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ABSTRAK 

Puspitarini, Devi. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui 

Penerapan Teori Bruner berbantuan CD Interaktif di Kelas IV SD Tambakaji 01 

Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.  Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Moch Ichsan, 

M.Pd., M.Pd. Pembimbing II: Dra. Wahyuningsih, M.Pd. 

 Berdasarkan pengalaman peneliti selama PPL di SD Tambakaji 01 Semarang 

ditemukan berbagai masalah pada pembelajaran matematika kelas IVB yaitu guru belum 

melakukan penanaman konsep dengan menggunakan benda-benda konkret,gambar-

gambar yang mewakili suatu benda kepada siswa, guru langsung mengajarkan siswa ke 

tahap simbolisasi, terdapat beberapa fasilitas seperti komputer di sekolah tetapi tidak 

dimanfaatkan untuk media pada saat pembelajaran, sumber belajar atau media tidak dapat 

interaktif dengan siswa. Hal tersebut berdampak buruk pada hasil belajar domain kognitif 

siswa. Sebanyak 20 siswa dari 37 (58,4%) siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM 

yang telah ditetapkan yaitu 60. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diadakan perbaikan 

dengan menerapkan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. Rumusan masalah secara 

umum adalah Apakah penerapan teori Bruner berbantuan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika di kelas IVB SDN Tambakaji 01?. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, tiap siklus terdiri dari 2 

pertemuan. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IVB 

SD Tambakaji 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi 

dokumentasi, tes, dan catatan lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif dapat diketahui bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

ranah kognitif siswa mengalami peningkatan. Keterampilan guru meningkat secara 

berturut-turut setiap siklusnya dengan rata-rata 35, 38,5. Aktivitas siswa meningkat secara 

berturut-turut setiap siklusnya dengan rata-rata 20,5, 34,3. Hasil belajar ranah kognitif 

siswa meningkat secara berturut-turut setiap siklusnya dengan ketuntasan klasikalnya 

pada akhir siklus adalah 75,7%, 86,5%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

sehingga kualitas pembelajaran matematika di kelas IV Sekolah Dasar meningkat. Saran 

dalam menerapkan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada pembelajaran yaitu guru 

sebaiknya dalam pembelajaran menanamkan konsep dengan benda-benda konkret serta 

menggunakan media yang dapat interaktif dengan siswa sehingga siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran, Penerapan teori Bruner, CD Interaktif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar kompetensi matematika 

disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berfikir 

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Selain itu 

untuk mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan 

masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, 

tabel, diagram dan media lain.  

Penggunaan media dalam pembelajaran juga sangat perlu, sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa 

setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yangmeliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan,buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, 

sertaperlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang prosespembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. Jadi penggunaaan media dalam pembelajaran akan 

menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran matematika. 
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Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) bilangan, 2) geometri dan pengukuran, dan 

3) pengolahan data. Mata pelajaran matematika salah satunya bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah  dan memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 

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

pemecahan masalah ( Standar Isi , 2006: 147-148). 

Pada kenyataannya tujuan mata pelajaran matematika tersebut belum tercapai 

oleh guru di Sekolah Dasar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan temuan dari 

Depdiknas tentang naskah akademik kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran 

matematika (2007: 16-18), diantaranya yaitu bahwa saat proses KBM, guru masih 

menggunakan metode konvensional dengan metode kurang bervariasi yaitu 

menggunakan metode tradisional seperti metode ceramah dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran dan hal tersebut berdampak negative bagi daya serap siswa yang 

ternyata masih tetap lemah padahal pencapaian kompetensi memerlukan metode dan 

pendekatan yang aktif learning yaitu strategi belajar mengajar yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mencapai keterlibatan siswa secara efektif 

dan efisien dalam belajar, sumber belajar belum melibatkan penggunaan ICT dan 
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lingkungan padahal dalam mencapai kompetensi diperlukan sumber belajar yang 

beragam. 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat PPL di SDN Tambakaji 01 pada saat 

pembelajaran matematika di kelas IVB dengan materi kelipatan dan faktor 

bilangan.Tampak gambaran kegiatan sebagai berikut, pada awal pembelajaran guru 

melakukan apersepsi dengan menanyakan materi sebelumnya serta menanyakan 

pengertian kelipatan dan faktor bilangan pada siswa. Semua siswa diam saja dan 

tidak ada yang berani menjawab pertanyaan dari gurunya, kemudian guru langsung 

meyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa serta siswa diminta untuk 

membuka buku paketnya tentang kelipatan dan faktor bilangan.  

Pada kegiatan inti guru langsung menjelaskan definisi kelipatan bilangan dan 

faktor bilangan tanpa memberikan kesempatan pada siswa untuk mencari tahu sendiri 

dengan menggunakan benda-benda konkret. Kemudian guru menjelaskan cara 

menentukan kelipatan suatu bilangan, guru menggambarkan bilangan loncat di papan 

tulis yaitu dimulai dari bilangan 0 ke bilangan 2 dan seterusnya sampai ke bilangan 

10. Guru menanyakan pada siswa dari manakah bilangan-bilangan tersebut diperoleh, 

kemudian guru langsung  menuliskan bilangan di papan tulis seperti 2 = 2 = 1 x 2, 

tanpa memberikan kesempatan pada siswa untuk mengetahui penerapan konsepnya. 

Setelah guru menjelaskan sedikit materi tentang kelipatan bilangan, guru langsung 

memberikan tugas individual kepada siswa yaitu dengan menyuruh siswa menjawab 

semua soal yang di berikan guru.Siswa diberikan waktu 5 menit untuk menjawab, 
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kemudian guru membahas jawaban soal bersama siswa dengan menunjuk siswa untuk 

maju. 

Pada kegiatan akhir guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari serta 

memberikan soal evaluasi kepada siswa.Jawaban siswa dikumpulkan dan langsung 

dikoreksi guru dan ternyata hanya 17 siswa yang mendapatkan nilai di atas 60. 

Kemudian guru memberikan penguatan proses dan hasil pembelajaran yang 

dilakukan siswa serta pembelajaran di akhiri dengan salam.  

Dari hasil pengalaman tersebut, maka dapat ditemukan permasalahan dalam 

pembelajaran matematika di kelas IV SDN Tambakaji 01 Semarang antara lain: (1) 

guru belum melakukan penanaman konsep dengan menggunakan benda-benda 

konkret sehingga siswa kurang paham serta daya ingat siswa tanpa benda konkret 

menjadi lebih singkat, (2) guru tidak memberikan pemahaman konsep dengan 

menggunakan gambar-gambar yang mewakili suatu benda kepada siswa sehingga 

siswa kurang memahami, (3) guru langsung mengajarkan siswa ke tahap simbolisasi 

atau bentuk berpikir secara abstrak tanpa diberi gambaran-gambaran atau peragaan 

sehingga siswa tidak paham dan kesulitan menyerap materi, (4) terdapat beberapa 

fasilitas seperti komputer di sekolah tetapi tidak dimanfaatkan untuk media pada saat 

pembelajaran, (5) sumber belajar yang digunakan guru hanya terfokus pada buku 

pegangan siswa saja dan hal tersebut belum cukup untuk membuat siswa memahami 

materi matematika karena seringkali siswa tidak mengerti suatu pemecahan soal dan 

guru tidak memberikan penjelasan apapun pada siswa, (6) sumber belajar atau media 
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tidak dapat interaktif dengan siswa, yaitu tidak dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul, sehingga siswa perlu media yang dapat interaktif, menarik 

dengan didukung audio-visual. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan 

perolehan hasil belajar siswa yang kurang optimal. Dari data dokumen nilai ulangan 

harian  siswa kelas IVB SDN Tambakaji 01 kemampuan siswa dalam melakukan 

operasi hitung masih rendah yakni belum mencapai KKM (60). Dari 37 siswa kelas 

IVB yang mendapat nilai kurang dari 60 sebanyak 20 siswa, sedangkan yang 

mendapatkan nilai 60 ke atas 17 siswa saja, sehingga nilai rata-rata kelas ulangan 

harian baru mencapai 58,37. Dengan melihat data hasil belajar dan uraian 

pelaksanaan pembelajaran tersebut, maka perlu diadakan perbaikan yang bertujuan 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IVB SD 

Tambakaji 01 Semarang. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah sukses untuk menyelesaikan masalah 

yang sama seperti masalah yang ada di kelas IVB SD Tambakaji 01. Murwatik 

(2010) menunjukkan bahwa (1) Penggunaan tahapan-tahapan penyajian J. Bruner 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran bilangan bulat, (2) 

Penggunaan tahapan-tahapan penyajian J. Bruner  dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, (3) Penggunaan tahapan-tahapan penyajian J. Bruner  juga terbukti efektif 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran bilangan bulat. 

Halloluwa (2011) membuktikan siswa dapat belajar dengan pengawasan sedikit dari 

guru dengan system yang berisi sedikit kata, lebih banyak gambar, animasi seperti 
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lingkungan serta dengan penerapan teori Bruner kemampuan kognitif siswa dapat 

berkembang. Selain itu terdapat penelitian yang sukses dengan suatu penerapan 

media pembelajaran yaitu dengan CD Interaktif, penelitian tersebut dilakukan oleh 

L.Rachmiazasi M, Isnarto, dan Y.L. Sukestiyarno (2012) membuktikan banwa 

dengan menggunakan CD Interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Kelebihan teori Bruner menurut Bruner (dalam Dahar, 2006:80), yaitu (1) 

pengetahuan itu bertahan lama atau lama diingat atau lebih mudah diingat bila 

dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara lain, (2) hasil 

belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil belajar 

yang lainnya, (3) secara menyeluruh belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa 

dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Secara khusus belajar penemuan 

melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah 

tanpa pertolongan orang lain.  

Penggunaan media CD Interaktif dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan teori Bruner dianggap paling tepat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika. Menurut Winastwan (2005:11-12),CD Interaktif 

merupakan sebuah system multimedia yang dikembangkan pada akhir 1980 yang 

memuat teks, animasi, komputer, dan audio digital, bersamaan dengan video yang 

dapat ditampilkan secara full-screen. Dengan adanya teks, animasi, komputer dan 
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audio digital tersebut dapat membuat siswa tertarik dan bersemangat untuk belajar 

dan hasil belajar yang memuaskanpun dapat dicapai. 

Kelebihan dari media CD Interaktif menurut Andi Prastowo (2012: 332) yaitu 

dapat interaktif dengan peserta didik, dapat mengelola laporan atau respons peserta 

didik, dapat diadaptasi sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan memanfaatkan media 

CD Interaktif dalam pelaksanaan pembelajaran matematika melalui penerapan teori 

Bruner akan membantu guru untuk menarik perhatian siswa, didesain agar dapat 

melakukan perintah balik kepada peserta didik, peserta didik  terlibat interaksi dua 

arah dengan bahan ajar yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan kolaboratif serta dengan memperhatikan hasil 

penelitian-penelitian dan pengkajian tentang kelebihan-kelebihan dari penerapan teori 

Bruner dan penggunaan media CD Interaktif di atas, maka untuk memecahkan 

masalah pembelajaran matematika, tim peneliti menetapkan alternative tindakan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa serta meningkatkan keterampilan mengajar guru. Tim peneliti menggunakan 

salah satu penerapan teori belajar matematika yaitu penerapan teori Bruner 

berbantuan media CD Interaktif.Bruner (dalam Dahar, 2006: 79) menganggap bahwa 

belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan 

dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Menurut Bruner (1977: 11-

15), belajar didasarkan atas empat tema yaitu struktur pengetahuan, kesiapan belajar, 

intuisi dan analitis berpikir, serta motivasi dalam belajar. Bruner (1977:5-6) juga 
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menyatakan bahwa belajar melibatkan tiga proses yang berlangsung hampir 

bersamaan, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi informasi dan evaluasi. 

Bruner menyarankan agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui partisipasi aktif 

dengan konsep dan prinsip-prinsip agar mereka memperoleh pengalaman dan 

melalukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk memperoleh 

pengalaman itu sendiri. Cara penyajian oleh Bruner (1966: 44-45) ialah cara 

penyajian enaktif yaitu melalui tindakan, cara penyajian ekonik yang didasarkan atas 

pikiran internal serta cara penyajian simbolik yang didasarkan pada sistem berpikir 

abstrak.  

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka akan dikaji melalui penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan penerapan teori Bruner yang menekankan pada 

partisipasi belajar aktif siswa dengan konsep dan prinsip-prinsip agar mereka 

memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan 

mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri, serta memanfaatkan media CD 

Interaktif dalam pembelajaran matematika yang interaktif dengan peserta didik, dapat 

mengelola laporan atau respons peserta didik serta dapat diadaptasi sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji 

melalui tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

melalui Penerapan Teori Bruner berbantuan CD Interaktif di Kelas IVB SD 

Tambakaji 01 Semarang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Berdasar latar belakang masalah diatas, disusun rumusan masalah :Apakah 

penerapan teori Bruner berbantuan media CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Matematika di kelas IVB SDN Tambakaji 01? 

Rumusan masalah tesebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Apakah penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan 

keterampilan guru menyajikan materi, menggunakan media dan menciptakan 

iklim belajar yang optimal dalam pembelajaran matematika di kelas IVB SDN 

Tambakaji 01? 

2) Apakah penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkanaktivitas siswa dalam pembelajaran matematika di kelas IVB 

SDN Tambakaji 01? 

3) Apakah penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dikelas IVB SDN 

Tambakaji 01? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, saya akan  melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif.Langkah-langkah pembelajaran Matematika melalui penerapan teori Bruner 

berbantuan CD Interaktif adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Sintaks penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

 

Langkah-langkah 

teori Bruner 

Langkah-langkah 

pembelajaran berbantuan 

media CD Interaktif 

Langkah-langkah penerapan 

teori bruner berbantuan CD 

Interaktif 

1. Penyajian enaktif 

ialah melalui 

tindakan  dengan 

menggunakan 

benda-benda 

konkret 

2. Penyajian Ikonik 

didasarkan atas 

pikiran internal, 

yaitu dengan 

menggunakan 

gambar-gambar 

3. Penyajian 

simbolik atau 

berpikir abstrak, 

yaitu dengan 

menggunakan 

symbol-simbol. 

(Bruner, 1966: 

44-45)  

1. Penyajian informasi 

(Presentation of 

information), yaitu berupa 

materi pelajaran yang akan 

dipelajari siswa 

2. Pertanyaan dan respon 

(Question of responses), 

yaitu berupa soal-soal 

latihan yang harus 

dikerjakan siswa 

3. Penilaian respon (Judging of 

responses) 

4. Pemberian balikan respon 

(Providing feedback about 

responses), yaitu setelah 

selesai, program akan 

memberikan balikan. 

Apakah telah sukses/ 

berhasil atau harus 

mengulang 

5. Pengulangan (remediation) 

6. Segmen pengaturan 

pelajaran (Sequencing lesson 

segment) 

(Rusman, 2012:212) 

1. Penyajian informasi melalui 

benda konkret yang disajikan 

dalam CD Interaktif. 

2. Siswa mempraktekan sendiri 

dengan benda konkret.  

3. Penyajian informasi dengan 

menggunakan CD Interaktif 

yang mencakup gambar-gambar 

didalamnya (ikonik) 

4. Pertanyaan dan respon berupa 

soal-soal latihan yang harus 

dikerjakan di dalam CD 

Interaktif (simbolik) 

5. Penilaian respon 

6. Pemberian balikan respon, yaitu 

setelah selesai, program akan 

memberikan balikan. Apakah 

telah sukses/ berhasil atau harus 

mengulang 

7. Pengulangan  

8. Segmen pengaturan pelajaran 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika melalui penerapan teori 

Bruner berbantuan CD Interaktif di kelas IVB SDN Tambakaji 01 Semarang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Meningkatkan keterampilan guru saat menyajikan materi, menggunakan media 

dan menciptakan iklim pembelajaran yang optimal di kelas IVB SDN Tambakaji 

01 dalampembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan 

CD Interaktif. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa kelas IVB SDN Tambakaji 01 dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVB SDN Tambakaji 01 dalam 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika. Penerapan teori Bruner berbantuan 

CD Interaktif memberikan cara belajar yang mampu memberikan pengalaman 

optimal pada siswa untuk mau dapat belajar, dapat menstrukturkan pengetahuan 

untuk memahami materi secara optimal, melakukan perincian urutan-urutan 

penyajian materi pelajaran secara optimal, guru dapat melakukan bentuk dan 

memberikan reinforcement. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Siswa 

Melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dalam 

pembelajaran Matematika dapat membuat siswa mampu untuk menerapkan konsep 

yang dibangunnya sendiri melalui tahapan enaktif, ikonik dan simbolik, mampu 

dalam menyelesaikan masalah matematika, siswa dapat menumbuhkan rasa percaya 

diri untuk memecahkan masalah matematika dengan bersungguh-sungguh, siswa juga 

dapat interaktif dengan media CD Interaktif yang menarik. 

1.4.2.2 Guru  

Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran 

yang inovatif dan menyenangkan seperti penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif dalam pembelajaran matematika.Meningkatkan keterampilan mengajar 

guru serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi terhadap pembelajaran 

yang sudah berlangsung sehingga dalam mengajar dapat menarik dan menumbuhkan 

motivasi siswa untuk belajar matematika. 

1.4.2.3 Sekolah  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memotivasi 

guru untuk melaksanakan proses pembelajaran matematika melalui penerapan teori 

Bruner berbantuan CD Interaktif. Selain itu juga memberikan ilmu pengetahuan 

terhadap sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan.  
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KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI  

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan. Misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan sebagainya Selain itu, belajar akan lebih baik jika subjek belajar 

mengalami atau melakukannya. Jadi tidak bersifat verbalistik.Belajar sebagai 

kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan – rangsangan individu yang 

dikirim padanya oleh lingkungan (Hamdani, 2011: 21). Menurut Sardiman (2012:20), 

belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan,denganserangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik jika si subjek belajar itu mengalami atau 

melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Slameto (2010:2), belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Menurut Aisyah (2007:9.18), belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 
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sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti 

perubahan, pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek yang ada pada diri individu yang sedang belajar. Sedangkan 

menurut Suprijono (2011:4), belajar adalah perubahan perilaku, proses dan juga 

merupakan suatu bentuk pengalaman. 

 Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu yang dihasilkan dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan, yang dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan, pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, 

keterampilan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada diri individu 

yang sedang belajar. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu ada lima jenis interaksi yang 

dapat berlangsung dalam proses belajar dan pembelajaran, yaitu: 1) interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik; 2) interaksi antara sesama peserta didik atau antar 

sejawat; 3) interaksi peserta didik dengan nara sumber; 4) interaksi peserta didik 

bersama penididik dengan sumber belajar yang sengaja dikembangkan; dan 5) 

interaksi peserta didik bersama pendidik dengan lingkungan sosial dan alam (Hamzah 
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Uno, 2012:93). Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. 

komunikasi pada proses pembelajaran adalah siswa, sedangkan komunikatornya 

adalah guru dan siswa. Jika siswa menjadi komunikator terhadap siswa lainnya dan 

guru sebagai fasilitator, akan terjadi proses interaksi dengan kadar pembelajaran yang 

tinggi. Seorang guru harus menyadari bahwa proses komunikasi tidak akan berjalan 

dengan lancar, bahkan proses komunikasi dapat menimbulkan kebingungan, salah 

pengertian bahkan salah konsep. Kesalahan komunikasi bagi seorang guru akan 

dirasakan oleh siswanya sebagai penghambat pembelajaran (Hamdani, 2011: 72). 

Pembelajaran merupakan suaatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang 

saling berhubungan satu sama lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, 

metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan 

oleh guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi dan pendekatan 

apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru, baik interaksi 

secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu 

dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Didasari oleh adanya perbedaan 

interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai pola pembelajaran (Rusman, 2012: 93). 

 Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan seperangkat usaha yang dilakukan secara sadar oleh guru 

untuk membantu siswa atau peserta didik agar memperoleh kemudahan dalam belajar 
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sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Usaha tersebut adalah adanya 

proses interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan sumber 

belajar yang harus direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana 

dengan baik. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Hamzah Uno (2011:153), kualitas pembelajaran artinya 

mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan 

dengan baik serta menghasilkan keluaran yang baik pula. Kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau keefektifan.Secara defininif, efektivitas dapat dinyatakan 

sebagai tigkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya (Etzioni dalam 

Hamdani, 2011: 194).Kualitas pembelajaran atau efektivitas belajar adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran (Hamdani, 2011:194). Aman (2009) berpendapat 

bahwa kualitas pembelajaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi 

kualitas interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran dalam rangka 

pencapaian tujuan tertentu. Indikator kualitas pembelajaran dapat di lihat antara lain 

dari perilaku pembelajaran guru, perilaku siswa atau aktivitas siswa, dampak belajar 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran. Indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Perilaku Guru 

 Adapun indikator perilaku guru yaitu: (1) guru dapat membangun persepsi 

dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi pendidik, (2) guru dapat 

menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman jangkauan 

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

mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa, (3) guru dapat 

memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa, guru 

perlu memahami karakteristik setiap siswa dengan segenap kelebihan, kekurangan, 

dan kebutuhannya, (4) guru dapat menguasai pengelolaan pembelajaran yang 

mendidik berorientasi pada siswa tercermin dalam kegiatan merencanakan, 

melaksanakan serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran 

secara dinamis untuk membentuk kompetensi siswa yang dikehendaki, (5) guru 

dapat mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan untuk 

dapat mengetahui, mengukur, dan mengembangkan-mutakhiran kemampuannya 

secara mandiri. 

2) Dampak Belajar Siswa 

 Adapun indikator dampak belajar siswa yaitu: (1) siswa memiliki persepsi 

dan sikap positif terhadap belajar, termasuk didalamnya persepsi dan sikap terhadap 

mata pelajaran, guru, media, dan fasilitas belajar, serta iklim belajar, (2) siswa mau 

dan mampu mendapatkan dan mengingrasikan pengetahuan dan keterampilan serta 

membangun sikapnya, (3) siswa mau dan mampu memperluas dan memperdalam 
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pengetahuan dan ketrampilan serta memantapkan sikapnya, (4) siswa mau dan 

mampu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya secara bermakna, (5) 

siswa mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja 

produktif, mau menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bidang 

studinya, (6) siswa mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah sesuai dengan bidang studinya, (7) siswa mampu memahami karakteristik, 

cara belajar, bekal ajar awal, dan latar belakang sosial kultural peserta didik usia 

sekolah, (8) mampu menguasai prinsip, rancangan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran yang mencerdaskan, medidik, dan membudayakan, serta (9) siswa 

mampu menguasai strategi dan teknik pengembangan kepribadian dan 

keprofesionalan sebagai guru. 

3) Iklim Pembelajaran 

Adapun indikator iklim pembelajaran yaitu suasana kelas yang kondusif 

bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan, yang 

terwujud dari nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas guru. 

4) Materi Pembelajaran 

Adapun indikator materi pembelajaran yaitu (1) kesesuaiannya dengan 

tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, (2) ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, 

(3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, (4) materi dapat 
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mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin, (5) 

dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, 

teknolgi dan seni, (6) materi pembelajaran dapat memenuhi kriteria filosofis, 

profesional, psikopedagogis, dan praktis. 

5) Media Pembelajaran 

Adapun indikator media pembelajaran yaitu (1) media pembelajaran dapat 

menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, (2) dapat memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa dan dosen, siswa dan siswa, serta (3) dengan ahli bidang ilmu 

yang relevan, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, 

melalui media pembelajaran dapat mengubah suasana belajar dari siswa pasif dan 

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

informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

Dalam penelitian ini media yang digunakan adalah CD Interaktif yang akan 

mendukung pembelajaran. Menurut Andi Prastowo (2011:330) bahwa bahan ajar 

interaktif adalah bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran 

(audio, video, teks atau grafik) yang bersifat interaktif utuk mengendalikan suatu 

perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi.Dengan demikian, terjadi 

hubungan dua arah antara bahan ajar dan penggunanya. Sehingga, kalau proses 

pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan ajar seperti ini, peserta didik 

dapat terdorong untuk bersikap aktif. Menurut Taufiq Zulfikar, CD Interaktif adalah 

program interaktif yang dibuat untuk menyampaikan informasi penting dimana user 
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dapat menavigasikan program tersebut. Kenapa disebut CD karena media 

penyimpanannya mayoritas adalah sebuah kepingan CD.CD interaktif harus bersifat 

Plug and Play dan jalan secara autorun.Disk CD-I memuat teks, animasi komputer, 

dan audio digital, bersamaan dengan video yang dapat ditampilkan secara full 

screen (Winastwan Gora, 2005:11-12). 

Menurut Wina Sanjaya (2012:221), CD Interaktif dapat digunakan pada 

berbagai jenjang pendidikan dan berbagai bidang studi. Sifat media ini selain 

interaktif juga bersifat multimedia terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang 

meliputi sound, animasi, video, teks dan grafis. Salah satu model multimedia 

interaktif adalah model tutorial, model tutorial merupakan program pembelajaran 

yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak 

berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Respons siswa dianalisis 

oleh komputer dan umpan baliknya yang benar diberikan.Program ini juga 

menuntut siswa untuk mengaplikasikan ide dan pengetahuan yang dimilikinya 

secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. 

Kelebihan media CD Interaktif menurut Andi Prastowo (2012:332) yaitu: 

dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks dan grafik, interaktif dengan 

peserta didik, dapat mengelola laporan atau respons peserta didik, dapat diadaptasi 

sesuai kebutuhan peserta didik, dapat mengontrol hardware media lain serta dapat 

dihubungkan dengan video untuk mengawasi kegiatan belajar peserta didik. 
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Dapat disimpulkan bahwa CD interaktif merupakan media yang 

mengombinasikan antara video, animasi, teks, audio digital yang sifatnya interaktif 

dengan peserta didikserta bersifat multimedia, dapat mengelola laporan atau respon 

peserta didik, dapat diadaptasi sesuai kebutuhan pesera didik. CD Interaktif dapat 

menggunakan model tutorial yang programnya dapat menganalisis respon sisa serta 

memberikan umpan balik yang benar. Selain itu siswa juga dapat mengaplikasikan 

ide atau pengetahuannya secara langsung saat kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

menunjukkan seberapa tinggi kualitas interaksi pengajar dengan peserta didik dalam 

proses pembelajaran guna mencapai peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap peserta didik. Kualitas pembelajaran indikatornya meliputi 

perilaku pembelajaran peserta didik, dampak belajar siswa, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, media pembelajaran dan materi pembelajaran. 

2.1.4 Keterampilan Guru 

Salah satu tugas pokok guru adalah mengajar. Mengajar merupakan pekerjaan 

profesional yang memerlukan keahlian khusus yang ditempuh melalui pendidikan 

dan pengalaman. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara 

profesional guru harus memiliki kemampuan dan keterampila mengajar.Keterampilan 

dasar mengajar (teaching skills) merupakan suatu karakteristik umum dari seseorang 

yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui 
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tindakan.Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk 

perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai 

modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas megajarnya secara terencana dan 

profesional (Rusman, 2012:67).Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif 

indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, yakni: 

a) Keterampilan membuka pelajaran (set induction skills) 

 Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa 

agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, 

sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegatan belajar. 

 Siasat membuka pelajaran dimaksudkan sebagai kegiatan awal untuk 

mengkondisikan siswa agar perhatian dan motivasinya tumbuh, sehingga baik secara 

fisik maupun psikis memiliki kesiapan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

 Menurut Usman (dalam Rusman, 2012:68), ada 4 komponen membuka 

pelajaran, yaitu: 1) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan 

media dan model atau pola interaksi pembelajaran yang bervariasi, 2) menimbulkan 

motivasi yang disertai dengan kehangatan dan keantusiasan sehingga menimbulkan 

rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan dan memperhatikan minat 

siswa, 3) memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan 

pembelajaran dan batas-batas tugas, memberi saran  langkah-langkah yang akan 
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dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas dan mengajukan 

beberapa pertanyaan, 4) memberikan apersepsi (memberi kaitan antara materi 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari) sehingga materi yang dipelajari 

merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. 

b) Keterampilan bertanya (questioning skills) 

Pada hakikatnya melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan 

informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Dikaitkan dengan proses 

pembelajaran maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa, antara siswa ini 

menunjukkaan adanya interaksi dikelas yang dinamis dan multi arah (Hamid 

Darmadi, 2010:1).Keterampilan bertanya harus dimiliki oleh guru yaitu baik jenis dan 

bentuk pertanyaan yang diajukan dimaksudkan agar siswa belajar.Melalui pertanyaan 

yang diajukan, siswa difasilitasi untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan 

daya pikir secara kritis, analitis dan aplikatif. Komponen-komponen keterampilan 

bertanya meliputi: 

1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan yang diberikan 

harus singkat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh siswa. 

2) pemberian acuan. Guru dapat memberikan jawaban antara sebagai acuan 

sebelum masuk pada jawaban yang diinginkan. 

3) fokus pertanyaan. Pertanyaan harus terfokus pada pertanyaan yang 

diinginkan, apakah dalam bentuk terbuka, tertutup, pertanyaan luas atau 

pertanyaan sempit. 
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4) pemindahan giliran. Pertanyaan harus diberikan secara bergiliran agar tidak 

didominasi oleh beberapa siswa saja. 

5) penyebaran. Idealnya pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu sehingga 

semua siswa berfikir, setelah itu pertanyaan disebaruntuk memberikan 

kesempatan kepada semua siswa. 

6) pemberian waktu berfikir. Setelah pertanyaan diberikan, berilah waktu utuk 

berfikir kepada siswa, setelah itu guru dapat memberi kesempatan menjawab 

bagi yang sudah siap. 

7) pemberian tuntutan. Bila siswa mengalami kesulitan untuk menjawab 

pertanyaan, guru dapat memberi tuntutan, sehingga siswa memiliki gambaran 

jawaban yang diharapkan. 

c) Keterampilan memberi penguatan (reinforcement skills) 

Penguatan adalah respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu.Teknik pemberian penguatan 

dalam pembelajaran dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal.Penguatan 

verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan dengan lisan, sedangkan 

penguatan nonverbal dinyatakan dengan mimik, gerakan tubuh, pemberian 

sesuatu, dan lain-lainnya.Dalam rangka pengelolaan kelas, dikenal penguatan 

positif dan penguatan negatif. Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan 

dan memelihara perilaku positif, sedangkan penguatan negatif merupakan 

penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang 
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tidak menyenangkan. Ada empat cara dalam memberikan penguatan 

(reinforcement) yaitu: penguatan kepada pribadi tertentu, penguatan kepada 

kelompok siswa, pemberian penguatan dengan cara segera, variasi dalam 

penggunaan.Tujuan dari pemberian penguatan ini adalah: meningkatkan perhatian 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi 

belajar, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang 

produktif, menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. 

d) Keterampilan mengadakan variasi (stimulus variation) 

Variasi stimulus yaitu keterampilan untuk memberikan stimulus pembelajaran 

secara bervariasi, baik melalui penggunaan multimedia, multimetode maupun multi 

sumber belajar secara bervariasi, sehingga pembelajaran tidak monoton hanya 

terfokus pada satu kegiatan saja. Tujuan dan manfaat variation skills adalah untuk: 

(1) menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek 

pembelajaran yang relevan dan bervariasi; (2) memberikan kesempatan 

berkembangnya bakat yang dimilki siswa; (3) memupuk tingkah laku yang positif 

terhadap guru dan sekolah; (4) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperoleh cara menerima pelajaran yang disenangi. 

e) Keterampilan menjelaskan (explainig skills) 

Pentingnya penguasaan keteraampilan menjelaskan bagi gurru adalah 

dengan penguasaan ini memungkinkan guru dapat meningkatkan efektivitas 

penggunaan waktu dan penyajian penjelasannya, mengestimasi tingkat 
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pemahaman siswa, membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuannya serta 

mengatasi kelangkaan buku sebagai sarana dan sumber belajar. 

Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk 

membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebaginya 

secara objektif. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip keterampilan 

menjelaskan adalah: keterampilan merencanakan penjelasan, keterampilan 

menyajikan penjelasan, penyajian penjelasan yang mencakup adanya relevansi 

antara penjelasan dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan keperluan, 

mengingat letar belakang dan kemampuan siswa, diberikan secara spontan atau 

sesuai dengan rencana yang telah disiapkan dan isi penjelasan bermakna bagi 

siswa. 

f) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur 

yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal 

dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan dan 

pemecahan masalah. Komponen-komponen yang harus dikuasai guru dalam 

membimbing diskusi kelompok yaitu: memusatkan perhatian siswa pada tujuan 

dan topik diskusi, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, 

meningkatkan urunan siswa, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, 
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menutup diskusi, hal-hal yang perlu dihindari adalah mendominasi pembicaraan 

dalam diskusi. 

g) Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan 

tingkah laku siswa yang diinginkan, mengulang atau meniadakan tigkah laku 

yang tidak diinginkan, dengan hubungan-hubungan interpersonal daan iklim sosio 

emosional yang positif serta mengembangkan dan mempermudah organisasi kelas 

yang efektif.  Komponen-komponen dalam mengelola kelas adalah sebagai 

berikut: a) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal; b) keterampilan yang berhubungan dengan 

pengembalian kondisi belajar yang optimal. 

h) Keterampilan pembelajaran perseorangan  

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interest siswa. Hakikat pembelajaran perseorangan 

adalah: terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga 

siswa dengan siswa, siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan 

masing-masing, siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhan, 

siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran 

i) Keterampilan menutup pelajaran (closure skills) 

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 
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gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui 

tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses 

pembelajaran, guru harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan 

dasar mengajar guru tersebut terdiri dari 9 keterampilan, yaitu keterampilan 

membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan , keterampilan 

memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing 

diskusi kelompok, keterampilan pembelajaran perseorangan, keterampilan mengelola 

kelas, dan keterampilan menutup pelajaran. Adapun indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran metematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif yaitu: 1) merencanakan pembelajaran, 2) mempersiapkan 

mediapembelajaran CD Interaktif, 3) membuka pelajaran, 4) mengarahkan siswa 

dalam melihat penyelesaian masalah dengan menggunakan benda konkret yang ada di 

CD Interaktif, 5) membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret, 6) 

membimbing siswa dalam mengoperasikan komputer, 7) memberikan tayangan 

berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan CD Interaktif, 8) mengarahkan 

siswa dalam memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada kaitannya 

lagi dengan obyek, 9) memberikan pengarahan nilai yang didapat seerta balikan 

respon apakah harus mengulang atau tidak, 10) memberikan penghargaan kepada 

siswa, 11) menutup pelajaran. 
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2.1.5 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas dalam belajar itu perlu karena pada prinsipnya belajar adalah 

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

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

yang sangat penting didalam interaksi belajar-mengajar.Sebagai rasionalitasnya hal 

ini juga mendapatkan pengakuan dari berbagai ahli pendidikan (Sardiman, 2011:95). 

 Menurut Paul B.Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar 

yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1) Visual Activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,  diskusi, interupsi. 

3) Listening Activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) Writing Activities, sepertinya misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5) Drawing Activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor Activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 
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7) Mental Activities, sebagi contoh misalnya, menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional Activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran perlu 

adanya aktivitas belajar siswa karena tanpa aktivitas proses belajar tidak mungkin 

berlangsung dengan baik. Aktivitas belajar siswa ini terdiri dari visual activities, oral 

activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, 

mental activities, dan emotional activities.Adapun indikator aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

yaitu: 1)menyiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran, 2) keaktifan dalam bertanya 

dan menjawab dalam kegiatan apersepsi, 3) kesiapan membuka CD Interaktif dengan 

mengoperasi-kan komputer, 4) keaktifan dalam memanipulasi benda-benda 

konkret(enaktif), 5) keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok, 6) memperhatikan 

gambar-gambar yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik), 7) menulis simbol-

simbol angka matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik), 8) 

menjawab pertanyaan yang ada dalam CD interaktif, 9) ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru, 10) aktif menjawab soal evaluasi 
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2.1.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perbahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu apabila 

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep.Dalam pembelajaran, perubahan perilaku 

yang harus dicapai oleh pembelajar seteh melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan 

dalam tujuan pembelajaran (Catharina, 2007: 5).Hasil belajar dapat dijelaskan dengan 

memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian 

hasil menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses 

yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil produksi adalah 

perolehan yang didapatkan karena adanya kegiatan mengubah bahan menjadi barang 

jadi. Hal yang sama berlaku untuk memberikan batasan bagi istilah hasil panen, hasil 

penjualan, hasil pembangunan, termasuk hasil belajar (Purwanto, 2011: 44).Menurut 

Soedijarto (dalam Purwanto, 2011: 46), hasil belajar adalah sebagai tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.Hasil belajar (Purwanto, 2008:49-52) 

adalah perwujudan kemampuan akibat perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha 

pendidikan. 

 Menurut Bloom (Poerwanti, 2008: 1.23), hasil belajar terinci dalam tiga 

taksonomi yang dikenal dengan istilah ranah belajar yaitu: 
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1) ranah kognitif 

 Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup enam aspek yang pada tahun 2001 

telah direvisi oleh salah satu murid Bloom yang bernama Lorin Anderson menjadi 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan berkreasi. 

2) ranah afektif 

 Ranah afektif adalah ranah yang berkitan dengan pengembangan-

pengembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi.Kategori tujuan pembelajaran ini 

mencerminkan hierarkhi yang bertentangan dari keinginan untuk menerima sampai 

dengan pembentukan pola hidup. Aspek ranah afektif dibedakan atas lima jenjang 

yaitu penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola 

hidup.  

3) ranah psikomotorik 

 Ranah psikomotorik berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagian 

mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks.Jenjang kemampuan dalam ranah 

psikomotorik adalah gerakan reflex, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan 

kemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif. 

Dari uraian-uraian diatas mengenai hasil belajar, maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku 

disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas materi yang diberikan dalam proses 
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belajar mengajar. Hasil belajar terdiri dari tiga domainyaitu ranah afektif, ranah 

kognitif dan ranah psikomotorik. 

Adapun indikator untuk keberhasilan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif adalah sebagai 

berikut:1) menemukan perkalian dua angka dengan bilangan satu angka, 2) 

menyelesaikan soal cerita perkalian bilangan dua angka dengan bilangan dua angka, 

3) menyelesaikan soal cerita tentang perkalian dua bilangan dan hasilnya sudah 

diketahui 4) mengecek hasil perkalian bilangan satu angka dengan bilangan tiga 

angka, 5) menemukan hasil pembagian dibawah 100, 6) menyelesaikan soal cerita 

tentang pembagian bersisa, 7) memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

operasi pembagian dua bilangan, 8) membuktikan hasil pembagian dua bilangan yang 

sudah diketahui hasilnya. 

2.1.7 Hakekat Pembelajaan Matematika SD 

Kata Matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang mulanya 

diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari.Perkataan itu 

mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, 

science). Kata mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir 

sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar (berpikir). Jadi, berdasarkan 

asal katanya, maka perkataan Matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat 

dengan berpikir (bernalar). Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio 

(penalaran), bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi 
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Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan dengan 

idea, proses, dan penalaran (Russeffendi ET, 1980 :148).   

 Belajar Matematika merupakan tentang konsep-konsep dan struktur abstrak 

yang terdapat dalam Matematika serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan 

struktur Matematika. Belajar Matematika harus melalui proses yang bertahan dari 

konsep yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Setiap konsep Matematika 

dapat dipahami dengan baik jika pertama-tama disajikan dalam bentuk 

konkrit.Russeffendi (1992) mengungkapkan bahwa alat peraga adalah alat untuk 

menerangkan/ mewujudkan konsep Matematika sehingga materi pelajaran yang 

disajikan mudah dipahami oleh siswa.Pembelajaran matematika adalah proses 

pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan 

yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika yang dipelajari.  Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian 

kompetensi adalah penggunaan strategi pembelajaran matematika, yang sesuai 

dengan (1) topik yang sedang dibicarakan, (2) tingkat perkembangan intelektual 

peserta didik, (3) prinsip dan teori belajar, (4) keterlibatan aktif peserta didik , (5) 

keterkaitan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, dan (6) pengembangan dan 

pemahaman penalaran matematis (Muhsetyo 2008:1.26). 

