengan tegas, jelas, 
dan tertuju untuk menciptakan kondusi 
kelas yang kondusif. 

√ 

c. Penataan kelas sesuai dengan model 
pembelajaran. 

√ 

d. Melibatkan siswa dalam pembelajaran. √ 
9.  Keterampilan 

membimbing 
presentasi siswa 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menyampaikan hasil diskusi. 

√  

 

 

4 

b. Mengatur jalannya presentasi. √ 
c. Memberikan pertanyaan stimulus 

berkenaan dengan hasil presentasi. 
√ 

d. Menyimpulkan presentasi dengan 
memberikan penegasaan. 

√ 

10. Keterampilan 
memberi 
penguatan 
 
 
 

a. Penguatan diberikan dengan jelas dan 
menyebutkan nama siswa.

  
 

 

3 

b. Memberikan penguatan kepada pasangan 
terbaik. 

√ 

c. Penguatan diberikan dengan segera 
setelah muncul respon dari siswa 

√ 

d. Penguatan yang diberikan bervariasai 
baik berupa verbal dan non verbal. 

√ 

11. 
 

 

 

 

 

 

Keterampilan 
menutup 
pembelajaran 

a. Membimbing siswa dalam 
menyimpulkan pembelajaran. 

√  

 

 

3 

b. Membimbing siswa membuat tabel 
manipulatif. 

√ 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya materi yang belum 
dipahami. 

 

d. Memberikan evaluasi sesuai dengan 
indikator yang telah ditentukan dalam 
RPP. 

√ 

12. Materi yang 
disajikan dalam 
pembelajaran. 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 
tema, SK, KD, indikator, dan tujuan 
pembelajaran.  

√  
 
 
 
4 

b. Materi pembelajaran disajikan sistematis. √ 
c. Pengkaitan dengan materi lainnya 

(tematik). 
√ 

d. Dapat mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran. 

√ 
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Skala Penilaian Keterampilan Guru Kategori 
43,5  ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (A)  

32, 5  ≤ skor < 43,5 Baik (B) 
22,5 ≤ skor < 32,5 Cukup (C) 
13 ≤ skor < 22,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 2 Mei 2013 

      Observer, 

 

 

 

FA. Ida Kismiyati, S.Pd 

 NIP 19610421 198304 2 011 

 

 

13. Kualitas media 
manipulatif 
yang digunakan. 

a. Menjadikan suasana kelas yang aktif. √  
 
4 

b. Membantu siswa memahami materi. √ 
c. Mengakomodasi interaksi antara guru 

dengan siswa. 
√ 

d. Sesuai taraf berpikir siswa. √ 
JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU  43 
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Hasil  Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Operasi Bilangan melalui 

Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif   

pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Nama SD : SDN Tugurejo 03 

Kelas/ Semester : II (dua) / II  (dua) 

Materi : Operasi Bilangan 

Nama Guru : Titis Pratitis 

Hari/ Tanggal : Senin, 13 Mei 2013 

A. Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat  13  indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom tampak jika deskriptor yang tertulis muncul. 

No. Indikator Deskriptor 
Tampak

 
Skala 

Penilaian 
1. Keterampilan 

membuka 
pembelajaraan. 

a. V  
 
3 

b.  
c. V 
d. V 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut. 

a) 1 jika satu deskriptor yang tampak  

b) 2 jika dua deskriptor yang tampak  

c) 3 jika tiga deskriptor yang tampak  

d) 4 jika semua deskriptor yang tampak 

B. Instrumen 

No
. Indikator Deskriptor 

Tampak 
(√) 

Skala 
Penilaian 

1. Keterampilan 
membuka 
pembelajaraan 
 
 
 

a. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

√  
 
 

4 
b. Guru memberikan motivasi kepada siswa. √ 
c. Guru menyampaikan tema atau garis 

besar materi yang akan dipelajari. 
√ 

d. Guru melakukan apresepsi yaitu 
mengaitkan materi yang telah dipelajari 

√ 
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dengan materi yang akan dipelajari 
2.  Keterampilan 

bertanya  
a. Pertanyaan yang diungkapkan memiliki 

tingkat kognitif yang bervariasi. 
  