 Salah satu dari Standar Kompetensi Lulusan SD pada mata pelajaran 

Matematika yaitu, memahami konsep bilangan pecahan, perbandingan dalam 

pemecahan masalah, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas 
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2006). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman guru tentang 

hakekat pembelajaran Matematika di SD dapat merancang pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan perkembanagan kognitif siswa, 

penggunaan media, metode dan pendekatan yang sesuai pula. Sehingga guru dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta terselenggaranya kegiatan 

pembelajaran yang efektif. 

 Tujuan pembelajaran Matematika di SD dapat dilihat di dalam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan 2006 SD. Mata pelajaran Matematika bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, (1) memahami konsep 

Matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algortima, secara luwes, akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi Matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan Matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang indication Matematika, menyelesaikan indication 

dan menafsirikan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) 

memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari Matematika sifat-sifat ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Selain tujuan umum yang menekankan 

pada penataan nalar dan pembentukan sikap siswa serta memberikan tekanan pada 
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ketrampilan dalam penerapan Matematika juga memuat tujuan khusus Matematika 

SD yaitu: (1) menumbuhkan dan mengembangkan ketrampilan berhitung sebagai 

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

dapat dialihgunakan melalui kegiatan Matematika, (3) mengembangkan kemampuan 

dasar Matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut, (4) membentuk sikap logis, 

kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 

 Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan sekolah dasar meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: (1) bilangan, (2) geomteri dan pengukuran, (3) 

pengolahan data (Depdiknas, 2006). Cakupan bilangan antara lain bilangan dan 

angka, perhitungan dan perkiraan. Cakupan geometri antara lain bangun dua dimensi, 

tiga dimensi, tranformasi dan simetri, lokasi dan susunan berkaitan dengan koordinat. 

Cakupan pengukuran berkaitan dengan perbandingan kuantitas suatu obyek, 

penggunaan satuan ukuran dan pengukuran. 

 Belajar Matematika akan berhasil bila proses belajarnya baik, yaitu 

melibatkan intelektual peserta didik secara optimal. Kegagalan atau keberhasilan 

belajar sangatlah tergantung kepada peserta didik.Misalnya saja, bagaimana 

kemampuan dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar Matematika, 

bagaimana sikap dan minat peserta didik terhadap Matematika. Selain peserta didik, 

faktor lain yaitu seorang pengajar. Kemampuan pengajar dalam menyampaikan 

Matematika dan sekaligus menguasai materi yang diajarkan sangat mempengaruhi 

terjadinya proses belajar. Penguasaan materi Matematika dan cara penyampainnya 
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merupakan syarat yang tidak dapat ditawar lagi bagi seorang pengajar Matematika. 

Sarana dan prasarana serta penilaian juga akan mempengaruhi berhasil tidaknya 

pembelajaranMatematika(Aisyah, 2007:9.23). 

 Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika merupakan suatu proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa 

melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh 

kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. mata pelajaran matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dan dikembangkan di Sekolah 

Dasar yang bertujuan untuk membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin 

siswa sebagai bekal belajar lebih lanjut yang ditunjukkan dengan cakupan bidang 

kajian matematika yang meliputi bilangan, geometri dan pengukuran. 

2.1.8 Teori Belajar J.Bruner 

2.1.8.1 Empat Tema Pendidikan menurut Bruner 

Jerome Bruner memiliki empat tema pendidikan (1977:17), tema pertama 

merupakan pentingnya arti struktur pengetahuan.Kurikulum hendaknya 

mementingkan struktur pengetahuan.Hal ini di sebabkan karena dengan struktur 

pengetahuan kita dapat menolong para siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta 

yang kelihatannya tidak memiliki hubungan, dapat dihubungkan satu dengan yang 

lain, dan pada informasi yang telah mereka miliki.Tema kedua adalah tentang 

kesiapan belajar, menurut Bruner (1977:33), kesiapan terdiri atas penguasaan 
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keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang untuk 

mencapai keterampilan yang lebih tinggi. Tema ketiga yaitu menekankan nilai intuisi 

dan berpikir analitis dalam proses pendidikan. Intuisi yang dimaksud Bruner 

(1977:55) adalah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa 

melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasi itu merupakan 

kesimpulan yang sahih atau tidak.Tema terakhir adalah motivasi untuk belajar 

(Bruner, 1977:69)yaitu keinginan untuk belajar dan cara-cara yang tersedia pada para 

guru untuk merangsang motivasi itu.Pengalaman-pengalaman pendidikan yang 

merangsang motivasi ialah pengalaman dimana para siswa berpartisipasi secara aktif 

dalam menghadapi alamnya. Menurut Bruner, pengalaman belajar semacam ini dapat 

dicontohkan oleh pengalaman belajar penemuan yang intuitif. 

Dari uraian tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus menguasai empat tema pendidikan 

yang telah dipaparka oleh Bruner yaitu struktur pengetahuan, kesiapan belajar, intuisi 

dan berpikir analitis, sera motivasi untuk belajar. Keempat tema tersebut dapat 

membantu siswa untuk dapat memahami serta mengerti tentang materi yang diajarkan 

oleh guru. 

2.1.8.2 Tahapan teori Bruner 

Hampir semua orang dewasa melalui penggunaan tiga sistem keterampilan 

utuk menyatakan kemampuan-kemampuannya secara sempurna. Ketiga sistem 
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keterampila itu ialah yang disebut tiga cara penyajian oleh Bruner (1966: 45). Ketiga 

cara itu ialah: enaktif, ikonik dan simbolis. 

1) Cara penyajian enaktif ialah melalui tindakan, jadi bersifat manipulatif. Dengan 

cara ini seseorang mengetahui suatu aspek kenyataan tanpa menggunakan 

pikiran atau kata-kata. Jadi, cara ini terdiri atas penyajian kejadian masa lampau 

melalui respons-respons motorik. Dengan cara ini dilakukan satu set kegiatan 

untuk mencapai hasil tertentu. Misalnya seorang anak secara enaktif 

mengetahui bagaimana mengendarai sepeda. 

2) Cara penyajian ikonik didasarkan atas pikiran internal. Pengetahuan disajikan 

oleh sekumpulan gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak 

mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Misalnya sebuah segitiga menyatakan 

konsep kesegitigaan. Penyajian ikonik terutamadikendalikan oleh prinsip-

prinsip organisasi perseptual dan transformasi secara ekonomis dalam 

organisasi perseptual. Penyajian ikonik tertinggi pada umumnya dijumpai pada 

anak-anak berumur antara 5 dan 7 tahun, yaitu periode waktu anak sangat 

bergantung pada pengideraannya sendiri. 

3) Cara penyajian simbolis atau logika, yaitu penyajian yang didasarkan pada 

sistem berpikir abstrak, arbitrer, dan lebih fleksibel. Penyajian simbolis 

menggunakan kata-kata atau bahasa. Penyajian simbolis dibuktikan oleh 

kemampuan seseorang yang lebih memperhatikan proposisi atau pernyataan 

dari pada objek, memberikan struktur hierarkis pada konsep-konsep dan 
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memperhatikan kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam suatu cara yang 

bersifat kombinasi.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar Bruner merupakan 

kegiatan belajar yang sangat baik untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas ataupun di luar kelas.siswa dapat menemukan sendiri konsep atau prinsip dari 

suatu pengetahuan sehingga penemuan yang ia dapatkan sendiri akan terus membekas 

diingatannya dan akan bertahan lama. Teori belajar Bruner tersebut dapat dilakukan 

dengan tiga thapan penyajian, yaitu cara penyajian enaktif (dengan menggunakan 

benda manipulatif), cara penyajian ikonik (dengan menggunakan gambar), serta cara 

penyajian simbolik (tanpa bantuan media apapun, siswa sudah berpikir menggunakan 

logika). 

2.1.8.3 Dalil-dalil bruner 

Selain empat tema tentang pendidikan, Bruner juga mengeluarkan dalil atau 

teori tentang pendidikan. Dalil-dalil tersebut adalah: 

1. dalil konstruksi / penyusunan (Contruction Theorem)  

 Dalam dalil konstruksi dikatakan bahwacara yang terbaik bagi seorang siswa 

untuk mempelajari prinsip dalam matematika adalah dengan mengkonstruksi atau 

melakukan penyusunan sebagai sebuah representasi dari konsep atau prisnsip 

tersebut. Siswa yang lebih dewasa mungkin dapat memahami suatu konsep dalam 

matematika hanya dengan menganalisis sebuah representasi yang disajikan oleh 
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guru; akan tetapi untuk kebanyakan siswa yang lebih muda, proses belajar akan 

lebih baik jika siswa mengkonstruksi sendiri representasi dari apa yang dipelajari 

tersebut. Jika siswa mengkonstuksi sendiri representasi tersebut mereka akan lebih 

mudah untuk menemukan sendiri konsep yang terkandung dalam representasi 

tersebut, sehingga untuk selanjutnya mereka juga dapat dengan mudah mengingat 

hal-hal tersebut dan dapat mengaplikasikan dalam situasi-situasi yang sesuai. 

 Apabila dalam melakukan penyusunan ide-ide disertai dengan bantuan 

benda-benda konkret, mereka akan lebih mudah mengingat ide-ide tersebut. Jadi 

anak anak lebih mudah menerapkan ide dalam situasi nyata dengan menggunakan 

representasi kongkret yang memungkinkan siswa untuk aktif, tidak hanya aktif 

secara intelektual tetapi juga secara fisik.    

2. dalil notasi (Notation Theorem)  

Dalam dalil notasi, representasi dari suatu materi matematika akan lebih mudah 

dipahami oleh siswa apabila dalam representasi itu digunakan notasi yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Sebagai contoh untuk siswa sekolah 

dasar yang pada umumnya masih berada pada tahap operasi kongkret, soal berbunyi; 

“Tentukanlah sebuah bilangan yang jika dikalikan 4 akan menjadi 28”, akan lebih 

sesuai jika direpresentasikan dalam bentuk …x 4= 28 atau      x 4= 28 atau a x 4= 28. 

Notasi sifatnya berurutan dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. 

Penyajian seperti dalam matematika merupakan pendekatan spiral. Dalam pendekatan 

spiral setiap ide-ide matematika disajikan secara sistematis dengan menggunakan 
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notasi-notasi ysi berikutnya yang bertingkat. Pada tahap awal notasinya sederhana 

diikiuti dengan notasi berikutnya yang lebih kompleks. 

3. dalil kekontrasan dan variasi (Contrast and Variation Theorem)  

 Dalam dalil kekontrasan dan variasi dikatakan bahwa suatu konsep 

matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika konsep itu dikontraskan 

dengan konsep-konsep yang lain sehingga perbedaan antara konsep itu dengan 

konsep yang lainnya jelas. Sebagai contoh, pemahaman siswa tentang konsep 

bilangan cacah akan menjadi lebih baik jika bilangan cacah dibandingkan dengan 

bilangan yang bukan cacah sehingga akan menjadi jelas. 

 Selain itu di dalam dalil ini juga disebutkan bahwa pemahaman siswa tentang 

suatu konsep matematika juga akan lebih baik apabila konsep tersebut dijelaskan 

dengan berbagai contoh yang bervariasi. Misalnya dalam pembelajaran konsep 

perkalian bilangan cacah sebaiknya ditampilkan dengan berbagai contoh yang 

bervariasi. Misalnya dalam soal cerita disajikan perkalian yang berbeda-beda. Dari 

berbagai contoh tersebut siswa akan memahami bahwa suatu konsep bisa 

direpresentasikan dengan berbagai contoh yang spesifik.  

4. dalil konektivitas atau pengaitan (Connectivity Theorem)  

Di dalam teorema konektivitas disebutkan bahwa setiap konsep, setiap prinsip, 

dan setiap ketrampilan dalam matematika berhubungan dengan konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, dan ketrampilan-ketrampilan yang lain.  
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Dalam pembelajaran matematika, tugas guru bukan hanya membantu siswa 

dalam memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta memiliki ketrampilan-

ketrampilan tertentu, tetapi juga membantu siswa dalam memahami hubungan antara 

konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ketrampilan-ketrampilan tersebut. Dengan 

memahami hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dari 

matematika, pemahaman siswa terhadap struktur dan isi matematika menjadi lebih 

utuh.  

Berdasarkan penjelasan tentang teori Bruner diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam pendidikan terdapat empat tema yaitu struktur pengetahuan, kesiapan 

belajar, intuisi dalam proses pendidikan, serta motivasi atau keinginginan untuk 

belajar. Sedangkan dalam pembelajaran matematika memerlukan tiga tahap yaitu 

enaktif, ikonik dan simbolik.Selain tema pendidikan dan tahap-tahap pembelajaran, 

Bruner juga mengemukakan dalil atau teori tentang pendidikan yaitu dalil 

konstruksi/penyusunan, dalil notasi, dalil kekontrasan dan variasi, serta dalil 

konektivitas atau pengaitan. 

2.1.9 Penerapan Teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

Langkah-langkah penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dalam 

pembelajaran Matematika adalah sebagi berikut: 

1) penyajian informasi melalui benda konkret yang disajikan dalam CD 

Interaktif. 

2) siswa mempraktekan sendiri dengan benda konkret.  
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3) penyajian informasi dengan menggunakan CD Interaktif yang mencakup 

gambar-gambar didalamnya (ikonik) 

4) pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan yang harus dikerjakan di 

dalam CD Interaktif (simbolik) 

5) penilaian respon 

6) pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai, program akan memberikan 

balikan. Apakah telah sukses/ berhasil atau harus mengulang 

7) pengulangan  

8) segmen  pengaturan pelajaran 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh beberapa peneliti dengan menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif dalam pembelajaran.Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain sebagi berikut: 

 Penelitian tentang penerapan teori Bruner dalam pembelajaran matematika 

telah dilakukan sebelumnya oleh Murwatik (2010) dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar  Tentang Bilangan Bulat Melalui Tahapan-Tahapan Penyajian J. Bruner pada 

Siswa Kelas IV SD Kutukan 5 Randublatung Blora”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) Penggunaan tahapan-tahapan penyajian J. Bruner dapat meningkatkan 
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aktivitas belajar dalam pembelajaran bilangan bulat. Hal tersebut ditandai 

ketercapaian indikator keberhasilan dan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa 

dari siklus I sebesar 2,1 siklus II sebesar 2,3 dan siklus III sebesar 2,4. (2) 

Penggunaan tahapan-tahapan penyajian J. Bruner  dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD Kutukan 5 Randublatung Blora  pada pembelajaran 

bilangan bulat. Hal tersebut ditandai ketercapaian indikator keberhasilan adanya 

peningkatan  rata-rata hasil belajar siswa dari siklus I sebesar 65, siklus II sebesar 69 

dan siklus III sebesar 80. (3) Penggunaan tahapan-tahapan penyajian J. Bruner  juga 

terbukti efektif dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran bilangan 

bulat. Hal tersebut ditandai dengan ketercapaian indikator keberhasilan adanya 

peningkatan kemampuan guru dari siklus I sebesar 1,4 siklus II sebesar 2,0 dan siklus 

III sebesar 2,6. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan tahapan-tahapan penyajian teori J.Bruner dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa. 

 Penelitian tentang penggunaan penerapan teori Bruner juga telah dilakukan 

oleh H.K.T.C.Halloluwa, A.P.Kaushalya, P.K.B.P.S.Bandara, K.D.S.Yapa, 

S.S.Sumanadasa (2011) dengan judul “Smart Interactive Comprehensive Learning 

Aid: Practical Application of Bruner’s Theories in Primary Education”. Hasil dari 

penelitian tersebut bahwa dengan menggunakan penerapan teori Bruner dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan sedikit pengawasan dari guru. 
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 Penelitian tentang penggunaan media CD Interaktif telah dilakukan 

sebelumnya oleh L.Rachmiazasi M, Isnarto, dan Y.L. Sukestiyarno (2012) dengan 

judul “Keefektifan Pembelajaran Matematika dengan Cooperative Learning 

“THIPAS” dikemas dalam CD Interaktif pada Materi Pecahan Kelas IV”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) hasil belajar pada kelas eksperimen secara 

individual telah memenuhi KKM yakni 65%, dan pencapaian rata-rata klasikal 

sebesar 68,97%, (2) aktivitas siswa pada kelas eksperimen berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa, sebesar 13,8%, (3) keterampilan proses siswa pada kelas 

eksperimen berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, sebesar 27,5% dan (4) 

hasil belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai rata-rata nilai hasil belajar 

sebesar 68,97 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas kontrol yang hanya sebesar 66,75. 

Kesimpulan dapat ditarik bahwa dengan menggunakan CD Interaktif adalah efektif 

pada pembelajaran matematika materi pecahan kelas IV SD. 

 Dari kajian empiris tersebut didapatkan informasi bahwa penerapan teori 

Bruner berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan 

guru dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika.Penelitian tersebut 

dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan Teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif di Kelas IV SD Tambakaji 01 Semarang”. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran merupakan seperangkat usaha yang dilakukan secara sadar oleh 

guru/pengajar untuk membantu siswa atau peserta didik agar memperoleh kemudahan 

dalam belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Usaha tersebut 

adalah terjadinya komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, ataupun siswa 

dengan guru dan siswa dengan siswa lain. Sedangkan Matematika merupakan ilmu 

yang deduktif tentang pola keteraturan yang terstruktur, memiliki objek tujuan 

abstrak dan pola tersebut dimulai dari unsur yang tidak terdefinisi.Belajar matematika 

merupakan tentang konsep-konsep dan struktur abstrak yang terdapat dalam 

matematika serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur matematika. 

Belajar matematika harus melalui proses yang bertahan dari konsep yang sederhana 

ke konsep yang lebih kompleks.  

 Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sangat penting dan sangat 

berguna bagi kehidupan namun pelajaran tersebut kurang diminati oleh siswa.siswa 

merasa bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit. Kurang aktifnya 

siswa dalam proses pembelajaran matematika justru menjadi penghambat dalam 

pencapaian pemahaman siswa terhadap suatu konsep yang berdampak pada hasil 

belajar matematika kurang maksimal. Matematika bagi kelas IV merupakan awal 

penerapan konsep baru yang lebih kompleks daripada ketika di kelas rendah.Apalagi 

penerapan konsep yang berhubungan dengan KPK, FPB, pembulatan, penaksiran, 

bilangan bulat, bilangan pecahan dan bangun ruang. 
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 Dalam pelaksanaannya, siswa masih kurang berminat dengan pelajaran 

Matematika. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang masih kurang 

dari kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 60, masih banyak siswa yang tidak 

lulus yaitu sebanyak 20 dari 37 siswa.  kurangnya minat belajar siswa ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor guru, faktor media, faktor KBM dan 

faktor dari diri siswa sendiri. Dalam pelaksanaannya faktor-faktor penghambat 

tersebut diantaranya yaitu (1) guru belum melakukan penanaman konsep dengan 

menggunakan benda-benda konkret, (2) guru tidak memberikan pemahaman konsep 

dengan menggunakan gambar-gambar yang mewakili suatu benda kepada siswa, (3) 

guru langsung mengajarkan siswa ke tahap simbolisasi atau bentuk berpikir secara 

abstrak tanpa diberi gambaran-gambaran atau peragaan sehingga siswa tidak paham 

dan kesulitan menyerap materi, (4) terdapat beberapa fasilitas seperti komputer di 

sekolah tetapi tidak dimanfaatkan untuk media pada saat pembelajaran, (5) sumber 

belajar yang digunakan guru hanya terfokus pada buku pegangan siswa saja dan hal 

tersebut belum cukup untuk membuat siswa memahami materi matematika karena 

seringkali siswa tidak mengerti suatu pemecahan soal dan guru tidak memberikan 

penjelasan apapun pada siswa, (6) sumber belajar atau media tidak dapat interaktif 

dengan siswa, yaitu tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, 

sehingga siswa perlu media yang dapat interaktif, menarik dengan didukung audio-

visual. 
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 Solusi pembelajaran yang sesuai utuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif di mana 

dalam pembelajaran ini guru menggunakan penerapan teori belajar dan media yang 

menarik untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep materi dalam 

pembelajaran matematika. 
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Gambar 2.1 

Chart kerangka berfikir 

1. Keterampilan guru saat menyajikan materi, 

menggunakan media serta menciptakan iklim 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

masih kurang optimal 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika masih kurang 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika kurang optimal  

Kondisi Awal 

 

1. Penyajian informasi melalui benda 

konkret yang disajikan dalam CD 

Interaktif. 

2. Siswa mempraktekan sendiri dengan 

benda konkret.  

3. Penyajian informasi dengan 

menggunakan CD Interaktif yang 

mencakup gambar-gambar didalamnya 

(ikonik) 

4. Pertanyaan dan respon berupa soal-soal 

latihan yang harus dikerjakan di dalam 

CD Interaktif (simbolik) 

5. Penilaian respon 

6. Pemberian balikan respon, yaitu setelah 

selesai, program akan memberikan 

balikan. Apakah telah sukses/ berhasil 

atau harus mengulang 

7. Pengulangan  

8. Segmen pengaturan pelajaran 

Pelaksanaan 

Penerapan teori 

Bruner berbantuan 

CD Interaktif 

 

1. Keterampilan guru saat menyajikan materi, 

mengguakan media serta menciptakan iklim 

pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika meningkat 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika meningkat yaitu mencapai rata-

rata ketuntasan klasikal 80% 

 

Kondisi Akhir 

Setelah Diterapkan 

teori Bruner 

berbantuan CD 

Interaktif 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, kajian empiris, dan kerangka berpikir 

diatas maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1) dengan menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan keterampilan guru menyajikan materi, menggunakan media dan 

menciptakan iklim belajar yang optimal dalam pembelajaran matematika di kelas 

IVB SDN Tambakaji 01. 

2) dengan menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika di kelas IVB 

SDN Tambakaji 01. 

3) dengan menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dikelas IVB 

SDN Tambakaji 01. 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Prosedur yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas. Menurut Arikunto (2010:130), penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan sulit karena guru 

tinggal melakukan dengan sengaja dan diamati hasilnya secara seksama. Rancangan 

penelitian ini menerapkan model dari Kemmis dan MC Taggart.Adapun model PTK 

menggambarkan adanya empat langkah (dan pengulangannya) yaitu langkah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi (dalam Arikunto, 2010: 

137).Adapun skema langkah-langkah PTK sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Skema Langkah PTK,Kemmis dan MC Taggart (dalam Arikunto, 2010:137) 

? 

Apabila hasil belum mencapai indikator keberhasilan, maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus berikutnya dan apabila hasil sudah mencapai indikator 

keberhasilan maka ,penelitian dihentikan. 

 

perencanaan 

pelaksanaan 

Observasi 

refleksi SIKLUS I 

perencanaan 

pelaksanaan 

Observasi 

 

refleksi SIKLUS II 
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Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah  sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Menurut Arikunto (2009: 17), dalam tahap perencanaan peneliti menjelaskan 

tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan. Dalam tahap menyusun rancangan, peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati dan kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung. Dalam tahap perencanaan, yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut:  

a) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tindakan.  

b) Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran sesuai 

kompetensi dasar. 

c) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan scenario pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

d) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS), 

e) Menyiapkan soal evaluasi, 

f) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui penerapan 

teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 
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g) Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa 

dalam tahap pelaksanaan guru harus ingat dan berusaha mentaati apa yang sudah 

dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. 

Dalam refleksi, keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu 

diperhatikan secara saksama agar sinkrondengan maksud semula (Arikunto, 2009: 

18). 

Dalam pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan proses pembelajaran 

Matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. Dalam 

pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam 3 siklus. Siklus I yaitu materi penjumlahan 

pecahan. Siklus II yaitu pengurangan pecahan. Diharapkan dengan menggunakan 2 

siklus indikator keberhasilan dapat tercapai. 

3.1.3 Pengamatan 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Muhadi, 2011: 124). Kegiatan pengamatan tidak dipisahkan dengan pelaksanaan 

tindakan karena pengamatan berlangsung dalam waktu pelaksanaan tindakan. Jadi, 

pengamatan dan pelaksanaan tindakan terjadi dalam waktu yang bersamaan. 



55 

 

 

Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk 

mengamati aktivitas dan kemampuan siswa dalam pembelajaran Matematika melalui 

penerpan teori Bruner. Observasi ini juga dilakukan untuk mengamati keterampilan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

3.1.4 Refleksi  

 Refleksi adalah renungan atau mengingat kembali apa yang sudah berhasil 

dikerjakan. Berdasarkan hasil refleksi guru melakukan perencanaan tindak lanjut, 

yang dapat berupa revisi dari rencana lama atau baru (Wardhani,2007:  2.37). Setelah 

mengkaji aktivitas siswa dan pengamatan keterampilan guru, serta melihat hasil 

belajar siswa pada pembelajaran matematika, kemudian menyesuaikan dengan 

ketercapaian indikator kinerja pada siklus I, serta mengkaji kekurangan dan membuat 

draf permasalahan yang muncul pada siklus I. 

3.2 TAHAP PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 

pertemuan. 

3.2.1 Siklus Pertama  

3.2.2 Siklus 1 pertemuan 1 

3.2.2.1 Perencanan  

1) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator dari mata pelajaran Matematika. 
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2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario 

pembelajaran Matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif. 

3) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

4) Menyiapkan soal evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa serta catatan lapangan dalam pembelajaran Matematika melalui 

penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

6) Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif. Prosedur pelaksanaannya adalah: 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Guru melakukan apersepsi  

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c) Guru menyiapkan media pembelajaran dan menyampaikan peraturan selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

d) Guru memberikan motivasi kepada siswa  

b. Kegiatan Inti (70 menit) 
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a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memperhatikan CD Interatif 

yang ada didalam kelompoknya untuk menguasai materi tentang operasi 

hitung perkalian. (eksplorasi). 

b) Siswa mempraktekkan sendiri penyelesaian operasi hitung perkalian dengan 

benda konkret. (eksplorasi). 

c) Siswa membuka CD Interaktif yang menyajikan materi operasi perkalian 

dengan gambar-gambar didalamnya. (eksplorasi). 

d) Siswa melihat contoh soal operasi perkalian dengan penyelesaian secara 

simbolik. (elaborasi). 

e) Siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. (elaborasi). 

f) Guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. (elaborasi). 

g) Siswa mendapatkan respon dari komputer, apakah dapat melanjutkan pada 

soal berikutnya atau mengulang kembali (Konfirmasi). 

h) Siswa mendapat penguatan dari komputer (Konfirmasi). 

i) Siswa mengulangi materi yang kurang dipahami dalam CD interaktif 

(Konfirmasi). 

j) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang kurang jelas (Konfirmasi). 
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k) Siswa dibantu oleh guru untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi. 

(konfirmasi) 

c. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a) Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi. 

b) Guru memberi bintang penghargaan kepada siswa dan kelompok yang terlibat 

aktif selama pembelajaran 

c) Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. 

d) Guru menutup pelajaran. 

3.2.3 Siklus 1 pertemuan 2 

3.2.3.1 Perencanaan 

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

menetapkan indikator dari mata pelajaran Matematika. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario 

pembelajaran Matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif. 

c. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

d. Menyiapkan soal evaluasi. 

e. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa serta catatan lapangan dalam pembelajaran Matematika melalui 

penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

f. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 
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3.2.2.2. Pelaksanaan tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif. Pelaksanaannya dilakukan dalamdua kali pertemuan. Prosedur 

pelaksanaannya adalah: 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Guru melakukan apersepsi  

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c) Guru menyiapkan media pembelajaran dan menyampaikan peraturan selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

d) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memperhatikan CD Interatif 

yang ada didalam kelompoknya untuk menguasai materi tentang operasi 

perkalian. (eksplorasi) 

b) Siswa mempraktekkan sendiri penyelesaian operasi perkalian dengan benda 

konkret. (eksplorasi) 

c) Siswa membuka CD Interaktif yang menyajikan materi operasi perkalian 

dengan gambar-gambar didalamnya. (eksplorasi) 

d) Siswa melihat contoh soal operasi perkalian dengan penyelesaian secara 

simbolik. (elaborasi) 
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e) Siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. (elaborasi) 

f) Guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. (elaborasi) 

g) Siswa mendapatkan respon dari komputer, apakah dapat melanjutkan pada 

soal berikutnya atau mengulang kembali (Konfirmasi) 

h) Siswa mendapat penguatan dari komputer (Konfirmasi) 

i) Siswa mengulangi materi yang kurang dipahami dalam CD interaktif 

(Konfirmasi) 

j) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang kurang jelas (Konfirmasi) 

k) Siswa dibantu oleh guru untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi. 

(konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a) Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi. 

b) Guru memberi bintang penghargaan kepada siswa dan kelompok yang terlibat 

aktif selama pembelajaran 

c) Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. 

d) Guru menutup pelajaran. 

3.2.4 Siklus kedua 

3.2.5 Siklus 2 pertemuan 1 
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3.2.5.1 Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan perencanaan 

tindakan siklus III adalah: 

a. mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus II akan dikaji standar kompetensi 1. 

Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. 

b. mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan KD 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian. 

c. menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

d. menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS), 

e. menyiapkan soal evaluasi, 

f. menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui penerapan 

teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

g. menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 

3.2.5.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif. Pelaksanaannya dilakukan dalamdua kali pertemuan. Prosedur 

pelaksanaannya adalah: 
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1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru melakukan  

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru menyiapkan media pembelajaran dan menyampaikan peraturan selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

d. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memperhatikan CD Interatif 

yang ada didalam kelompoknya untuk menguasai materi tentang operasi 

pembagian. (eksplorasi) 

b. Siswa mempraktekkan sendiri penyelesaian operasi pembagian dengan benda 

konkret. (eksplorasi) 

c. Siswa membuka CD Interaktif yang menyajikan materi operasi perkalian 

dengan gambar-gambar didalamnya. (eksplorasi) 

d. Siswa melihat contoh soal operasi pembagian dengan penyelesaian secara 

simbolik. (elaborasi) 

e. Siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. (elaborasi) 

f. Guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. (elaborasi) 
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g. Siswa mendapatkan respon dari komputer, apakah dapat melanjutkan pada soal 

berikutnya atau mengulang kembali (Konfirmasi) 

h. Siswa mendapat penguatan dari komputer (Konfirmasi) 

i. Siswa mengulangi materi yang kurang dipahami dalam CD interaktif 

(Konfirmasi) 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang kurang jelas (Konfirmasi) 

k. Siswa dibantu oleh guru untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi. 

(konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi. 

b. Guru memberi bintang penghargaan kepada siswa dan kelompok yang terlibat 

aktif selama pembelajaran, 

c. Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. 

d. Guru menutup pelajaran. 

3.2.6 Siklus 2 pertemuan 2 

3.2.6.1 Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan perencanaan 

tindakan siklus IV adalah: 
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a. mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus II akan dikaji standar kompetensi 1. 

Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. 

b. mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan KD 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian. 

c. menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

d. menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS), 

e. menyiapkan soal evaluasi, 

f. menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui penerapan 

teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

g. menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 

3.2.6.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru menyiapkan media pembelajaran dan menyampaikan peraturan selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

d. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan menyampaikan adanya 

bintang penghargaan terhadap siswa yang aktif.. 
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b. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memperhatikan CD Interatif 

yang ada didalam kelompoknya untuk menguasai materi pembagian. 

(eksplorasi) 

b. Siswa mempraktekkan sendiri penyelesaian operasi pembagian dengan benda 

konkret. (eksplorasi) 

c. Siswa membuka CD Interaktif yang menyajikan materi operasi pembagian 

dengan gambar-gambar didalamnya. (eksplorasi) 

d. Siswa melihat contoh soal operasi pembagian dengan penyelesaian secara 

simbolik. (elaborasi) 

e. Siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. (elaborasi) 

f. Guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. (elaborasi) 

g. Siswa mendapatkan respon dari komputer, apakah dapat melanjutkan pada 

soal berikutnya atau mengulang kembali (Konfirmasi) 

h. Siswa mendapat penguatan dari komputer (Konfirmasi) 

i. Siswa mengulangi materi yang kurang dipahami dalam CD interaktif 

(Konfirmasi) 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang kurang jelas (Konfirmasi) 
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k. Siswa dibantu oleh guru untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi. 

(konfirmasi) 

c. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi. 

b. Guru memberi bintang penghargaan kepada siswa dan kelompok yang 

terlibat aktif selama pembelajaran 

c. Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. 

d. Guru menutup pelajaran. 

3.2.6.3 Observasi  

a. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran (dilakukan oleh observer. 

b. Memantau jalannya pembelajaran Matematika dengan menerapkan teori bruner 

berbantuan CD Interaktif. 

c. Mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran (dilakukan oleh observer). 

3.2.4.4 Refleksi 

a. menganalisis proses observasi dan hasil observasi  

b. menganalisis proses pembelajaran dan hasil pembelajaran serta efek tindakan 

pada pelaksanaan pembelajaran 

c. mengidentifikasi dan mendaftar permasalahan yang terjadi pada siklus I, II, III, 

dan IV. 

d. Membandingkan keberhasilan proses pembelajaran pada siklus I, II, III, dan IV. 
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e. menarik kesimpulan apakah siklus sudah cukup atau belum, jika belum maka 

merencanakan siklus selanjutnya yaitu siklus V. 

 

3.3 SUBYEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru yang mengajar dan siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 01 tahun pelajaran 2013/2014, adapun jumlah siswa yang dimaksud 

adalah 37 orang siswa. Penelitian ini semua siswa terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

Namun, dalam penelitian ini, pengamatan difokuskan pada 10 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 ini 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. 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian Tindakan kelas dilaksanakan di SDN Tambakaji 01 Semarang 

terletak di jalan Raya Walisongo km 12 kecamatan Ngaliyan kota Semarang Jawa 

Tengah. 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) keterampilan guru saat menyajikan materi, menggunakan media dan 

menciptakan iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematikadi kelas IVB 

SD Tambakaji 01 melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

2) aktivitas siswa dalam  pembelajaran matematika di kelas IVB SD Tambakaji 01 

melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

3) hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika di kelas IVB SD Tambakaji 

01 melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

3.6 DATA DAN PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

a. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, dan hasil 

evaluasi. 

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

c. Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes evaluasi, kegiatan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru sebelum dilakukan tindakan dalam 

pembelajaran dan foto sebagai alat dokumentasi yang digunakan untuk 

menggambarkan jalannya pelaksanaan pembelajaran. 
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d. Catatan Lapangan 

Menurut Muhadi (2011:132), yang dimaksud catatan lapangan adalah bukti 

otentik berupa catatan pokok, atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di 

lapangan sesuai dengan fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif. 

Catatan lapangan ini dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan 

pengamatan atau observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas. 

3.6.2 Jenis data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan nilai yang diperoleh dalam pembelajaran 

Matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif.Setiap siklus 

diperoleh skor tiap siswa dan dilihat nilai peningkatannya dari hasil perolehan 

sebelumnya. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran Metematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

observasi, metode tes, dan dokumen. 

1) Observasi 
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Nasution dalam Sugiyono (2010: 310) observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin 

timbul dan akan diamati. Dalam proses observasi, pengamat tinggal memberi tanda 

pada kolom tempat peristiwa muncul. Observasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran Matematika 

melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

2) Tes 

Poerwanti (2008: 4.3) tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaan terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan pengajaran tertentu. 

Tes dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis dan tes unjuk kerja yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Matematika yang telah diajarkan. 

3) Dokumentasi 

Arikunto (2010: 274) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – 

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dsb. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dalam observasi.Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa daftar kelompok siswa dan nilai hasil evaluasi siswa.Untuk memberikan 
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gambaran secara konkret mengenai kegiatan pembelajaran dan menggambarkan 

suasana kelas digunakan dokumen berupa foto. 

4) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah pencatatan suatu objek yang difokuskan terhadap 

perilaku tertentu (Daryanto, 2011:80).Catatan lapangan berisi catatan guru selama 

pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Data kuantitatif penelitian ini yaitu keterampilan membaca kognitif, dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan nilai (skor) yang 

dicapai siwa saat evalusai, menentukan presentase ketuntasan belajar, dan 

menentukan mean (rerata kelas). Adapun penyajian dari data kuantitatif dipaparkan 

dalam bentuk presentase dan angka. 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang dicapai siswa 

Menurut Poerwanti (2008:6-15 – 6-16) rumus untuk menghitung skor 

siswa dengan metode PAP yaitu: 

Skor = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100%   (rumus bila menggunakan skala 100) 

Keterangan: 
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B  = banyaknya butir yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda) atau jumlah 

skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk penguraian). 

St  = skor teoritis 

2) Ketuntasan klasikal didapat dengan rumus peresentase yang digunakan yaitu: 

f = 
 𝑛

𝑁
 x 100% 

Keterangan:  

 𝑛 = Jumlah frekuensi siswa yang tuntas KKM 

N = Jumlah total siswa  

f = Persentase ketuntasan belajar klasikal 

 

(Herhyanto, 2008:2.23) 

Ketuntasan belajar individu= 
𝛴𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝛴𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥 100 

 

Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan KKM SDN Tambakaji 01 

dengan KKM klasikal dan individual yang dikelompokkan dalam dua kategori tuntas 

dan tidak tuntas. Dan akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Individu  dan Klasikal 

Kriteria ketuntasan  

Kualifikasi 

Klasikal (%) Individu 

>80 ≥ 60 Tuntas 

< 80 < 60 Tidak Tuntas 

(KKM SDN Tambakaji 01 Tahun ajaran 2012/2013) 

3.7.2 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data kualitatif berupa data lembar hasil observasi aktivitas siswa, 

keterampilan guru dengan melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

serta hasil catatan lapangan, angket, dan wawancara dianalisis dengan analisis 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrumen 

pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan aktivitas siswa (Poerwanti, 

2008: 6.9). 

Menurut Herhiyanto (2008:5.3) dalam pengolahan data skor dapat dilakukan 

langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 
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4) Mencari rentan nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Kemudian setelah langkah kita tentukan , kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut : 

R= skor terendah 

T= skor tertinggi 

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

Letak Q1 

Q1 =   untuk n genap atau Q1 =   untuk data ganjil 

Letak Q2  

Q2 =  
2

4
 (n+1) untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3  

Q3 =  
3

4
 (n+2) untuk data genap atau Q3 = 

3

4
 (n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor tertinggi = T 

Tabel 3.2 

Kategori Kriteria Ketuntasan 

Kriteria ketuntasan Kategori Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

Sedangkan deskripsi kualitatif keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria ketuntasan Kategori 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor <32,5 Baik 

17,5 ≤ skor <25 Cukup 

10 ≤ skor <17,5 Kurang 

 

Tabel  3.4 

Kriteria ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria ketuntasan Kategori 

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor <32,5 Baik 

17,5 ≤ skor <25 Cukup 

10 ≤ skor <17,5 Kurang 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika pada siswa kelas IVB SD Tambakaji 01 dengan indikator sebagai 

berikut : 

1. keterampilan guru saat menyajikan materi, menggunakan media dan 

menciptakan iklim pembelajaran yang optimal dalam pembelajaran 

Matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif ditandai 

dengan pencapaian target keterampilan guru telah mencapai kriteria sekurang-

kurangnya baik dengan skor 25. 

2. aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Matematika melalui penerapan 

teori Bruner berbantuan CD Interaktif ditandai dengan pencapaian target 
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aktivitas belajar telah mencapai kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 

25. 

3. 80% siswa kelas IV SD Tambakaji 01 mengalami ketuntasan belajar 

individual ≥ 60 dalam pembelajaran Matematika. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif pada pembelajaran matematika kelas IVB SD Tambakaji 01 Semarang ini 

dilakukan dalam 2 siklus. Hasil penelitian tindakan kelas diperoleh dari observasi 

pada saat pembelajaran dan evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan. 

Berikut ini paparan hasil penelitian yang terdiri dari keterampilan guru dalam 

menyajikan materi, menggunakan meia serta menciptakan iklim pembelajaran yang 

optimal, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif di kelas IVB SD Tambakaji 

01 Semarang. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan  tindakan di kelas IVB SD Tambakaji 01 Semarang pada siklus I 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 2 September 2013 dan 5 

September 2013. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dan revisi. 
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4.1.1.1. Tahap Perencanaan 

 Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan perencanaan 

tindakan siklus I adalah: 

h) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus I akan dikaji standar kompetensi 1. 

Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. 

i) Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan KD 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian. 

j) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan scenario pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

k) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS), 

l) Menyiapkan soal evaluasi, 

m) Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui penerapan 

teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

n) Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 

4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

a) Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1 dilaksanakan pada: 

nama sekolah : SD Tambakaji 01 Semarang 

hari/tanggal : Senin, 2 September 2013 

kelas/semester : IVB (empat B)/1 (satu) 
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Alokasi waktu : 3 x 35 menit  

b) Uraian kegiatan: 

Kegiatan pembelajarannya meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. 

1) Pra kegiatan 

Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 10 menit. Dalam pra kegiatan 

pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdo’a dan 

presensi. Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat 

duduk siswa dan menanyakan apakah siswa siap mengikuti pelajaran.  

2) Kegiatan awal 

Kegiatan awal berlangsung selama 10 menit. Dalam kegiatan awal ini guru 

melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa “apakah di kelas III 

kalian sudah mempelajari perkalian?” dan serentak siswapun menjawab “iya bu 

sudah”. Guru melanjutkan member pertanyaan “berapakah isi 1 lusin piring?. 

Siswapun mulai berpikir dan siswa NW pun menjawab “10 bu”, karena jawaban 

masih belum betul gurupun masih memberikan pertanyaan yang sama pada semua 

siswa. Siswa RDZ menjawab “saya bu mau menjawab, 1 lusin piring ada 12”. 

Guru pun masih memberi pertanyaan yang sama pada semua siswa, namun tidak 

ada lagi siswa yang berani menjawab maka guru memberikan jawabannya “anak-

anak 1 lusin piring itu ada 12. Kalau ibu membeli 2 lusin piring berarti ibu 

mendapatkan berapa piring?”. Siswa terlihat penasaran dan ada beberapa siswa 
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yang tunjuk tangan dan menjawab pertanyaan dari guru. Siswa DMF langsung 

menjawab “piringnya dapat 24 bu”, guru pun membenarkan jawaban dari DMF.  

Setelah apersepsi selesai guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

pada pertemuan hari ini akan mempelajari tentang materi perkalian yaitu 

perkalian bilangan dua angka dengan bilangan satu angka kemudian dilanjutkan 

belajar tentang menyelesaikan soal cerita perkalian bilangan dua angka dengan 

bilangan du angka yang diharapkan siswa dapat memahaminya. Gurupun 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan menyiapkan media berupa 

laptop untuk masing-masing kelompok dan LCD untuk mengarahkan siswa. 

Setiap kelompoknya akan belajar menggunakan CD Interaktif, dimana materinya 

sudah tersedia dalam CD Interaktif tersebut. Setelah menyiapkan media guru 

langsung menyampaikan peraturan selama pembelajaran berlangsung dan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif selama mengikuti pembelajaran. 

3) Kegiatan inti 

Penyajian informasi melalui benda konkret yang disajikan dalam CD 

Interaktif 

Sintaks yang pertama adalah Penyajian informasi melalui benda konkret 

yang disajikan dalam CD Interaktif.. Dalam kegiatan ini siswa dibagi ke dalam 6 

kelompok yang telah ditentukan sebelumnya oleh guru. Kemudian siswa 

menyesuaikan dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok disediakan laptop 

untuk melihat materi dan soal-soal yang dikemas dalam CD Interaktif.  
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Materi diawali dengan pengenalan masalah berupa contoh soal mengenai 

perkalian bilangan dua angka dengan satu angka. guru membimbing siswa 

melalui tayangan materi yang ada pada CD Interaktif melalui layar LCD yang 

berada di depan kelas. Siswa membuka materi yang ada dalam CD Interaktif dan 

memperhatikan materi atau permasalahan perkalian bilangan dua angka dengan 

satu angka tersebut. 

 

Gambar 4.1 Permasalahan perkalian bilangan dua angka dengan satu angka 

 

Dilanjutkan dengan penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian masalah 

menggunakan benda konkret. Benda konkret yang digunakan disini adalah kartu 

nilai tempat yang teridi dari kartu nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai 

satuan yang masing-masingnya berisi kancing.  
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Gambar 4.2 Penyelesaian masalah perkalian bilangan dua angka dengan satu 

angka melalui benda konkret. 

Siswa mempraktekan sendiri dengan benda konkret 

Sintaks yang kedua adalah siswa mempraktekan sendiri dengan benda 

konkret. Siswa mempraktekan dengan menggunakan kartu nilai tempat yaitu 

kartu nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan. Siswa 

mempraktekan dan menyelesaikan masalah perkalian bilangan dua angka dan satu 

angka dengan bimbingan dari guru. Pertama guru memperagakan cara 

penggunaannya bagaimana cara menggunakan kartu nilai tempat yang berisi 

kancing untuk menyelesaiakan masalah perkalian bilangan dua angka dengan satu 

angka. Setelah guru selesai memperagakan, siswa diminta untuk menghitung 

dengan menggunakan kartu nilai tempat tersebut secara kelompok. Setiap 

kelompoknya sudah disediakan kartu nilai tempat oleh guru. Pada awalnya siswa 

kurang mengerti dan  memahami cara penggunaan kartu nilai tempat tersebut, 

namun dengan bimbingan guru siswa bisa menggunakannya dan menghitung 

dengan benar. 
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Gambar 4.3 Kartu nilai tempat 

 

Setelah siswa mempraktekan, gurupun bertanya pada siswa “berapakah 

jumlah kancing yang dimiliki ibu? Apakah kalian sudah menemukan 

jawabannya?”. Guru meminta setiap kelompok untuk menyebutkan hasilnya, 

siswa menjawab hasilnya benar yaitu 105 kancing.  

Penyajian informasi dengan menggunakan CD Interaktif yang mencakup 

gambar-gambar di dalamnya (ikonik) 

Sintaks yang ketiga yaitu penyajian informasi dengan menggunakan CD 

Interaktif yang mencakup gambar-gambar di dalamnya (ikonik). Dalam tahapan 

ini siswa memperhatikan penyelesaian masalah perkalian dua angka dengan satu 

angka dengan menggunakan gambar. Guru menanyakan pada siswa “apakah 

kalian tahu bagaimana cara menyelesaiakan masalah perkalian dengan 

menggunakan gambar seperti pada layar laptop kalian?” dan serentak siswapun 

menjawab “bisa bu”.  
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Gambar 4.4 Penyelesaian masalah perkalian bilangan dua angka dengan satu 

melalui gambar 

 

Guru menjelaskan bagaimana menyelesaiakan masalah perkalian dengan 

gambar kartu nilai tempat kepada siswa. Pertama-tama membuat garis perkalian 

horizontal dan vertikal kemudian gambar kartu nilai tempat dan selanjutnya 

dikalikan. Hasilnya adalah gambar yang ada ditengah, gambar terlihat terpisah-

pisah sehingga harus ditambahkan untuk mengetahui hasilnya. 

Tahapan selanjutnya guru meminta siswa untuk menyelesaiakan masalah 

perkalian dua angka dengan satu angka dengan menggunakan cara bersusun. 

Setelah selesai siswa mencocokkan jawaban dan membuka menu penyelesaian 

masalah perkalian bilangan dua angka dengan satu angka dengan menggunakan 

cara bersusun.  
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Gambar 4.5 Penyelesaian masalah perkalian dua angka dengan satu angka 

melalui cara bersusun. 

 

Setelah materi tentang perkalian dua angka dengan satu angka selesai 

dipelajari kemudian siswa membuka materi tentang menyelesaikan soal cerita 

perkalian dua angka dengan dua angka yang penyelesaiannnya sama seperti 

materi pertama yaitu penyelesaian dengan benda konkret, penyelesaian dengan 

gambar dan penyelesaian dengan cara bersusun.  

Pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan yang harus dikerjakan di 

dalam CD Interaktif (simbolik) 

Sintaks yang keempat yaitu pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan di dalam CD Interaktif (simbolik). Siswa mengerjakan soal 

latihan yang ada pada CD Interaktif. Guru memberikan lembar kerja kelompok 

untuk setiap kelompok, lembar kerja tersebut berupa cara-cara mengerjakannya 

kemudian siswa mencocokkan jawaban dalam CD Interaktif apakah sudah benar 

atau belum dan apakah harus mengulang mengerjakan lagi. Secara kelompok 
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siswa mengerjakannya melalui penyelesaian dengan benda nyata berupa kartu 

nilai tempat yang berisi kancing, gambar, serta penyelesaian dengan menghitung 

secara langsung yaitu melaui cara bersusun. 

 

Gambar 4.6 Soal latihan dalam CD Interaktif 

 

Penilaian respon 

Sintaks yang kelima yaitu penilaian respon. Setelah siswa memilih dan 

mengeklik salah satu jawaban dari a,b,c, atau d maka akan mendapatkan respon 

dari CD interaktif, jika jawabannya benar akan muncul pemberitahuan bahwa 

jawabannya benar dan mendapat poin 100. 

Pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai, program akan memberikan 

balikan. Apakah telah sukses/ berhasil atau harus mengulang 

Sintaks yang keenam yaitu pemberian balikan respon. Terdapat menu cek 

jawaban serta lanjut ke soal berikutnya dan jika salah maka akan mengulang. 

Respon benar akan melanjutkan soal berikutnya dan respon salah akan mengulang 

menjawab soal sampai benar. 

Pengulangan 
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 Sintaks yang ketujuh yaitu pengulangan, jika jawaban yang dipilih salah dan 

tidak sesuai dengan jawaban maka siswa harus mengulang lagi sampai 

menemukan jawaban yang benar. Siswa tidak akan mengulang jika ia sudah 

menjawab soal dengan benar. 

 

Gambar 4.7 Respon dari CD Interaktif 

 

Segmen pengaturan pelajaran 

Sintaks yang terakhir adalah segmen pengaturan pelajaran. Setelah selesai, 

guru menanyakan pada setiap kelompok tentang jawaban yang telah ditemukan. 

Perwakilan masing-masing kelompok menyebutkan hasilnya, kelompok 1 sebagai 

perwakilannya adalah RTK menyebutkan hasil jawaban kelompoknya, kelompok 

2 yaitu RM dengan jawaban yang sama, begitu pula dengan kelompok 3,4,5 dan 6 

yaitu SSM, WR, RDZ, dan AF yang menyebutkan jawaban yang sama yaitu 

nomer 1 jawabannya “A.48” dan nomer 2 jawabannya “D.168” . Guru 

membenarkan hasil dari setiap kelompoknya dan membantu siswa menarik 

kesimpulan dari hasil diskusi dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di CD 

Interaktif. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami. 
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4) Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir berlangsung selama 25 menit. Dalam kegiatan akhir ini 

guru memberikan bintang penghargaan kepada siswa. Siswa diminta untuk 

kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah itu guru memberikan soal 

evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. Guru menjelaskan 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya. Kemudian guru 

menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam yang dijawab oleh semua 

siswa. 

4.1.1.1.3. Observasi 

a) Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif pada siklus I dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I pertemuan 1 

No Indikator keterampilan guru 
Deskriptor 

Skor 
a b C d 

1 Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 
Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
√ √ √ √ 4 

3 Membuka pelajaran. √ √ - √ 3 

4 

Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam 

CD Interaktif. 

√ √ √ - 3 

5 
Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret.  
√ √ √ √ 4 

6 
Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  
√ √ √ √ 4 
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7 
Mengarahkan siswa dalam memanipulasi 

simbol-simbol secara langsung dan tidak 

ada kaitannya lagi dengan obyek. 
√ √ - √ 3 

8 

Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
√ - √ - 2 

9 Memberikan penghargaan kepada siswa.  √ √ √ √ 4 

10 Menutup pelajaran. - - √ √ 2 

Jumlah skor 33 

Rerata  3,3 

% Keberhasilan 82,5% 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan baha hasil observasi keterampilan guru pada 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus I pertemuan 1 mendapatkan skor 33 dengan kategori baik. Berikut uraian 

setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Merencanakan Pembelajaran 

Pada indikator merencanakan pembelajaran, guru memperoleh skor 4. Hal 

ini ditunjukkan dengan 4 indikator yang tampak yaitu: a) menentukan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar; b) merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan penerapan teori Bruner; c) merancang bahan ajar; d) 

merancang instrument penilaian sebagai alat evaluasi. Jadi dapat dilihat bahwa 

ke empat deskriptor terlihat tampak dan guru sudah merencanakan pembelajaran 

dengan baik. 

2. Mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif 
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Pada indikator mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif, guru 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 indikator yang tampak yaitu: 

a) memasukkan materi ajar ke dalam CD Interaktif; b) membuat langkah-

langkah pemecahan masalah menggunakan benda konkret dalam CD Interaktif; 

c) memasukkan soal latihan ke dalam CD Interaktif beserta nilainya; d) membuat 

menu-menu seperti sk/kd, indikator, materi dan soal latihan dalam CD Interaktif.  

3. Membuka pelajaran 

Pada indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 3. Hal ini 

ditunjukkan dengan 3 indikator yang tampak yaitu: a) mengadakan apersepsi 

sesuai dengan materi yang akan dipelajari; b) menjelaskan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran; c) menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan untuk deskriptor menyampaikan pembelajaran tidak 

tampak karena guru tidak menyampaikannya kepada siswa dan langsung 

melanjutkan dengan kegiatan lainnya. 

4. Mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif 

Pada indikator Mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi 

melalui benda konkret dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif, 

guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan 3 indikator yang tampak 

yaitu: a) mengarahkan siswa untuk membuka CD Interaktif; b) mengarahkan 

siswa untuk membuka menu yang berisi penyajian informasi melalui benda 
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konkret yang ada pada CD Interaktif; c) mengarahkan siswa untuk memahami 

materi yang berisi penyajian informasi melalui benda konkret yang ada pada CD 

Interaktif. Ada 1 deskriptor yang tidak tampak, yaitu mengarahkan siswa untuk 

menutup menu yang berisi penyajian informasi melalui benda konkret dan 

kembali ke menu utama dalam CD Interaktif.  

5. Membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret 

Pada indikator membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda 

konkret, guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang 

tampak yaitu: a) memberikan penjelasan kepada siswa tentang benda yang 

digunakan, yaitu menjelaskan tentang kartu nilai tempat yang berisi kancing; b) 

membimbing siswa baik perorangan maupun kelompok dalam memanipulasi 

benda-benda konkret, yaitu guru menjelaskan cara menggunakan dan 

menghitung dengan menggunakan kartu nilai tempat; c) menunjukkan 

manipulasi benda konkret dengan penjelasan yang jelas sesuai dengan materi; d) 

menggunakan benda konkret sesuai dengan persoalannya, yaitu persoalan 

tentang perkalia bilangan satu angka dengan dua angka serta perkalian dua angka 

dengan dua angka.  

6. Memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif 

Pada indikator memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah 

kepada siswa dengan CD Interaktif, guru memperoleh skor 4. Hal ini 
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ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak, yaitu: a) menayangkan CD 

Interaktif sesuai dengan materi yang diajarkan, hal ini tampak ketika guru 

menampilkannya di layar LCD dan diikuti oleh siswa untuk membuka di laptop 

kelompoknya masing-masing; b) menciptakan interaksi yang menarik dengan 

penayangan materi pada CD Interaktif, hal ini ditunjukkan dengan adanya suara 

yang menjelaskan tentang materi dalam CD Interaktif; c) memberikan 

pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang menimbulkan tantangan siswa 

dalam CD Interaktif, hal ini ditunjukkan dengan adanya persoalan yang ada 

dalam CD Interaktif sehingga menantang siswa untuk mengetahunya; d) 

memberikan gambaran yang jelas untuk memudahkan pemahaman materi, hal ini 

tunjukkan dengan adanya penyelesaian yang menggunakan gambar sehingga 

siswa mudah dalam memahaminya. 

7. Mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan 

tidak ada kaitannya lagi dengan obyek 

Pada indikator mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung dan tidak ada kaitannya lagi dengan obyek, guru memperoleh 

skor 3. Hal itu ditunjukkan dengan adanya 3 deskriptor yang tampak, yaitu: a) 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi dan tidak lagi 

menggunakan benda konkret ataupun tayangan CD Interaktif; b) guru meminta 

siswa untuk menuliskan simbol-simbol dari pertanyaan yang diajukan dengan 

benar; c) memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang telah disampaikan 
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kepada siswa. Ada 1 deskriptor yang tidak tampak dalam indikator ini, yaitu 

memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab.  

8. Memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan respon apakah harus 

mengulang atau tidak pada CD interaktif 

Pada indikator memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan 

respon apakah harus mengulang atau tidak pada CD Interaktif, guru memperoleh 

skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak, yaitu: a) 

memberikan pengarahan sebelum mengerjakan soal bahwa setiap soal yang 

dijawab benar akan akan ada nilainya serta jika salah maka akan mengulang 

sampai benar; b) memberikan penjelasan tentang solusi pemecahannya. Ada 2 

deskriptor yang tidak tampak dalam indikator ini yaitu: a) memberikan 

pengarahan soal mana yang harus diulang sampai benar, guru belum melakukan 

pengarahan tentang soal yang harus diulang oleh siswa; b) menyimpulkan nilai 

akhir yang didapat setiap kelompok, guru belum menyimpulkan nilai akhir yang 

didapat setiap kelompok yang nilainya tertera dalam CD Interaktif. 

9. Memberikan penghargaan kepada siswa 

Pada indikator memberikan pengarahan kepada siswa, guru memperoleh 

skor 4. Hal ini ditunjukkan dnegan 4 deskriptor yang tampak, yaitu: a) 

penghargaan diberikan kepada siswa secara jelas dan menyebutkan namanya; b) 

pemberian penghargaan diberikan dengan segera; c) penghargaan diberikan 

secara bervariasi; d) penghargaan diberikan kepada siswa yang terlibat aktif 
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dalam pembelajaran. Jadi deskriptor dalam  indikator memberikan penghargaan 

kepada siswa tampak semua. 

10. Menutup pelajaran 

Pada indikator menutup pelajaran, guru memperoleh skor 2. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 2 deskriptor saja yang tampak, yaitu: a) memberikan 

soal evaluasi dan b) memberikan tindak lanjut. Sedangkan untuk 2 deskriptor 

lainnya tidak tampak, yaitu: a) membimbing siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan b) memberikan refleksi dengan mengajak siswa mengingat 

kembali hal-hal penting selama kegiatan belajar berlangsung. 

 

b) Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran matematika melaui 

penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siklus I pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan 1 

N

o 
Indikator 

Nama Siswa 
Jum- 

lah 

Skor 

Rata

-rata 

skor 

Kategori 

A

H

A

S 

B

A

H 

C

A 

F

S

S 

M

O 

R

S

P 

V

A 

N

F 

S

M

D 

R

V 

 

1 

Menyiapkan diri 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 
 

3 4 3 2 3 2 4 2 4 2 29 2,9 
 

Baik 
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2 Keaktifan bertanya 

dan menjawab dalam 

kegiatan apersepsi 
- 1 2 - 2 2 - 1 1 2 11 1,1 Kurang  

3 Kesiapan membuka 

CD Interaktif dengan 

mengoperasi-kan 

computer 

3 3 2 1 3 2 - 2 - 1 17 1,7 Cukup  

4 Keaktifan dalam 

memanipulasi benda-

benda konkret 

(enaktif). 

- 3 2 3 - 3 3 - 3 2 19 1,9 Cukup 

5 Keaktifan dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 
- 1 2 1 - 1 - 1 1 1 8 0,8 Kurang 

6 Memperhati-kan 

gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam 

CD Interaktif (ikonik). 

3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 14 1,4 Kurang 

7 Menulis simbol-

simbol angka 

matematika secara 

langsung dari materi 

yang diajarkan  

(simbolik). 

3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 20 2,0 Cukup 

8 Aktif menjawab 

pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif 
1 - 3 - - 1 1 - 1 1 8 0,8 Kurang  

9. Ketertiban ketika 

mendapat 

penghargaan dari guru 
3 3 - 2 2 3 4 1 2 2 23 2,3 Cukup  

10 Aktif menjawab soal 

evaluasi 
1 1 2 3 2 3 - 3 1 2 18 1,8 Cukup 

Jumlah Skor 16,8 16,8 Kurang 
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Berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD 

Interaktif pada siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 16,8 dengan kategori 

kurang. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan 1 dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Menyiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran 

Berdasarkan tabel 4.3 pada indikator menyiapkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran memperoleh skor rata-rata 3,1 dengan kategori baik. Siswa datang 

tepat waktu sebelum terlambat kecuali FSS yang datang terlambat setelah 

pelajaran dimulai. Siswa BAH, VA, dan SMD memperole skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Semua deskriptor tampak yaitu siswa datang tepat waktu sebelum 

pelajaran dimulai, siswa menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, siswa memperhatikan penjelasan guru untuk memulai pelajaran 

serta siswa tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing. Sedangkan siswa 

AHAS, CA, dan MO memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Untuk siswa 

AHAS, CA dan MO deskriptor yang tidak tampak adalah memperhatikan 

penjelasan guru untuk memulai pelajaran. Skor 2 diperoleh siswa FSS, RSP, NF 

dan RV. Deskriptor yang tidak tampak pada FSS adalah deskriptor datang tepat 

waktu sebelum pelajaran dimulai dan deskriptor memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siswa 
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RSP, NF, dan RV adalah deskriptor  memperhatikan penjelasan guru untuk 

memulai pelajaran serta deskriptor tertib dan rapi di tempat duduk masing-

masing. Terlihat siswa RSP, NF dan RV yang tidak tertib di tempat duduknya dan 

sering berjalan-jalan ke tempat duduk siswa yang lain. 

2. Keaktifan bertanya dan menjawab dalam kegiatan apersepsi 

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi memperoleh rata-rata skor 1,1 dengan kategori kurang. 

Siswa CA, MO, RSP dan RV memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. 

Deskriptor yang tidak tampak pada siswa CA adalah deskriptor siswa 

mengemukakan pendapat dan deskriptor siswa mengajukan pertanyaan. Siswa 

MO, RSP dan RV terlihat 2 deskriptor yang sama-sama tidak tampak yaitu 

deskriptor siswa aktif mengeluarkan pendapat serta deskriptor siswa mengajukan 

pertanyaan. Siswa yang memperoleh skor 1 adalah BAH dan NF. Deskriptor yang 

tampak pada BAH dan NF hanya deskripor siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru, sedangkan untuk deskriptor  yang lainnya tidak tampak. Ada siswa 

yang sama sekali tidak ada deskriptor yang tampak pada indikator ini yaitu siswa 

AHAS dan VA.  

3. Kesiapan membuka CD Interaktif dengan mengoperasikan komputer 

Berdasarkan  tabel 4.2 pada indikator kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan komputer memperoleh skor rata-rata 1,7 dengan kategori 

cukup. Siswa AHAS, BAH, dan MO mendapatkan skor 3 dengan kategori cukup 
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yang ditandai dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa AHAS adalah aktif dalam membuka 

CD Interaktif yang ada pada komputer , bertanya pada guru jika ada yang tidak 

dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif, serta tertib saat 

mengoperasikan komputer dan yang tidak tampak adalah berani membuka 

komputer dengan benar. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siswa 

BAH dan MO adalah deskriptor bertanya pada guru jika ada yang tidak 

dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif. Siswa yang mendapatkan 

skor 2 dengan kategori cukup adalah siswa CA dan NF. Ada 2 deskriptor yang 

tidak tampak pada siswa CA yaitu berani membuka komputer dengan benar serta 

bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti dalam membuka menu-menu 

CD Interaktif. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siswa NF adalah 

bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti dalam membuka menu dan 

tertib saat mengoperasikan komputer. Ada 3 siswa yang semua deskriptornya 

tidak tampak sama sekali yaitu siswa FSS, VA, dan RV.  

4. Keaktifan dalam memanipulasi benda-benda konkret (enaktif). 

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator keaktifan dalam memanipulasi benda-

benda konkret memperoleh skor 1,9 dengan kategori cukup. Adapun deskriptor 

pada indikator ini adalah menata manipulasi benda konkret, menggabungkan 

manipulasi benda konkret, bertanya pada guru jika belum paham dalam 

manipulasi benda konkret, menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda 
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konkret yang sudah dilakukan. Pada siswa AHAS , MO dan NF terlihat bahwa 

tidak ada satupun deskriptor yang ditandai, maka tidak ada deskriptor yang 

tampak dan skornya adalah 0. Siswa BAH, FSS, RSP, VA, dan SMD memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik, yaitu ditandai dengan adanya 3 deskriptor yang 

tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa BAH, FSS, RSP, VA dan SMD 

adalah menata manipulasi benda konkret, menggabungkan manipulasi benda 

konkret, dan menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda konkret yang sudah 

dilakukan. Sedangkan deskriptor bertanya pada guru jika belum paham dalam 

manipulasi benda konkret belum tampak. Siswa CA dan RV memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan adanya 2 deskriptor yang 

tampak, yaitu deskriptor menata manipulasi benda konkret dan deskriptor 

menggabungkan manipulasi benda konkret. 

5. Keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator keaktifan dalam memanipulasi benda-

benda konkret memperoleh skor 0,8 dengan kategori kurang. Deskriptor pada 

indikator ini adalah mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok, 

mengajukan pertanyaan yang kurang jelas pada teman sekelompok atas 

pendapatnya, menyanggah pendapat dari teman sekelompok dan menyimpulkan 

jawaban akhir dari diskusi kelompok. Siswa BAH, RSP, NF, SMD, dan RV 

mendapatkan skor 1 dengan kategori kurang. Deskriptor yang tampak hanya 1 

yaitu mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok pada siswa BAH, RSP, 
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SMD dan RV. Sedangkan untuk siswa NF yang tampak adalah deskriptor 

mengajukan pertanyaan yang kurang jelas pada teman sekelompok atas 

pendapatnya. Sedangkan siswa AHAS, BAH, FSS, dan MO memperoleh skor 0 

karena tidak ada satupun deskriptor yang tampak. 

6. Memperhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik). 

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator memperhatikan gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) memperoleh skor rata-rata 1,4 dengan 

kategori cukup. Deskriptor yang ada pada indikator ini adalah siswa mengamati 

gambar yang ditampilkan dalam CD Interaktif, siswa terampil menjawab 

pertanyaan dalam perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif, siswa aktif 

bertanya untuk mendapatkan kejelasan dari gambar dan perintah yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif. Siswa AHAS mendapatkan skor 3 yang 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tidak tampak adalah deskriptor aktif bertanya untuk 

mendapatkan kejelasan dari gambar. Siswa BAH, CA, FSS, MO, RSP, NF dan 

RV mendapatkan skor 1 dengan kategori kurang, hal ini ditunjukkan dengan 

adanya 1 deskriptor saja yang tampak yaitu siswa mengamati gambar yang 

ditampilkan dalam CD Interaktif. Siswa VA dan RV mendapatkan skor 2 dengan 

kategori cukup, hal ini dtunjukkan dengan adanya 2 deskriptor yang tampak dan 2 

deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak yaitu siswa mengamati 
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gambar yang ditampilkan dalam CD Interaktif dan siswa terampil menjawab 

pertanyaan dalam perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif. 

7. Menulis simbol-simbol angka matematika secara langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan(simbolik) memperoleh 

skor rata-rata 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang ada pada indikator ini 

adalah dapat menulis simbol-simbol angka secara benar, dapat menyelesaiakan 

persoalan dengan menuliskan secara langsung tanpa bantuan benda konkret dan 

gambar, dapat mengeklik secara langsung jawaban soal di CD Interaktif dari 

penulisan simbol angka, dan menyalin simbol-simbol angka yang dituliskan guru. 

Terlihat bahwa deskriptor menulis simbol-simbol angka secara benar tampak 

pada semua siswa yaitu AHAS, BAH, CA, FSS, MO, RSP, VA, NF, SMD, dan 

RV. Deskriptor yang kedua yaitu dapat menyelesaiakan persoalan dengan 

menuliskan secara langsung tanpa bantuan benda konkret dan gambar tampak 

pada siswa AHAS, CA, RSP, VA, dan RV. Deskriptor yang ketiga yaitu dapat 

mengeklik secara langsung jawaban soal di CD Interaktif dari penulisan simbol 

angka tampak pada siswa AHAS, BAH, FSS, MO, dan RSP. Sedangkan 

deskriptor yang terakhir yaitu menyalin simbol-simbol angka yang dituliskan 

guru tidak tampak pada siswa siapapun.  

8. Aktif menjawab pertanyaan yang ada dalam CD interaktif. 
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Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD Interaktif memperoleh skor rata-rata 2,3 dengan kategori cukup. 

Deskriptor yang ada dalam indikator ini adalah siswa menjawab soal dengan 

teman sekelompoknya, siswa mengeklik jawaban yang dianggap benar, siswa 

mengulang jaawaban jika masih salah, dan mengajukan pertanyaan jika ada yang 

belum jelas. Deskriptor yang pertama yaitu siswa menjawab soal dengan teman 

sekelompoknya tampak pada siswa CA, RSP, VA, SMD dan RV. Deskriptor yang 

kedua yaitu mengeklik jawaban yang dianggap benar tampak pada siswa AHAS 

dan CA. Deskriptor yang ketiga yaitu siswa mengulang jawaban jika masih salah 

tampak pada siswa CA. Sedangkan deskriptor yang keempat yaitu mengajukan 

pertanyaan jika ada yang belum jelas tidak tampak pada siswa siapapun. Jadi 

yang memperoleh skor 1 dengan kategori kurang adalah siswa AHAS, RSP, VA, 

SMD dan RV. Sedangkan yang memperoleh skor 3 dengan kategori baik adalah 

CA dan untuk siswa BAH, FSS, dan MO tidak ada 1 deskriptorpun yang tampak. 

9. Ketertiban ketika mendapat penghargaan dari guru. 

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator ketertiban ketika mendapat 

penghargaan memperoleh skor rata-rata 2,3 dengan kategori cukup. 

Deskriptornya adalah siswa merasa senang dengan penghargaan yang diperoleh, 

siswa merasa bangga atas hasil yang diperoleh, siswa menjadi termotivasi untuk 

lebih aktif lagi, dan siswa berterima kasih kepada guru. Deskriptor yang pertama 

yaitu siswa merasa senang dengan penghargaan yang diperoleh tampak pada 
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semua siswa kecuali CA. Deskriptor yang kedua yaitu siswa merasa bangga atas 

hasil yang diperoleh tampak pada siswa AHAS, BAH, RSP dan VA. Deskriptor 

yang ketiga yaitu siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif lagi tampak pada 

siswa RSP, VA, NF, SMD, dan RV. Sedangkan deskriptor yang terakhir yaitu 

siswa berterima kasih kepada guru tampak pada siswa AHAS, CA, FSS, MO dan 

VA. Jadi siswa yang memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik  adalah VA, 

skor 3 dengan kategori baik yaitu siswa AHAS dan RSP, skor 2 dengan kategori 

cukup yaitu siswa BAH, FSS, dan MO serta skor 1 dengan kategori kurang 

diperoleh siswa CA.  

10. Aktif menjawab soal evaluasi 

Berdasarkan  tabel 4.2 pada indikator aktif menjawab soal evaluasi 

memperoleh skor rata-rata 1,9 dengan kategori cukup. Deskriptornya adalah 

siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, siswa menjawab soal evaluasi 

sendiri tanpa mencontek jawaban milik teman, siswa menjawab soal evaluasi 

dengan benar, serta siswa menjawab soal evaluasi dengan penuh semangat. 

Deskriptor yang pertama yaitu siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang 

tampak pada siswa AHAS, CA, FSS, MO, RSP, NF, SMD dan RV. Deskriptor 

kedua yaitu , siswa menjawab soal evaluasi sendiri tanpa mencontek jawaban 

milik teman tampak pada siswa FSS, MO, RSP, NF dan RV. Deskriptor yang 

ketiga yaitu siswa menjawab soal evaluasi dengan benar tampak pada siswa NF, 

siswa yang lainnya tidak tampak. Sedangkan deskriptor yang terakhir yaitu  siswa 
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menjawab soal evaluasi dengan penuh semangat tampak pada siswa BAH, CA, 

FSS, RSP dan NF. Jadi siswa yang memperoleh skor 1 dengan kategori kurang 

yaitu AHAS, BAH, dan SMD. Skor 2 dengan kategori cukup diperoleh siswa 

MO, dan RV. Skor 3 dengan kategori baik diperoleh siswa FSS dan RSP, 

sedangkan skor 4 diperoleh siswa NF serta skor 0 atau tidak ada satupun 

deskriptor yang tampak diperoleh siswa VA. 

c) Paparan Hasil belajar ranah kognitif siswa  

Berdasarkan data hasil belajar raah kognitif siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siswa 

kelas IVB SD Tambakaji 01 yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan 

mengerjakan soal uraian berjumlah 2 secara individu. Adapun hasil belajar ranah 

kognitif 10 siswa terteliti pada siklus I pertemuan 1diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar 10 siswa terteliti siklus I pertemuan 1 

Nilai Frekuensi Kualifikasi 

61-100 2 Tuntas 

0-60 8 Tidak Tuntas 

Jumlah  10  

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa 8 siswa dari 10 siswa terteliti 

mengalami tidak tuntas dalam belajar. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah 90 dan 

nilai terendahnya sebesar 10. 

Adapun hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus I pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I pertemuan 1 

Nilai Frekuensi Kualifikasi 

61 – 100 26 Tuntas 

0 – 60  11 Tidak Tuntas  

Jumlah  37  

Rata-rata  70,27 

Nilai terendah  10 

Nilai tertinggi 100 

Peresentase ketuntasan 72,2% 

Persentase ketidaktuntasan  27,8% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa pada ranah kognitif sebesar 70,27 dengan nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 

100. Presentase ketuntasan klasikal yang dicapai adalah 72,2% (26 dari 37 siswa) 

sedangkan prosentase ketidaktutasan yang dicapai sebesar 27,8% (11 dari 37 siswa). 

 

Gambar 4.8 Diagram Lingkaran Persentase Ketuntasan Klasikal Siklus I pertemuan 

1 

 

72.20%

27.80%

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar 
Siswa Siklus I Pertemuan 1

Persentase 
Ketuntasan

Persentase 
Ketidaktuntasan
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Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa, maka 

disajikan perbandingan maka disajikan tabel perbandingan data awal prasiklus 

dengan data siklus I pertemuan 1 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.5 

Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Data Awal Prasiklus dengan Siklus I pertemuan 1 

No Pencapaian 
Data Awal 

Prasiklus 

Data Siklus I 

Pert 1 

1. Nilai Terendah 10 10 

2. Nilai Tertinggi 90 100 

3. Nilai Rata-Rata 58,37 70,27 

4. Persentase Ketuntasan Klasikal 45,9% 72,2% 

5. Persentase Ketidaktutasan Klasikal 56,1% 27,8% 

6. Jumlah Siswa Tuntas 17 26 

7. Jumlah Siswa Tidak Tuntas 20 11 

 

Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa perolehan nilai rata-rata siswa pada awal 

sebelum pelaksanaan siklus I pertemuan 1 sebesar 58,37 dengan nilai terendah 10 dan 

nilai tertinggi 90. Sejumlah 17 siswa (45,9%) yang berhasil mencapai ketuntasan 

belajar. Setelah dilaksanakan pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 nilai rata-rata 

siswa mengalami peningkatan menjadi 70,27 dengan nilai terendah 10 dan nilai 

tertinggi 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar juga 

mengalami peningkatan menjadi 26 siswa (72,2%). 

4.1.1.1.4. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan untuk mengkaji proses pembelajaran dan mnganalisis 

data hasil pengamatan. Refleksi tindakan siklus I pertemuan 1 bedasarkan masalah-

masalah yang muncul selama pelaksanaan tindakan yang dapat dilihat dari indikator 
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keterampilan guru dan aktivitas siswa. Adapun  permasalahan selama pembelajaran 

pada siklus I pertemuan 1 sebagai berikut: 

a. Pada saat guru mengarahkan dan  membimbing siswa dalam melihat materi atau 

informasi yang ada dalam CD Interaktif, masih ada siswa yang tidak 

mendengarkan sehingga masih ada banyak siswa yang belum paham dengan 

materi dan tidak merespon pembelajaran. 

b. Pada saat  kegiatan memanipulasi benda konkret masih banyak siswa yang tidak 

menggunakannya untuk menghitung dan lebih bermain-main dengan kartu nilai 

tempat yang telah disediakan oleh guru. Padahal fungsi kartu nilai tempat tersebut 

yaitu untuk membantu siswa dalam  menyelesaikan masalah perkalian bilangan 

cacah. 

c. Siswa sudah bekerjasama dengan anggota kelompoknya, saling berdiskusi dalam 

menyelesaiakan masalah. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang masih sibuk 

bermain sendiri, bercanda dengan temannya, berjalan-jalan ke tempat kelompok 

lain dan ada siswa yang mendominasi kelompok. 

d. Pada saat membuka CD Interaktif, masih ada siswa yang tidak mengikuti perintah 

guru. Ada siswa yang mencoba-coba mengeklik menu sembarangan tanpa ada 

perintah dari guru. 

e. Dalam mengerjakan soal evaluasi masih ada siswa yang mencontek jawaban 

teman, dan mengerjakannya dengan ramai. Padahal dalam mengerjakan soal 

evaluasi siswa diharapkan dapat mengerjakan sendiri dan tertib. 
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f. Hasil tes akhir menunjukkan masih ada 27,8% siswa yang belum tuntas, 

ketuntasan belajar masih 72,2%. 

g. Guru dalam melaksanakan pembelajaran masuk dalam kategori baik dengan skor 

yang diperoleh sebesar 33. 

h. Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori kurang dengan skor yang 

diperoleh sebesar 16,8. 

4.1.1.1.5 Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I pertemuan 1, terdapat hal-hal 

yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Perbaikan tersebut sebagai 

berikut: 

a. Guru sebaiknya dalam mengarahkan dan membimbing siswa dalam melihat 

materi yang terdapat pada CD Interaktif menggunakan intonasi bahasa yang jelas 

dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. 

b. Guru memberikan teguran kepada siswa yang bermain-main dengan kartu nilai 

tempat sehingga siswa dapat menggunakannya untuk menyelesaiakan masalah. 

c. Guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau bekerja sama dengan 

kelompoknya dan kepada siswa yang bersikap gaduh dan kurang disiplin. 

d. Guru lebih meningkatkan pemberian motivasi kepada siswa secara kelompok 

maupun individu dan  memberikan penguatan dengan segera setelah tingkah laku 

siswa yang diharapkan muncul, agar siswa senang dan bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 
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e. Guru sebaiknya bersikap tegas dan menjelaskan tentang cara dan peraturan 

mengerjakan soal evaluasi. 

f. Keterampilan guru perlu ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan indikator 

keterampilan guru yang telah ditetapkan sehingga dapat memperbaiki 

pembelajaran berikutnya. 

g. Aktivitas siswa perlu ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan indikator 

keterampilan guru yang telah ditetapkan. 

h. Hasil belajar perlu ditingkatkan lagi dengan cara memberikan materi dan lebih 

banyak mengerjakan latihan soal, karena belum mencapai  ketuntasan klasikal 

yang ditetapkan dalam indikator keberhasilan penelitian yaitu sebesar 85%. 

 

4.1.2.3. Pelaksanaan tindakan Siklus I pertemuan 2 

a) Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 2 dilaksanakan pada: 

nama sekolah : SD Tambakaji 01 Semarang 

hari/tanggal : Kamis, 5 September 2013 

kelas/semester : IVB (empat B)/1 (satu) 

waktu  : 3 x 35 menit  

b) Uraian Kegiatan:  

Keguatan pembelajarannya meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti 

dan kegiatan akhir. 

1) Pra Kegiatan 



110 

 

 

Pra kegiatan berlangsung selama 10 menit. Sebelum masuk ke kelas siswa 

berbaris di depan kelas dengan dipimpin oleh ketua kelas IVB. Setelah semuanya 

masuk dan menempati tempat duduk masing-masing, guru memberikan salam, 

kemudian menyuruh ketua kelas untuk memimpin do’a. Kemudian mengkondisikan 

kelas dengan merapikan tempat duduk siswa. 

2) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal ini berlangsung selama 10 menit. Guru melakukan apersepsi 

dengan menanyakan materi yang kemarin yaitu tentang perkalian bilangan dua angka 

dengan bilangan satu angka serta materi menyelesaikan soal cerita tentang perkalian 

bilangan dua angka dengan bilangan dua angka “anak-anak apakah kalian tadi malam 

belajar? Apakah kalian masih ingat materi perkalian kemarin? Kalau masih ingat ibu 

mau tanya berapakah hasil dari 3x22?”. Siswa NNI menjawab “66 bu”, gurupun 

membetulkan dan melanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

belajar tantang materi menyelesaikan soal cerita yang sudah diketahui salah satu 

faktor perkalian yang telah diketahui hasil dan faktor lainnya dan mengecek hasil 

perkalian bilangan satu angka dengan bilangan tiga angka angka. Guru menyiapkan 

media pembelajaran berupa laptop untuk masing-masing kelompok serta LCD untuk 

mengarahkan siswa dalam membuka CD Interaktif yang terdapat di dalam laptop 

serta memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dibandingkan pertemuan sebelumnya. 
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3) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti berisi sintaks pembelajaran matematika melalui penerapan teori 

Bruner berbantuan CD interaktif. Sintaks yang pertama adalah penyajian informasi 

melalui benda konkret yang terdapat dalam CD Interaktif. 