 
 
 
 

3 

b. Pertanyaan diutarakan dari pertanyaan 
yang sederhana ke pertanyaan yang 
kompleks. 

√ 

c. Adanya pertanyaan pelacak atau 
pancingan. 

√ 

d. Memberikan waktu berpikir kepada 
siswa. 

√ 

3. Keterampilan  
membimbing 
diskusi 
berpasangan 
 
 

a. Memberikan lembar kerja siswa untuk 
merangsang siswa untuk berpikir. 

√  
 
 

3 
b. Menjelaskan peraturan dalam diskusi 

berpasangan. 
√ 

c. Membantu kelompok yang mengalami 
kesulitan. 

√ 

d. Memberikan perhatian kepada setiap 
pasangan siswa. 

 

4. Keterampilan 
menjelaskan 
materi. 

a. Menggunakan kalimat yang sederhana, 
mudah dipahami. 

√  
 
 
3 

b. Disertai  dengan contoh yang 
kontekstual. 

 

c. Adanya variasi dalam penyajian materi. √ 
d. Adanya feedback dalam menjelaskan 

materi. 
√ 

5. Keterampilan 
mengadakan 
variasi. 

a. Suara guru bisa didengar oleh seluruh 
siswa yang ada di kelas. 

√  
 
 

 
3 

b. Pandangan mata ke seluruh siswa dengan 
sama rata. 

 

c. Adanya variasi posisi guru dalam 
mengajar. 

√ 

d. Menggunakan lebih dari satu media 
dalam pembelajaran. 

√ 

6. Keterampilan 
menggunakan 
media  
manipulatif. 
 
 

a. Media yang digunakan sesuai dengan 
tema atau materi. 

√  
 
 
 

4 

b. Mencontohkan penggunaan media 
manipulatif. 

√ 

c. Memberikan contoh membuat tabel 
manipulatif. 

√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menggunakan media manipulatif. 

√ 

7. Keterampilan 
membimbing  
siswa  dalam 
menyelesaikan 
masalah. 

a. Memberikan waktu kepada siswa untuk 
berpikir.

√  
 
 

4 
b. Memberikan pertanyaan  stimulus kepada 

siswa untuk membantu menemukan 
solusi atau jawaban. 

√ 

c. Merespon informasi yang disampaikan 
oleh siswa. 

√ 

d. Menanggapi penyelesaian masalah dari √ 
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siswa. 
8. Keterampilan 

mengelola iklim 
pembelajaran di 
kelas. 

a. Mengatur jalannya proses KBM yang 
menyenangkan sehingga siswa 
termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran dengan antusias. 

√  
 
 
 
 

4 
b. Memberikan teguran dengan tegas, jelas, 

dan tertuju untuk menciptakan kondusi 
kelas yang kondusif. 

√ 

c. Penataan kelas sesuai dengan model 
pembelajaran. 

√ 

d. Melibatkan siswa dalam pembelajaran. √ 
9.  Keterampilan 

membimbing 
presentasi siswa 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menyampaikan hasil diskusi. 

√  
 
 

4 
b. Mengatur jalannya presentasi. √ 
c. Memberikan pertanyaan stimulus 

berkenaan dengan hasil presentasi. 
√ 

d. Menyimpulkan presentasi dengan 
memberikan penegasaan. 

√ 

10. Keterampilan 
memberi 
penguatan 
 
 
 

a. Penguatan diberikan dengan jelas dan 
menyebutkan nama siswa. 

√  
 
 
3 

b. Memberikan penguatan kepada pasangan 
terbaik. 

√ 

c. Penguatan diberikan dengan segera 
setelah muncul respon dari siswa 

 

d. Penguatan yang diberikan bervariasai 
baik berupa verbal dan non verbal. 

√ 

11. 
 
 
 
 
 
 

Keterampilan 
menutup 
pembelajaran 

a. Membimbing siswa dalam 
menyimpulkan pembelajaran. 

√  
 
 
 

3 

b. Membimbing siswa membuat tabel 
manipulatif. 

 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya materi yang belum 
dipahami. 

√ 

d. Memberikan evaluasi sesuai dengan 
indikator yang telah ditentukan dalam 
RPP. 

√ 

12. Materi yang 
disajikan dalam 
pembelajaran. 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 
tema, SK, KD, indikator, dan tujuan 
pembelajaran.  

√  
 
 
 

4 
b. Materi pembelajaran disajikan sistematis. √ 
c. Pengkaitan dengan materi lainnya 

(tematik). 
√ 

d. Dapat mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran. 

 
 
 
 
 

√ 
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Skala Penilaian Keterampilan Guru Kategori 
43,5  ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (A)  

32, 5  ≤ skor < 43,5 Baik (B) 
22,5 ≤ skor < 32,5 Cukup (C) 
13 ≤ skor < 22,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 13 Mei 2013 

      Observer, 

 

 

 

FA. Ida Kismiyati, S.Pd 

 NIP 19610421 198304 2 011 

 
13. Kualitas media 

manipulatif 
yang digunakan. 

a. Menjadikan suasana kelas yang aktif. √  
 

4 
b. Membantu siswa memahami materi. √ 
c. Mengakomodasi interaksi anatara guru 

dengan siswa. 
√ 

d. Sesuai taraf berpikir siswa. √ 
JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU  46 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Operasi Bilangan melalui 

Model Think Pair Share Berbantuan Media Manipulatif   

pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Semarang 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Nama SD : SDN Tugurejo 03 

Kelas/ Semester : II (dua) / II  (dua) 

Materi : Operasi Bilangan 

Nama Guru : Titis Pratitis 

Hari/ Tanggal :    Kams, 14 Mei 2013 

A. Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat  13  indikator keterampilan guru. 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (v) pada kolom tampak jika deskriptor yang tertulis muncul. 

No. Indikator Deskriptor 
Tampak

 
Skala 

Penilaian 
1. Keterampilan 

membuka 
pembelajaraan. 

a. V  
 
3 

b.  
c. V 
d. V 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut. 

a) 1 jika satu deskriptor yang tampak  

b) 2 jika dua deskriptor yang tampak  

c) 3 jika tiga deskriptor yang tampak  

d) 4 jika semua deskriptor yang tampak 

B. Instrumen 

No
. Indikator Deskriptor 

Tampak 
(√) 

Skala 
Penilaian 

1. Keterampilan 
membuka 
pembelajaraan 
 
 
 

a. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

√   
 
 

4 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa. √ 

c. Guru menyampaikan tema atau garis 
besar materi yang akan dipelajari. 

√ 

d. Guru melakukan apresepsi yaitu √ 
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mengaitkan materi yang telah dipelajari 
dengan materi yang akan dipelajari 

 
 

2.  Keterampilan 
bertanya  

a. Pertanyaan yang diungkapkan memiliki 
tingkat kognitif yang bervariasi. 

√  
 
 
 
 
4 

b. Pertanyaan diutarakan dari pertanyaan 
yang sederhana ke pertanyaan yang 
kompleks. 

√ 

c. Adanya pertanyaan pelacak atau 
pancingan. 

√ 

d. Memberikan waktu berpikir kepada 
siswa. 

√ 

3. Keterampilan  
membimbing 
diskusi 
berpasangan 
 
 

a. Memberikan lembar kerja siswa untuk 
merangsang siswa untuk berpikir. 

√  
 
 

4 

b. Menjelaskan peraturan dalam diskusi 
berpasangan. 

√ 

c. Membantu kelompok yang mengalami 
kesulitan. 

√ 

d. Memberikan perhatian kepada setiap 
pasangan siswa. 

√ 

4. Keterampilan 
menjelaskan 
materi. 

a. Menggunakan kalimat yang sederhana, 
mudah dipahami. 

√  
 
 
3 

b. Disertai  dengan contoh yang 
kontekstual. 