Penyajian informasi melalui benda konkret yang terdapat dalam CD Interaktif 

Sintaks yang pertama adalah penyajian informasi melalui benda konkret yang 

terdapat dalam CD Interaktif. Dalam kegiatan ini siswa dibagi ke dalam 6 kelompok 

yang telah ditentukan sebelumnya oleh guru. Kemudian siswa menyesuaikan dengan 

kelompoknya. Dalam pembelajaran masing-masing kelompok diberi 1 laptop untuk 

belajar melalui CD Interaktif. Guru memberikan permasalahan yang sudah  ada pada 

CD Interaktif kepada siswa. Siswa terlihat antusias dan senang dapat belajar dan 

berinteraksi langsung dengan menggunakan komputer atau laptop. Permasalahan 

pertama yang dipelajari adalah menyelesaiakan soal cerita tentang perkalian dua 

bilangan dan hasilnya sudah diketahui. Siswa membuka CD Interaktif dengan 

bimbingan dari guru yaitu guru mengarahkan dengan menggunakan layar LCD yang 

ada di depan kelas kemudian memberikan instruksi atau perintah kepada siswa dalam 

membuka menu-menu yang ada di dalam CD Interaktif. Ada siswa yang masih 

bertanya tentang cara membuka menu materi yaitu siswa RDZ dari kelompok 5 dan 

SSH dari kelompok 3. Guru mendekat dan membantu siswa untuk membuka dengan 

benar materi yang akan dipelajari yaitu menyelesaiakan soal cerita tentang perkalian 

dua bilangan dan hasilnya sudah diketahui. 
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Gambar 4.9 Permasalahan menyelesaiakan soal cerita tentang perkalian dua 

bilangan dan hasilnya sudah diketahui 

 

Tahapan pertama yaitu penyajian informasi dengan menggunakan benda 

konkret yang ada dalam CD Interaktif yaitu berupa langkah menyelesaikan masalah 

perkalian yaitu menyelesaiakan soal cerita dua bilangan dan sudah diketahui hasilnya 

dengan menggunakan kartu nilai tempat. Setelah siswa membaca dan memahami 

langkah-langkah menghitung dengan menggunakan kartu nilai tempat berisi kancing 

yang ada dalam CD Interaktif.  

Siswa mempraktekan sendiri dengan benda konkret 

Sintaks yang kedua yaitu siswa mempraktekan sendiri dengan benda konkret. 

Guru mempraktekan terlebih dahulu dengan menggunakan kartu nilai tempat agar 

siswa mudah memahami kemudian siswa dibimbing guru untuk mempraktekan 

secara kelompok dengan menggunakan kartu nilai tempat yaitu kartu nilai ratusan, 

puluhan dan satuan.  
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Gambar 4.10 Penyelesaian soal cerita tentang perkalian dua bilangan dan 

diketahui hasilnya dengan menggunakan benda nyata  

 

Penyajian informasi dengan menggunakan CD Interaktif yang mencakup 

gambar-gambar didalamnya (ikonik) 

Sintaks yang ketiga yaitu penyajian informasi dengan menggunakan CD 

Interaktif yang mencakup gambar-gambar didalamnya. Siswa dibimbing untuk 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan gambar. Gambar yang digunakan 

adalah gambar kartu nilai tempat berupa kartu nilai ratusan, puluhan dan satuan. 

Masing-masing kelompok tampak mendengarkan dan membuka menu 

selanjutnya dalam CD Interaktif yaitu penyelesaian soal cerita tentang perkalian 

dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya dengan menggunakan gambar. 

Namun ada beberapa siswa dari beberapa kelompok yang bermain sendiri dan 

guru langsung menegur siswa tersebut. 
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Gambar 4.11 Penyelesaian soal cerita tentang perkalian dua angka yang 

hasilnya sudah diketahui dengan menggunakan gambar 

  

Guru menanyakan kepada siswa “apakah sudah dibuka semuanya 

penyelesaian soal cerita tentang perkalian dua bilangan yang sudah diketahui 

hasilnya dengan menggunakan gambar?” dan semua siswa menjawab “sudah bu”, 

guru menanyakan lagi “berapa hasilnya anak-anak?” siswapun menjawab “12 

kancing bu disetiap kotaknya”. Guru merespon dan membenarkan jawaban dari 

siswa dan kembali menanyakan lagi “sudahkah kalian paham tentang 

penyelesaian menggunakan gambar?” siswa menjawab “sudah bu”. 

Guru melanjutkan dengan menanyakan kepada siswa “bagaimana jika kita 

menyelesikan soal tersebut dengan menggunakan cara bersusun?”, “apakah kalian 
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bisa?”. Siswa MO menjawab “bagaimana bu caranya?”. Guru mebimbing siswa 

untuk membuka menu penyelesaian dengan cara bersusun. 

 

Gambar 4.12 Penyelesaian soal cerita tentang perkalian dua angka yang 

hasilnya sudah diketahui dengan menggunakan cara bersusun 

 

Guru melanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu tentang mengecek hasil 

perkalian bilangan satu angka dengan bilangan tiga angka angka yang 

penyelesaian sama dengan materi yang pertama yaitu menyelesaiakan dengan 

benda nyata berupa kartu nilai tempat yang berisi kancing, penyelesaian dengan 

gambar dan penyelesaian dengan cara bersusun. 

Setelah materi selesai guru menanyakan kepada siswa “apakah sudah paham 

dan mengerti dan apakah ada pertanyaan”. Siswa serentak menjawab “sudah bu”, 

kemudian guru melanjutkan dengan membagikan lembar kerja kelompok kepada 

masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Guru menyakan “apakah sudah 

selesai semua?”, dan semua kelompok menjawab “iya bu sudah”.  

Pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan yang harus dikerjakan di 

dalam CD Interaktif (simbolik) 



116 

 

 

Sintaks yang keempat yaitu pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan di dalam CD Interaktif. Guru membimbing siswa untuk 

membuka menu soal latihan yang ada pada CD Interaktif. Setiap kelompok 

diberikan lembar kerja kelompok untuk menemukan penyelesaiannya dan 

menuliskan hasilnya dalam lembar tersebut. Siswa tampak bekerja sama dan 

ramai karena saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, meskipun ada 

beberapa siswa yang tidak ikut bekerja akan tetapi setiap kelompoknya dapat 

berdiskusi dengan baik. Selajutnya siswa diminta untuk mengecek jawabannya 

dalam CD interaktif apakah sudah benar dan melanjutkan soal berikutnya atau 

mengulang.  

 

Gambar 4.13 Soal Latihan dalam CD Interaktif 

Penilaian respon 

Sintaks yang kelima yaitu penilaian respon. Setelah siswa memilih dan 

mengeklik salah satu jawaban dari a,b,c, atau d maka akan mendapatkan respon 

dari CD interaktif, jika jawabannya benar akan muncul pemberitahuan bahwa 

jawabannya benar dan mendapat poin 100. 
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Pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai, program akan memberikan 

balikan. Apakah telah sukses/ berhasil atau harus mengulang 

Sintaks yang keenam yaitu pemberian balikan respon. Terdapat menu cek 

jawaban serta lanjut ke soal berikutnya dan jika salah maka akan mengulang. 

Respon benar akan melanjutkan soal berikutnya dan respon salah akan mengulang 

menjawab soal sampai benar. 

Pengulangan 

 Sintaks yang ketujuh yaitu pengulangan. Jika jawaban yang dipilih salah dan 

tidak sesuai dengan jawaban maka siswa harus mengulang lagi sampai 

menemukan jawaban yang benar. Siswa tidak akan mengulang jika ia sudah 

menjawab soal dengan benar. 

 

Gambar 4.14 Respon atau jawaban dari CD Interaktif 

 

Segmen pengaturan pelajaran 

 Sintaks yang kedelapan adalah segmen pengaturan pelajaran. Setelah 

mengecek jawaban dalam CD Interaktif, guru menanyakan kembali pada siswa 
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“berapakah jawaban nomer satu?” serentak semua kelompok menjawab “12 bu”, 

guru bertanya lagi “kalau jawaban nomer 2?”, serentak semua kelompok menjawab  

“460 bu”. Karena semua kelompok menjawab dengan benar maka guru memberikan 

reward kepada setiap kelompok berupa bintang penghargaan. 

4) Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir berlangsung selama 20 menit. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya jika masih ada yang belum paham mengenai materi 

yang sudah dipelajari.Kemudian guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah dipelajari dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran 

yaitu untuk menyelesaikan suatu maslah perkalian dapat menggunakan 3 tahapan 

yaitu dengan benda konkret atau nyata, kemudian gambar dan dari benda konkret 

serta gambar dapat ditemukan cara yang praktis yaitu dengan menghitung secara 

langsung dengan cara bersusun.Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa untuk dikerjakan secara individu. Setelah siswa selesai dan mengumpulkan 

pekerjaannya, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan  

selanjutnya. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.1.2.4. Observasi 

a) Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus I pertemuan 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.6 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I pertemuan 2 

 

No Indikator keterampilan guru 
Deskriptor 

Skor 
a B c D 

1 Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 
Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
√ √ √ √ 4 

3 Membuka pelajaran. √ √ √ √ 4 

4 

Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam 

CD Interaktif. 

√ √ √ - 3 

5 
Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret.  
√ √ √ √ 4 

6 
Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  
√ √ √ - 3 

7 
Mengarahkan siswa dalam memanipulasi 

simbol-simbol secara langsung dan tidak 

ada kaitannya lagi dengan obyek. 
√ - √ √ 3 

8 

Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
√ √ √ - 3 

9 Memberikan penghargaan kepada siswa.  √ √ - √ 3 

10 Menutup pelajaran. √ √ √ √ 4 

Jumlah skor 35 

Rerata 3,5 

% Keberhasilan 87,5% 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa hasil observasi keterampilan guru pada 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus I pertemuan 2 mendapatkan skor 35 dengan rerata skor 3,5 dan tingkat 

keberhasilannya 87,5% serta berkategori sangat baik. Berikut uraian setiap indikator 

akan dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Merencanakan pembelajaran 

Pada indikator merencanakan guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar; b) merancang rencana 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan peneerapan teori Bruner; c) merancang 

bahan ajar; d) merancang instrumen penilaian sebagai alat evaluasi. 

2. Mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif. 

Pada indikator mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif, guru 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak yaitu: a) memasukkan materi ajar kedalam CD 

Interaktif; b) membuat video yang berisi pemecahan masalah menggunakan 

benda konkret dalam CD Interaktif; c) memasukkan soal latihan ke dalam CD 

Interaktif beserta nilainya; dan d) membuat menu-menu seperti sk/kd, indikator, 

materi, dan soal latihan dalam CD Interaktif. 

3. Membuka pelajaran. 

Pada indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: 

a) mengadakan apersepsi sesuai dengan materi yang akan dipelajari; b) 

menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran; c) menyampaikan tujuan 

pembelajaran; serta d) menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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4. Mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif. 

Pada indikator mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi 

melalui benda konkret dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif, 

guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak yaitu: a) mengarahkan siswa untuk membuka CD 

Interaktif; b) mengarahkan siswa untuk membuka menu yang berisi penyajian 

informasi melalui benda konkret yang ada pada CD Interaktif; c) Mengarahkan 

siswa untuk memahami materiyang berisi penyajian informasi melalui benda 

konkret berupa foto dalam CD Interaktif yaitu dengan memberikan penjelasan. 

Namun ada 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu: a) mengarahkan siswa untuk 

menutup menu yang berisi penyajian informasi melalui benda konkret dan 

kembali ke menu utama dalam CD Interaktif.  

5. Membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret. 

Pada indikator membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda 

konkret, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang benda yang digunakan; b) membimbing siswa baik 

perorangan maupun kelompok dalam memanipulasi benda-benda konkret; c) 

Menunjukkan manipulasi benda konkret dengan penjelasan yang jelas sesuai 

dengan materi; dan d) menggunakan benda konkret sesuai dengan persoalannya. 
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6. Memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif. 

Pada indikator memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah 

kepada siswa dengan CD Interaktif, guru memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

menayangkan CD Interaktif sesuai dengan materi yang diajarkan; b) 

menciptakan interaksi yang menarik dengan penayangan materi pada CD 

Interaktif; c) memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang 

menimbulkan tantangan siswa dengan CD Interaktif. Namun ada 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu: a) memberikan gambaran yang jelas untuk 

memudahkan pemahaman materi. 

7. Mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan 

tidak ada kaitannya lagi dengan obyek. 

Pada indikator mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung dan tidak ada kaitannya lagi dengan obyek, guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 dskriptor yang 

tampak yaitu: a) memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi dan tidak lagi menggunakan benda konkret ataupun tayangan CD 

Interaktif; b) memberikan waktu pada siswa untuk berpikir sebelum menjawab; 

dan c) memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada 
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siswa. Namun ada 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu: a) guru meminta siswa 

untuk menuliskan simbol-simbol dari pertanyaan yang diajukan dengan benar. 

8. Memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan respon apakah harus 

mengulang atau tidak. 

Pada indikator memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan 

respon apakah harus mengulang atau tidak, guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

memberikan pengarahan sebelum mengerjakan soal bahwa setiap soal yang 

dijawab benar akan ada nilainya serta jika salah aka nada pengulangan sampai 

benar; b) memberikan pengarahan soal mana yang harus diulang jawabannya 

sampai benar; c) memberikan penjelasan tentang solusi pemecahannya. Namun 

ada 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu: a) menyimpulkan nilai akhir yang 

didapat setiap kelompok, hal ini tampak pada saat kegiatan diskusi selesai dan 

semua kelompok telah mengemukakan jawabannya kepada guru dan guru tidak 

menyimpulkan nilai yang didapat setiap kelompoknya. 

9. Memberikan penghargaan kepada siswa. 

Pada indikator memberikan penghargaan kepada siswa, guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang 

tampak yaitu: a) penghargaan diberikan kepada siswa secara jelas dan 

menyebutkan namanya; b) pemberian penghargaan diberikan dengan segera 

ketika muncul respon siswa yang diharapkan; c) penghargaan diberikan kepada 
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siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Namun ada 1 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu: a) Penghargaan diberikan secara bervariasi, hal ini tampak ketika 

guru memberikan bintang penghargaan kepada siswa tampak masih sama dengan 

pertemuan selanjutnya dan tidak ada variasinya. 

10. Menutup pelajaran. 

Pada saat menutup pelajaran, guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran; b) memberikan refleksi 

dengan mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung; c) Memberikan soal evaluasi; d) memberikan 

tindak lanjut. 

b) Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran matematika melalui 

penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siklus I pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut. 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I pertemuan 2 

N

o 
Indikator 

Nama Siswa Jum- 

lah 

Skor 

Rata

-rata 

skor 

Kategori A

H

B

A

C

A 

F

S

M

O 

R

S

V

A 

N

F 

S

M

R

V 
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A

S 

H S P D 

 

1 
Menyiapkan diri 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 
 

4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 37 3,7 

 

Sangat 

Baik 

2 Keaktifan bertanya 

dan menjawab dalam 

kegiatan apersepsi 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 12 1,2 Kurang  

3 Kesiapan membuka 

CD Interaktif dengan 

mengoperasi-kan 

komputer 

3 4 3 2 4 3 1 2 1 2 25 2,5 Baik  

4 Keaktifan dalam 

memanipulasi benda-

benda konkret 

(enaktif). 

2 4 2 4 1 4 4 2 4 3 31 3,1 Baik 

5 Keaktifan dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 17 1,7 Cukup 

6 Memperhati-kan 

gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam 

CD Interaktif (ikonik). 

3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 17 1,7 Cukup 

7 Menulis simbol-

simbol angka 

matematika secara 

langsung dari materi 

yang diajarkan  

(simbolik). 

3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 27 2,7 Baik 

8 Aktif menjawab 

pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 29 2,9 Baik  
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9. Ketertiban ketika 

mendapat 

penghargaan dari guru 3 4 1 3 2 4 4 2 3 3 29 2,9 Baik  

10 Aktif menjawab soal 

evaluasi 
2 2 3 4 2 4 1 4 3 3 28 2,8 Baik 

Jumlah rata-rata Skor 241 24,1 Cukup 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siklus I 

pertemuan 2 memperoleh rata-rata skor 24,1 dengan kategori cukup. Hasil observasi 

aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Menyiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator menyiapkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran memperoleh skor 3,7 dengan kategori sangat baik. Siswa AHAS, 

BAH, CA, MO, RSP, VA, dan SMD memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) datang 

tepat waktu sebelum pelajaran dimulai; b) menyiapkan bahan dan alat-alat yang 

digunakan untuk kegiatan belajar; c) memperhatikan penjelasan guru untuk 

memulai pelajaran; d) tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing. Sedangkan 

siswa FSS, NF dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tidak tampak pada siswa FSS yaitu: memperhatikan 

penjelasan guru untuk memulai pelajaran. Hal ini ditunjukkan pada saat guru 
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menjelaskan materi apa yang akan dipelajari, siswa FSS tidak mendengarkan dan 

bermain sendiri dengan menggambar di bukunya. Sedangakan deskriptor yang 

tidak tampak pada siswa NF dan RV yaitu: tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing. Hal tersebut ditunjukkan ketika guru menjelaskan,  siswa NF dan 

RV berjalan-jalan dan menempati tempat duduk siswa lain. 

2. Keaktifan bertanya dan menjawab dalam kegiatan apersepsi. 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi memperoleh skor rata-rata 1,2 dengan kategori kurang. 

Siswa AHAS dan FSS memperoleh skor 1 dengan kategori kurang. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak  dan 3 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa AHAS yaitu: siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru. Deskriptor yang tampak pada siswa FSS yaitu: 

Siswa mengemukakan pendapat, sedangkan ddeskriptor lain tidak tampak. Siswa 

BAH, RSP, VA, NF, SMD dan RV memperoleh skor dengan kategori cukup. 

3. Kesiapan membuka CD Interaktif dengan mengoperasikan komputer. 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan computer memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kategori 

baik. Siswa BAH dan MO mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik, hat 

itu ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) berani membuka 

komputer dengan benar; b) aktif dalam membuka CD Interaktif yang ada pada 

computer; c) bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti dalam membuka 
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menu-menu CD Interaktif; d) tertib saat mengoperasikan komputer. Siswa AHAS, 

CA, dan RSP memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan 

dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor 

yang tidak tampak pada siswa AHAS dan CA yaitu: bertanya pada guru jika ada 

yang tidak dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif. Sedangkan 

deskriptor yang tidak tampak pada siswa RSP adalah tertib saat mengoperasikan 

komputer. Siswa FSS, NF dan RV memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hat 

tersebut ditujukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tidak tampak pada siswa FSS yaitu: a) berani membuka 

komputer dengan benar; b) tertib saat mengoperasikan komputer. Sedangkan 

deskriptor yang tidak tampak pada siswa NF dan RV yaitu: a) bertanya pada guru 

jika ada yang tidak dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif; b) 

tertib saat mengoperasikan komputer. Siswa VA dan SMD hanya mendapatkan 

skor 1 yaitu ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang 

tampak pada siswa VA adalah aktif dalam membuka CD Interaktif yang ada pada 

computer dan deskriptor yang tampak pada siswa SMD adalah berani membuka 

komputer dengan benar. 

4. Keaktifan dalam memanipulasi benda-benda konkret (enaktif). 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator keaktifan dalam memanipulasi benda-

benda konkret (enaktif) memperoleh skor rata-rata 3,1 dengan kategori baik. 

Siswa BAH, FSS, RSP, VA, dan SMD memperoleh skor 4 dengan kategori baik. 
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Hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) menata 

manipulasi benda konkret; b) menggabungkan manipulasi benda konkret; c) 

bertanya pada guru jika belum paham dalam manipulasi benda konkret; d) 

menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda konkret yang sudah dilakukan.  

Siswa RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang 

tidak tampak yaitu: bertanya pada guru jika belum paham dalam manipulasi 

benda konkret. Siswa AHAS, CA, dan NF memperoleh skor 2 dengan kategori 

baik. Hal itu ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang 

tidak tampak. Deskriptor yang tampak yaitu: a) menata manipulasi benda konkret; 

b) menggabungkan manipulasi benda konkret. Siswa MO memperoleh skor 1 

dengan kategori kurang, hal tersebut ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang 

tampak dan 3 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak paada siswa 

MO yaitu menata manipulasi benda konkret. 

5. Keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok memperoleh skor rata-rata 1,7 dengan kategori cukup. Deskriptor pada 

indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok memperoleh yaitu: a) 

mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok; b) mengajukan pertanyaan 

yang kurang jelas pada teman sekelompok atas pendapatnya; c) menyanggah 

pendapat dari teman sekelompok; d) menyimpulkan jawaban akhir dari diskusi 
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kelompok. Siswa AHAS, BAH, dan VA memperoleh skor 1 dengan kategori 

kurang, hal ini ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu mengeluarkan 

pendapat saat berdiskusi kelompok. Siswa CA, FSS, MO, NF, SMD, dan RV 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal ini ditunjukkan dengan 2 

deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang 

tampak pada siswa BAH, CA, FSS, MO, RSP dan NF yaitu: a) mengeluarkan 

pendapat saat berdiskusi kelompok; dan b) menyimpulkan jawaban akhir dari 

diskusi kelompok. Sedangkan deskriptor yang tampak pada siswa SMD dan RV 

adalah mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok dan mengajukan 

pertanyaan yang kurang jelas pada teman sekelompok atas pendapatnya. 

6. Memperhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik). 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator memperhatikan gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) memperoleh skor rata-rata 1,7 dengan 

kategori cukup. Deskriptor pada indikator memperhatikan gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif yaitu: a) siswa mengamati gambar yang 

ditampilkan dalam CD Interaktif; b) siswa terampil menjawab pertanyaan dalam 

perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif; c) siswa aktif bertanya untuk 

mendapat kejelasan dari gambar dan perintah yang ditayangkan dalam CD 

Interaktif; d) siswa menyimpulkan hasil dari penayangan CD Interaktif. Siswa 

AHAS memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang 
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tidak tampak pada siswa AHAS adalah siswa aktif bertanya untuk mendapat 

kejelasan dari gambar dan perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif. Siswa 

BAH, VA dan SMD memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal ii 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa BAH yaitu: siswa mengamati 

gambar yang ditampilkan dalam CD Interaktif dan deskriptor siswa 

menyimpulkan hasil dari penayangan CD Interaktif. Sedangkan deskriptor yang 

tampak pada siswa VA dan SMD yaitu: a) siswa mengamati gambar yang 

ditampilkan dalam CD Interaktif; b) siswa terampil menjawab pertanyaan dalam 

perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif. Siswa CA, FSS, MO, RSP, NF 

dan RV memperoleh skor 1 dengan kategori kurang, hal tersebut ditunjukkan 

dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu: siswa mengamati gambar yang 

ditampilkan dalam CD Interaktif.  

7. Menulis simbol-simbol angka matematika secara langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) memperoleh 

skor rata-rata 2,7 dengan kategori baik. Siswa CA memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) dapat menulis simbol-simbol angka secara benar; b) dapat 

menyelesaikan persoalan dengan menuliskan secara langsung tanpa adanya 
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bantuan benda konkret dan gambar; c) dapat mengeklik secara langsung jawaban 

soal di CD Interaktif dari penulisan simbol angka; d) menyalin simbol-simbol 

angka yang dituliskan guru. Siswa AHAS, BAH, CA, FSS, dan RV memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak 

dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tidak tampak pada siswa 

AHAS yaitu: dapat mengeklik secara langsung jawaban soal di CD Interaktif dari 

penulisan simbol angka. deskriptor yang tidak tampak pada siswa BAH, CA, FSS 

dan RV yaitu: menyalin simbol-simbol angka yang dituliskan guru. Siswa MO, 

VA, NF dan SMD memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa MO yaitu: dapat menulis simbol-

simbol angka secara benar; apat mengeklik secara langsung jawaban soal di CD 

Interaktif dari penulisan simbol angka. sedangkan deskriptor yang tampak pada 

siswa VA, NF dan SMD yaitu: dapat menulis simbol-simbol angka secara benar; 

dan siswa terampil menjawab pertanyaan dalam perintah yang ditayangkan dalam 

CD Interaktif.  

8. Aktif menjawab pertanyaan yang ada dalam CD interaktif. 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif memperoleh skor rata-rata 2,9 dengan kategori baik. Siswa 

CA memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa menjawab soal dengan teman 



133 

 

 

sekelompoknya; b) siswa mengeklik jawaban yang dianggap benar; c) Siswa 

mengulang jawaban jika masih salah; d) mengajukan pertanyaan jika ada yang 

belum jelas. Siswa AHAS, RSP, VA, SMD, dan RV memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup yang ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa 

menjawab soal dengan teman sekelompoknya; b) siswa mengeklik jawaban yang 

dianggap benar. Siswa BAH, FSS, MO, dan NF memperoleh skor 1 dengan 

kategori kurang, hal tersebut ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu: 

siswa menjawab soal dengan teman sekelompoknya. 

9. Ketertiban ketika mendapat penghargaan dari guru.  

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru memperoleh skor rata-rata 2,9 dengan kategori baik. Siswa 

BAH, RSP, dan VA memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa merasa senang 

dengan penghargaan yang diperoleh; b) siswa merasa bangga atas hasil yang 

diperoleh; c) siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif lagi; d) siswa berterima-

kasih kepada guru. Siswa AHAS, FSS, SMD, dan RV memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor 

yang tidak tampak. Deskriptor yang tidak tampak yaitu: siswa berterima-kasih 

kepada guru. Siswa MO dan NF memperoleh skor 2 dengan kategori cukup yang 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa merasa senang dengan 
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penghargaan yang diperoleh; b) siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif lagi. 

Ada siswa yang mendapatkan skor 1 dengan kategori cukup yaitu siswa CA, hal 

tersebut ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu: siswa merasa senang 

dengan penghargaan yang diperoleh. 

10. Aktif menjawab soal evaluasi. 

Berdasarkan tabel 4.7 pada indikator aktif menjawab soal evaluasi 

memperoleh skor 2,8 dengan kategori baik. Siswa FSS memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang; b) siswa menjawab soal 

evalusi sendiri tanpa mencontek jawaban milik teman; c) siswa menjawab soal 

evaluasi dengan benar; d) siswa menjawab soal evaluasi dengan penuh semangat. 

Siswa CA, SMD, dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tidak tampak pada siswa CA yaitu: siswa menjawab soal 

evaluasi dengan benar. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siswa SMD 

dan RV yaitu: siswa menjawab soal evaluasi dengan penuh semangat, karena 

terlihat siswa SMD dan RV tidak bersemangat dan menjawab dengan santai. 

Siswa AHAS, BAH, dan MO memperoleh skor 2 dengan kategori cukup yang 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang; b) siswa menjawab soal evalusi sendiri tanpa mencontek 

jawaban milik teman. Siswa NF memperoleh skor 1 dengan kategori kurang yang 
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ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu: siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang.  

c) Paparan Hasil belajar ranah kognitif siswa  

Berdasarkan data hasil belajar raah kognitif siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siswa 

kelas IVB SD Tambakaji 01 yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan 

mengerjakan soal uraian berjumlah 2 secara individu. Adapun hasil belajar ranah 

kognitif 10 siswa terteliti pada siklus I pertemuan 2 diperoleh data sebagai berikut.  

Tabel 4.8 

Data Hasil Belajar 10 Siswa Terteliti Siklu I pertemuan 2 

Nilai Frekuensi Kualifikasi  

61 – 100 5   Tuntas 

0 – 60  5 Tidak Tuntas  

Jumlah  10  

 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa ada 5 siswa dari 10 siswa yang 

tidak tuntas, nilai yang diperoleh kurang dari 61. Nilai terendah yang diperoleh 10 

siswa terteliti adalah 20 dan nilai yang tertinggi adalah 100. 

Adapun hasil belajar ranah kognitif siswa siklus I pertemuan 2, diperoleh data 

sebagai berikut. 

 

Tabel 4.9 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I pertemuan 2 

Nilai Frekuensi Kualifikasi 

61– 100 28 Tuntas 

0 – 60  9 Tidak Tuntas  

Jumlah  37  

Rata-rata  72,7 
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Nilai terendah  20 

Nilai tertinggi 100 

Peresentase ketuntasan 75,7% 

Persentase ketidaktuntasan  24,3% 

 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada 

ranah kognitif sebesar 72,7 dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi mencapai 100. 

Persentase ketuntasan klasikal telah mencapai 75,7% (28 dari 37 siswa) sedangkan 

persentase ketidaktuntasan yang dicapai sebesar 24,3% (9 dari 37 siswa). Berikut ini 

ditunjukkan diagram lingkaran tentang ketuntasan klasikal siklus I pertemuan 2. 

 

Gambar 4.15 Diagram Lingkaran Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I pertemuan 2 

 

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan tabel 

perbandingan data siklus I pertemuan 1 dengan data siklus I pertemuan 2 berikut ini. 

Tabel 4.10 

Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Data Siklus I pert 1 dengan Data Siklus I pert 2 

No Pencapaian 
Data Siklus I 

pert 1 

Data Siklus I 

pert 2 

1. Nilai Terendah 10 20 

75.70%

24.30%

Persentase Ketuntasan Klasikal 
Siklus I Pertemuan 2

Persentase 
Ketuntasan

Persentase 
Ketidaktuntasan
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2. Nilai Tertinggi 100 100 

3. Nilai Rata-Rata 70,27 72,70 

4. Persentase Ketuntasan Klasikal 72,2% 75,7% 

5. Persentase Ketidaktutasan Klasikal 27,3% 24,3% 

6. Jumlah Siswa Tuntas 26 28 

7. Jumlah Siswa Tidak Tuntas 11 9 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa perolehan nilai rata-rata siswa 

pada siklus I pertemuan 1 sebesar 70,27 dengan nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 

100. Sebanyak 26 siswa (72,2%) yang berhasil mencapai ketuntasan belajar. Setelah 

dilaksanakan pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 memperoleh nilai rata-rata 

siswa mengalami peningkatan menjadi 72,7 dengan nilai terendah 20 dan nilai 

tertinggi 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar juga 

mengalami peningkatan menjadi 28 siswa (75,7%). 

4.1.1.2.3. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan untuk mengkaji proses pembelajaran dan menganalisis 

data hasil pengamatan. Refleksi tindakan siklus I pertemuan 2 ini berdasarkan 

masalah-masalah yang muncul selama pelaksanaan tindakan yang dapat dilihat dari 

indikator pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Adapun permasalahan 

selama pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 sebagai berikut. 

a. Masih ada beberapa siswa yang kurang disiplin terhadap pembelajaran terutama 

pada saat berkelompok, dan saat mengerjakan soal evaluasi. 

b. Masih ada siswa yang menggunakan kartu nilai tempat untuk mainan. 

c. Guru dalam melaksanakan pembelajaran masuk dalam kategori baik dengan skor 

yang diperoleh sebesar 35. 
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d. Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori cukup dengan skor rata-rata 

yang diperoleh sebesar 24,1. 

e. Hasil tes akhir menunjukkan masih ada 24,3% siswa belum tuntas, ketuntasan 

belajar hanya 75,7%. 

 

4.1.1.2.4. Revisi 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, hal-hal yang perlu 

diperbaiki untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah sebagai berikut. 

a. Guru memberikan peringatan kepada siswa yang kurang disiplin dan membuat 

gaduh sehingga kondisi pembelajaran lebih kondusif pada saat berdiskusi 

kelompok dan mengerjakan soal evaluasi. 

b. Guru memberikan pengertian pada siswa untuk tidak bermain-main dengan media 

kartu nilai tempat. 

c. Guru memotivasi siswa untuk berpartisipasi dan berpendapat saat diskusi 

kelompok, menanggapi setiap pendapat siswa sehingga pembelajaran lebih 

komunikatif. 

d. Hasil belajar perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai ketuntasan klasikal 

yang ditetapkan dalam indikator penelitian yaitu sebesar 85%. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 
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Pelaksanaan  tindakan di kelas IVB SD Tambakaji 01 Semarang pada siklus II 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dan revisi. 

4.1.3.1. Tahap Perencanaan 

 Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan perencanaan 

tindakan siklus II adalah: 

h. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tindakan. Pada penelitian siklus II akan dikaji standar kompetensi 1. 

Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. 

i. Mengembangkan indikator dan menyusun perencanaan pembelajaran dengan KD 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian. 

j. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan dan skenario pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

k. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS), 

l. Menyiapkan soal evaluasi, 

m. Menyiapkan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, serta catatan lapangan dalam pembelajaran matematika melalui penerapan 

teori Bruner berbantuan CD Interaktif. 

n. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif. 

4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan 
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a) Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada: 

nama sekolah : SD Tambakaji 01 Semarang 

hari/tanggal : Sabtu, 7 September 2013 

kelas/semester : IVB (empat B)/1 (satu) 

Alokasi waktu : 3 x 35 menit  

b) Uraian kegiatan: 

Kegiatan pembelajarannya meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. 

1) Pra kegiatan 

Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 10 menit. Dalam pra kegiatan 

pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdoa dan presensi. 

Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat duduk siswa dan 

menanyakan apakah siswa siap mengikuti pelajaran. 

2) Kegiatan awal 

Kegiatan awal ini berlangsung selama 10 menit. Guru melakukan apersepsi 

dengan menanyakan “ibu mempunyai 12 apel, akan dibagikan kepada ketiga 

anaknya. Berapakah jumlah apel yang didapat setiap anak?”. Siswa RDZ, NWS, dan 

DMF menunjuk tangan dan menjawab “3 bu” kemudian guru membenarkannya lalu 

menanyakan “Bagaimana cara menghitungnya?”, tidak ada siswa yang menjawab. 

Guru menginformasikan materi yang dipelajari adalah pembagian, “masalah yang 

tadi ibu tanyakan tadi dapat diselesaikan dengan pembagian”. Guru melanjutkan 
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dengan menyampaikan tujuan serta mempersiapkan media pembelajaran yaitu 

berupa laptop dan LCD. Siswa dibagi dalam 6 kelompok untuk memudahkan dalam 

melakukan pembelajaran, yaitu setiap kelompoknya akan diberi 1 laptop untuk 

membuka CD Interaktif. Guru juga memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif 

dalam mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. 

3) Kegiatan inti 

Penyajian informasi melalui benda konkret yang disajikan dalam CD Interaktif 

Sintaks yang pertama adalah penyajian informasi melalui benda konkret 

yang disajikan dalam CD Interaktif.. Dalam kegiatan ini siswa dibagi ke dalam 6 

kelompok yang telah ditentukan sebelumnya oleh guru. Kemudian siswa 

menyesuaikan dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok disediakan laptop 

untuk melihat materi dan soal-soal yang dikemas dalam CD Interaktif. Guru 

menyuruh siswa untuk memperhatikan materi tentang menemukan pembagian dengan 

hasil bagi dibawah 100 dan menyelesaikan soal cerita tentang pembagian bersisa 

yang ada pada CD Interaktif. Penyajian informasi melalui benda konkret yang 

disajikan dalam CD Interaktif tersebut berupa langkah-langkah menyelesaiakan 

masalah tentang pembagian dengan menggunakan benda konkret. Ketika siswa 

membaca dan memperhatikan materi pelajaran guru juga memberikan penjelasan 

mengenai materi yang sedang siswa pelajari dengan disertai contoh menggunakan 

kartu nilai tempat yang isinya berupa manik-manik atau kancing. 
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Materi diawali dengan pengenalan masalah berupa contoh soal mengenai 

menemukan pembagian dengan hasil bagi dibawah 100.  

 

Gambar 4.16 Permasalahan tentang menemukan hasil pembagian dibawah 

100 

 

Dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Yaitu penyelesaian masalah 

menggunakan benda konkret. Benda konkret yang digunakan disini adalah kartu 

nilai tempat yang teridi dari kartu nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai 

satuan yang masing-masingnya berisi kancing.  
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Gambar 4.17 Penyelesaian tentang menemukan hasil pembagian dibawah 

100 dengan benda nyata 

 

 

Siswa mempraktekan sendiri dengan benda konkret 

Sintaks yang kedua adalah siswa mempraktekan sendiri dengan benda 

konkret. Siswa mempraktekan dengan menggunakan kartu nilai tempat yaitu kartu 

nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan. Siswa mempraktekan dan 

menyelesaikan masalah perkalian bilangan dua angka dan satu angka dengan 

bimbingan dari guru. 

Setelah siswa mempraktekan, gurupun bertanya pada siswa “berapakah 

kancing yang ada dalam setiap kotaknya? Apakah kalian sudah menemukan 

jawabannya?”. Guru meminta setiap kelompok untuk menyebutkan hasilnya. 

Penyajian informasi dengan menggunakan CD Interaktif yang mencakup 

gambar-gambar didalamnya (ikonik) 

Sintaks yang ketiga yaitu Penyajian informasi dengan menggunakan CD 

Interaktif yang mencakup gambar-gambar didalamnya (ikonik). Dalam tahapan ini 

siswa memperhatikan penyelesaian masalah tentang menemukan pembagian dengan 

hasil bagi dibawah 100 dengan menggunakan gambar kartu nilai tempat yang ada 

pada CD Interaktif. 
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Gambar 4.18 Penyelesaian tentang menemukan hasil pembagian dibawah 

100 dengan gambar 

 

Guru menjelaskan bagaimana menyelesaiakan masalah pembagian dengan 

gambar kartu nilai tempat kepada siswa.  

Tahapan selanjutnya guru meminta siswa untuk menyelesaiakan masalah 

tentang menemukan pembagian dengan hasil bagi dibawah 100 dengan 



145 

 

 

menggunakan cara bersusun. Setelah selesai siswa mencocokkan jawaban dan 

membuka menu penyelesaian masalah tentang menemukan pembagian dengan hasil 

bagi dibawah 100 dengan menggunakan cara bersusun.  

 

Gambar 4.19 Penyelesaian menemukan hasil pembagian dibawah 100 

dengan benda cara bersusun 

 

Setelah materi tentang menemukan pembagian dengan hasil bagi dibawah 

100 selesai. Guru melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang menyelesaikan soal 

cerita tentang pembagian bersisa yang penyelesaiannya sama seperti materi pertama 

yaitu dengan menggunakan benda nyata atau kartu nilai tempat yang berisi kancing, 

penyelesaian dengan gambar serta pernyelesaian dengan menggunakan cara 

bersusun. 

Pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan yang harus dikerjakan di dalam 

CD Interaktif (simbolik) 

Sintaks yang keempat yaitu pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan di dalam CD Interaktif (simbolik). Siswa mengerjakan soal 

latihan yang ada pada CD Interaktif. Guru memberikan lembar kerja kelompok 
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untuk setiap kelompok, lembar kerja tersebut berupa cara-cara mengerjakannya 

kemudian siswa mencocokkan jawaban dalam CD Interaktif apakah sudah benar 

atau belum dan apakah harus mengulang mengerjakan lagi. 

 

Gambar 4.20 Soal latihan dalam CD Interaktif 

 

Penilaian respon 

Sintaks yang kelima yaitu penilaian respon. Setelah siswa memilih dan 

mengeklik salah satu jawaban dari a,b,c, atau d maka akan mendapatkan respon dari 

CD interaktif, jika jawabannya benar akan muncul pemberitahuan bahwa 

jawabannya benar dan mendapat poin 100. 

Pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai, program akan memberikan 

balikan. Apakah telah sukses/ berhasil atau harus mengulang 

Sintaks yang keenam yaitu pemberian balikan respon. Terdapat menu cek 

jawaban serta lanjut ke soal berikutnya dan jika salah maka akan mengulang. 

Respon benar akan melanjutkan soal berikutnya dan respon salah akan mengulang 

menjawab soal sampai benar. 

Pengulangan 
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 Sintaks yang ketujuh yaitu pengulangan, jika jawaban yang dipilih salah dan 

tidak sesuai dengan jawaban maka siswa harus mengulang lagi sampai menemukan 

jawaban yang benar. Siswa tidak akan mengulang jika ia sudah menjawab soal 

dengan benar. 

 

Gambar 4.21 Respon jawaban dari CD Interaktif 

 

Segmen pengaturan pelajaran 

 Sintaks yang kedelapan yaitu segmen pengaturan pelajaran. Setelah selesai siswa 

menarik kesimpulan dari hasil diskusi dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di 

CD Interaktif. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

4) Kegiatan akhir 

Kegiatan akhir berlangsung selama 20 menit. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya jika masih ada yang belum paham mengenai materi 

yang sudah dipelajari.Kemudian guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah dipelajari dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran 

yaitu untuk menyelesaikan suatu maslah perkalian dapat menggunakan 3 tahapan 

yaitu dengan benda konkret atau nyata, kemudian gambar dan dari benda konkret 
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serta gambar dapat ditemukan cara yang praktis yaitu dengan menghitung secara 

langsung dengan cara bersusun.Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa untuk dikerjakan secara individu. Setelah siswa selesai dan mengumpulkan 

pekerjaannya, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan  

selanjutnya. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.1.3.3. Observasi 

a) Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus II pertemuan 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.11 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II pertemuan 1 

No Indikator keterampilan guru 
Deskriptor 

Skor 
a b C D 

1 Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 
Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
√ √ √ √ 4 

3 Membuka pelajaran. √ √ - √ 3 

4 

Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam 

CD Interaktif. 

√ √ √ √ 4 

5 
Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret.  
√ √ √ √ 4 

6 
Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  
√ √ √ √ 4 

7 
Mengarahkan siswa dalam memanipulasi 

simbol-simbol secara langsung dan tidak 

ada kaitannya lagi dengan obyek. 
√ √ - √ 3 

8 

Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
√ √ √ √ 4 
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9 Memberikan penghargaan kepada siswa.  √ √ √ √ 4 

10 Menutup pelajaran. √ √ √ √ 4 

Jumlah skor 38 

Rerata 3,8 

% Keberhasilan 95% 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.10 bahwa hasil observasi keterampilan guru pada 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus II pertemuan 1 mendapatkan skor 38 dengan rerata skor 3,8 dan tingkat 

keberhasilannya 95% serta berkategori sangat baik. Berikut uraian setiap indikator 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Merencanakan pembelajaran 

Pada indikator merencanakan guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar; b) merancang rencana 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan peneerapan teori Bruner; c) merancang 

bahan ajar; d) Merancang instrumen penilaian sebagai alat evaluasi. 

2. Mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif. 

Pada indikator mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif, guru 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak yaitu: a) memasukkan materi ajar kedalam CD 

Interaktif; b) Membuat video yang berisi pemecahan masalah menggunakan 

benda konkret dalam CD Interaktif; c) memasukkan soal latihan ke dalam CD 
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Interaktif beserta nilainya; dan d) Membuat menu-menu seperti sk/kd, indikator, 

materi, dan soal latihan dalam CD Interaktif. 

3. Membuka pelajaran. 

Pada indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

mengadakan apersepsi sesuai dengan materi yang akan dipelajari; b) 

menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran;; serta c) Menumbuhkan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak 

yaitu: menyampaikan tujuan pembelajaran, hal tersebut tampak ketika setelah 

apersepsi guru langsung menyiapkan media dan tidak menyampaikan tujuan 

pembelajaran terlebih dahulu. 

4. Mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif. 

Pada indikator mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi 

melalui benda konkret dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif, 

guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) mengarahkan siswa untuk membuka 

CD Interaktif; b) mengarahkan siswa untuk membuka menu yang berisi 

penyajian informasi melalui benda konkret yang ada pada CD Interaktif; c) 

Mengarahkan siswa untuk memahami materiyang berisi penyajian informasi 

melalui benda konkret berupa foto dalam CD Interaktif yaitu dengan 
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memberikan penjelasan, d) mengarahkan siswa untuk menutup menu yang berisi 

penyajian informasi melalui benda konkret dan kembali ke menu utama dalam 

CD Interaktif.  

5. Membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret. 

Pada indikator membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda 

konkret, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang benda yang digunakan; b) membimbing siswa baik 

perorangan maupun kelompok dalam memanipulasi benda-benda konkret; c) 

Menunjukkan manipulasi benda konkret dengan penjelasan yang jelas sesuai 

dengan materi; dan d) Menggunakan benda konkret sesuai dengan persoalannya. 

6. Memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif. 

Pada indikator memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah 

kepada siswa dengan CD Interaktif, guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 4 deskriptor yang tampak yaitu: 

a) menayangkan CD Interaktif sesuai dengan materi yang diajarkan; b) 

menciptakan interaksi yang menarik dengan penayangan materi pada CD 

Interaktif; c) memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang 

menimbulkan tantangan siswa dengan CD Interaktif; d) memberikan gambaran 

yang jelas untuk memudahkan pemahaman materi. 
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7. Mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan 

tidak ada kaitannya lagi dengan obyek. 

Pada indikator mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung dan tidak ada kaitannya lagi dengan obyek, guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 dskriptor yang 

tampak yaitu: a) memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi dan tidak lagi menggunakan benda konkret ataupun tayangan CD 

Interaktif; b) memberikan waktu pada siswa untuk berpikir sebelum menjawab; 

dan c) memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada 

siswa. Namun ada 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu: a) Guru meminta siswa 

untuk menuliskan simbol-simbol dari pertanyaan yang diajukan dengan benar. 

8. Memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan respon apakah harus 

mengulang atau tidak. 

Pada indikator memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan 

respon apakah harus mengulang atau tidak, guru memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: 

a) memberikan pengarahan sebelum mengerjakan soal bahwa setiap soal yang 

dijawab benar akan ada nilainya serta jika salah aka nada pengulangan sampai 

benar; b) memberikan pengarahan soal mana yang harus diulang jawabannya 

sampai benar; c) memberikan penjelasan tentang solusi pemecahannya; d) 

Menyimpulkan nilai akhir yang didapat setiap kelompok. 
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9. Memberikan penghargaan kepada siswa. 

Pada indikator memberikan penghargaan kepada siswa, guru memperoleh 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor 

yang tampak yaitu: a) penghargaan diberikan kepada siswa secara jelas dan 

menyebutkan namanya; b) pemberian penghargaan diberikan dengan segera 

ketika muncul respon siswa yang diharapkan; c) penghargaan diberikan kepada 

siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran; d) Penghargaan diberikan secara 

bervariasi. 

10. Menutup pelajaran. 

Pada saat menutup pelajaran, guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran; b) memberikan refleksi 

dengan mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung; c) Memberikan soal evaluasi; d) memberikan 

tindak lanjut. 

b) Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran matematika melalui 

penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siklus II pertemuan 1 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II pertemuan 1 

N

o 
Indikator 

Nama Siswa Jum- 

lah 

Skor 

Rata

-rata 

skor 

Kategori A

H

B

A

C

A 

F

S

M

O 

R

S

V

A 

N

F 

S

M

R

V 
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A

S 

H S P D 

 

1 
Menyiapkan diri 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,0 

 

Sangat 

Baik 

2 Keaktifan bertanya 

dan menjawab dalam 

kegiatan apersepsi 2 3 3 2 3 4 1 2 2 2 28 2,8 Baik  

3 Kesiapan membuka 

CD Interaktif dengan 

mengoperasi-kan 

computer 

4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 31 3,1 Baik  

4 Keaktifan dalam 

memanipulasi benda-

benda konkret 

(enaktif). 

3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 35 3,5 
Sangat 

Baik 

5 Keaktifan dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 24 2,4 Baik 

6 Memperhatikan 

gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam 

CD Interaktif (ikonik). 

3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 29 2,9 Baik 

7 Menulis simbol-

simbol angka 

matematika secara 

langsung dari materi 

yang diajarkan  

(simbolik). 

3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 33 3,3 
Sangat 

Baik 

8 Aktif menjawab 

pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 27 2,7 Baik  
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9. Ketertiban ketika 

mendapat 

penghargaan dari guru 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 34 3,4 
Sangat 

Baik  

10 Aktif menjawab soal 

evaluasi 
3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 31 3,1 Baik 

Jumlah rata-rata Skor 318 31,8 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus II pertemuan 2 memperoleh rata-rata skor 31,8 dengan kategori baik. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Menyiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator menyiapkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran memperoleh skor 3,7 dengan kategori sangat baik. Semua siswa 

terteliti sudah memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) datang tepat waktu 

sebelum pelajaran dimulai; b) menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar; c) memperhatikan penjelasan guru untuk memulai 

pelajaran; d) tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing.  

2. Keaktifan bertanya dan menjawab dalam kegiatan apersepsi. 

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi memperoleh skor rata-rata 2,8 dengan kategori baik. 
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Siswa AHAS,FSS dan VA memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak  yaitu: siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru; dan mengecek kelengkapan seperti kabel,dll. 

Siswa BAH, CA, MO, NF, SMD dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang 

tidak tampak. Sedangkan siswa RSP memperoleh skor 4 dengan kategori yang 

sanagat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. 

3. Kesiapan membuka CD Interaktif dengan mengoperasikan komputer. 

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan komputer memperoleh skor rata-rata 3,1 dengan kategori 

baik. Siswa AHAS, BAH dan MO mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat 

baik, hal itu ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) berani 

membuka komputer dengan benar; b) aktif dalam membuka CD Interaktif yang 

ada pada computer; c) bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti dalam 

membuka menu-menu CD Interaktif; d) tertib saat mengoperasikan komputer. 

Siswa CA, FSS, RSP, NF dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal 

itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Siswa VA dan SMD memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal 

tersebut ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang 

tidak tampak.  

4. Keaktifan dalam memanipulasi benda-benda konkret (enaktif). 
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Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator keaktifan dalam memanipulasi benda-

benda konkret (enaktif) memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kategori sangat 

baik. Siswa BAH, FSS, RSP, VA, SMD dan RV memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) menata manipulasi benda konkret; b) menggabungkan manipulasi benda 

konkret; c) bertanya pada guru jika belum paham dalam manipulasi benda 

konkret; d) menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda konkret yang sudah 

dilakukan.  Siswa AHAS, CA, NF memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal 

itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Siswa MO memperoleh skor 2 dengan kategori baik. Hal itu ditunjukkan 

dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak tampak.  

5. Keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok memperoleh skor rata-rata 2,4 dengan kategori baik. Deskriptor pada 

indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok memperoleh yaitu: a) 

mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok; b) mengajukan pertanyaan 

yang kurang jelas pada teman sekelompok atas pendapatnya; c) menyanggah 

pendapat dari teman sekelompok; d) menyimpulkan jawaban akhir dari diskusi 

kelompok. Siswa AHAS, CA, MO, VA, NF, SMD memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup, hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 

deskriptor yang tidak tampak. Siswa BAH, FSS, RSP dan memperoleh skor 3 
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dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 

deskriptor yang tidak tampak.  

6. Memperhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik). 

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator memperhatikan gambar-gambar 

yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) memperoleh skor rata-rata 2,9 

dengan kategori baik. Deskriptor pada indikator memperhatikan gambar-gambar 

yang ditayangkan dalam CD Interaktif yaitu: a) siswa mengamati gambar yang 

ditampilkan dalam CD Interaktif; b) siswa terampil menjawab pertanyaan dalam 

perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif; c) siswa aktif bertanya untuk 

mendapat kejelasan dari gambar dan perintah yang ditayangkan dalam CD 

Interaktif; d) siswa menyimpulkan hasil dari penayangan CD Interaktif. Siswa 

RSP memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak. Siswa AHAS, BAH, CA, FSS, MO, NF dan SMD 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Siswa VA dan RV memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup, hal tersebut ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang 

tampak.  

7. Menulis simbol-simbol angka matematika secara langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) memperoleh 
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skor rata-rata 3,3 dengan kategori sangat baik. Siswa CA, FSS, RSP, dan RV 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan 

4 deskriptor yang tampak yaitu: a) dapat menulis simbol-simbol angka secara 

benar; b) dapat menyelesaikan persoalan dengan menuliskan secara langsung 

tanpa adanya bantuan benda konkret dan gambar; c) dapat mengeklik secara 

langsung jawaban soal di CD Interaktif dari penulisan simbol angka; d) menyalin 

simbol-simbol angka yang dituliskan guru. Siswa AHAS, BAH, MO,VA, dan 

SMD memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Siswa NF 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan 2 deskriptor 

yang tampak. 

8. Aktif menjawab pertanyaan yang ada dalam CD interaktif. 

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif memperoleh skor rata-rata 2,7 dengan kategori baik. Siswa 

CA memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa menjawab soal dengan teman 

sekelompoknya; b) siswa mengeklik jawaban yang dianggap benar; c) Siswa 

mengulang jawaban jika masih salah; d) mengajukan pertanyaan jika ada yang 

belum jelas. Siswa AHAS, RSP, VA, SMD, dan RV memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak. Siswa BAH, 
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FSS, MO, dan NF memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak. 

9. Ketertiban ketika mendapat penghargaan dari guru.  

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru memperoleh skor rata-rata 3,4 dengan kategori sangat 

baik. Siswa AHAS, BAH, RSP, VA, dan SMD memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

siswa merasa senang dengan penghargaan yang diperoleh; b) siswa merasa 

bangga atas hasil yang diperoleh; c) siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif 

lagi; d) siswa berterima-kasih kepada guru. Siswa FSS, MO, NF, dan RV 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Siswa CA memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 

deskriptor yang tidak tampak.  

10. Aktif menjawab soal evaluasi. 

Berdasarkan tabel 4.11 pada indikator aktif menjawab soal evaluasi 

memperoleh skor 3,1 dengan kategori baik. Siswa FSS dan RSP memperoleh skor 

4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang; b) siswa menjawab soal 

evalusi sendiri tanpa mencontek jawaban milik teman; c) siswa menjawab soal 

evaluasi dengan benar; d) siswa menjawab soal evaluasi dengan penuh semangat. 
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Siswa AHAS, CA, MO, VA, NF, SMD, dan RV memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor 

yang tidak tampak. Siswa BAH memperoleh skor 2 dengan kategori cukup yang 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak.  

c) Paparan Hasil belajar ranah kognitif siswa  

Berikut ini adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siklus II 

pertemuan 1. Berikut ini hasil belajar 10 siswa terteliti pada siklus II pertemuan 1. 

Tabel 4.13 

Data Hasil belajar 10 siswa Terteliti Siklus II pertemuan 1 

Nilai Frekuensi Kualifikasi 

61 – 100 5 Tuntas 

0 –61  5 Tidak Tuntas 

Jumlah  10  

 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa terdapat 5 siswa dari 10 siswa 

terteliti yang tidak mengalami ketuntasan dalam belajar. Nilai terendah yang 

diperoleh sebesar 20 dan nilai tertinggi mencapai 100.  

Adapun hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus II pertemuan 1 diperoleh 

data sebagai berikut. 

 

Tabel 4.14 

Data Hasil Belajar Siswa II pertemuan 1 

Nilai Frekuensi Kualifikasi 

61 – 100 29 Tuntas 

0 – 60  8 Tidak Tuntas  

Jumlah  38  
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Rata-rata  73,5 

Nilai terendah  20 

Nilai tertinggi 100 

Peresentase ketuntasan 78,4% 

Persentase ketidaktuntasan  21,6% 

 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar ranah 

kognitif siswa sebesar 73,5 dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi mencapai 100. 

Persentase ketuntasan klasikal yang telah dicapai adlah 78,4% (29 siswa dari 37 

siswa), sedangkan persentase ketidaktuntasan yang dicapai sebesar 21,6% (8 dari 37 

siswa). Berikut ini persentase ketuntasan belajar klasikal siklus II pertemuan 1. 

 

Gambar 4.22 Diagram Lingkaran Ketuntasan Klasikal Siklus II pertemuan 1. 

 

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa, maka disajikan 

perbandingan data siklus I pertemuan 2 dengan siklus II pertemuan 1 berikut ini. 

78.40%

21.60%

Persentase Ketuntasan Belajar 
Klasikal Siklus II Pertemuan 1

Persentase 
Ketuntasan

Persentase 
Ketidaktuntasan
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Tabel 4.15 

Peningkatan Hasil belajar Ranah Kognitif Siswa 

Data Siklus I pertemuan 2 dengan Data Siklus II pertemuan 1 

No Pencapaian 
Data Siklus I 

pert 2 

Data Siklus II 

pert 1 

1. Nilai Terendah 20 20 

2. Nilai Tertinggi 100 100 

3. Nilai Rata-Rata 72,7 73,6 

4. Persentase Ketuntasan Klasikal 75,7% 78,4% 

5. Persentase Ketidaktutasan Klasikal 24,3% 21,6% 

6. Jumlah Siswa Tuntas 28 29 

7. Jumlah Siswa Tidak Tuntas 9 8 

 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa perolehan nilai rata-rata siswa 

pada siklus I pertemuan 2 sebesar 72,7 dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 

100. Sebanyak 28 siswa (75,7%) yang berhasil mencapai ketuntasan belajar. Setelah 

dilaksanakn pembelajaran pada siklus II pertemuan 1 memperoleh nilai rata-rata 

siswa mengalami peningkatan menjadi 73,6 dengan nilai terendah 20 dan nilai 

tertinggi 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar juga 

mengalami peningkatan menjadi 29 siswa (78,4%). 

4.1.2.2.3. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan untuk mengkaji proses pembelajaran dan menganalisi data 

hasil pengamatan. Refleksi tindakan siklus II pertemuan 1 ini berdasarkan masalah-

masalah yang muncul selama pelaksanaan tindakan yang dapat dilihat dari indikator 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Adapun permasalahan selama 

pembelajaran pada siklus II pertemuan 1 sebagai berikut. 
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a. Masih ada siswa yang malu-malu bertanya ketika ada kesempatan siswa untuk 

bertanya pada guru, sehingga masih ada siswa yang tidak paham dengan 

permasalahan atau soal yang diberikan guru. 

b. Masih ada siswa yang kurang disiplin sehingga membuat suasana kelas menjadi 

tidak kondusif. 

c. Guru dalam melaksakan pembelajaran masuk dalam kategori sangat baik dengan 

memperoleh skor 35. 

d. Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori baik dengan jumlah skor 

rata-rata yang diperoleh sebesar 31,8. 

e. Hasil tes evaluasi menunjukkan masih ada 21,6% siswa yang belum tuntas, 

ketuntasan belajar mencapai 78,4%. 

4.1.2.2.4 Revisi 

Berdasakan permasalahan yang telah dijelaskan, maka hal-hal yang perlu 

diperbaiki untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah sebagai berikut. 

a. Guru harus lebih memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran 

sehingga siswa tidak malu-malu jika ada materi atau penjelasan guru yang belum 

dipahami. 

b. Guru memberikan teguran kepada siswa yang kurang disiplin selama proses 

pembelajaran. 
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c. Hasil belajar siswa perlu ditingkatkan lagi, karena belum mencapai ketuntasan 

klasikal yang ditetapkan dalam indikator keberhasilan penelitian yaitu sebesar 

85%. 

4.1.4.2. Pelaksanaan Siklus II pertemuan 2 

a) Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 2 dilaksanakan pada: 

nama sekolah : SD Tambakaji 01 Semarang 

hari/tanggal : Kamis, 12 September 2013 

kelas/semester : IVB (empat B)/1 (satu) 

Alokasi waktu : 3 x 35 menit  

b) Uraian kegiatan: 

Kegiatan pembelajarannya meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti 

dan kegiatan akhir. 

1. Pra Kegiatan 

Pra kegiatan pembelajaran berlangsung selama 10 menit. Dalam pra 

kegiatan pembelajaran guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdoa 

dan presensi. Dilanjutkan dengan pengkondisian kelas dengan merapikan tempat 

duduk siswa dan menanyakan apakah siswa siap mengikuti pelajaran. 

2. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal ini berlangsung selama 10 menit. Guru melakukan 

apersepsi dengan menanyakan “ibu mempunyai 12 apel, akan dibagikan kepada 

ketiga anaknya. Berapakah jumlah apel yang didapat setiap anak?”. Siswa RDZ, 
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NWS, dan DMF menunjuk tangan dan menjawab “3 bu” kemudian guru 

membenarkannya lalu menanyakan “Bagaimana cara menghitungnya?”, tidak ada 

siswa yang menjawab. Guru menginformasikan materi yang dipelajari adalah 

pembagian, “masalah yang tadi ibu tanyakan tadi dapat diselesaikan dengan 

pembagian”. Guru melanjutkan dengan menyampaikan tujuan serta 

mempersiapkan media pembelajaran yaitu berupa laptop dan LCD. Siswa dibagi 

dalam 6 kelompok untuk memudahkan dalam melakukan pembelajaran, yaitu 

setiap kelompoknya akan diberi 1 laptop untuk membuka CD Interaktif. Guru 

juga memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif dalam mengikuti 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

3. Kegiatan Inti 

Penyajian informasi melalui benda konkret yang disajikan dalam CD 

Interaktif 

Sintaks yang pertama adalah penyajian informasi melalui benda konkret 

yang disajikan dalam CD Interaktif.. Dalam kegiatan ini siswa dibagi ke dalam 6 

kelompok yang telah ditentukan sebelumnya oleh guru. Kemudian siswa 

menyesuaikan dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok disediakan laptop 

untuk melihat materi dan soal-soal yang dikemas dalam CD Interaktif. Guru 

menyuruh siswa untuk memperhatikan materi tentang menemukan pembagian 

dengan hasil bagi dibawah 100 dan menyelesaikan soal cerita tentang pembagian 

bersisa yang ada pada CD Interaktif. Penyajian informasi melalui benda konkret 
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yang disajikan dalam CD Interaktif tersebut berupa langkah-langkah 

menyelesaiakan masalah tentang pembagian dengan menggunakan benda konkret. 

Ketika siswa membaca dan memperhatikan materi pelajaran guru juga 

memberikan penjelasan mengenai materi yang sedang siswa pelajari dengan 

disertai contoh menggunakan kartu nilai tempat yang isinya berupa manik-manik 

atau kancing. 

Materi diawali dengan pengenalan masalah berupa contoh soal mengenai 

menemukan pembagian dengan hasil bagi dibawah 100.  

 

Gambar 4.23 Permasalahan tentang menemukan pembagian dibawah 100 

 Dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Yaitu penyelesaian masalah 

menggunakan benda konkret. Benda konkret yang digunakan disini adalah kartu nilai 

tempat yang teridi dari kartu nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan 

yang masing-masingnya berisi kancing.  
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Gambar 4.24 Penyelesaian tentang menemukan pembagian dibawah 100 

dengan benda nyata 

 

Siswa mempraktekan sendiri dengan benda konkret 

Sintaks yang kedua adalah siswa mempraktekan sendiri dengan benda 

konkret. Siswa mempraktekan dengan menggunakan kartu nilai tempat yaitu kartu 

nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan. Siswa mempraktekan dan 

menyelesaikan masalah perkalian bilangan dua angka dan satu angka dengan 

bimbingan dari guru.Setelah siswa mempraktekan, gurupun bertanya pada siswa 

“berapakah kancing yang ada dalam setiap kotaknya? Apakah kalian sudah 

menemukan jawabannya?”. Guru meminta setiap kelompok untuk menyebutkan 

hasilnya. 

Penyajian informasi dengan menggunakan CD Interaktif yang mencakup 

gambar-gambar didalamnya (ikonik) 

Sintaks yang ketiga yaitu Penyajian informasi dengan menggunakan CD 

Interaktif yang mencakup gambar-gambar didalamnya (ikonik). Dalam tahapan ini 
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siswa memperhatikan penyelesaian masalah tentang menemukan pembagian dengan 

hasil bagi dibawah 100 dengan menggunakan gambar kartu nilai tempat yang ada 

pada CD Interaktif. 

 

Gambar 4.25 Penyelesaian tentang menemukan pembagian dibawah 100 dengan 

gambar 

Guru menjelaskan bagaimana menyelesaiakan masalah pembagian dengan 

gambar kartu nilai tempat kepada siswa. Tahapan selanjutnya guru meminta siswa 

untuk menyelesaiakan masalah tentang menemukan pembagian dengan hasil bagi 

dibawah 100 dengan menggunakan cara bersusun. Setelah selesai siswa 

mencocokkan jawaban dan membuka menu penyelesaian masalah tentang 
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menemukan pembagian dengan hasil bagi dibawah 100 dengan menggunakan cara 

bersusun.  

 

Gambar 4.26 Penyelesaian tentang menemukan pembagian dibawah 100 dengan 

cara bersusun 

Setelah materi tentang menemukan pembagian dengan hasil bagi dibawah 100 

selesai. Guru melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang menyelesaikan soal cerita 

tentang pembagian bersisa yang penyelesaiannya sama seperti materi pertama yaitu 

dengan menggunakan benda nyata atau kartu nilai tempat yang berisi kancing, 

penyelesaian dengan gambar serta pernyelesaian dengan menggunakan cara bersusun. 

Pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan yang harus dikerjakan di dalam 

CD Interaktif (simbolik) 

Sintaks yang keempat yaitu pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan di dalam CD Interaktif (simbolik). Siswa mengerjakan soal 

latihan yang ada pada CD Interaktif. Guru memberikan lembar kerja kelompok untuk 

setiap kelompok, lembar kerja tersebut berupa cara-cara mengerjakannya kemudian 
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siswa mencocokkan jawaban dalam CD Interaktif apakah sudah benar atau belum dan 

apakah harus mengulang mengerjakan lagi. 

 

Gambar 4.27 Soal Latihan dalam CD Interaktif 

Penilaian respon 

Sintaks yang kelima yaitu penilaian respon. Setelah siswa memilih dan 

mengeklik salah satu jawaban dari a,b,c, atau d maka akan mendapatkan respon dari 

CD interaktif, jika jawabannya benar akan muncul pemberitahuan bahwa 

jawabannya benar dan mendapat poin 100. 

Pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai, program akan memberikan 

balikan. Apakah telah sukses/ berhasil atau harus mengulang 

Sintaks yang keenam yaitu pemberian balikan respon. Terdapat menu cek 

jawaban serta lanjut ke soal berikutnya dan jika salah maka akan mengulang. 

Respon benar akan melanjutkan soal berikutnya dan respon salah akan mengulang 

menjawab soal sampai benar. 

Pengulangan 
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 Sintaks yang ketujuh yaitu pengulangan, jika jawaban yang dipilih salah dan 

tidak sesuai dengan jawaban maka siswa harus mengulang lagi sampai menemukan 

jawaban yang benar. Siswa tidak akan mengulang jika ia sudah menjawab soal 

dengan benar. 

 

Gambar 4.28 Respon dari CD Interaktif 

Segmen pengaturan pelajaran 

Sintaks yang kedelapan yaitu segmen pengaturan pelajaran. Setelah selesai 

siswa menarik kesimpulan dari hasil diskusi dalam menyelesaikan soal-soal yang ada 

di CD Interaktif. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

4. Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir berlangsung selama 20 menit. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya jika masih ada yang belum paham mengenai materi 

yang sudah dipelajari.Kemudian guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah dipelajari dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran 
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yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah pembagian dapat menggunakan 3 tahapan 

yaitu dengan benda konkret atau nyata, kemudian gambar dan dari benda konkret 

serta gambar dapat ditemukan cara yang praktis yaitu dengan menghitung secara 

langsung dengan cara bersusun.Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa untuk dikerjakan secara individu. Setelah siswa selesai dan mengumpulkan 

pekerjaannya, kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.1.2.3. Observasi 

a) Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus II pertemuan 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.16 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II pertemuan 2 

 

No Indikator keterampilan guru 
Deskriptor 

Skor 
a b C D 

1 Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 
Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
√ √ √ √ 4 

3 Membuka pelajaran. √ √ - √ 3 

4 

Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam 

CD Interaktif. 

√ √ √ √ 4 

5 
Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret.  
√ √ √ √ 4 

6 
Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  
√ √ √ √ 4 

7 
Mengarahkan siswa dalam memanipulasi 

simbol-simbol secara langsung dan tidak 

ada kaitannya lagi dengan obyek. 
√ √ √ √ 4 
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8 

Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
√ √ √ √ 4 

9 Memberikan penghargaan kepada siswa.  √ √ √ √ 4 

10 Menutup pelajaran. √ √ √ √ 4 

Jumlah skor 39 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.16 bahwa hasil observasi keterampilan guru pada 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus II pertemuan 2 mendapatkan skor 39 dengan rerata skor 3,9 dan tingkat 

keberhasilannya 97,5% serta berkategori sangat baik. Berikut uraian setiap indikator 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Merencanakan pembelajaran 

Pada indikator merencanakan guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar; b) merancang rencana 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan peneerapan teori Bruner; c) merancang 

bahan ajar; d) merancang instrumen penilaian sebagai alat evaluasi. 

2. Mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif. 

Pada indikator mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif, guru 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak yaitu: a) memasukkan materi ajar kedalam CD 

Interaktif; b) Membuat video yang berisi pemecahan masalah menggunakan 

benda konkret dalam CD Interaktif; c) memasukkan soal latihan ke dalam CD 
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Interaktif beserta nilainya; dan d) membuat menu-menu seperti sk/kd, indikator, 

materi, dan soal latihan dalam CD Interaktif. 

3. Membuka pelajaran. 

Pada indikator membuka pelajaran, guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

mengadakan apersepsi sesuai dengan materi yang akan dipelajari; b) 

menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran;; serta c) Menumbuhkan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak 

yaitu: menyampaikan tujuan pembelajaran, hal tersebut tampak ketika setelah 

apersepsi guru langsung menyiapkan media dan tidak menyampaikan tujuan 

pembelajaran terlebih dahulu. 

4. Mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif. 

Pada indikator mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi 

melalui benda konkret dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif, 

guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) mengarahkan siswa untuk membuka 

CD Interaktif; b) mengarahkan siswa untuk membuka menu yang berisi 

penyajian informasi melalui benda konkret yang ada pada CD Interaktif; c) 

Mengarahkan siswa untuk memahami materiyang berisi penyajian informasi 

melalui benda konkret berupa foto dalam CD Interaktif yaitu dengan 



176 

 

 

memberikan penjelasan, d) mengarahkan siswa untuk menutup menu yang berisi 

penyajian informasi melalui benda konkret dan kembali ke menu utama dalam 

CD Interaktif.  

5. Membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret. 

Pada indikator membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda 

konkret, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang benda yang digunakan; b) membimbing siswa baik 

perorangan maupun kelompok dalam memanipulasi benda-benda konkret; c) 

Menunjukkan manipulasi benda konkret dengan penjelasan yang jelas sesuai 

dengan materi; dan d) Menggunakan benda konkret sesuai dengan persoalannya. 

6. Memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif. 

Pada indikator memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah 

kepada siswa dengan CD Interaktif, guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 4 deskriptor yang tampak yaitu: 

a) menayangkan CD Interaktif sesuai dengan materi yang diajarkan; b) 

menciptakan interaksi yang menarik dengan penayangan materi pada CD 

Interaktif; c) memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang 

menimbulkan tantangan siswa dengan CD Interaktif; d) memberikan gambaran 

yang jelas untuk memudahkan pemahaman materi. 
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7. Mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan 

tidak ada kaitannya lagi dengan obyek. 

Pada indikator mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung dan tidak ada kaitannya lagi dengan obyek, guru memperoleh 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 4 

dskriptor yang tampak yaitu: a) memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi dan tidak lagi menggunakan benda konkret ataupun 

tayangan CD Interaktif; b) memberikan waktu pada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab; c) memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang telah 

disampaikan kepada siswa; d) guru meminta siswa untuk menuliskan simbol-

simbol dari pertanyaan yang diajukan dengan benar. 

8. Memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan respon apakah harus 

mengulang atau tidak. 

Pada indikator memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan 

respon apakah harus mengulang atau tidak, guru memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: 

a) memberikan pengarahan sebelum mengerjakan soal bahwa setiap soal yang 

dijawab benar akan ada nilainya serta jika salah aka nada pengulangan sampai 

benar; b) memberikan pengarahan soal mana yang harus diulang jawabannya 

sampai benar; c) memberikan penjelasan tentang solusi pemecahannya; d) 

Menyimpulkan nilai akhir yang didapat setiap kelompok. 



178 

 

 

9. Memberikan penghargaan kepada siswa. 

Pada indikator memberikan penghargaan kepada siswa, guru memperoleh 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor 

yang tampak yaitu: a) penghargaan diberikan kepada siswa secara jelas dan 

menyebutkan namanya; b) pemberian penghargaan diberikan dengan segera 

ketika muncul respon siswa yang diharapkan; c) penghargaan diberikan kepada 

siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran; d) Penghargaan diberikan secara 

bervariasi. 

10. Menutup pelajaran. 

Pada saat menutup pelajaran, guru memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran; b) memberikan refleksi 

dengan mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung; c) Memberikan soal evaluasi; d) memberikan 

tindak lanjut. 

b) Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran matematika melalui 

penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siklus II pertemuan 2 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.17 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II pertemuan 2 

N

o 
Indikator 

Nama Siswa 

Jum- 

lah 

Skor 

Rata

-rata 

skor 

Kategori 

A

H

A

S 

B

A

H 

C

A 

F

S

S 

M

O 

R

S

P 

V

A 

N

F 

S

M

D 

R

V 

 

1 
Menyiapkan diri 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,0 

 

Sangat 

Baik 

2 Keaktifan bertanya 

dan menjawab dalam 

kegiatan apersepsi 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 37 3,7 
Sangat 

Baik  

3 Kesiapan membuka 

CD Interaktif dengan 

mengoperasi-kan 

computer 

4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 37 3,7 Baik  

4 Keaktifan dalam 

memanipulasi benda-

benda konkret 

(enaktif). 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3,9 
Sangat 

Baik 

5 Keaktifan dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 33 3,3 
Sangat 

Baik 

6 Memperhati-kan 

gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam 

CD Interaktif (ikonik). 

4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 36 3,6 
Sangat 

Baik 

7 Menulis simbol-

simbol angka 

matematika secara 

langsung dari materi 

yang diajarkan  

(simbolik). 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3,9 
Sangat 

Baik 
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8 Aktif menjawab 

pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 36 3,6 
Sangat 

Baik  

9. Ketertiban ketika 

mendapat 

penghargaan dari guru 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 38 3,8 
Sangat 

Baik  

10 Aktif menjawab soal 

evaluasi 
3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 32 3,2 Baik 

Jumlah rata-rata Skor 
368 36,8 Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

pada siklus II pertemuan 2 memperoleh rata-rata skor 36,8 dengan kategori sangat 

baik. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Menyiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator menyiapkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran memperoleh skor 4,0 dengan kategori sangat baik. Semua siswa 

terteliti sudah memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) datang tepat waktu 

sebelum pelajaran dimulai; b) menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar; c) memperhatikan penjelasan guru untuk memulai 

pelajaran; d) tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing.  
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2. Keaktifan bertanya dan menjawab dalam kegiatan apersepsi. 

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi memperoleh skor rata-rata 3,7 dengan kategori sangat 

baik. Siswa AHAS,FSS dan VA memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak. Siswa BAH, CA, MO, 

RSP, NF, SMD dan RV memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. 

3. Kesiapan membuka CD Interaktif dengan mengoperasikan komputer. 

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan komputer memperoleh skor rata-rata 3,7 dengan kategori 

sangat baik. Siswa AHAS, BAH, CA, FSS, MO, RSP, dan NF mendapatkan skor 

4 dengan kategori sangat baik, hal itu ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang 

tampak yaitu: a) berani membuka komputer dengan benar; b) aktif dalam 

membuka CD Interaktif yang ada pada computer; c) bertanya pada guru jika ada 

yang tidak dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif; d) tertib saat 

mengoperasikan komputer. Siswa VA, SMD dan RV memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 

deskriptor yang tidak tampak.  

4. Keaktifan dalam memanipulasi benda-benda konkret (enaktif). 

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator keaktifan dalam memanipulasi benda-

benda konkret (enaktif) memperoleh skor rata-rata 3,9 dengan kategori sangat 
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baik. Semua siswa memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik kecuali siswa 

MO yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) menata manipulasi benda konkret; b) 

menggabungkan manipulasi benda konkret; c) bertanya pada guru jika belum 

paham dalam manipulasi benda konkret; d) menyimpulkan hasil akhir dari 

manipulasi benda konkret yang sudah dilakukan.  Siswa MO masih memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak.  

5. Keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok memperoleh skor rata-rata 3,3 dengan kategori sangat baik. Deskriptor 

pada indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok memperoleh yaitu: a) 

mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok; b) mengajukan pertanyaan 

yang kurang jelas pada teman sekelompok atas pendapatnya; c) menyanggah 

pendapat dari teman sekelompok; d) menyimpulkan jawaban akhir dari diskusi 

kelompok. Siswa AHAS, MO, RSP, VA, NF, SMD dan RV  memperoleh skor 3 

dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 

deskriptor yang tidak tampak. Siswa BAH dan FSS memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. Siswa 

CA memperoleh skor 2 dengan kategori kurang yang ditunjukkan dengan 2 

deskriptor tampak dan 2 deskriptor yang tidak tampak.  

6. Memperhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik). 
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Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator memperhatikan gambar-gambar 

yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) memperoleh skor rata-rata 3,6 

dengan kategori sangat baik. Deskriptor pada indikator memperhatikan gambar-

gambar yang ditayangkan dalam CD Interaktif yaitu: a) siswa mengamati gambar 

yang ditampilkan dalam CD Interaktif; b) siswa terampil menjawab pertanyaan 

dalam perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif; c) siswa aktif bertanya 

untuk mendapat kejelasan dari gambar dan perintah yang ditayangkan dalam CD 

Interaktif; d) siswa menyimpulkan hasil dari penayangan CD Interaktif. Siswa 

AHAS, CA, FSS, MO, VA, dan NF memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. Siswa BAH, RSP, SMD 

dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak.  

7. Menulis simbol-simbol angka matematika secara langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) memperoleh 

skor rata-rata 3,9 dengan kategori sangat baik. Semua siswa memperoleh skor 4 

kecuali NF yang memperoleh skor 3. Skor 4 ditunjukkan dengan 4 deskriptor 

yang tampak, sedangkan skor 3 ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak. 

Deskriptornya yaitu: a) dapat menulis simbol-simbol angka secara benar; b) dapat 

menyelesaikan persoalan dengan menuliskan secara langsung tanpa adanya 
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bantuan benda konkret dan gambar; c) dapat mengeklik secara langsung jawaban 

soal di CD Interaktif dari penulisan simbol angka; d) menyalin simbol-simbol 

angka yang dituliskan guru.  

8. Aktif menjawab pertanyaan yang ada dalam CD interaktif. 

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif memperoleh skor rata-rata 3,6 dengan kategori sangat baik. 

Siswa AHAS, CA, MO,SMD dan RV  memperoleh skor 4 dengan kategori sangat 

baik, hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa 

menjawab soal dengan teman sekelompoknya; b) siswa mengeklik jawaban yang 

dianggap benar; c) Siswa mengulang jawaban jika masih salah; d) mengajukan 

pertanyaan jika ada yang belum jelas. Siswa BAH, FSS, RSP, dan NF 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak.  

9. Ketertiban ketika mendapat penghargaan dari guru.  

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru memperoleh skor rata-rata 3,8 dengan kategori sangat 

baik. Siswa AHAS, BAH, FSS, MO, RSP, VA, NF dan SMD memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) siswa merasa senang dengan penghargaan yang diperoleh; b) siswa 

merasa bangga atas hasil yang diperoleh; c) siswa menjadi termotivasi untuk lebih 

aktif lagi; d) siswa berterima-kasih kepada guru. Siswa CA dan RV memperoleh 
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skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak 

dan 1 deskriptor yang tidak tampak.  

10. Aktif menjawab soal evaluasi. 

Berdasarkan tabel 4.17 pada indikator aktif menjawab soal evaluasi 

memperoleh skor 3,2 dengan kategori baik. Siswa FSS, MO dan RSP 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang; 

b) siswa menjawab soal evalusi sendiri tanpa mencontek jawaban milik teman; c) 

siswa menjawab soal evaluasi dengan benar; d) siswa menjawab soal evaluasi 

dengan penuh semangat. Siswa AHAS, BAH, CA, VA, NF, SMD, dan RV 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak.  

c) Paparan Hasil belajar ranah kognitif siswa  

Berikut ini adalah data hasil belajar ranah kognitif siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pada siklus II 

pertemuan 2. Berikut ini hasil belajar 10 siswa terteliti pada siklus II pertemuan 2. 