 

c. Adanya variasi dalam penyajian materi. √ 
d. Adanya feedback dalam menjelaskan 

materi. 
√ 

5. Keterampilan 
mengadakan 
variasi. 

a. Suara guru bisa didengar oleh seluruh 
siswa yang ada di kelas. 

√  
 
 

 
3 

 

b. Pandangan mata ke seluruh siswa dengan 
sama rata. 

 

c. Adanya variasi posisi guru dalam 
mengajar. 

√ 

d. Menggunakan lebih dari satu media 
dalam pembelajaran. 

√ 

6. Keterampilan 
menggunakan 
media  
manipulatif. 
 

 

a. Media yang digunakan sesuai dengan 
tema atau materi. 

√  
 
 
 

4 

b. Mencontohkan penggunaan media 
manipulatif. 

√ 

c. Memberikan contoh membuat tabel 
manipulatif. 

√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menggunakan media manipulatif. 

√ 

7. Keterampilan 
membimbing  
siswa  dalam 
menyelesaikan 
masalah. 

a. Memberikan waktu kepada siswa untuk 
berpikir. 

√  
 
 

4 

b. Memberikan pertanyaan  stimulus kepada 
siswa untuk membantu menemukan 
solusi atau jawaban. 

√ 

c. Merespon informasi yang disampaikan 
oleh siswa. 

√ 
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d. Menanggapi penyelesaian masalah dari 
siswa. 

√ 

8. Keterampilan 
mengelola iklim 
pembelajaran di 
kelas. 

a. Mengatur jalannya proses KBM yang 
menyenangkan sehingga siswa 
termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran dengan antusias. 

√  
 
 
 
 

4 

b. Memberikan teguran dengan tegas, jelas, 
dan tertuju untuk menciptakan kondusi 
kelas yang kondusif. 

√ 

c. Penataan kelas sesuai dengan model 
pembelajaran. 

√ 

d. Melibatkan siswa dalam pembelajaran. √ 
9.  Keterampilan 

membimbing 
presentasi siswa 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menyampaikan hasil diskusi. 

√ 
 
 

4 

b. Mengatur jalannya presentasi. √ 
c. Memberikan pertanyaan stimulus 

berkenaan dengan hasil presentasi. 
√ 

d. Menyimpulkan presentasi dengan 
memberikan penegasaan. 

√ 

10. Keterampilan 
memberi 
penguatan 
 
 
 

a. Penguatan diberikan dengan jelas dan 
menyebutkan nama siswa. 

√  
 
 
4 

b. Memberikan penguatan kepada pasangan 
terbaik. 

√ 

c. Penguatan diberikan dengan segera 
setelah muncul respon dari siswa 

√ 

d. Penguatan yang diberikan bervariasai 
baik berupa verbal dan non verbal. 

√ 

11. 
 
 
 
 
 
 

Keterampilan 
menutup 
pembelajaran 

a. Membimbing siswa dalam 
menyimpulkan pembelajaran. 

√ 
 
 
 

4 

b. Membimbing siswa membuat tabel 
manipulatif. 

√ 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya materi yang belum 
dipahami. 

√ 

d. Memberikan evaluasi sesuai dengan 
indikator yang telah ditentukan dalam 
RPP. 

√ 

12. Materi yang 
disajikan dalam 
pembelajaran. 

a. Materi yang disajikan sesuai dengan 
tema, SK, KD, indikator, dan tujuan 
pembelajaran.  

√  
 
 
 
4 

b. Materi pembelajaran disajikan sistematis. √ 
c. Pengkaitan dengan materi lainnya 

(tematik). 
√ 

d. Dapat mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran. 

 
 
 
 

√ 
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Skala Penilaian Keterampilan Guru Kategori 
43,5  ≤ skor ≤ 52 Sangat baik (A)  

32, 5  ≤ skor < 43,5 Baik (B) 
22,5 ≤ skor < 32,5 Cukup (C) 
13 ≤ skor < 22,5 Kurang (D) 

 

Semarang, 14  Mei 2013 

      Observer, 

 

 

 

FA. Ida Kismiyati, S.Pd 

 NIP 19610421 198304 2 011 

 
 

13. Kualitas media 
manipulatif 
yang digunakan. 

a. Menjadikan suasana kelas yang aktif. √  
 
4 

b. Membantu siswa memahami materi. √ 
c. Mengakomodasi interaksi anatara guru 

dengan siswa. 
√ 

d. Sesuai taraf berpikir siswa. √ 
JUMLAH SKOR KETERAMPILAN GURU  52 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN OPERASI 

BILANGAN MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA 

MANIPULATIF PADA SISWA KELAS II SDN TUGUREJO 03 SEMARANG 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

NAMA 

SISWA 

INDIKATOR JUMLAH KATEGORI 

1 2 3 4 5 

SM 1 2 2 3 3 11 Cukup 

RT 1 2 3 2 3 11 Cukup 

IDC 1 2 1 3 3 10 Cukup 

SA 3 3 2 3 3 14 Baik 

ADNA 2 2 4 3 2 13 Baik 

FDA 2 2 3 3 3 13 Baik 

ABS 1 3 3 3 2 12 Cukup 

MDP 2 2 3 3 2 12 Cukup 

TFS 1 2 3 2 2 10 Cukup 

DSP 2 2 3 3 2 12 Cukup 

MN 1 3 3 3 2 12 Cukup 

RA 1 2 3 2 3 11 Cukup 

 

                     Semarang, 1 Mei 2013    

     Observer, 

 

 

 

 

 

     Rohmat Kharis E.    Habib Firdaus  TP Ferry Kurniawati Galih Fajar  N. 

Lampiran 9 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN OPERASI 

BILANGAN MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA 

MANIPULATIF PADA SISWA KELAS II SDN TUGUREJO 03 SEMARANG 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

NAMA 

SISWA 

INDIKATOR JUMLAH KATEGORI 

1 2 3 4 5 

SM 2 3 3 3 3 14 Baik 

RT 3 3 3 3 2 14 Baik 

IDC 2 2 3 3 2 12 Cukup 

SA 2 3 2 3 3 13 Baik 

ADNA 3 3 3 3 2 14 Baik 

FDA 3 3 3 2 2 13 Baik 

ABS 3 2 3 4 3 14 Baik 

MDP 2 3 3 2 2 13 Baik 

TFS 2 3 4 4 2 15 Baik 

DSP 2 2 4 3 3 14 Baik 

MN 2 3 4 3 2 14 Baik 

RA 2 3 4 3 2 14 Baik 

 

                     Semarang, 3 Mei 2013    

     Observer, 

 

 

 

 

 

     Rohmat Kharis E.    Ferry Kurniawati Galih Fajar  N.  Habib Firdaus 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN OPERASI 

BILANGAN MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA 

MANIPULATIF PADA SISWA KELAS II SDN TUGUREJO 03 SEMARANG 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

NAMA 

SISWA 

INDIKATOR JUMLAH KATEGORI 

1 2 3 4 5 

SM 3 3 4 4 3 17 Baik  

RT 3 3 4 3 3 16 Baik 

IDC 3 3 3 3 4 16 Baik 

SA 2 4 3 3 3 15 Baik 

ADNA 3 4 3 4 4 18 Sangat Baik 

FDA 3 3 4 3 4 17 Baik 

ABS 2 2 3 4 4 15 Baik 

MDP 3 4 4 3 2 16 Baik 

TFS 2 3 4 3 4 16 Baik 

DSP 3 4 4 3 4 18 Sangat Baik 

MN 3 4 3 4 3 17 Baik 

RA 3 4 3 3 2 16 Baik 

 

                     Semarang, 13 Mei 2013    

     Observer, 

 

 

 

 

     Rohmat Kharis E.    Ferry Kurniawati Galih Fajar  N.  Habib Firdaus 



392 
 

 
 

 

 