Tabel 4.18 

Data Hasil belajar 10 siswa Terteliti Siklus II pertemuan 2 

Nilai Frekuensi Kualifikasi 

61 – 100 5 Tuntas 

0 –61  5 Tidak Tuntas 

Jumlah  10  
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Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa terdapat 5 siswa dari 10 siswa 

terteliti yang tidak mengalami ketuntasan dalam belajar. Nilai terendah yang 

diperoleh sebesar 20 dan nilai tertinggi mencapai 100.  

Adapun hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus II pertemuan 2 diperoleh 

data sebagai berikut. 

Tabel 4.19 

Data Hasil Belajar Siswa II pertemuan 2 

Nilai Frekuensi Kualifikasi 

61 – 100 32 Tuntas 

0 – 60  5 Tidak Tuntas  

Jumlah  37  

Rata-rata  82,16 

Nilai terendah  40 

Nilai tertinggi 100 

Peresentase ketuntasan 86,5% 

Persentase ketidaktuntasan  13,5% 

 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar ranah 

kognitif siswa sebesar 82,16 dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi mencapai 

100. Persentase ketuntasan klasikal yang telah dicapai adalah 86,5% (32 siswa dari 37 

siswa), sedangkan persentase ketidaktuntasan yang dicapai sebesar 13,5% (5 dari 37 

siswa). Berikut ini persentase ketuntasan belajar klasikal siklus II pertemuan 2. 
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Gambar 4.29 Diagram Lingkaran Ketuntasan Klasikal Siklus II pertemuan 2. 

 

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar ranah kognitif siswa, maka disajikan 

perbandingan data siklus II pertemuan 1 dengan siklus II pertemuan 2 berikut ini. 

Tabel 4.20 

Peningkatan Hasil belajar Ranah Kognitif Siswa 

Data Siklus II pertemuan 1 dengan Data Siklus II pertemuan 2 

No Pencapaian 
Data Siklus II 

pert 1 

Data Siklus II 

pert 2 

1. Nilai Terendah 20 40 

2. Nilai Tertinggi 100 100 

3. Nilai Rata-Rata 73,6 82,16 

4. Persentase Ketuntasan Klasikal 75,7% 86,5% 

5. Persentase Ketidaktutasan Klasikal 24,3% 13,5% 

6. Jumlah Siswa Tuntas 28 32 

7. Jumlah Siswa Tidak Tuntas 9 5 

 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa perolehan nilai rata-rata siswa 

pada siklus II pertemuan 1 sebesar 73,6 dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 

100. Sebanyak 28 siswa (75,7%) yang berhasil mencapai ketuntasan belajar. Setelah 

86.50%

13.50%

Persentase Ketuntasan Belajar 
Klasikal Siklus II Pertemuan 2

Persentase 
Ketuntasan

Persentase 
Ketidaktuntasan
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dilaksanakn pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 memperoleh nilai rata-rata 

siswa mengalami peningkatan menjadi 82,16 dengan nilai terendah 20 dan nilai 

tertinggi 100. Jumlah siswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar juga 

mengalami peningkatan menjadi 32 siswa (86,5%). 

4.1.2.5. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan untuk mengkaji proses pembelajaran dan menganalisi data 

hasil pengamatan. Refleksi tindakan siklus II pertemuan 2 ini berdasarkan masalah-

masalah yang muncul selama pelaksanaan tindakan yang dapat dilihat dari indikator 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Adapun permasalahan selama 

pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 sebagai berikut. 

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 terlihat serius menghitung dengan kartu 

nilai tempat serta berdiskusi pada saat mengerjakan lembar kerja kelompok. 

b. Guru dalam melaksakan pembelajaran masuk dalam kategori sangat baik dengan 

memperoleh skor 39. 

c. Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori sangat baik dengan jumlah 

skor rata-rata yang diperoleh sebesar 36,8. 

d. Hasil tes evaluasi menunjukkan masih ada 13,5% (5 dari 37 siswa) siswa yang 

belum tuntas, ketuntasan belajar mencapai 86,5%. 
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Berdasarkan data hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran matematika 

melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

meningkat pada siklus II pertemuan 2. Berikut ini disajikan hasil pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada siklus I pertemuan 1, siklus I 

pertemuan 2, siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2. 

Tabel 4.21 

Data keterampilan guru siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II 

pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2. 

No Indikator Keterampilan Guru 

Siklus 

I pert 

1 

Siklus 

I pert 2 

Siklus 

II pert 

1 

Siklus 

II pert 2 

1 Merencanakan pembelajaran 4 4 4 4 

2 Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
4 4 4 4 

3 Membuka pelajaran. 3 4 3 3 

4 Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyajian informasi melalui benda 

konkret dalam bentuk foto yang 

disajikan dalam CD Interaktif. 

3 3 4 4 

5 Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret. 
4 4 4 4 

6 Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa 

dengan CD Interaktif. 
4 3 4 4 

7 Mengarahkan siswa dalam 

memanipulasi simbol-simbol secara 

langsung dan tidak ada kaitannya lagi 

dengan obyek. 

3 4 3 4 

8 Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
2 3 4 4 

9 Memberikan penghargaan kepada siswa. 4 3 4 4 

10 Menutup pelajaran. 2 4 4 4 

Jumlah skor 33 35 38 39 

Kategori 
Baik 

 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik  

Sangat 

Baik  



190 

 

 

Berdasarkan tabel 4.21 disimpulkan bahwa keterampilan guru pada 

pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

mengalami peningkatan. Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 sebesar 33 

mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 35, meningkat pada siklus 

II pertemuan 1 menjadi 38, dan mengalami peningkatan pada siklus II pertemuan 2 

menjadi 39. 

Untuk aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus 

II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2 dapat disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.22 

Data aktivitas siswa siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, 

dan siklus II pertemuan 2 

No Indikator Aktivitas Siswa 
Siklus I 

pert 1 

Siklus I 

pert 2 

Siklus II 

pert 1 

Siklus II 

pert 2 

1 Menyiapkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran. 
2,9 3,7 4,0 4,0 

2 Keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi 
1,1 1,2 2,8 3,7 

3 Kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasi-kan komputer 
1,7 2,5 3,1 3,7 

4 Keaktifan dalam memanipulasi benda-

benda konkret (enaktif). 
1,9 3,1 3,5 3,9 

5 Keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok. 
0,8 3,5 2,4 3,3 

6 Memperhati-kan gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif 

(ikonik). 

1,7 2,4 2,9 3,6 

7 Menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi 

yang diajarkan  (simbolik). 

2,0 2,9 3,3 3,9 

8 Aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif 
0,9 3,3 2,7 3,6 

9 Ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru 
2,3 2,7 3,4 3,8 

10 Aktif menjawab soal evaluasi 1,9 2,8 3,1 3,2 

 Jumlah Rata-Rata  16,8 24,1 31,8 36,8 

Kategori 
Kurang 

(D) 

Cukup 

(C ) 
Baik  (B ) 

Sangat 

Baik 

(A) 
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Berdasarkan tabel 4.22 disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran 

matematika melaui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif mengalami 

peningkatan. Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 sebesar 16,8 mengalami 

peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 24,1 yang meningkat pada siklus II 

pertemuan 1 menjadi 31,8 dan mengalami peningkatan pula pada siklus II pertemuan 

2 menjadi 36,8. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 1, siklus I 

pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2 disajikan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.23 

Analisis Data Awal Prasiklus, siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II 

pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2. 

No Pencapaian 
Data Awal 

Prasiklus 

Siklus 

I pert 

1 

Siklus 

I pert 

2 

Siklus 

II pert 

1 

Siklus 

II pert 

2 

1 Rata-rata 58,37 70,27 72,7 73,6 82,2 

2 Nilai terendah 10 10 20 20 40 

3 Nilai tertinggi  90 100 100 100 100 

4 Siswa yang tuntas 17 26 28 29 32 

5 Siswa yang belum tuntas 20 11 9 8 5 

6 Persentase ketuntasan 45,9% 72,2% 75,7% 78,4% 86,5% 

7 Persentase ketidaktuntasan  54,1% 27,8% 24,3% 21,6% 13,5% 

 

Berdasarkan tabel 4.23 simpulkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika memlui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

mengalami peningkatan. Hasil belajar ranah kognitif prasiklus sebesar 45,9%, pada 

siklus I pertemuan 1 mengalami peningkatan 72,2%, mengalami peningkatan pada 
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siklus I pertemuan 2 menjadi 75,7%, meningkat pada siklus II pertemuan 1 menjadi 

78,4%, dan mengalami peningkatan pula pada siklus II pertemuan 2 menjadi 86,5%. 

Berdasarkan data tentang keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa yang telah dijelaskan, diketahui bahwa indikator keberhasilan yang meliputi: 1) 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner 

berbantuan CD Interaktif mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus II 

pertemuan 2 skor yang diperoleh mecapai 39 dengan kategori sangat baik; 2) aktivitas 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan 

CD Interaktif mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus II pertemuan 2 

skor yang diperoleh adalah 36,8 dengan kategori sangat baik; 3) hasil belajar ranah 

kognitif dalam pembeljaran matematika melalui penerapan teori Bruner berbantuan 

CD Interaktif mengalami peningkatan. Pada siklus II pertemuan 2 ketuntasan klasikal 

mencapai 86,5%. Oleh karena itu pembelajaran matematika melalui penerapan teori 

Bruner berbantuan CD Interaktif pada siswa kelas IVB SD Tambakaji 01 Semarang 

berhenti sampai siklus II pertemuan 2. 

4.2 PEMBAHASAN  

4.2.1 Pemaknaan Temuan Peneliti 

Pembahasan pemaknaan hasil temuan ini difokuskan pada hasil observasi dan 

refleksi kegiatan pembelajaran matematika melalui penerapan teori Bruner 

berbantuan CD Interaktif pada siswa kelas IVB SD Tambakaji 01 Semarang dengan 
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materi perkalian dan pembagian. Dari penelitian ini diperoleh temuan-temuan 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran. 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran matematika 

melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif menunjukkan bahwa skor 

keterampilan guru mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. Keterampilan guru 

pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 33 dengan kategori baik. Setelah 

pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1, guru melakukan perbaikan-perbaikan 

dalam melaksanakan pembelajaran sehingga skor keterampilan guru mengalami 

peningkatan pada siklus I pertemuan 2 menjadi 35 dengan kategori baik. 

Keterampilan guru juga meningkat pada siklus II pertemuan 1 menjadi 38 dengan 

kategori sangat baik. Pada siklus II pertemuan 2 juga mengalami peningkatan 

menjadi 39 dengan kategori sangat baik. 

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan peningkatan skor 

ketermapailan guru setiap siklusnya, 
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Keterangan 

A = Merencanakan pembelajaran  

B = Mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif. 

C = Membuka pelajaran. 

D = Mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif. 

E = Membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret. 

F = Memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  

G = Mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan 

tidak ada kaitannya lagi dengan obyek. 

H = Memberikan pengarahan nilai yang didapat seerta balikan respon apakah harus 

mengulang atau tidak. 

I = Memberikan penghargaan kepada siswa.  

J = Menutup pelajaran. 

Gambar 4.30 Diagram Batang Peningkatan Skor Peningkatan Keterampilan Guru 

Siklus I pertemuan 1, Siklus I pertemuan 2, Siklus II pertemuan 1, Siklus II 

pertemuan 2. 
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a. Merencanakan pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menyiapkan media pada siklus I pertemuan 1, 

siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, siklus II pertemuan 2 mendapatkan 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor 

yang tampak pada setiap siklusnya, yaitu: a) merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, memilih 

sumber dan media pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, serta evaluasi; 

b) merancang bahan ajar; c) merancang alat peraga dan media pembelajaran; d) 

merancang instrumen penilaian sebagai alat evaluasi. 

Kegiatan yang tampak pada indikator merencanakan pembelajaran sesuai 

dengan pendapat Arsyad (2011:150) yang menyatakan bahwa guru merencanakan 

dan menyiapkan diri sebelumnya adalah dengan memeriksa dan memercobakan 

materi dan menentukan apa yang akan digunakan untuk membangkitkan minat, 

perhatian, dan motivasi siswa. 

b. Mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif 

Keteampilan guru dalam mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif 

pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, siklus II 

pertemuan 2  memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak, yaitu: a) mengecek kelengkapan 

komputer yang akan digunakan; b) mengecek kelengkapan seperti kabel,dll; c) 
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mempersiapkan CD Interaktif yang akan digunakan; d) mempersiapkan letak-

letak komputer yang akan digunakan. 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif 

ini juga sesuai dengan pendapat Arsyad (2011:150) yang menyatakan bahwa guru 

merencanakan dan menyiapkan diri sebelumnya adalah dengan memeriksa dan 

memercobakan materi dan menentukan apa yang akan digunakan untuk 

membangkitkan minat, perhatian, dan motivasi siswa. 

c. Membuka pelajaran. 

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran pada siklus I pertemuan 1 dan 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak yaitu: 

a) mengadakan apersepsi sesuai dengan materi yang akan dipelajari; b) 

menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran; c) menumbuhkan motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak pada siklus I 

pertemuan 1 adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada siklus I pertemuan 

2 memperoleh peningkatan skor 4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak. Siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tidak tampak pada 

siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2 adalah menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
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Kegiatan yang dalam membuka pembelajaran sesuai dengan pendapat Uzer 

Usman (dalam Rusman, 2011:81) yang menyatakan bahwa komponen membuka 

pelajaran adalah sebagai berikut: (1) menarik perhatian siswa dengan gaya 

mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang 

bervariasi; (2) menimbulkan motivasi, disertasi kehangatan dan keantusiasan, 

menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan 

memperhatikan minat dan interes siswa; (3) memberi acuan melalui berbagai 

usaha, seperti mengemukakan tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas, 

menyarankan langkah-langkah yang dilakukan, meningatkan masalah pokok yang 

akan dibahas, dan mengajukan beberapa pertanyaan; (4) memberikan apersepsi 

(kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari), sehingga 

materi yang dipelajari merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-

pisah. 

d. Mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi melalui benda konkret 

dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif. 

Keterampilan guru dalam mengarahkan siswa dalam melihat penyelesaian 

masalah dengan menggunakan benda konkret yang ada di CD Interaktif pada 

siklus I pertemuan 1 dan siklus I pertemuan 2 memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang 

tidak tampak. Deskriptor yang tampak yaitu: a) menjelaskan materi yang akan 

dipelajari; b) menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran; c) 
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mempersiapkan CD Interaktif yang akan digunakan. Deskriptor yang tidak 

tampak adalah menjelaskan kembali materi pelajaran yang dianggap penting. 

Pada siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2 meningkat dengan  

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak. 

Keterampilan guru mengarahkan siswa dalam melihat penyajian informasi 

melalui benda konkret dalam bentuk foto yang disajikan dalam CD Interaktif 

sesuai dengan keterampilan guru dalam menjelaskan. Hal tersebut sesuai 

pendapat Darmadi (2010,4), yang menyatakan kegiatan menjelaskan dalam 

kegiatan pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai 

konsep, hokum, prosedur, dan sebagainya secara objektif, membimbing siswa 

memahami pertanyaan,meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan kesempatan 

siswa untuk menghayati proses penalaran serta ,menperoleh balikan tentang 

pemahaman siswa.  

e. Membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret. 

Keterampilan membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret 

pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, siklus II 

pertemuan 2 memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tapak yaitu: a) Memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang benda yang digunakan ; b) membimbing siswa baik 

perorangan maupun kelompok dalam memanipulasi benda-benda konkret; c) 
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menunjukkan manipulasi benda konkret dengan penjelasan yang jelas sesuai 

dengan materi; d) menggunakan benda konkret sesuai dengan persoalannya. 

Keterampilan membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret 

sesuai dengan keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil dan 

perorangan. Keterampilan tersebut sesuai dengan pendapat Darmadi (2010:5) 

bahwa diskusi kelompok kecil bermanfaat bagi siswa untuk (1) mengembangkan 

kemampuan berpikir dan berkomunikasi, (2) meningkatkan disiplin, (3) 

meningkatkan motivasi belajar, (4) mengembangkan sikap saling membantu, dan 

(5) meningkatkan pemahaman. 

f. Memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif. 

Keterampilan memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah 

kepada siswa dengan CD Interaktif pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) menayangkan CD Interaktif sesuai dengan materi yang diajarkan; b) 

menciptakan interaksi yang menarik dengan penayangan materi pada CD 

Interaktif; c) memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang 

menimbulkan tantangan siswa dengan CD Interaktif; d) memberikan gambaran 

yang jelas untuk memudahkan pemahaman materi. Siklus I pertemuan 2 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tidak tampak 
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adalah memberikan gambaran yang jelas untuk memudahkan pemahaman materi. 

Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2 meningkat 

dengan erolehan skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Keterampilan memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah 

kepada siswa dengan CD Interaktif sesuai dengan keterampilan menggunakan 

variasi pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Darmadi ( 2010: 3 ) 

keterampilan menggunakan variasi meliputi: (1) variasi dalam gaya mengajar 

guru (variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang, gerakan 

badan dan mimik serta perubahan posisi guru); (2) variasi penggunaan media dan 

bahan-bahan pengajaran. 

g. Mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan 

tidak ada kaitannya lagi dengan obyek. 

Keterampilan mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung dan tidak ada kaitannya lagi dengan obyek pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 

deskriptor tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak 

yaitu: a) memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi dan 

tidak lagi menggunakan benda konkret ataupun tayangan CD Interaktif; b) guru 

meminta siswa untuk menuliskan simbol-simbol dari pertanyaan yang diajukan 

dengan benar; c) memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang telah disampaikan 

kepada siswa. Sedangkan deskriptor yang tidak nampak yaitu memberikan waktu 
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pada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Pada siklus I pertemuan 2 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan 

4 deskriptor yang tampak. Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak dan 1 

deskriptor yang tiak tampak. Deskriptor yang tidak tampak adalah memberikan 

waktu pada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Pada siklus II pertemuan 2 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik dengan 4 deskriptor yang 

tampak. 

Keterampilan mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung dan tidak ada kaitannya lagi dengan obyek  termasuk pada 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pembelajaran individual 

atau perorangan adalah pembelajaran yang paling humanis untuk memenuhi 

kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan dan 

penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan sentuhan kebutuhan 

individual (Rusman, 2010: 91). 

h. Memberikan pengarahan nilai yang didapat serta balikan respon apakah harus 

mengulang atau tidak. 

Keterampilan memberikan pengarahan nilai yang didapat seerta balikan 

respon apakah harus mengulang atau tidak pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup, meningkat pada siklus I pertemuan 2 meningkat 
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dengan perolehan skor 3 kategori baik. Pada siklus II pertemuan 1 dan siklus II 

pertemuan 2 mengalami peningkatan dengan skor 4 kategori sangat baik. 

Keterampilan guru memberikan pengarahan nilai yang didapat seerta balikan 

respon apakah harus mengulang atau tidak termasuk keterampilan menjelaskan. 

Hal tersebut sesuai pendapat Darmadi (2010,4), yang menyatakan kegiatan 

menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa 

memahami berbagai konsep, hokum, prosedur, dan sebagainya secara objektif, 

membimbing siswa memahami pertanyaan,meningkatkan keterlibatan siswa, 

memberikan kesempatan siswa untuk menghayati proses penalaran serta 

,menperoleh balikan tentang pemahaman siswa. 

i. Memberikan penghargaan kepada siswa. 

Keterampilan memberikan penghargaan kepada siswa pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) penghargaan diberikan 

kepada siswa secara jelas dan menyebutkan namanya; b) pemberian penghargaan 

diberikan dengan segera ketika muncul respon siswa yang diharapkan; c) 

penghargaan diberikan secara bervariasi; d) penghargaan diberikan kepada siswa 

yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Pada siklus I pertemuan 2 memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak dan 1 

deskriptor tidak tampak. Deskriptor yang tidak tampak yaitu penghargaan 
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diberikan secara bervariasi. Pada siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik.  

Keterampilan memberikan penghargaan kepada siswa termasuk keterampilan 

memberikan penguatan. Menurut Darmadi (2010: 3), manfaat penguatan bagi 

siswa untuk meningkatnya perhatian dalam belajar, membangkitkan dan 

memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memelihara iklim 

belajar yang kondusif. 

j. Menutup pelajaran. 

Keterampilan menutup pelajaran pada siklus I pertemuan 1 memperoleh 

skor 2 dengan kategori cukup yang ditandai dengan 2 deskriptor yang tampak. 

Deskriptor yang tampak yaitu memberikan soal evaluasi dan memberikan tidak 

lanjut. Pada siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 4 deskriptor yang tampak yaitu: 

membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran; memberikan refleksi 

dengan mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang penting selama kegiatan 

yang telah berlangsung; memberikan soal evaluasi; dan memberikan tindak lanjut. 

Deskriptor yang tampak pada keterampilan guru dalam menutup pelajaran 

sesuai dengan pendapat Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ( dalam Rusman, 2011: 92) 

menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam kegiatan penutup adalah bersama-
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sama dengan siswa membuat kesimpulan pembelajaran, melakukan refleksi 

terhadap  kegiatan, memberikan umpan balik, merencanakan tindak lanjut. 

 

4..2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas siswa  

Berdasarkan hasl observasi aktivitas siswa pada pembelajaran matematika 

melalui penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif menunjukkan bahwa skor 

aktivitas siswa mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. Aktivitas siswa pada 

siklus I pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 16,8 dengan kategori kurang. Pada 

siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan dengan perolehan skor rata-rat 24,1 

dengan kategori cukup. Mengalami peningkatan lagi pada siklus II pertemuan 1 

dengan memperoleh skor rata-rata 31,8 dengan kategori baik. Pada siklus II 

pertemuan 2 mengalami peningkatan dengan perolehan skor rata-rata menjadi 36,8 

dengan kategori sangat baik. 

Berikut ini adalah uraian peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa. 

a. Menyiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran. 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam menyiapkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 

1, dan siklus II pertemuan 2. 
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Gambar 4.31 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam menyiapkan 

diri dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Pada siklus I pertemuan 1 aktivitas siswa dalam menyiapkan diri dalam 

kegiatan pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2,9 dengan kategori baik. 

Berdasarkan diagram tersebut, siswa AHAS, CA, dan MO memperoleh skor 3 

dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor tampak dan 1 

deskriptor tidak tampak. Deskriptor yang tidak tampak yaitu memperhatikan 

penjelasan guru untuk memulai pelajaran. Siswa FSS, RSP, VA dan RV 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan 2 deskriptor 

yan tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Sedangkan siswa BAH, VA, dan 

SMD memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak. 

Pada siklus I pertemuan 2 aktivitas siswa dalam menyiapkan diri dalam 

kegiatan pembelajaran memperoleh skor rata-rata 3,7 dengan kategori sangat 

baik. Siswa AHAS, BAH, CA, MO, RSP, VA, dan SMD memperoleh skor 4 
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dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. 

Sedangkan siswa FSS, NF dan Rv memperoleh skor 3 dengan kategori baik, yang 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak. 

Pada siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 2, aktivitas siswa dalam 

menyiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran memperoleh skor rata-rata 4,0 

dengan kategori sangat baik. Semua siswa sudah mencapai skor 4 dengan kategori 

sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak.  

Deskriptor yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2011: 101) tentang emotional activities seperti menaruh minat, merasa 

bosan, bergembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. hal ini 

ditunjukkan bahwa siswa bersemangat untuk belajar dengan masuk kelas sebelum 

pelajaran dimulai. 

b. Keaktifan bertanya dan menjawab dalam kegiatan apersepsi 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus 

II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2. 
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Gambar 4.32 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam keaktifan 

bertanya dan menjawab dalam kegiatan apersepsi. 

 

Pada siklus I pertemuan 1 indikator keaktifan bertanya dan menjawab dalam 

kegiatan apersepsi memperoleh skor rata 1,1 dengan kategori kurang. Siswa CA, 

MO, RSP dan RV memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

tidak tampak pada siswa CA adalah deskriptor siswa mengemukakan pendapat 

dan deskriptor siswa mengajukan pertanyaan. Siswa MO, RSP dan RV terlihat 2 

deskriptor yang sama-sama tidak tampak yaitu deskriptor siswa aktif 

mengeluarkan pendapat serta deskriptor siswa mengajukan pertanyaan. Siswa 

yang memperoleh skor 1 adalah BAH dan NF. Deskriptor yang tampak pada 

BAH dan NF hanya deskripor siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru, 

sedangkan untuk deskriptor  yang lainnya tidak tampak. Ada siswa yang sama 

sekali tidak ada deskriptor yang tampak pada indikator ini yaitu siswa AHAS dan 

VA.  
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Pada siklus I pertemuan 2 indikator keaktifan bertanya dan menjawab dalam 

kegiatan apersepsi memperoleh skor rata-rata 1,2 dengan kategori kurang. Siswa 

AHAS dan FSS memperoleh skor 1 dengan kategori kurang. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak  dan 3 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa AHAS yaitu: siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru. Deskriptor yang tampak pada siswa FSS yaitu: 

Siswa mengemukakan pendapat, sedangkan ddeskriptor lain tidak tampak. Siswa 

BAH, RSP, VA, NF, SMD dan RV memperoleh skor dengan kategori cukup.  

Pada siklus II pertemuan 1 indikator keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi memperoleh skor rata-rata 2,8 dengan kategori baik. 

Siswa AHAS,FSS dan VA memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak  yaitu: siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru; dan mengecek kelengkapan seperti kabel,dll. 

Siswa BAH, CA, MO, NF, SMD dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang 

tidak tampak. Sedangkan siswa RSP memperoleh skor 4 dengan kategori yang 

sanagat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi memperoleh skor 3,7 dengan kategori sangat baik. 

Siswa AHAS, BAH, CA, FSS, MO, RSP, dan NF mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik, hal itu ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: 
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a) berani membuka komputer dengan benar; b) aktif dalam membuka CD 

Interaktif yang ada pada computer; c) bertanya pada guru jika ada yang tidak 

dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif; d) tertib saat 

mengoperasikan komputer. Siswa VA, SMD dan RV memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 

deskriptor yang tidak tampak. 

Deskriptor yang tampak pada indikator keaktifan bertanya dan menjawab 

dalam kegiatan apersepsi sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman 

2011:101) tentang oral activities. Oral activities: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

c. Kesiapan membuka CD Interaktif dengan mengoperasikan komputer. 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan komputer pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 

2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2. 

 

Gambar 4.33 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam kesiapan 

membuka CD Interaktif dengan mengoperasikan komputer 
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Pada siklus I pertemuan 1 indikator kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan computer memperoleh skor 1,7 dengan kategori cukup. 

Siswa AHAS, BAH, dan MO mendapatkan skor 3 dengan kategori cukup yang 

ditandai dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. 

Deskriptor yang tampak pada siswa AHAS adalah aktif dalam membuka CD 

Interaktif yang ada pada komputer , bertanya pada guru jika ada yang tidak 

dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif, serta tertib saat 

mengoperasikan komputer dan yang tidak tampak adalah berani membuka 

komputer dengan benar. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siswa 

BAH dan MO adalah deskriptor bertanya pada guru jika ada yang tidak 

dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif. Siswa yang mendapatkan 

skor 2 dengan kategori cukup adalah siswa CA dan NF. Ada 2 deskriptor yang 

tidak tampak pada siswa CA yaitu berani membuka komputer dengan benar serta 

bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti dalam membuka menu-menu 

CD Interaktif. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siswa NF adalah 

bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti dalam membuka menu dan 

tertib saat mengoperasikan komputer. Ada 3 siswa yang semua deskriptornya 

tidak tampak sama sekali yaitu siswa FSS, VA, dan RV. 

Pada siklus I pertemuan 2 indikator kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan komputer memperoleh skor rata-rata 2,5 dengan kategori 
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baik. Siswa BAH dan MO mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik, hat 

itu ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) berani membuka 

komputer dengan benar; b) aktif dalam membuka CD Interaktif yang ada pada 

computer; c) bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti dalam membuka 

menu-menu CD Interaktif; d) tertib saat mengoperasikan komputer. Siswa AHAS, 

CA, dan RSP memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan 

dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor 

yang tidak tampak pada siswa AHAS dan CA yaitu: bertanya pada guru jika ada 

yang tidak dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif. Sedangkan 

deskriptor yang tidak tampak pada siswa RSP adalah tertib saat mengoperasikan 

komputer. Siswa FSS, NF dan RV memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hat 

tersebut ditujukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tidak tampak pada siswa FSS yaitu: a) berani membuka 

komputer dengan benar; b) tertib saat mengoperasikan komputer. Sedangkan 

deskriptor yang tidak tampak pada siswa NF dan RV yaitu: a) bertanya pada guru 

jika ada yang tidak dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif; b) 

tertib saat mengoperasikan komputer. Siswa VA dan SMD hanya mendapatkan 

skor 1 yaitu ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang 

tampak pada siswa VA adalah aktif dalam membuka CD Interaktif yang ada pada 

computer dan deskriptor yang tampak pada siswa SMD adalah berani membuka 

komputer dengan benar. 
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Pada siklus II pertemuan 1 indikator kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan computer memperoleh skor rata-rata 3,1 dengan kategori 

baik. Siswa AHAS, BAH dan MO mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat 

baik, hal itu ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) berani 

membuka komputer dengan benar; b) aktif dalam membuka CD Interaktif yang 

ada pada computer; c) bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti dalam 

membuka menu-menu CD Interaktif; d) tertib saat mengoperasikan komputer. 

Siswa CA, FSS, RSP, NF dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal 

itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Siswa VA dan SMD memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal 

tersebut ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang 

tidak tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikaor kesiapan membuka CD Interaktif 

dengan mengoperasikan computer memperoleh skor rata-rata 3,7 dengan kategori 

sangat baik. Siswa AHAS, BAH, CA, FSS, MO, RSP, dan NF mendapatkan skor 

4 dengan kategori sangat baik, hal itu ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang 

tampak yaitu: a) berani membuka komputer dengan benar; b) aktif dalam 

membuka CD Interaktif yang ada pada computer; c) bertanya pada guru jika ada 

yang tidak dimengerti dalam membuka menu-menu CD Interaktif; d) tertib saat 

mengoperasikan komputer. Siswa VA, SMD dan RV memperoleh skor 3 dengan 
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kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 

deskriptor yang tidak tampak. 

Deskriptor yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman, 2011: 101) tentang emotional activities seperti menaruh minat, merasa 

bosan, bergembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. hal ini 

ditunjukkan bahwa siswa bersemangat untuk belajar dengan masuk kelas sebelum 

pelajaran dimulai. 

d. Keaktifan dalam memanipulasi benda-benda konkret (enaktif). 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam keaktifan dalam memanipulasi 

benda-benda konkret (enaktif) pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, 

siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2. 

 

Gambar 4.34 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam keaktifan 

dalam memanipulasi benda-benda konkret (enaktif) 

 

Pada siklus I pertemuan 1 pada indikator keaktifan dalam memanipulasi 

benda-benda konkret (enaktif) memperoleh skor rata-rata 1,9 dengan kategori 
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cukup. Pada siswa AHAS , MO dan NF terlihat bahwa tidak ada satupun 

deskriptor yang ditandai, maka tidak ada deskriptor yang tampak dan skornya 

adalah 0. Siswa BAH, FSS, RSP, VA, dan SMD memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik, yaitu ditandai dengan adanya 3 deskriptor yang tampak. Deskriptor 

yang tampak pada siswa BAH, FSS, RSP, VA dan SMD adalah menata 

manipulasi benda konkret, menggabungkan manipulasi benda konkret, dan 

menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda konkret yang sudah dilakukan. 

Sedangkan deskriptor bertanya pada guru jika belum paham dalam manipulasi 

benda konkret belum tampak. Siswa CA dan RV memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup yang ditunjukkan dengan adanya 2 deskriptor yang tampak, yaitu 

deskriptor menata manipulasi benda konkret dan deskriptor menggabungkan 

manipulasi benda konkret. 

Pada siklus I pertemuan 2 pada indikator keaktifan dalam memanipulasi 

benda-benda konkret (enaktif) memperoleh skor rata-rata 3,1 dengan kategori 

baik. Siswa BAH, FSS, RSP, VA, dan SMD memperoleh skor 4 dengan kategori 

baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) menata 

manipulasi benda konkret; b) menggabungkan manipulasi benda konkret; c) 

bertanya pada guru jika belum paham dalam manipulasi benda konkret; d) 

menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda konkret yang sudah dilakukan.  

Siswa RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang 
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tidak tampak yaitu: bertanya pada guru jika belum paham dalam manipulasi 

benda konkret. Siswa AHAS, CA, dan NF memperoleh skor 2 dengan kategori 

baik. Hal itu ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang 

tidak tampak. Deskriptor yang tampak yaitu: a) menata manipulasi benda konkret; 

b) menggabungkan manipulasi benda konkret. Siswa MO memperoleh skor 1 

dengan kategori kurang, hal tersebut ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang 

tampak dan 3 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak paada siswa 

MO yaitu menata manipulasi benda konkret. 

Pada siklus II pertemuan 1 indikator keaktifan dalam memanipulasi benda-

benda konkret (enaktif) memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kategori sangat 

baik. Siswa BAH, FSS, RSP, VA, SMD dan RV memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) menata manipulasi benda konkret; b) menggabungkan manipulasi benda 

konkret; c) bertanya pada guru jika belum paham dalam manipulasi benda 

konkret; d) menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda konkret yang sudah 

dilakukan.  Siswa AHAS, CA, NF memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal 

itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Siswa MO memperoleh skor 2 dengan kategori baik. Hal itu ditunjukkan 

dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator keaktifan dalam memanipulasi benda-

benda konkret (enaktif) memperoleh skor rata-rata 3,9 dengan kategori sangat 
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baik. Semua siswa memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik kecuali siswa 

MO yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) menata manipulasi benda konkret; b) 

menggabungkan manipulasi benda konkret; c) bertanya pada guru jika belum 

paham dalam manipulasi benda konkret; d) menyimpulkan hasil akhir dari 

manipulasi benda konkret yang sudah dilakukan.  Siswa MO masih memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak. 

Aktivitas siswa dalam keaktifan dalam memanipulasi benda-benda konkret 

(enaktif) memiliki kesesuaian yang dikemukakan oleh Diedrich (dalam Sardiman 

2011: 101) mengenai  kegiatan siswa. Siswa menggunakan media visual dengan 

benar  dan  mampu mengoperasikan media untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan termasuk  motor ativities. Motor activities antara lain melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

Ketepatan siswa dalam mendapatkan jawaban media visual tidak digunakan untuk 

mainan termasuk kegiatan mental.Mental activities antara lain menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

e. Keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, 

dan siklus II pertemuan 2. 
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Gambar 4.35 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam keaktifan 

dalam kegiatan diskusi kelompok 

 

Pada siklus I pertemuan 1 indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok memperoleh skor rata-rata 0,8 dengan kategori kurang. Siswa BAH, 

RSP, NF, SMD, dan RV mendapatkan skor 1 dengan kategori kurang. Deskriptor 

yang tampak hanya 1 yaitu mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok 

pada siswa BAH, RSP, SMD dan RV. Sedangkan untuk siswa NF yang tampak 

adalah deskriptor mengajukan pertanyaan yang kurang jelas pada teman 

sekelompok atas pendapatnya. Sedangkan siswa AHAS, BAH, FSS, dan MO 

memperoleh skor 0 karena tidak ada satupun deskriptor yang tampak. 

Pada siklus I pertemuan 2 indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kategori sangat baik. Siswa 

AHAS, BAH, dan VA memperoleh skor 1 dengan kategori kurang, hal ini 

ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu mengeluarkan pendapat saat 

berdiskusi kelompok. Siswa CA, FSS, MO, NF, SMD, dan RV memperoleh skor 
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2 dengan kategori cukup, hal ini ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak 

dan 2 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa BAH, 

CA, FSS, MO, RSP dan NF yaitu: a) mengeluarkan pendapat saat berdiskusi 

kelompok; dan b) menyimpulkan jawaban akhir dari diskusi kelompok. 

Sedangkan deskriptor yang tampak pada siswa SMD dan RV adalah 

mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok dan mengajukan pertanyaan 

yang kurang jelas pada teman sekelompok atas pendapatnya. 

Pada siklus II pertemuan 1 indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok memperoleh skor rata-rata 2,4 dengan kategori baik. Siswa AHAS, CA, 

MO, VA, NF, SMD memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal ini 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak 

tampak. Siswa BAH, FSS, RSP dan memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal 

ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator keaktifan dalam kegiatan diskusi 

kelompok memperoleh skor rata-rata 3,3 dengan kategori baik. Siswa AHAS, CA, 

FSS, MO, VA, dan NF memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. Siswa BAH, RSP, SMD dan RV 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. 
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Aktivitas siswa dalam keaktifan kegiatan diskusi kelompok sesuai dengan 

drawing activities menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) bahwa Drawing 

Activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Memperhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik). 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam memperhatikan gambar-gambar 

yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) pada siklus I pertemuan 1, siklus I 

pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2. 

 

Gambar 4.36 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam 

memperhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik). 

 

Pada siklus I pertemuan 1 indikator memperhatikan gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) memperoleh skor rata-rata 1,7 dengan 

kategori cukup. Siswa AHAS mendapatkan skor 3 yang ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tidak 

tampak adalah deskriptor aktif bertanya untuk mendapatkan kejelasan dari gambar. 

Siswa BAH, CA, FSS, MO, RSP, NF dan RV mendapatkan skor 1 dengan kategori 
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kurang, hal ini ditunjukkan dengan adanya 1 deskriptor saja yang tampak yaitu siswa 

mengamati gambar yang ditampilkan dalam CD Interaktif. Siswa VA dan RV 

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup, hal ini dtunjukkan dengan adanya 2 

deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tampak 

yaitu siswa mengamati gambar yang ditampilkan dalam CD Interaktif dan siswa 

terampil menjawab pertanyaan dalam perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif. 

Pada siklus I pertemuan 2 indikator memperhatikan gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) memperoleh skor rata-rata 2,4 dengan 

kategori baik. Siswa AHAS memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. 

Deskriptor yang tidak tampak pada siswa AHAS adalah siswa aktif bertanya untuk 

mendapat kejelasan dari gambar dan perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif. 

Siswa BAH, VA dan SMD memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal ini 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak tampak. 

Deskriptor yang tampak pada siswa BAH yaitu: siswa mengamati gambar yang 

ditampilkan dalam CD Interaktif dan deskriptor siswa menyimpulkan hasil dari 

penayangan CD Interaktif. Sedangkan deskriptor yang tampak pada siswa VA dan 

SMD yaitu: a) siswa mengamati gambar yang ditampilkan dalam CD Interaktif; b) 

siswa terampil menjawab pertanyaan dalam perintah yang ditayangkan dalam CD 

Interaktif. Siswa CA, FSS, MO, RSP, NF dan RV memperoleh skor 1 dengan 
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kategori kurang, hal tersebut ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu: 

siswa mengamati gambar yang ditampilkan dalam CD Interaktif. 

Pada siklus II pertemuan 1 indikator memperhatikan gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) memperoleh skor rata-rata 2,9 dengan 

kategori baik. Siswa BAH, FSS, RSP, VA, SMD dan RV memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) menata manipulasi benda konkret; b) menggabungkan manipulasi benda 

konkret; c) bertanya pada guru jika belum paham dalam manipulasi benda konkret; d) 

menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda konkret yang sudah dilakukan.  

Siswa AHAS, CA, NF memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan 

dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Siswa MO 

memperoleh skor 2 dengan kategori baik. Hal itu ditunjukkan dengan 2 deskriptor 

yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator memperhatikan gambar-gambar yang 

ditayangkan dalam CD Interaktif (ikonik) memperoleh skor 3,6 dengan kategori 

sangat baik. Siswa AHAS, CA, FSS, MO, VA, dan NF memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak. Siswa BAH, 

RSP, SMD dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal itu ditunjukkan 

dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. 

Aktivitas siswa dalam siswa memperhatikan gambar-gambar yang ditayangkan 

dalam CD Interaktif (ikonik)  memiliki kesesuaian yang dikemukakan oleh Diedrich 
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(dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. Memperhatikan masalah yang 

diberikan guru termasuk kegiatan visual. Visual activities antara lain  membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Menyelesaikan 

masalah tanpa bantuan teman,  menyelesaikan masalah sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan, dan memanfaatkan media visual dalam menyelesaikan masalah 

kegiatan mental. Mental activities antara lain menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

g. Menulis simbol-simbol angka matematika secara langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) pada siklus I 

pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 

2.  