 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN OPERASI 

BILANGAN MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA 

MANIPULATIF PADA SISWA KELAS II SDN TUGUREJO 03 SEMARANG 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

NAMA 

SISWA 

INDIKATOR JUMLAH KATEGORI 

1 2 3 4 5 

SM 3 4 4 3 4 18 Sangat Baik 

RT 3 4 4 4 3 18 Sangat Baik 

IDC 3 2 4 3 4 16 Baik 

SA 4 3 3 3 4 17 Baik 

ADNA 3 4 4 4 4 19 Sangat Baik 

FDA 3 3 4 3 4 17 Baik 

ABS 3 3 4 4 4 17 Baik 

MDP 3 4 3 3 4 18 Sangat Baik 

TFS 4 4 4 4 3 19 Sangat Baik 

DSP 2 4 4 4 4 18 Sangat Baik 

MN 3 3 4 4 4 18 Sangat Baik 

RA 3 4 4 4 4 18 Sangat Baik 

 

                     Semarang, 13 Mei 2013    

     Observer, 

 

 

 

 

     Rohmat Kharis E.    Ferry Kurniawati Galih Fajar  N.  Habib Firdaus 
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Lampiran 10 
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Daftar Nilai Siklus I Pertemuan 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

KKM : 62 

 

NO. NAMA SISWA NILAI  
 

KET. 
1 AN 80 Tuntas 
2 PYA 70 Tuntas 
3 DSP 60 Tidak Tuntas 

4 FAP 70 Tuntas 

5 AHW 70 Tuntas 
6 DH 70 Tuntas 
7 ADNA 60 Tidak Tuntas 
8 ARU 80 Tuntas 
9 AAP 60 Tidak Tuntas 

10 FNZ 50 Tidak Tuntas 
11 AFP 60 Tidak Tuntas 
12 WAP 70 Tuntas 
13 DS 50 Tidak Tuntas 
14 ABS 30 Tidak Tuntas 
15 DPS 70 Tuntas 
16 DL 80 Tuntas 
17 FAEP 60 Tidak Tuntas 
18 FDA 50 Tidak Tuntas 
19 F 70 Tuntas 
20 FIN 60 Tidak Tuntas 
21 IGS 70 Tuntas 
22 IDC 30 Tidak Tuntas 
23 MR 70 Tuntas 
24 MDP 40 Tidak Tuntas 
25 WM 70 Tuntas 
26 MDSD 50 Tidak Tuntas 
27 MN 40 Tidak Tuntas 
28 NS 80 Tuntas 
29 NPN 70 Tuntas 
30 NN 70 Tuntas 
31 R 70 Tuntas 

Lampiran 12 
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32 RT 30 Tidak Tuntas 
33 RA 30 Tidak Tuntas 
34 SA 60 Tidak Tuntas 
35 TW 70 Tuntas 
36 VV 70 Tuntas 
37 ACP 70 Tuntas 
38 NN 80 Tuntas 
39 TFS 40 Tidak Tuntas 
40 SM 40 Tidak Tuntas 
41 MR 70 Tuntas 
42 RA 80 Tuntas 

RATA-RATA 61.19  
NILAI TERENDAH 30
NILAI TERTINGGI 80 

KETUNTASAN 54,77 % (23 siswa) 
KETIDAKTUNTASAN 45,23% (19 siswa) 

 

     Semarang, 1 Mei 2013 

     Guru, 

 

 

 

           Titis Pratitis 
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Daftar Nilai Siklus I Pertemuan 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

KKM : 62 

 

NO. NAMA SISWA NILAI 

 
KET. 

1 AN 70 Tuntas 
2 PYA 80 Tuntas 
3 DSP 60 Tidak Tuntas 

4 FAP 70 Tuntas 

5 AHW 70 Tuntas 
6 DH 85 Tuntas 
7 ADNA 60 Tidak Tuntas 
8 ARU 80 Tuntas 
9 AAP 80 Tuntas 

10 FNZ 70 Tuntas 
11 AFP 80 Tuntas 
12 WAP 80 Tuntas 
13 DS 60 Tidak Tuntas 
14 ABS 50 Tidak Tuntas 
15 DPS 80 Tuntas 
16 DL 90 Tuntas 
17 FAEP 70 Tuntas 
18 FDA 60 Tidak Tuntas 
19 F 80 Tuntas 
20 FIN 70 Tuntas 
21 IGS 70 Tuntas 
22 IDC 50 Tidak Tuntas 
23 MR 70 Tuntas 
24 MDP 50 Tidak Tuntas 
25 WM 80 Tuntas 
26 MDSD 70 Tuntas 
27 MN 55 Tidak Tuntas 
28 NS 80 Tuntas 
29 NPN 70 Tuntas 
30 NN 90 Tuntas 
31 R 60 Tidak Tuntas 
32 RT 70 Tuntas 
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33 RA 40 Tidak Tuntas 
34 SA 60 Tidak Tuntas 
35 TW 90 Tuntas 
36 VV 90 Tuntas 
37 ACP 80 Tuntas 
38 NN 80 Tuntas 
39 TFS 70 Tuntas 
40 SM 50 Tidak Tuntas 
41 MR 90 Tuntas 
42 RA 90 Tuntas 

RATA-RATA 71, 43 

 

NILAI TERENDAH 40 
NILAI TERTINGGI 90

KETUNTASAN 71,43 % (30 siswa) 
KETIDAKTUNTASAN 29,57 % (12 siswa) 

 

Semarang, 2 Mei 2013 

     Guru, 

 

 

 

          Titis Pratitis 
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Daftar Nilai Siklus II Pertemuan 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

KKM : 62 

 

NO. NAMA SISWA NILAI 

 
KET. 

1 AN 70 Tuntas 
2 PYA 70 Tuntas 
3 DSP 70 Tuntas 

4 FAP 60 Tidak Tuntas 

5 AHW 90 Tuntas 
6 DH 80 Tuntas 
7 ADNA 70 Tuntas 
8 ARU 90 Tuntas 
9 AAP 70 Tuntas 

10 FNZ 70 Tuntas 
11 AFP 80 Tuntas 
12 WAP 80 Tuntas 
13 DS 70 Tuntas 
14 ABS 80 Tuntas 
15 DPS 70 Tuntas 
16 DL 100 Tuntas 
17 FAEP 90 Tuntas 
18 FDA 20 Tidak Tuntas 
19 F 100 Tuntas 
20 FIN 70 Tuntas 
21 IGS 100 Tuntas 
22 IDC 20 Tidak Tuntas 
23 MR 100 Tuntas 
24 MDP 60 Tidak Tuntas 
25 WM 90 Tuntas 
26 MDSD 90 Tuntas 
27 MN 80 Tuntas 
28 NS 90 Tuntas 
29 NPN 70 Tuntas 
30 NN 100 Tuntas 
31 R 90 Tuntas 
32 RT 60 Tidak Tuntas 
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33 RA 50 Tidak Tuntas 
34 SA 70 Tuntas 
35 TW 90 Tuntas 
36 VV 100 Tuntas 
37 ACP 90 Tuntas 
38 NN 100 Tuntas 
39 TFS 50 Tidak Tuntas 
40 SM 60 Tidak Tuntas 
41 MR 100 Tuntas 
42 RA 80 Tuntas 

RATA-RATA 77,14 

 

NILAI TERENDAH 20 
NILAI TERTINGGI 100

KETUNTASAN 80, 95 % (34 siswa) 
KETIDAKTUNTASAN 19, 05 % (8 siswa) 

Semarang, 13  Mei 2013 

     Guru, 

 

 

 

        Titis Pratitis 
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Daftar Nilai Siklus II Pertemuan 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

KKM : 62 

 

NO. NAMA SISWA NILAI  

 
KET. 