 

Gambar 4.37 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam menulis 

simbol-simbol angka matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  

(simbolik). 
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Pada siklus I pertemuan 1 indikator menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) memperoleh 

skor rata-rata 2,0 dengan kategori kurang. Terlihat bahwa deskriptor menulis 

simbol-simbol angka secara benar tampak pada semua siswa yaitu AHAS, BAH, 

CA, FSS, MO, RSP, VA, NF, SMD, dan RV. Deskriptor yang kedua yaitu dapat 

menyelesaiakan persoalan dengan menuliskan secara langsung tanpa bantuan 

benda konkret dan gambar tampak pada siswa AHAS, CA, RSP, VA, dan RV. 

Deskriptor yang ketiga yaitu dapat mengeklik secara langsung jawaban soal di 

CD Interaktif dari penulisan simbol angka tampak pada siswa AHAS, BAH, FSS, 

MO, dan RSP. Sedangkan deskriptor yang terakhir yaitu menyalin simbol-simbol 

angka yang dituliskan guru tidak tampak pada siswa siapapun. 

Pada siklus I pertemuan 2 indikator menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) memperoleh 

skor rata-rata 2,9 dengan kategori baik. Siswa CA memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) dapat menulis simbol-simbol angka secara benar; b) dapat 

menyelesaikan persoalan dengan menuliskan secara langsung tanpa adanya 

bantuan benda konkret dan gambar; c) dapat mengeklik secara langsung jawaban 

soal di CD Interaktif dari penulisan simbol angka; d) menyalin simbol-simbol 

angka yang dituliskan guru. Siswa AHAS, BAH, CA, FSS, dan RV memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak 
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dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor yang tidak tampak pada siswa 

AHAS yaitu: dapat mengeklik secara langsung jawaban soal di CD Interaktif dari 

penulisan simbol angka. deskriptor yang tidak tampak pada siswa BAH, CA, FSS 

dan RV yaitu: menyalin simbol-simbol angka yang dituliskan guru. Siswa MO, 

VA, NF dan SMD memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tampak pada siswa MO yaitu: dapat menulis simbol-

simbol angka secara benar; apat mengeklik secara langsung jawaban soal di CD 

Interaktif dari penulisan simbol angka. sedangkan deskriptor yang tampak pada 

siswa VA, NF dan SMD yaitu: dapat menulis simbol-simbol angka secara benar; 

dan siswa terampil menjawab pertanyaan dalam perintah yang ditayangkan dalam 

CD Interaktif. 

Pada siklus II pertemuan 1 indikator menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) memperoleh 

skor rata-rata 3,3 dengan kategori sangat baik. Siswa CA, FSS, RSP, dan RV 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan 

4 deskriptor yang tampak yaitu: a) dapat menulis simbol-simbol angka secara 

benar; b) dapat menyelesaikan persoalan dengan menuliskan secara langsung 

tanpa adanya bantuan benda konkret dan gambar; c) dapat mengeklik secara 

langsung jawaban soal di CD Interaktif dari penulisan simbol angka; d) menyalin 

simbol-simbol angka yang dituliskan guru. Siswa AHAS, BAH, MO,VA, dan 



225 

 

 

SMD memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Siswa NF 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan 2 deskriptor 

yang tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) memperoleh 

skor rata-rata 3,9 dengan kategori sangat baik. Semua siswa memperoleh skor 4 

kecuali NF yang memperoleh skor 3. Skor 4 ditunjukkan dengan 4 deskriptor 

yang tampak, sedangkan skor 3 ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak. 

Deskriptornya yaitu: a) dapat menulis simbol-simbol angka secara benar; b) dapat 

menyelesaikan persoalan dengan menuliskan secara langsung tanpa adanya 

bantuan benda konkret dan gambar; c) dapat mengeklik secara langsung jawaban 

soal di CD Interaktif dari penulisan simbol angka; d) menyalin simbol-simbol 

angka yang dituliskan guru. 

Aktivitas siswa dalam menulis simbol-simbol angka matematika secara 

langsung dari materi yang diajarkan  (simbolik) termasuk writing activities. 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Diedrich (dalam Sardiman 2011:101), 

bahwa Writing activities antara lain menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin.  Tertib dalam berkelompok terasuk kegiatan emosional. 

h. Aktif menjawab pertanyaan yang ada dalam CD interaktif 
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Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam aktif menjawab pertanyaan yang 

ada dalam CD interaktif pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II 

pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2. 

 

Gambar 4.38 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam aktif 

menjawab pertanyaan yang ada dalam CD interaktif 

. 

Pada siklus I pertemuan 1 indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif memperoleh skor rata-rata 0,9 dengan kategori kurang. 

Deskriptor yang pertama yaitu siswa menjawab soal dengan teman 

sekelompoknya tampak pada siswa CA, RSP, VA, SMD dan RV. Deskriptor yang 

kedua yaitu mengeklik jawaban yang dianggap benar tampak pada siswa AHAS 

dan CA. Deskriptor yang ketiga yaitu siswa mengulang jawaban jika masih salah 

tampak pada siswa CA. Sedangkan deskriptor yang keempat yaitu mengajukan 

pertanyaan jika ada yang belum jelas tidak tampak pada siswa siapapun. Jadi 

yang memperoleh skor 1 dengan kategori kurang adalah siswa AHAS, RSP, VA, 
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SMD dan RV. Sedangkan yang memperoleh skor 3 dengan kategori baik adalah 

CA dan untuk siswa BAH, FSS, dan MO tidak ada 1 deskriptorpun yang tampak. 

Pada siklus I pertemuan 2 indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif memperoleh skor rata-rata 3,3 dengan kategori sangat baik. 

Siswa CA memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa menjawab soal 

dengan teman sekelompoknya; b) siswa mengeklik jawaban yang dianggap benar; 

c) Siswa mengulang jawaban jika masih salah; d) mengajukan pertanyaan jika ada 

yang belum jelas. Siswa AHAS, RSP, VA, SMD, dan RV memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu: 

a) siswa menjawab soal dengan teman sekelompoknya; b) siswa mengeklik 

jawaban yang dianggap benar. Siswa BAH, FSS, MO, dan NF memperoleh skor 1 

dengan kategori kurang, hal tersebut ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang 

tampak yaitu: siswa menjawab soal dengan teman sekelompoknya. 

Pada siklus II pertemuan 1 indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif memperoleh skor rata-rata 2,7 dengan kategori baik. Siswa 

CA memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik, hal tersebut ditunjukkan 

dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa menjawab soal dengan teman 

sekelompoknya; b) siswa mengeklik jawaban yang dianggap benar; c) Siswa 

mengulang jawaban jika masih salah; d) mengajukan pertanyaan jika ada yang 

belum jelas. Siswa AHAS, RSP, VA, SMD, dan RV memperoleh skor 3 dengan 
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kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak. Siswa BAH, 

FSS, MO, dan NF memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif memperoleh skor rata-rata 3,6 dengan kategori sangat baik. 

Siswa AHAS, BAH, FSS, MO, RSP, VA, NF dan SMD memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) siswa merasa senang dengan penghargaan yang diperoleh; b) siswa 

merasa bangga atas hasil yang diperoleh; c) siswa menjadi termotivasi untuk lebih 

aktif lagi; d) siswa berterima-kasih kepada guru. Siswa CA dan RV memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak 

dan 1 deskriptor yang tidak tampak. 

Aktivitas siswa dalam indikator aktif menjawab pertanyaan yang ada dalam 

CD interaktif  memiliki kesesuaian yang dikemukakan oleh Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa.Ketepatan hasil diskusi, berani 

mengemukakan hasil diskusi di depan kelas, menyampaikan hasil diskusi dengan 

suara lantang dan memberikan tanggapan yang baik termasuk kegiatan mental. 

Mental activities antara lain menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 
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i. Ketertiban ketika mendapat penghargaan dari guru 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II 

pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2. 

 

Gambar 4.39 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam ketertiban 

ketika mendapat penghargaan dari guru. 

 

Pada siklus I pertemuan 1 indikator ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru memperoleh skor rata-rata 2,3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang pertama yaitu siswa merasa senang dengan penghargaan yang 

diperoleh tampak pada semua siswa kecuali CA. Deskriptor yang kedua yaitu 

siswa merasa bangga atas hasil yang diperoleh tampak pada siswa AHAS, BAH, 

RSP dan VA. Deskriptor yang ketiga yaitu siswa menjadi termotivasi untuk lebih 

aktif lagi tampak pada siswa RSP, VA, NF, SMD, dan RV. Sedangkan deskriptor 

yang terakhir yaitu siswa berterima kasih kepada guru tampak pada siswa AHAS, 

CA, FSS, MO dan VA. Jadi siswa yang memperoleh skor 4 dengan kategori 
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sangat baik  adalah VA, skor 3 dengan kategori baik yaitu siswa AHAS dan RSP, 

skor 2 dengan kategori cukup yaitu siswa BAH, FSS, dan MO serta skor 1 dengan 

kategori kurang diperoleh siswa CA.  

Pada siklus I pertemuan 2 indikator ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru memperoleh skor rata-rata 2,7 dengan kategori baik. Siswa 

BAH, RSP, dan VA memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa merasa senang 

dengan penghargaan yang diperoleh; b) siswa merasa bangga atas hasil yang 

diperoleh; c) siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif lagi; d) siswa berterima-

kasih kepada guru. Siswa AHAS, FSS, SMD, dan RV memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor 

yang tidak tampak. Deskriptor yang tidak tampak yaitu: siswa berterima-kasih 

kepada guru. Siswa MO dan NF memperoleh skor 2 dengan kategori cukup yang 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa merasa senang dengan 

penghargaan yang diperoleh; b) siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif lagi. 

Ada siswa yang mendapatkan skor 1 dengan kategori cukup yaitu siswa CA, hal 

tersebut ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu: siswa merasa senang 

dengan penghargaan yang diperoleh. 

Pada siklus II pertemuan 1 indikator ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru memperoleh skor rata-rata 3,4 dengan kategori sangat 
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baik. Siswa AHAS, BAH, RSP, VA, dan SMD memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu: a) 

siswa merasa senang dengan penghargaan yang diperoleh; b) siswa merasa 

bangga atas hasil yang diperoleh; c) siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif 

lagi; d) siswa berterima-kasih kepada guru. Siswa FSS, MO, NF, dan RV 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Siswa CA memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak dan 2 

deskriptor yang tidak tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru memperoleh skor rata-rata 3,8 dengan kategori sangat 

baik. Siswa AHAS, BAH, FSS, MO, RSP, VA, NF dan SMD memperoleh skor 4 

dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) siswa merasa senang dengan penghargaan yang diperoleh; b) siswa 

merasa bangga atas hasil yang diperoleh; c) siswa menjadi termotivasi untuk lebih 

aktif lagi; d) siswa berterima-kasih kepada guru. Siswa CA dan RV memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak 

dan 1 deskriptor yang tidak tampak. 

Aktivitas siswa dalam ketertiban ketika mendapat penghargaan dari guru 

kesesuaian yang dikemukakan oleh Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) 

mengenai  kegiatan siswa. Ketertiban ketika mendapat penghargaan dari guru 
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termasuk kegiatan emosional . Emotional activities antara lain menaruh minat, 

merasa bosan, bergembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup 

j. Aktif menjawab soal evaluasi 

Berikut ini diagram aktivitas siswa dalam aktif menjawab soal evaluasi pada 

siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II 

pertemuan 2. 

 

Gambar 4.40 Diagram batang peningkatan skor aktivitas siswa dalam aktif 

menjawab soal evaluasi. 

 

Pada siklus I pertemuan 1, siswa aktif menjawab soal evaluasi memperoleh 

skor rata-rata 1,9 dengan kategori cukup. Deskriptor yang pertama yaitu siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang tampak pada siswa AHAS, CA, FSS, 

MO, RSP, NF, SMD dan RV. Deskriptor kedua yaitu , siswa menjawab soal 

evaluasi sendiri tanpa mencontek jawaban milik teman tampak pada siswa FSS, 

MO, RSP, NF dan RV. Deskriptor yang ketiga yaitu siswa menjawab soal 

evaluasi dengan benar tampak pada siswa NF, siswa yang lainnya tidak tampak. 
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Sedangkan deskriptor yang terakhir yaitu  siswa menjawab soal evaluasi dengan 

penuh semangat tampak pada siswa BAH, CA, FSS, RSP dan NF. Jadi siswa 

yang memperoleh skor 1 dengan kategori kurang yaitu AHAS, BAH, dan SMD. 

Skor 2 dengan kategori cukup diperoleh siswa MO, dan RV. Skor 3 dengan 

kategori baik diperoleh siswa FSS dan RSP, sedangkan skor 4 diperoleh siswa NF 

serta skor 0 atau tidak ada satupun deskriptor yang tampak diperoleh siswa VA. 

Pada siklus I pertemuan 2 indikator aktif menjawab soal evaluasi 

memperoleh skor rata-rata 2,8 dengan kategori baik. Siswa FSS memperoleh skor 

4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang tampak 

yaitu: a) siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang; b) siswa menjawab soal 

evalusi sendiri tanpa mencontek jawaban milik teman; c) siswa menjawab soal 

evaluasi dengan benar; d) siswa menjawab soal evaluasi dengan penuh semangat. 

Siswa CA, SMD, dan RV memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang 

ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak 

tampak. Deskriptor yang tidak tampak pada siswa CA yaitu: siswa menjawab soal 

evaluasi dengan benar. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak pada siswa SMD 

dan RV yaitu: siswa menjawab soal evaluasi dengan penuh semangat, karena 

terlihat siswa SMD dan RV tidak bersemangat dan menjawab dengan santai. 

Siswa AHAS, BAH, dan MO memperoleh skor 2 dengan kategori cukup yang 

ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang; b) siswa menjawab soal evalusi sendiri tanpa mencontek 
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jawaban milik teman. Siswa NF memperoleh skor 1 dengan kategori kurang yang 

ditunjukkan dengan 1 deskriptor yang tampak yaitu: siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang. 

Pada siklus II pertemuan 1 indikator aktif menjawab soal evaluasi 

memperoleh skor rata-rata 3,1 dengan kategori baik. Siswa FSS dan RSP 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang; 

b) siswa menjawab soal evalusi sendiri tanpa mencontek jawaban milik teman; c) 

siswa menjawab soal evaluasi dengan benar; d) siswa menjawab soal evaluasi 

dengan penuh semangat. Siswa AHAS, CA, MO, VA, NF, SMD, dan RV 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. Siswa BAH memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup yang ditunjukkan dengan 2 deskriptor yang tampak. 

Pada siklus II pertemuan 2 indikator aktif menjawab soal evaluasi 

memperoleh skor rata-rata 3,2 dengan kategori baik. Siswa FSS, MO dan RSP 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan 4 

deskriptor yang tampak yaitu: a) siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang; 

b) siswa menjawab soal evalusi sendiri tanpa mencontek jawaban milik teman; c) 

siswa menjawab soal evaluasi dengan benar; d) siswa menjawab soal evaluasi 

dengan penuh semangat. Siswa AHAS, BAH, CA, VA, NF, SMD, dan RV 
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memperoleh skor 3 dengan kategori baik yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor 

yang tampak dan 1 deskriptor yang tidak tampak. 

Aktivitas siswa dalam menjawab soal evaluasi  memiliki kesesuaian yang 

dikemukakan oleh Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) mengenai  kegiatan 

siswa. Berusaha mengerjakan soal sendiri  dan mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan waktu termasuk kegiatan mental. Mental activities antara lain 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. Mengerjakan soal evaluasi sesuai petunjuk termasuk 

kegiatan menulis. Writing activities antara lain menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin.mengerjakan soal evaluasi dengan tenag dan tertib termasuk  

kegiatan emosional. Emotional activities antara lain menaruh minat, merasa 

bosan, bergembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

4.2.1.3 Hasil Ranah Kognitif Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan hasil belajar terhadap 

10 siswa terteliti. Pada siklus I pertemuan 1 terdapat 2 siswa yang tuntas, pada siklus 

I pertemuan 2 terdapat 5 siswa yang tuntas, pada siklus II pertemuan 1 terdapat 5 

siswa yang tuntas dan pada siklus II pertemuan 2 terdapat 5 siswa yang tuntas. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan hasil belajar klasikal 

matematika dalam materi perkalian dan pembagian pada siswa kelas IVB SD 

Tambakaji 01 Semarang dengan menggunakan penerapan teori Bruner berbantuan 

CD Interaktif pada siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, 



236 

 

 

dan siklus II pertemuan 2. Hasil belajar pada pra siklus menunjukkan rata-rata 58,37 

dengan ketuntasan 45,9%. Setelah dilakukan penelitian, maka pada siklus I 

pertemuan 1 rata-rata hasil belajar ranah kognitif menjadi 70,27 dengan ketuntasan 

klaiskal 72,2%. Mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan 1 dengan hasil rata-

rata 72,7 dengan ketuntasan klasikal menjadi 75,7%. Pada siklus II pertemuan 1 

memperoleh skor rata-rata hasil belajar ranah kognitif menjadi 73,6 dengan 

ketuntasan klasikal 78,4%. Pada siklus II pertemuan 2 mencapai rata-rata hasil belajar 

ranah kognitif 82,2 dengan ketuntasan klasikal mencapai 86,5%. Dat2a hasil evaluasi 

hasil belajar ranah kognitif yang dimulai data awal, siklus I pertemuan 1, siklus I 

pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, dan siklus II pertemuan 2. 

Tabel 4.24 

Analisis Data Awal, siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1, 

dan siklus II pertemuan 2 

No Pencapaian 
Data Awal 

Prasiklus 

Siklus 

I pert 

1 

Siklus 

I pert 

2 

Siklus 

II pert 

1 

Siklus 

II pert 

2 

1 Rata-rata 58,37 70,27 72,7 73,6 82,2 

2 Nilai terendah 10 10 20 20 40 

3 Nilai tertinggi  90 100 100 100 100 

4 Siswa yang tuntas 17 26 28 29 32 

5 Siswa yang belum tuntas 20 11 9 8 5 

6 Persentase ketuntasan 45,9% 72,2% 75,7% 78,4% 86,5% 

7 Persentase ketidaktuntasan  54,1% 27,8% 24,3% 21,6% 13,5% 

 

Berikut disajikan diagram garis tentang perolehan data hasil belajar ranah 

kognitif siswa berikut ini. 



237 

 

 

 

Gambar 4.41 Diagram Garis Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ranah 

kognitif siswa pada prasiklus sebesar 58,37 dengan nilai terendah adalah 10 dan nilai 

tertinggi 90. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan adalah 17 siswa, sedangkan 20 

siswa tidak tuntas dengan persentase ketuntasan klasikal 45,9% dan  persentase 

ketidaktuntasan 54,1%.  

Pada siklus I pertemuan 1 rata-rata hasil belajar ranah kognitif mengalami 

kenaikan menjadi 70,27 dengan nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 100. Siswa yang 

tuntas sebesar 26 siswa dan 11 siswa yang belum tuntas dengan persentase ketuntasan 

klasikal 72,2% dan persentase ketidaktutasan 27,8%. Pada siklus I pertemuan 2 rata-

rata hasil belajar ranah kognitif siswa mengalami kenaikan menjadi 72,7 dengan nilai 

terendah 20 dan nilai tertinggi 100. Siswa yang tuntas sebesar 28 (75,7%) dan siswa 

yang tidak tuntas sebesar 9 siswa (24,3%).  
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Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata hasil belajar ranah kognitif mengalami 

kenaikan menjadi 73,6 dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 100. Siswa yang 

tuntas sebanyak 29 siswa (78,4%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 8 siswa 

(21,6%). Pada siklus II pertemuan 2 rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 

mengalami kenaikan menajadi 82,2 dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 100. 

Siswa yang tuntas sebanyak 32 siswa (86,5%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 5 

(13,5%). Ketuntasan klasikal siswa kelas IVB menunjukkan ketuntasan klasikal siswa 

sudah mencapai 85% sehingga penelitian berhenti di siklus II pertemuan 2, karena 

ketuntasan belajar meningkat menjadi 86,5%. 

Berikut ini adalah diagram ketuntasan belajar klasikal siswa 

 

Siklus I pert 1  Siklus I  pert 2 

 

Siklus II pert 1   Siklus II pert 2 
Gambar 4.42 Diagram Lingkaran Peningkatan Persentase Ketuntasan 
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Dilihat dari persentase ketuntasan klasikal, pembelajaran pada siklus II 

pertemuan 2  dikatakan berhasil. Hal ini sesuai dengan depdikbud ( dalam Daryanto, 

2011: 191-192) yang menyatakan bahwa seseorang telah tuntas belajar jika telah 

mencapai skor 65% atau nilai 65 dan kelas disebut tuntas belajar kelas bila di kelas 

tersebut mencapai 85% yang telah mencapai daya serap. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi tentang pembelajaran matematika melalui 

penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif pad siswa kelas IVB SD Tambakaji 

01 Semarang dapat diketahui bahwa keterampilan guru dalam menyajikan materi, 

menggunakan media dan menciptakan iklim belajar yang optimal dalam 

pembelajaran matematika mengalami peningkatan. Selain itu aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini juga terjadi 

pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Hal ini membuktikan bahwa penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar (SD). Penerapan teori Bruner 

terbukti sesuai dengan pendapat Bruner (dalam Dahar, 2006:80) yaitu dapat 

memberikan (1) pengetahuan itu bertahan lama atau lama diingat atau lebih mudah 

diingat bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara lain, 

(2) hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil 

belajar yang lainnya, (3) secara menyeluruh belajar penemuan meningkatkan 

penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Secara khusus belajar 
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penemuan melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan 

masalah tanpa pertolongan orang lain. Penggunaan media CD Interaktif juga terbukti 

sesuai dengan pendapat Andi Prastowo (2012: 332) bahwa CD Interaktif dapat 

interaktif dengan peserta didik, dapat mengelola laporan atau respons peserta didik, 

dapat diadaptasi sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan memanfaatkan media CD 

Interaktif dalam pelaksanaan pembelajaran matematika melalui penerapan teori 

Bruner akan membantu guru untuk menarik perhatian siswa, didesain agar dapat 

melakukan perintah balik kepada peserta didik, peserta didik  terlibat interaksi dua 

arah dengan bahan ajar yang sedang dipelajari.  
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PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 

bahwa dengan menerapkan pembelajaran melalui penerapan teori Bruner berbantuan 

CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa 

kelas IVB SD Tambakaji 01 Semarang. Adapun kualitas pembelajaran yang 

meningkat tersebut sesuai tujuan penelitian yang meningkat tersebut sesuai tujuan 

penelitian yang ingin dicapai peneliti, meliputi keterampilan guru dalam menyajikan 

materi, menggunakan media dan menciptakan iklim belajar yang optimal; aktivitas 

siswa dan hasil belajar kognitif siswa. Adapun rincian peningkatan kualitas 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan 

keterampilan guru yaitu pada siklus I memperoleh skor 33 dengan kategori baik, 

pada siklus II mengalami peningkatan menjadi  skor 35 dengan kategori baik, 

peningkatan juga terjadi pada siklus III menjadi skor 38 dengan kategori sangat 

baik. Pada siklus IV juga mengalami peningkatan, jumlah skor rata-rata menjadi 

39 dengan kategori sangat baik. 
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b. Penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan aktivitas 

siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa pada siklus 

I memperoleh jumlah skor rata-rata 16,8 dengan kategori kurang. Pada siklus II 

mengalami peningkatan jumlah skor rata-rata menjadi 24,1 dengan kategori 

cukup. Pada siklus III juga mengalami peningkatan yaitu jumlah skor rata-rata 

menjadi 31,8 dengan kategori baik. Peningkatan juga terjadi pada siklus II 

pertemuan 2, jumlah skor rata-rata 36,8 dengan kategori sangat baik. 

c. Penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pada siklus I rata-rata hasil belajar ranah kognitif mengalami 

kenaikan menjadi 70,27 dengan persentase ketuntasan klasikal 72,2% dan 

persentase ketidaktutasan 27,8%. Pada siklus II rata-rata hasil belajar ranah 

kognitif siswa mengalami kenaikan menjadi 72,7 dengan ketuntasan klasikal 

75,7% dan ketidaktuntasan 24,3%. Pada siklus III rata-rata hasil belajar ranah 

kognitif mengalami kenaikan menjadi 73,6 dengan ketuntasan klasikal 78,4% dan 

ketidaktuntasan 21,6%. Pada siklus IV rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa 

mengalami kenaikan menajadi 82,2 dengan ketuntasan klasikal mencapai 86,5% 

dan ketidaktuntasan 13,5%.  

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang 

berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Teori 
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Bruner berbantuan CD Interaktif di Kelas IV SD Tambakaji 01 Semarang “, peneliti 

dapat memberikan saran sebagai berikut. 

a. Guru sebaikanya menggunakan pendekatan yang dapat merangsang aktivitas 

siswa dalam belajar. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan 

penerapan teori Bruner, karena dapat meningkatkan penalaran dan kemampuan 

siswa untuk berpikir secara bebas. 

b. Guru sebaiknya dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan media yang 

menarik seperti CD Interaktif yang disertai dengan contoh permasalahan serta 

pemecahannya. 

c. Dalam menerapkan teori Bruner, guru sebaiknya harus menguasai tahapan-

tahapan teori Bruner. 

d. Pada saat kegiatan memanipulasi benda konkret atau benda nyata, guru harus 

lebih memberikan pengertian dan pemahaman bahwa benda nyata tersebut 

digunakan untuk menghitung bukan untuk main-main. 

e. Pada saat siswa mengoperasikan CD Interaktif sendiri, guru harus memberikan 

bimbingan menu apa saja yang akan dibuka dan menu apa saja yang seharusnya 

tidak dibuka. 

f. Media CD Interaktif yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan materi dan 

menarik serta sesuai dengan karakteristik siswa. 
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g. Guru sebaiknya selalu melakukan refleksi diri setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran agar pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik dan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 



245 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aisyah, Nyimas. 2007. Pengembangan Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Dikjen Dikti Depdiknas. 

  

Aqib, Zainal. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: CV Yrama Media. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

PT Asdi Mahasatya. 

 

Bruner, Jerome. 1966. Toward a Theory of Instruction. Cambridge: Harvard 

University Press. 

 

Bruner, Jerome. 1977. Process of Education. Cambridge: Harvard University Press. 

  

Dahar, Ratna Wilis. 2006. Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Erlangga. 

 

Darmadi, Hamid. 2009. Kemampuan Dasar Mengajar. Bandung: Alfabeta. 

 

Depdiknas. 2004. Peningkatan Kualitas Pembelajaran.  Jakarta :  Departemen 

Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

 

--------------. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pelajaran Matematika. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

 

--------------. 2007. Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran 

Matematika. Jakarta: Depdiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikilum. 

 

Gora, Winastwan. 2005. Membuat CD Multimedia Interaktif untuk Bahan Ajar E-

Learning. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

 

Halloluwa,H,K,T,C. 2012. Smart Interactive Comprehensive Learning Aid: Practical 

Application of Bruner’s Theories in Primary Education. 

www.ijser.org/researchpaper%5CSmart-Interactive-Comprehensive-Learning-

Aid-Practical-Aplication-of-Bruner’s-Theories-in-Primary-Educcation,[ 

diakses 12 januari 2013 jam 05.30] 

 

http://www.ijser.org/researchpaper%5CSmart-Interactive-Comprehensive-Learning-Aid-Practical-Aplication-of-Bruner's-Theories-in-Primary-Educcation
http://www.ijser.org/researchpaper%5CSmart-Interactive-Comprehensive-Learning-Aid-Practical-Aplication-of-Bruner's-Theories-in-Primary-Educcation


246 
 

 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Pustaka Setia. 

 

Herrhyanto,Nar dan Akib Hamid. 2010. Statistika Dasar. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

Heruman. 2007. Model Pembelajaran Matematika di SD. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

 

Komaidi, Didik, Wahyu Wijayati. 2011. Panduan Lengkap PTK. Yogyakarta: Sabda 

 

Lenterak.2011. Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Dasar.http://lenterakecil.com/pembelajaran-matematika-di-sekolah-dasar. [di 

akses 12 januari 2013 jam 09.26 WIB]. 

 

Mudijono dan Dimyati. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Muhadi. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Shira Media. 

 

Muhsetyo, Gatot. 2008. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Murwatik. 2010. Peningkatan Hasil Belajar  Tentang Bilangan Bulat Melalui 

Tahapan-Tahapan Penyajian J. Bruner pada Siswa Kelas IV SD Kutukan 5 

Randublatung Blora. Semarang: UNNES PGSD. 

 

Poerwanti, Endang. 2008. Asessmen Pembelajaran SD. Jakarta: Dikjen Dikti 

Depdiknas. 

 

Prastowo, Andi. 2012. PanduanKreatif Membuat Baha Ajar Inovatif. Yogyakarta: 

Diva Press. 

 

Purwanto. 2011. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

 

Rachmiazasi, L. 2012. Keefektifan Pembelajaran Matematika Dengan Cooperative 

Learning “Thipas” Dikemas Dalam Cd Interaktif Pada Materi Pecahan Kelas 

IV.http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujrme, [diakses 12 januari 2013 jam 

05.16]. 

 

Rifa’I Acmad. 2009. Psikologi Pendidikan. Semarang: UPT UNNES Press. 

 

Robandi,babang. 2012. Pecahan SD. 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEDAGOGIK/196108141986031-

BABANG_ROBANDI/Ket_Das_jar_Bang.pdf, [diakses 12 januari 2013 jam 

05.16 WIB]. 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujrme
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._%20PEDAGOGIK/196108141986031-BABANG_ROBANDI/Ket_Das_%20jar_Bang.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._%20PEDAGOGIK/196108141986031-BABANG_ROBANDI/Ket_Das_%20jar_Bang.pdf


247 
 

 

Rusman. 2011. Model-Model Pembelajaran. Bandung: RajaGrafindo Persada. 

 

Rusman. 2012. Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer. Bandung: Alfabet. 

 

Sanjaya, Wina. 2012. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 

 

Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Depok: PT Raja Grafindo 

Persada. 

 

Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: PT 

Rineka Cipta. 

 

Sudjana, Nana. 2005. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakara. 

 

Sukayati.2008. Pembelajaran Operasi Penjumlahan Pecahan di SD Menggunakan 

Berbagai Media. Yogyakarta: P4TK Matematika. 

 

Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Uno, Hamzah. 2011. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar 

yang Kreatif dan Efektif. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Wardhani, Sri,dkk. 2010. Pembelajaran Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika di SD. Yogyakarta: P4TK Matematika. 



248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 
 

 



249 

 

 

LAMPIRAN 1 

 

PEDOMAN KISI-KISI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI PENERAPAN TEORI BRUNER BERBANTUAN CD 

INTERAKTIF 

Indikator kualitas 

pembelajaran 

Keterampilan 

guru 

Sintaks 

penerapan teori 

Bruner 

berbantuan CD 

Interaktif 

indikator Deskriptor 

Perilaku guru 

Menguasai 

pengelolaan 

pembelajaran yang 

mendidik yang 

berorientasi pada 

siswa tercermin 

dalam kegiatan 

merencanakan 

pembelajaran 

secara dinamis 

untuk membentuk 

kompetensi yang 

dikehendaki 

- 
- 

 

Merencanakan 

pembelajaran 

 

a. Menentukan 

standar 

kompetensi 

dan 

kompetensi 

dasar 

b. Merancang 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

penerapan teori 

Bruner 

c. Merancang 

bahan ajar. 

d. Merancang 

instrumen 

penilaian 

sebagai alat 

evaluasi 

Media 

pembelajaran 

Mampu 

memfasilitasi 

proses interaksi 

antara siswa dan 

dosen, siswa da 

siswa, serta siswa 

dengan ahli bidang 

ilmu yang relevan 

- - 

Mempersiap-

kan media 

pembelajaran 

CD Interaktif 

 

a. Memasukkan 

materi ajar 

kedalam CD 

Interaktif. 

b. Membuat 

langkah-

langkah 

pemecahan 

masalah 
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menggunakan 

benda konkret 

dalam CD 

Interaktif 

c. Memasukkan 

soal latihan ke 

dalam CD 

Interaktif 

beserta 

nilainya. 

d. Membuat 

menu-menu 

seperti sk/kd, 

indicator, 

materi, dan 

soal latihan 

dalam CD 

Interaktif. 

Perilaku guru 

Membangun 

persepsi dan sikap  

positif terhadap 

belajar 

Keterampilan 

membuka 

pelajaran (Set 

Induction 

Skills) 

- 
Membuka 

pelajaran 

a. Mengadakan 

apersepsi 

sesuai dengan 

materi yang 

akan 

dipelajari. 

b. Menjelaskan 

langkah-

langkah 

kegiatan 

pembelajaran. 

c. Menyampaika

n tujuan 

pembelajaran. 

d. Menumbuhkan 

motivasi siswa 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran. 

Iklim 

Pembelajaran 

Perwujudan nilai 

dan semangat 

ketauladanan, 

prakarsa, dan 

kreatifitas guru. 

 

Perilaku guru 

Menguasai disiplin 

ilmu berkaitan 

dengan keluasan 

dan kedalaman 

keterampilan 

menjelaskan 

 

1. Penyajian 

informasi 

melalui benda 

konkret yang 

disajikan dalam 

Mengarahkan 

siswa dalam 

melihat 

penyajian 

informasi 

a. Mengarahkan 

siswa untuk 

membuka CD 

Interaktif 

b. Mengarahkan 
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jangkauan 

substansi dan 

metodologi dasar 

keilmuan, serta 

mampu memilih, 

menata, mengemas 

dan 

mempresentasikan 

materi sesuai 

kebutuhan siswa. 

CD Interaktif melalui benda 

konkret dalam 

bentuk foto 

yang disajikan 

dalam CD 

Interaktif 

siswa untuk 

membuka 

menu yang 

berisi 

penyajian 

informasi 

melalui benda 

konkret yang 

ada pada CD 

Interaktif. 

c. Mengarahkan 

siswa untuk 

memahami 

penyajian 

informasi 

melalui benda 

konkret berupa 

foto dalam CD 

Interaktif yaitu 

dengan 

memberikan 

penjelasan. 

d. Mengarahkan 

siswa untuk 

menutup menu 

yang berisi 

penyajian 

informasi 

dengan benda 

konkret dan 

kembali ke 

menu utama 

dalam CD 

Interaktif. 

Materi 

Pembelajaran 

Kesesuaiannya 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai 

siswa 

Media 

Pembelajaran 

Dapat menciptakan 

pengalaman belajar 

yang bermakna 

 

Perilaku guru 

Agar dapat 

memberikan 

layanan pendidikan 

yang berorientasi 

pada kebutuhan 

siswa, guru perlu 

memahami 

keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

 

keterampilan 

mengelola 

2. Siswa 

mempraktekan 

sendiri dengan 

benda konkret 

Membimbing 

siswa dalam 

memanipulasi 

benda-benda 

konkret. 

a. Memberikan 

penjelasan 

kepada siswa 

tentang benda 

yang 

digunakan 

b. Membimbing 

siswa baik 
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keunikan setiap 

siswa dengan 

segenap kelebihan, 

kekurangan, dan 

kebutuhannya. 

kelas perorangan 

maupun 

kelompok 

dalam 

memanipulasi 

benda-benda 

konkret 

c. Menunjukkan 

manipulasi 

benda konkret 

dengan 

penjelasan 

yang jelas 

sesuai dengan 

materi 

d. Menggunakan 

benda konkret 

sesuai dengan 

persoalannya 

Iklim 

Pembelajaran 

Suasana kelas yang 

kondusif bagi 

tumbuh dan 

berkembangnya 

kegiatan 

pembelajaran yang 

menarik, 

menantang, 

menyenangkan dan 

bermakna bagi 

pembentukan 

profesionalitas 

kependidikan 

Perilaku guru 

Mengembangkan 

kepribadian dan 

keprofesionalan 

sebagai 

kemampuan untuk 

dapat mengetahui, 

mengukur, dan 

mengembangkan-

mutakhiran 

kemampuannya 

secara mandiri. 

 

keterampilan 

menggunakan 

variasi 

pembelajaran 

 

3. Penyajian 

informasi 

dengan 

menggunakan 

CD Interaktif 

yang 

mencakup 

gambar-

gambar 

didalamnya 

(ikonik) 

Memberikan 

tayangan 

materi berupa 

gambar dan 

perintah 

kepada siswa 

dengan CD 

Interaktif 

a. Menayangkan 

CD Interaktif 

sesuai dengan 

materi yang 

diajarkan 

b. Menciptakan 

interaksi yang 

menarik 

dengan 

penayangan 

CD Interaktif 

c. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

yang 

menimbulkan 

tantangan 

siswa dengan 

CD Interaktif 

d. Memberikan 

gambaran 

yang jelas 

Media 

Pembelajaran 

Mampu 

memfasilitasi 

proses interaksi 

Materi 

Pembelajaran 

Materi 

pembelajaran 

sistematis dan 
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kontekstual. 

 

untuk 

memudahkan 

pemahaman 

materi 

Perilaku guru 

Membangun 

persepsi dan sikap 

positif siswa 

terhadap belajar 

dan profesi 

pendidik 

keterampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

4. Pertanyaan 

dan respon 

berupa soal-

soal latihan 

yang harus 

dikerjakan di 

dalam CD 

Interaktif 

(simbolik) 

Mengarahkan 

siswa dalam 

memanipulasi 

simbol-simbol 

secara 

langsung dan 

tidak ada 

kaitannya lagi 

dengan obyek 

a. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

yang berkaitan 

dengan materi 

dan tidak lagi 

menggunakan 

benda konkret 

ataupun 

tayangan CD 

Interaktif 

b. Guru meminta 

siswa untuk 

menuliskan 

simbol-simbol 

dari 

pertanyaan 

yang diajukan 

dengan benar 

c. Memberikan 

waktu pada 

siswa untuk 

berpikir 

sebelum 

menjawab 

d. Memberikan 

konfirmasi 

atas 

pertanyaan 

yang telah 

disampaikan 

kepada siswa. 

Perilaku guru 

Agar dapat 

memberikan 

layanan pendidikan 

yang berorientasi 

pada kebutuhan 

Keterampilan 

menjelaskan 

5. Penilaian 

respon yang 

ada pada CD 

Interaktif 

Memberikan 

pengarahan 

nilai yang 

didapat siswa 

serta balikan 

respon apakah 

a. Memberikan 

pengarahan 

sebelum 

mengerjakan 

soal bahwa 

setiap soal 
6. Pemberian 

balikan 
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siswa, guru perlu 

memahami 

keunikan setiap 

siswa dengan 

segenap kelebihan, 

kekurangan, dan 

kebutuhannya. 

respon, yaitu 

setelah selesai, 

program akan 

memberikan 

balikan. 

Apakah telah 

sukses/ 

berhasil atau 

harus 

mengulang 

harus 

mengulang 

jawaban  atau 

tidak pada CD 

Interaktif. 

yang dijawab 

benar aka nada 

nilainya serta 

jika salah aka 

nada 

pengulangan 

sampai benar 

b. Memberikan 

pengarahan 

soal mana 

yang harus 

diulang 

jawabannya 

sampai benar. 

c. Memberikan 

penjelasan 

tentang solusi 

pemecahannya 

d. Menyimpulka

n nilai akhir 

yang didapat 

setiap 

kelompok. 

7. Pengulangan 

Iklim 

pembelajaran 

Suasana sekolah 

latihan dan tempat 

berpraktek lainnya 

yang kondusif bagi 

tumbuhnya 

penghargaan 

mahasiswa calon 

guru terhadap 

jabatan dan kinerja 

profesional guru 

Keterampilan 

memberikan 

penguatan 
- 

Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

a. Penghargaan 

diberikan 

kepada siswa 

secara jelas 

dan 

menyebutkan 

namanya. 

b. Pemberian 

penghargaan 

diberikan 

dengan segera 

ketika muncul 

respon siswa 

yang 

diharapkan. 

c. Penghargaan 

diberikan 

secara 

bervariasi. 
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d. Penghargaan 

diberikan 

kepada siswa 

yang terlibat 

aktif dalam 

pembelajaran. 