1 AN 80 Tuntas 
2 PYA 80 Tuntas 
3 DSP 80 Tuntas 

4 FAP 80 Tuntas 

5 AHW 100 Tuntas 
6 DH 80 Tuntas 
7 ADNA 80 Tuntas 
8 ARU 100 Tuntas 
9 AAP 100 Tuntas 

10 FNZ 80 Tuntas 
11 AFP 60 Tidak Tuntas 
12 WAP 100 Tuntas 
13 DS 80 Tuntas 
14 ABS 80 Tuntas 
15 DPS 60 Tidak Tuntas 
16 DL 100 Tuntas 
17 FAEP 80 Tuntas 
18 FDA 50 Tidak Tuntas 
19 F 80 Tuntas 
20 FIN 80 Tuntas 
21 IGS 100 Tuntas 
22 IDC 40 Tidak Tuntas 
23 MR 80 Tuntas 
24 MDP 80 Tuntas 
25 WM 80 Tuntas 
26 MDSD 80 Tuntas 
27 MN 80 Tuntas 
28 NS 80 Tuntas 
29 NPN 90 Tuntas 
30 NN 80 Tuntas 
31 R 100 Tuntas 
32 RT 80 Tuntas 
33 RA 80 Tuntas 
34 SA 80 Tuntas 
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35 TW 100 Tuntas 
36 VV 100 Tuntas 
37 ACP 100 Tuntas 
38 NN 100 Tuntas 
39 TFS 80 Tidak Tuntas 
40 SM 70 Tidak Tuntas 
41 MR 90 Tuntas 
42 RA 100 Tuntas 

RATA-RATA 83, 33 

 

NILAI TERENDAH 40
NILAI TERTINGGI 100 

KETUNTASAN 90, 48% (38 siswa) 
KETIDAKTUNTASAN 9, 52% (4 siswa)

Semarang, 13  Mei 2013 

     Guru, 

 

 

 

       Titis Pratitis 
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Foto-Foto Penelitian 
 

 
Menulis Tema dan Materi Pembelajaran 

 

 
Menyampaikan cerita  
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Siswa menyelesaikan masalah dengan bantuan media manipulatif 
 

 
Siswa menggunakan media manipulatif 

 

 
Tahapan Think (Berpikir) 

 

 
Tahapan share dan menggunakan media manipulatif 
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Menggunakan media manipulatif untuk menyelesaikan soal 

 

 
Guru membimbing siswa 

 

 
Tahapan Share (menyampaikan hasil diskusi pasangan) 
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Contoh tabel manipulatif 

 

 
Siswa membuat tabel manipulatif 

 

 
Siswa melihat hasil diskusi pasangan lainnya di papan temple  
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Pengumuman pasangan terbaik 

 

 
Siswa mencatat materi yang telah dipelajari 

 

 
Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) 

SD NEGERI TUGUREJO 03 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Dengan ini menetapkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk 

tahun pelajaran 2011/2012. Adapun nilai KKM sebagai berikut: 

No Mata Pelajaran KKM Bagi Kelas 
I II III IV V VI 

1. Pendidikan Agama 70 70 70 70 70 70 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 66 65 65 67 65 65 
3. Bahasa Indonesia 65 65 65 66 70 70 
4. Matematika 60 62 60 60 65 60 
5. Ilmu Pengetahuan Alam 66 67 67 66 65 70 
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 66 65 65 65 65 65 
7. Seni Budaya dan Keterampilan 70 70 70 70 65 70 
8. Penjas dan Orkes 70 70 70 66 70 70 
9. Mulok       
 a. Bahasa Jawa 66 66 65 66 65 60 
 b. KPDL   70 70 70 70 
 c. Bahasa Inggris    60 65 60 

Jumlah 599 598 667 730 740 730 
Rata-rata 66,56 66,44 66,7 66,36 67,27 66,36 

 

Keputusan ini dapat ditinjau dan diubah sesuai dengan keadaan. 
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SURAT KETERANGAN 

Nomor:_______________________ 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala SDN Tugurejo 03 Semarang 

menerangkan bahwa: 

nama  : Titis Pratitis 

NIM  : 1401409005 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

fakultas : Ilmu Pendidikan 

universitas : Universitas Negeri Semarang 

telah melakukan penelitian di SDN Tugurejo 03 Kecamatan Tugu Kota Semarang 

dari tanggal 1-14 Mei 2013 dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Operasi Bilangan melalui Model Think Pair 

Share Berbantuan Media Manipulatif pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 

Semarang”. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Semarang, 27 Mei 2013 
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Lampiran  16 