Perilaku Guru 

Mengevaluasi dan 

mamanfaatkan 

hasil evaluasi 

pembelajaran 

secara dinamis 

untuk membentuk 

kompetensi yang 

dikehendaki 

Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

8. Segmen 

pengaturan 

pelajaran 

Menutup 

pelajaran 

a. Membimbing 

siswa 

menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

b. Memberikan 

refleksi dengan 

mengajak 

siswa 

mengingat 

kembali hal-hal 

yang penting 

selama 

kegiatan yang 

telah 

berlangsung. 

c. Memberikan 

soal evaluasi 

d. Memberikan 

tindak lanjut 
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LAMPIRAN 2 

 

PEDOMAN KISI-KISI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI PENERAPAN TEORI BRUNER BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

Indikator 

Kualitas 

pembelajaran 

Aktivitas 

siswa 

Sintaks 

penerapan 

teori Bruner 

berbantuan 

CD Interaktif 

Afektif-

Pskomotorik 
Indikator Deskriptor 

Perilaku 

siswa 

Mampu 

memahami 

karakteristik, 

cara belajar, 

bekal ajar 

awal, dan latar 

belakang sosial 

cultural peserta 

didik usia 

sekolah. 

emotional 

activitie, 

misalnya:  

gembira, 

berani, 

bergairah, 

semangat 

- 

Menerima 

(A1) 

 

Meniru (P1) 

Menyiapkan 

diri dalam 

kegiatan 

pembelajara

n. 

 

a. Datang tepat 

waktu 

sebelum 

pelajaran 

dimulai 

b. Menyiapkan 

bahan dan 

alat-alat yang 

digunakan 

untuk 

kegiatan 

belajar 

c. Memperhatika

n penjelasan 

guru untuk 

memulai 

pelajaran 

d. Tertib dan 

rapi di tempat 

duduk 

masing-

masing 
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Perilaku 

siswa 

Mau dan 

mampu 

membangun 

kebiasaan 

berpikir, 

bersikap dan 

bekerja 

produktif 

Oral 

activities, 

misalnya: 

bertanya, 

memberik

an saran, 

mengeluar

kan 

pendapat 

dan 

diskusi.  

- 

Merespon 

(A2) 

 

Presisi (P3) 

 

Keaktifan 

bertanya 

dan 

menjawab 

dalam 

kegiatan 

apersepsi  

a. Siswa 

mengemukaka

n pendapat. 

b. Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan 

guru. 

c. Siswa 

memberikan 

saran atau 

masukan 

dalam diskusi 

kelompok. 

d. Siswa 

mengajukan 

pertanyaan. 

Perilaku 

siswa 

Mau dan 

mampu 

mendapatkan 

dan 

mengintegrasik

an 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

serta 

membangun 

sikapnya 

emotional 

activities, 

misalnya:  

gembira, 

berani, 

bergairah, 

semangat 

1. Penyajian 

informasi 

melalui 

benda 

konkret 

yang 

disajikan 

dalam CD 

Interaktif 

Menerima 

(A1) 

Presisi (P3) 

Kesiapan 

membuka 

CD 

Interaktif 

dengan 

mengoperas

i-kan 

komputer.  

a. Berani 

membuka 

komputer 

dengan benar . 

b. Aktif dalam 

membuka CD 

Interaktif yang 

ada pada 

komputer. 

c. Bertanya pada 

guru jika ada 

yang tidak 

dimengerti 

dalam 

membuka 

menu-menu 

CD Interaktif. 

d. Tertib saat 

mengoperasika

n komputer. 

Perilaku 

siswa 

Mau dan 

mampu 

menerapakan 

motor 

activities, 

misalnya: 

melakukan 

percobaan, 

2. Siswa 

memprakte

kan sendiri 

dengan 

benda 

Karakterisasi 

Menurut 

Nilai (A5) 

 

Manipulasi 

keaktifan 

dalam 

memanipula

si benda-

benda 

a. Menata 

manipulasi 

benda konkret. 

b. Menjumlahkan 

dan 
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pengetahuan, 

keterampilan, 

dan sikapnya  

secara 

bermakna 

 

permainan konkret.  

 

(P2) konkret 

(enaktif). 

mengurangkan 

manipulasi 

benda konkret. 

c. Bertanya pada 

guru jika 

belum paham 

dalam 

manipulasi 

benda konkret. 

d. Menyimpulkan 

hasil akhir dari 

manipulasi 

benda konkret 

yang sudah 

dilakukan. 

Perilaku 

siswa 

Mampu 

menguasai 

materi ajar 

mata pelajaran 

dalam 

kurikuum 

sekolah/satuan 

pendidikan 

sesuai dengan 

bidang 

studinya 

Drawing 

activities, 

misalnya:  

menggam

bar, 

membuat 

grafik, 

diagram 

Mengorganis

asikan 

(A4) 

 

Naturalisasi 

(P5) 

Keaktifan 

dalam 

kegiatan 

diskusi 

kelompok.  

a. Mengeluarkan 

pendapat saat 

berdiskusi 

kelompok. 

b. Mengajukan 

pertanyaan yang 

kurang jelas 

pada teman 

sekelompok atas 

pendapatnya. 

c. Menyanggah 

pendapat dari 

teman 

sekelompok. 

d. Menyimpulkan 

jawaban akhir 

dari diskusi 

kelompok. 

Perilaku 

siswa 

Mau dan 

mampu 

membangun 

kebiasaan 

berpikir, 

bersikap dan 

bekerja 

visual 

activities, 

misalnya:  

membaca, 

memperha

tikan 

gambar 

3. Penyajian 

informasi 

dengan 

menggunak

an CD 

Interaktif 

yang 

mencakup 

gambar-

Menghargai 

(A3) 

 

Meniru (P1) 

Memperhati

-kan 

gambar-

gambar 

yang 

ditayangkan 

dalam CD 

Interaktif 

(ikonik).  

a. Siswa 

mengamati 

gambar yang 

ditampilkan 

dalam CD 

Interaktif. 

b.Siswa terampil 

menjawab 

pertanyaan 
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produktif 

 

gambar 

didalamnya 

(ikonik) 

 

 dalam perintah 

yang 

ditayangkan 

dalam CD 

Interaktif. 

c. Siswa aktif 

bertanya untuk 

mendapat 

kejelasan dari 

gambar dan 

perintah yang 

ditayangkan 

dalam CD 

Interaktif. 

d.Siswa 

menyimpulkan 

hasil dari 

penayangan CD 

Interaktif. 

Perilaku 

siswa 

Mampu 

menguasai 

materi ajar 

mata pelajaran 

dalam 

kurikuum 

sekolah/satuan 

pendidikan 

sesuai dengan 

bidang 

studinya. 

writing 

activities, 

misalnya:  

menulis 

laporan, 

menyalin 

4. Pertanyaan 

dan respon 

berupa 

soal-soal 

latihan 

yang harus 

dikerjakan 

di dalam 

CD 

Interaktif 

(simbolik) 

Merespon 

(A2) 

 

Artikulasi 

(P4) 

Menulis 

simbol-

simbol 

angka 

matematika 

secara 

langsung 

dari materi 

yang 

diajarkan  

(simbolik).  

a. Dapat menulis 

simbol-simbol 

angka secara 

benar. 

b. Dapat 

menyelesaikan 

persoalan 

dengan 

menuliskan 

secara 

langsung tanpa 

adanya bantuan 

benda konkret 

dan gambar. 

c. Dapat 

mengeklik 

secara 

langsung 

jawaban soal di 

CD Interaktif 

dari penulisan 

simbol angka. 

d. Menyalin 
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simbol-simbol 

angka yang 

dituliskan guru. 

Perilaku 

siswa 

Mau dan 

mampu 

mendapatkan 

dan 

mengintegrasik

an 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

serta 

membangun 

sikapnya 

Mental 

activities, 

misalnya:  

mengingat

, 

mengana-

lisis, 

mengam-

bil 

keputusan, 

memecahk

an soal 

5. Penilaian 

respon 

 

6. Pemberian 

balikan 

respon, 

yaitu 

setelah 

selesai, 

program 

akan 

memberika

n balikan. 

Apakah 

telah 

sukses/ 

berhasil 

atau harus 

mengulang. 

 

7. Pengulanga

n 

Merespon 

(A2) 

 

Presisi (P3) 

 

Aktif 

menjawab 

pertanyaan 

yang ada 

dalam CD 

interaktif 

 

a. Siswa 

menjawab soal 

dengan teman 

sekelompoknya

. 

b. Siswa 

mengeklik 

jawaban yang 

dianggap benar. 

c. Siswa 

mengulang 

jawaban jika 

masih salah. 

d. Mengajukan 

pertanyaan jika 

ada yang belum 

jelas 

Perilaku 

siswa 

Memiliki 

persepsi dan 

sikap positif 

terhadap 

belajar. 

 

emotional 

activities, 

misalnya:  

gembira, 

berani, 

bergairah, 

semangat 

Karakterisasi 

Menurut 

Nilai (A5) 

 

Artikulasi 

(P4) 

Ketertiban 

ketika 

mendapat 

penghargaa

n dari guru  

a. Siswa merasa 

senang 

dengan 

penghargaan 

yang 

diperoleh. 

b. Siswa merasa 

bangga atas 

hasil yang 

diperoleh. 

c. Siswa menjadi 

termotivasi 

untuk lebih 

aktif lagi. 

d. Siswa 

berterima-

kasih kepada 

guru. 

Perilaku 

siswa 

Mau dan 

mampu 

Mental 

activities, 

misalnya:  

mengingat

8. Segmen 

pengaturan 

pelajaran 

Merespon 

(A2) 

 

Presisi (P3) 

Aktif 

menjawab 

soal 

evaluasi 

a. Siswa 

mengerjakan 

soal evaluasi 

dengan 
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menerapakan 

pengetahuan, 

keterampilan, 

dan sikapnya  

secar 

bermakna 

 

, 

mengana-

lisis, 

mengam-

bil 

keputusan, 

memecahk

an soal 

 tenang. 

b. Siswa 

menjawab 

soal evalusi 

sendiri tanpa 

mencontek 

jawaban milik 

teman. 

c. Siswa 

menjawab 

soal evaluasi 

dengan benar. 

d. Siswa 

menjawab 

soal evaluasi 

dengan penuh 

semangat. 
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LAMPIRAN 3 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

PENERAPAN TEORI BRUNER BERBANTUAN CD INTERAKTIF DI KELAS IV 

SD TAMBAKAJI 01 SEMARANG 

No

. 
Variabel Indikator Pengamatan 

Sumber 

Data 
Instrumen 

1. keterampilan 

guru 

menyajikan 

materi, 

menggunakan 

media, serta 

menciptakan 

iklim 

pembelajaran 

yang optimal 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui 

penerapan 

teori Bruner 

berbantuan CD 

Interaktif. 

1) Merencanakan pembelajaran. 

2) Mempersiapkan media 

pembelajaran CD Interaktif. 

3) Membuka pelajaran. 

4) Mengarahkan siswa dalam 

melihat penyelesaian masalah 

dengan menggunakan benda 

konkret yang ada di CD 

Interaktif. 

5) Membimbing siswa dalam 

memanipulasi benda-benda 

konkret.  

6) Memberikan tayangan materi 

berupa gambar dan perintah 

kepada siswa dengan CD 

Interaktif.  

7) Mengarahkan siswa dalam 

memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung dan tidak ada 

kaitannya lagi dengan obyek. 

8) Memberikan pengarahan nilai 

yang didapat seerta balikan 

respon apakah harus mengulang 

atau tidak. 

9) Memberikan penghargaan 

kepada siswa.  

10) Menutup pelajaran.  

1. Guru 

2. Foto 

1. Lembar      

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

2. Aktivitas 

siswa dalam 

1) Menyiapkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran. 

1. Siswa 

2. Catatan 

1. Lembar 

observasi 
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pembelajaran 

matematika 

dengan 

penerapan 

teori Bruner 

berbantuan CD 

Interaktif. 

2) Keaktifan dalam bertanya dan 

menjawab dalam kegiatan 

apersepsi. 

3) Kesiapan membuka CD 

Interaktif dengan mengoperasi-

kan komputer.  

4) Keaktifan dalam memanipulasi 

benda-benda konkret(enaktif).  

5) Keaktifan dalam kegiatan 

diskusi kelompok.  

6) Memperhatikan gambar-gambar 

yang ditayangkan dalam CD 

Interaktif (ikonik).  

7) Menulis simbol-simbol angka 

matematika secara langsung 

dari materi yang diajarkan  

(simbolik).  

8) Menjawab pertanyaan yang ada 

dalam CD interaktif 

9) Ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru  

10) Aktif menjawab soal evaluasi 

lapangan 

3. Pengamat

an 

4. Foto 

 

2. Catatan 

lapangan 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

matematika 

dengan 

penerapan 

teori Bruner 

berbantuan CD 

Interaktif. 

85% siswa kelas IVB SDN 

Tambakaji 01 kota Semarang 

mengalami ketuntasan belajar 

individual ≥ 60 dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan 

penerapan teori Bruner berbantuan 

CD Interaktif. 

1. Siswa  

2. Dokumen

tasi 

1. Tes tertulis 

2. Data 

dokumen-

tasi 
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LAMPIRAN 4  

 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Teori Bruner 

berbantuan CD Interaktif di Kelas IV SD Tambakaji 01 Semarang 

Siklus........... 

Nama SD  : SDN Tambakaji 01 

Kelas/semester : IVB/ 2 

Hari/Tanggal            :  

Mata pelajaran         : Matematika 

Petunjuk :   

1) Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

2) Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3) Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

4) Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 1 jika 1 deskriptor tampak  

b. Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

c. Skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

d. Skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

PRA KERGIATAN 

Penerapan teori Bruner berbantuan CD Interaktif 

Perilku Guru 

No 
Indikator 

Pengamatan 
Deskriptor Tampak Skor 

1. Merencanakan 

pembelajaran 

a. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar 
 

 

b. Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran 

sesuai dengan peneerapan teori Bruner 
 

c. Merancang bahan ajar  

d. Merancang instrumen penilaian sebagai alat 

evaluasi. 
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Media Pembelajaran 

2. Mempersiapkan 

media 

pembelajaran 

CD Interaktif 

a. Memasukkan materi ajar kedalam CD Interaktif.  

 

b. Membuat langkah-langkah berisi pemecahan 

masalah menggunakan benda konkret dalam CD 

Interaktif 
 

c. Memasukkan soal latihan ke dalam CD Interaktif 

beserta nilainya. 
 

d. Membuat menu-menu seperti sk/kd, indikator, 

materi, dan soal latihan dalam CD Interaktif. 
 

A. KEGIATAN AWAL 

3. Membuka 

pelajaran  

a. Mengadakan apersepsi sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari 

  

b. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran 

 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

B. KEGIATAN INTI 

Langkah 1. Penyajian informasi melalui benda konkret yang disajikan dalam CD Interaktif 

4. Mengarahkan 

siswa dalam 

melihat 

penyajian 

informasi 

melalui benda 

konkret dalam 

bentuk foto 

yang disajikan 

dalam CD 

Interaktif 

a. Mengarahkan siswa untuk membuka CD Interaktif   

b. Mengarahkan siswa untuk membuka menu yang 

berisi penyajian informasi melalui benda konkret 

yang ada pada CD Interaktif. 

 

c. Mengarahkan siswa untuk memahami materiyang 

berisi penyajian informasi melalui benda konkret 

berupa foto dalam CD Interaktif yaitu dengan 

memberikan penjelasan. 

 

d. Mengarahkan siswa untuk menutup menu yang 

berisi penyajian informasi melalui benda konkret 

dan kembali ke menu utama dalam CD Interaktif. 

 

Langkah 2. Siswa mempraktekan sendiri dengan benda konkret 

5. Membimbing 

siswa dalam 

memanipula-si 

benda-benda 

konkret. 

a. Memberikan penjelasan kepada siswa tentang 

benda yang digunakan 

  

b. Membimbing siswa baik perorangan maupun 

kelompok dalam memanipulasi benda-benda 

konkret 

 

c. Menunjukkan manipulasi benda konkret dengan 

penjelasan yang jelas sesuai dengan materi 

 

d. Menggunakan benda konkret sesuai dengan 

persoalannya 

 

Langkah 3. Penyajian informasi dengan menggunakan CD Interaktif yang mencakup 

gambar-gambar didalamnya (ikonik) 

6. Memberikan a. Menayangkan CD Interaktif sesuai dengan materi   
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tayangan 

materi berupa 

gambar dan 

perintah 

kepada siswa 

dengan CD 

Interaktif 

yang diajarkan 

b. Menciptakan interaksi yang menarik dengan 

penayangan materi pada CD Interaktif 

 

c. Memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan 

materi yang menimbulkan tantangan siswa dengan 

CD Interaktif. 

 

d. Memberikan gambaran yang jelas untuk 

memudahkan pemahaman materi. 

 

Langkah 4. Pertanyaan dan respon berupa soal-soal latihan yang harus dikerjakan di dalam 

CD Interaktif (simbolik) 

7. Mengarahkan 

siswa dalam 

memanipulasi 

simbol-simbol 

secara 

langsung dan 

tidak ada 

kaitannya lagi 

dengan obyek 

a. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi dan tidak lagi menggunakan benda 

konkret ataupun tayangan CD Interaktif. 

  

b. Guru meminta siswa untuk menuliskan simbol-

simbol dari pertanyaan yang diajukan dengan 

benar. 

 

c. Memberikan waktu pada siswa untuk berpikir 

sebelum menjawab 

 

d. Memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang telah 

disampaikan kepada siswa. 

 

Langkah 5. Penilaian respon yang ada pada CD Interaktif. 

Langkah 6. Pemberian balikan respon, yaitu setelah selesai, program akan memberikan 

balikan. Apakah telah sukses/ berhasil atau harus mengulang. 

Langkah 7. Pengulangan 

8. Memberikan 

pengarahan 

nilai yang 

didapat serta 

balikan respon 

apakah harus 

mengulang 

atau tidak pada 

CD Interaktif. 

a. Memberikan pengarahan sebelum mengerjakan 

soal bahwa setiap soal yang dijawab benar aka nada 

nilainya serta jika salah aka nada pengulangan 

sampai benar 

  

b. Memberikan pengarahan soal mana yang harus 

diulang jawabannya sampai benar. 

 

c. Memberikan penjelasan tentang solusi 

pemecahannya 

 

d. Menyimpulkan nilai akhir yang didapat setiap 

kelompok. 

 

C. KEGIATAN AKHIR 

Iklim Pembelajaran 

9. Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 

a. Penghargaan diberikan kepada siswa secara jelas 

dan menyebutkan namanya. 

  

b. Pemberian penghargaan diberikan dengan segera 

ketika muncul respon siswa yang diharapkan. 

 

c. Penghargaan diberikan secara bervariasi.  

d. Penghargaan diberikan kepada siswa yang terlibat 

aktif dalam pembelajaran. 

 

Langkah 8. Segmen pengaturan pelajaran 
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10. Menutup 

pelajaran 

a. Membimbing siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

  

b. Memberikan refleksi dengan mengajak siswa 

mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung. 

 

c. Memberikan soal evaluasi  

d. Memberikan tindak lanjut 
 

Jumlah skor  

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Keterangan Penilaian 

R = skor terendah = 10 ; T = skor tertinggi = 40 ; n = banyaknya skor = 31 

Letak Q1 

 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (31+1) 

= 
1

4 
x 32 

 = 8 

Jadi Q1 adalah17 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
2

4
 (n+1) 

=
2

4
(31+1) 

= 
2

4
 x 32 

= 16 

Jadi Q2 adalah 25 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
3

4
 (n+1) 

= 
3

4 
 (31+1) 

= 
3

4 
 x 32 

= 24 

Jadi Q3 adalah 33  

Skor Nilai  

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor <32,5 Baik 

17,5 ≤ skor <25 Cukup 

10 ≤ skor <17,5 Kurang 

 

 

Semarang,…………….2013 

              Pengamat 

 

 

              Ani Kurniawati, Ama.Pd 

            NIP. 19831105 201101 2 006 
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LAMPIRAN 5 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Teori Bruner 

berbantuan CD Interaktif di Kelas IV SD Tambakaji 01 Semarang 

Siklus........... 

Nama SD  : SDN Tambakaji 01 

Kelas/semester : IVB/ 2 

Hari/Tanggal            :  

Mata pelajaran         : Matematika 

Petunjuk :   

1) Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

2) Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3) Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

4) Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 1 jika 1 deskriptor tampak  

b. Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

c. Skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

d. Skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

No 
Indikator 

Pengamatan 
Deskriptor Tampak Skor 

1. 

Menyiapkan diri 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

a. Datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai  

 

b. Menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar 
 

c. Memperhatikan penjelasan guru untuk memulai 

pelajaran 
 

d. Tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing  

2. Keaktifan a. Siswa mengemukakan pendapat.   
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bertanya dan 

menjawab 

dalam kegiatan 

apersepsi 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru.  

c. Siswa aktif mengeluarkan pendapat.  

d. Siswa mengajukan pertanyaan.  

3. 

Kesiapan 

membuka CD 

Interaktif 

dengan 

mengoperasi-

kan komputer 

a. Berani membuka komputer dengan benar .   

b. Aktif dalam membuka CD Interaktif yang ada pada 

komputer. 

 

c. Bertanya pada guru jika ada yang tidak dimengerti 

dalam membuka menu-menu CD Interaktif. 

 

d. Tertib saat mengoperasikan komputer.  

4. 

Keaktifan dalam 

memanipulasi 

benda-benda 

konkret 

(enaktif). 

a. Memotong atau melipat manipulasi benda konkret.   

b. Menggabungkan manipulasi benda konkret.  

c. Bertanya pada guru jika belum paham dalam 

manipulasi benda konkret. 

 

d. Menyimpulkan hasil akhir dari manipulasi benda 

konkret yang sudah dilakukan 

 

5. 

Keaktifan dalam 

kegiatan diskusi 

kelompok. 

a. Mengeluarkan pendapat saat berdiskusi kelompok.   

b. Mengajukan pertanyaan yang kurang jelas pada 

teman sekelompok atas pendapatnya. 

 

c. Menyanggah pendapat dari teman sekelompok.  

d. Menyimpulkan jawaban akhir dari diskusi kelompok.  

6. 

Memperhati-kan 

gambar-gambar 

yang 

ditayangkan 

dalam CD 

Interaktif 

(ikonik).  

a. Siswa mengamati gambar yang ditampilkan dalam 

CD Interaktif. 

  

b. Siswa terampil menjawab pertanyaan dalam 

perintah yang ditayangkan dalam CD Interaktif. 

 

c. Siswa aktif bertanya untuk mendapat kejelasan dari 

gambar dan perintah yang ditayangkan dalam CD 

Interaktif. 

 

d. Siswa menyimpulkan hasil dari penayangan CD 

Interaktif. 

 

7. 

Menulis simbol-

simbol angka 

matematika 

secara langsung 

dari materi yang 

diajarkan  

(simbolik). 

a. Dapat menulis simbol-simbol angka secara benar.   

b. Dapat menyelesaikan persoalan dengan menuliskan 

secara langsung tanpa adanya bantuan benda 

konkret dan gambar. 

 

c. Dapat mengeklik secara langsung jawaban soal di 

CD Interaktif dari penulisan simbol angka... 

 

d. Menyalin simbol-simbol angka yang dituliskan 

guru . 

 

8. 

Aktif menjawab 

pertanyaan yang 

ada dalam CD 

interaktif 

a. Siswa menjawab soal dengan teman 

sekelompoknya. 

  

b. Siswa mengeklik jawaban yang dianggap benar. 
 

c. Siswa mengulang jawaban jika masih salah. 
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Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Keterangan Penilaian 

R = skor terendah = 10 ; T = skor tertinggi = 40 ; n = banyaknya skor = 31 

Letak Q1 

 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (31+1) 

= 
1

4 
x 32 

 = 8 

Jadi Q1 adalah17 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
2

4
 (n+1) 

=
2

4
(31+1) 

= 
2

4
 x 32 

= 16 

Jadi Q2 adalah 25 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
3

4
 (n+1) 

= 
3

4 
 (31+1) 

= 
3

4 
 x 32 

= 24 

Jadi Q3 adalah 33  

Skor Nilai  

32,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor <32,5 Baik 

17,5 ≤ skor <25 Cukup 

10 ≤ skor <17,5 Kurang 

 

Semarang,…………….2013 

        Pengamat 

 

       

 

      __________________ 

 

 

 

d. Mengajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas 
 

 

9. 

Ketertiban 

ketika mendapat 

penghargaan 

dari guru 

a. Siswa merasa senang dengan penghargaan yang 

diperoleh 

  

b. Siswa merasa bangga atas hasil yang diperoleh.  

c. Siswa menjadi termotivasi untuk lebih aktif lagi.  

d. Siswa berterima-kasih kepada guru.  

10. 

Aktif menjawab 

soal evaluasi 
a. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang.   

b. Siswa menjawab soal evalusi sendiri tanpa 

mencontek jawaban milik teman. 

 

c. Siswa menjawab soal evaluasi dengan benar.  

d. Siswa menjawab soal evaluasi dengan penuh 

semangat. 

 

Jumlah Skor  
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LAMPIRAN 6 

 

Catatan Lapangan 

 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Teori Bruner 

berbantuan CD Interaktif di Kelas IV SD Tambakaji 01 Semarang 

Siklus ……  

 

Nama Sekolah  : SD Tambakaji 01 Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Hari/ Tanggal  :  

Pukul   : 

Catatlah kejadian selama proses pembelajaran berlangsung! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Semarang, ……………………2013 

Pengamat  

 

 

  

……………………………… 
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LAMPIRAN  7  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBALAJARAN 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : IVB / I (satu) 

Hari / Tanggal  : Senin, 2 September 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. 

B. Kompetensi Dasar 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian 

C. Indikator 

1. Menemukan perkalian dua angka dengan bilangan satu angka yang 

hasilnya kurang dari 100 (C2) 

2. Menyelesaikan soal cerita perkalian bilangan dua angka dengan bilangan 

dua angka. (C3) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan manipulasi benda konkret, siswa dapat menemukan perkalian dua 

angka dengan bilangan satu angka yang hasilnya kurang dari 100 dengan 

benar. 

2. Dengan pengamatan gambar pada CD Interaktif, siswa dapat 

menyelesaiakn soal cerita perkalian bilangan dua angka dengan bilangan 

dua angka dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan : 

- Tekun 
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- Teliti 

- kreatif 

- Kerja keras 

- inovatif 

E. Materi Pokok 

- Perkalian bilangan cacah 

F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Metode : informatif, tanya jawab, diskusi, penugasan 

Penerapan teori Bruner 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 



274 

 

 

No Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

A Pra Kegiatan ± 5 menit 

  1. Salam 

2. Doa  

3. Presensi  

4. Pengondisian kelas 

B Kegiatan Awal ± 10 menit 

  1. Guru melakukan apersepsi dengan memberi 

pertanyaan kepada siswa 

“anak-anak kalian sudah mempelajari tentang 

perkalian di kelas III. Ibu mempunyai pertanyaan 

untuk kalian, kemarin ibu membeli piring sebanyak 2 

lusin. 

- Apakah kalian tahu 1 lusin terdiri dari berapa 

piring?  

- Jadi kalau ibu membeli 2 lusin piring maka ibu 

mendapatkan berapa piring?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menyiapkan media pembelajaran dan 

menyampaikan peraturan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

C Kegiatan Inti ± 70 menit 

 1. Penyajian informasi 

melalui benda konkret 

yang disajikan dalam CD 

Interaktif. 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 

memperhatikan CD Interatif yang ada didalam 

kelompoknya untuk menguasai materi tentang operasi 

hitung perkalian. (eksplorasi)  

Melakukan Operasi Hitung Perkalian 

1. Ibu seorang penjahit, ibu membeli kancing dari 

pasar dan kancing tersebut dimasukkan dalam 5 

kotak. Setiap plastiknya berisi 21 kancing. 

Berapakah jumlah kancing yang dibeli ibu? 

Diketahui: ibu seorang penjahit, ibu membeli kancing 

dari pasar dan kancing tersebut dimasukkan dalam 5 

kotak. Setiap plastiknya berisi 21 kancing. 

Ditanyakan : berapa jumlah kancing keseluruhan? 

Jawaban:  
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Tahap enaktif 

1) Sediakan kartu nilai puluhan dan kartu nilai 

satuan yang berisi kancing.  

2) Ambilah 21 kancing yang ada dalam kartu nilai 

tempat, berarti 2 kartu nilai puluhan dan 1 kartu 

nilai satuan. 

3) Ambilah sampai 5x 

4) Jadikanlah semua kartu nilai tempat menjadi 

satu, kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan.  

5) Hitunglah semua kartu nilai puluhan dan kartu 

nilai satuan. 

6) Kartu nilai puluhan yang berjumlah 10 ditukar 

dengan kartu nilai ratusan. 

7) Hitunglah kembali hasilnya. 

8) Maka hasilnya akan diketahui yaitu 105 kancing. 

2. Yuli memiliki 11 kotak yang berisi kancing. Setiap 

kotaknya berisi 12 kancing. Berapakah jumlah 

kancing yang dimilki Yuli? 

Jawaban: 

Diketahui:- 11kotak yang berisi kancing 

- Setiap kotak berisi 12 kancing 

Ditanya: Berapakah sedotan yang dimilki Yuli? 

Jawab: 

Tahap enaktif 

1) Ambilah kartu nilai puluhan dan kartu nilai 

satuan berisi kancing yang menyatakan bilangan 

12 sebanyak 11. 

2) Tukarlah kartu nilai puluhan yang berjumlah 10 

dengan kartu nilai ratusan dan tukarkan kartu 

nilai satuan yang berjumlah 10 dengan kartu 

nilai puluhan. 

3) Hitunglah seluruh kancing yang ada dalam kartu 

nilai ratusan, puluhan dan satuan. 

4) Hasilnya akan diketahui kartu nilai ratusan 

berjumlah 1, kartu nilai puluhan berjumlah 2, 

dan kartu nilai satuan berjumlah 2. 

5) Maka hasilnya akan diketahui yaitu 132 

2. Siswa mempraktekan b. Siswa mempraktekkan sendiri penyelesaian operasi 
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sendiri dengan benda 

konkret.  

hitung perkalian dengan benda konkret. (eksplorasi) 

1. Rani memilki 3 kantong plastik. Setiap plastik 

berisi 16 kancing. kancing tersebut akan 

digunakannya untuk membuat pakaian. Jika di 

gabungkan menjadi satu kantong plastik, maka 

banyaknya kancing yang dimilki Rani adalah? 

Jawaban: 

Diketahui:- 3kantong plastik 

- Setiap plastik berisi 16 kancing 

Ditanya:banyaknya kancing yang dimilki Rani? 

jawaban: 

Tahap enaktif 

1) Ambilah kartu nilai tempat yang menyatakan 

bilangan 16 sebanyak 3x 

2) Letakkan pada tiga kotak 

3) Jadikanlah kartu nilai puluhan dan kartu 

nilai satuan menjadi 1 

4) Hitunglah ada berapa kartu nilai puluhan 

dan kartu nilai satuan. 

5) Maka akan diketahui bahwa jumlah kancing 

adalah 48. 

2. Dian mempunyai kancing, ia simpan dalam 

plastik yang banyaknya ada 12. Setiap kantong 

plastik berisi 14 kancing. Berapakah jumlah 

kancing Dian? 

Diketahui: - 12 plastik berisi kancing 

- Setiap kantong plastik berisi 14 

kancing 

Ditanya:berapakah jumlah kancing Dian? 

jawaban: 

Tahap enaktif 

1) Ambilah kartu nilai puluhan dan kartu nilai 

satuan yang menyatakan bilangan 14. 

2) Letakkan pada 12 tempat/kotak 

3) Jadikanlah kartu nilai puluhan dan kartu 

nilai satuan menjadi 1. 

4) Tukarkanlah 10 kartu nilai puluhan dengan 
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kartu nilai ratusan, dan tukarkan juga 10 

kartu nilai satuan dengan 1 kartu nilai 

puluhan. 

5) Hitunglah berapa kartu nilai ratusan, 

puluhan dan satuan. 

6) Maka akan diketahui bahwa jumlah kancing  

adalah 168. 

2. Penyajian informasi 

dengan menggunakan CD 

Interaktif yang mencakup 

gambar-gambar 

didalamnya (ikonik) 

b. Siswa membuka CD Interaktif yang menyajikan 

materi operasi hitung perkaliandengan gambar-

gambar didalamnya. (eksplorasi) 

Menghitung Perkalian satu angka dengan dua 

angka 

1. Ibu seorang penjahit, ibu membeli kancing dari 

pasar dan kancing tersebut dimasukkan dalam 5 

kotak. Setiap plastiknya berisi 21 kancing. 

Berapakah jumlah kancing yang dibeli ibu? 

Diketahui: Ibu seorang penjahit, ibu membeli kancing 

dari pasar dan kancing tersebut dimasukkan dalam 5 

kotak. Setiap plastiknya berisi 21 kancing. 

Ditanya: berapa jumlah kancing keseluruhan? 

Jawab: 

Pemecahan masalah menggunakan gambar kartu 

nilai tempat.  
Dengan menggunakan gambar kartu nilai tempat. 

5x21=… 

 
     50                  +         50                + 5   

Dapat dilihat bahwa jumlah kancing yang ada pada 5 

buah kotak adalah 50+50+5=105 kancing. 

Menghitung Perkalian dua angka dengan dua angka 
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2. Yuli memiliki 11 kotak yang berisi kancing. Setiap 

kotaknya berisi 12 kancing. Berapakah jumlah kancing 

yang dimilki Yuli? 

Jawaban: 

Diketahui:- 11kotak yang berisi kancing 

- Setiap kotak berisi 12 kancing 

Ditanya: Berapakah sedotan yang dimilki Yuli? 

Jawab: 

Penyelesaian dengan menggunakan kartu nilai tempat yang 

terdiri dari kartu nilai ratusan, puluhan, dan satuan. 

11x12=… 

 
Dapat dilihat bahwa hasil dari perkalian 1 kartu nilai 

puluhan dan 1 kartu nilai satuan dengan 1 kartu nilai 

puluhan dan 2 kartu nilai satuan adalah 1 kartu nilai 

ratusan, 3 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai satuan. 

Sehingga jumlah kancing yang dimiliki Yuli adalah 

100+20+10+2= 132 kancing. 

3. Pertanyaan dan respon 

berupa soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan di 

dalam CD Interaktif 

(simbolik) 

a. Siswa melihat contoh soal operasi hitung perkalian 

dengan penyelesaian secara simbolik. (eksplorasi) 

Menghitung perkalian satu angka dengan dua 

angka dengan melakukan perkalian bersusun 

panjang 

1. Ibu seorang penjahit, ibu membeli kancing dari 

pasar dan kancing tersebut dimasukkan dalam 5 

kotak. Setiap plastiknya berisi 21 kancing. 

Berapakah jumlah kancing yang dibeli ibu? 
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Diketahui: ibu seorang penjahit, ibu membeli kancing 

dari pasar dan kancing tersebut dimasukkan dalam 5 

kotak. Setiap plastiknya berisi 21 kancing. 

Ditanya: berapa jumlah kancing keseluruhan? 

Jawaban:  

Jumlah kancing setiap kotak= 5 

 Jumlah kancing dalam 21kotak = 5x21 

  5=       5 

21=20+1  x 

             5            hasil dari 5x1 

         100  +        hasil dari 5x20 

         105 

Jadi jumlah kancing yang dimilki ibu adalah 105 kancing. 

Menghitung perkalian dua angka dengan dua angka dengan 

melakukan perkalian bersusun panjang 

2. Yuli memiliki 11 kotak yang berisi kancing. Setiap 

kotaknya berisi 12 kancing. Berapakah jumlah kancing 

yang dimilki Yuli? 

Jawaban: 

Diketahui:- 11kotak yang berisi kancing 

- Setiap kotak berisi 12 kancing 

Ditanya:  Berapakah jumlah kancing yang dimilki Yuli? 

Jawab: 

banyaknya kancing setiap kotak= 12 

Jumlah kancing = 11x12  

11= 10+1 

12= 10+2   x 

       2           hasil dari 1x2 

     20           hasil dari 10x2 

     10           hasil dari 1x10 

   100   +         hasil dari 10x10 

   132 

Jadi jumlah kancing adalah 132 kancing,  

b. Siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab soal-

soal yang ada di CD Interaktif. (elaborasi) 

c. Guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal-

soal yang ada di CD Interaktif. (elaborasi) 

4. Penilaian respon d. Siswa mendapatkan respon dari komputer, apakah 
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H. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

Sumber Belajar 

a. BSE Matematika kelas IV SD karangan Burhan Mustaqim dan Ary Astuty 

b. Silabus BSNP. 2006. Model Silabus Kelas IV. Jakarta: BSNP. 

c. Buku Process of Education dan Toward a Theory of Instruction, Jerome Bruner 

d. Buku panduan kreatif membuat bahan ajar interaktif, Andi Prastowo 

e. Standar proses 

Media Pembelajaran 

a. Kartu nilai dienes 

b. Kancing 

c. CD Interaktif 

I. Penilaian 

a. Prosedur 

dapat melanjutkan pada soal berikutnya atau 

mengulang kembali (Konfirmasi) 

5. Pemberian balikan respon e. Siswa mendapat penguatan dari komputer 

(Konfirmasi) 

6. Pengulangan a. Siswa mengulangi materi yang kurang dipahami 

dalam CD interaktif (Konfirmasi) 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang kurang jelas 

(Konfirmasi) 

f. Siswa dibantu oleh guru untuk menarik kesimpulan 

dari hasil diskusi. (konfirmasi) 

D. Kegiatan Akhir ± 20 menit 

 7. Segmen pengaturan 

pelajaran 

1. Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi. 

2. Guru memberi bintang penghargaan kepada siswa 

dan kelompok yang terlibat aktif selama 

pembelajaran 

3. Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran. 
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- tes awal : tidak ada 

- tes proses : ada berupa lembar pengamatan (terlampir) 

- tes akhir : ada berupa soal evaluasi (terlampir) 

b. Jenis tes : tertulis 

c. Alat tes : post tes, kunci jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 2 September 2013 
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BAHAN AJAR 

Melakukan Operasi Hitung Perkalian 

1. Ibu seorang penjahit, ibu membeli kancing dari pasar dan kancing tersebut 

dimasukkan dalam 5 kotak. Setiap plastiknya berisi 21 kancing. Berapakah 

jumlah kancing yang dibeli ibu? 

Diketahui: ibu seorang penjahit, ibu membeli kancing dari pasar dan kancing 

tersebut dimasukkan dalam 5 kotak. Setiap plastiknya berisi 21 kancing. 

Ditanyakan : berapa jumlah kancing keseluruhan? 

Jawaban:  

Tahap enaktif 

1) Sediakan kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan yang berisi kancing.  

2) Ambilah 21 kancing yang ada dalam kartu nilai tempat, berarti 2 kartu nilai 

puluhan dan 1 kartu nilai satuan. 

3) Ambilah sampai 5x 

4) Jadikanlah semua kartu nilai tempat menjadi satu, kartu nilai puluhan dan kartu 

nilai satuan.  

5) Hitunglah semua kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan. 

6) Kartu nilai puluhan yang berjumlah 10 ditukar dengan kartu nilai ratusan. 

7) Hitunglah kembali hasilnya. 

8) Maka hasilnya akan diketahui yaitu 105 kancing. 

Tahap ikonik 

Pemecahan masalah menggunakan gambar kartu nilai tempat.  

Dengan menggunakan gambar kartu nilai tempat. 

5x21=… 
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Dapat dilihat bahwa jumlah kancing yang ada pada 5 buah kotak adalah 100+5=105 

kancing. 

Tahap Simbolik 

Jumlah kancing setiap kotak= 5 

 Jumlah kancing dalam 21kotak = 5x21 

  5=       5 

21=20+1  x 

             5             hasil dari 5x1 

         100  +         hasil dari 5x20 

         105 

Jadi jumlah kancing yang dimilki ibu adalah 105 kancing. 

2. Yuli memiliki 11 kotak yang berisi kancing. Setiap kotaknya berisi 12 kancing. 

Berapakah jumlah kancing yang dimilki Yuli? 

Jawaban: 

Diketahui:- 11kotak yang berisi kancing 

Setiap kotak berisi 12 kancing 

Ditanya: Berapakah sedotan yang dimilki Yuli? 

Jawab: 
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Tahap enaktif 

1) Ambilah kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan berisi kancing yang 

menyatakan bilangan 12 sebanyak 11. 

2) Tukarlah kartu nilai puluhan yang berjumlah 10 dengan kartu nilai ratusan dan 

tukarkan kartu nilai satuan yang berjumlah 10 dengan kartu nilai puluhan. 

3) Hitunglah seluruh kancing yang ada dalam kartu nilai ratusan, puluhan dan 

satuan. 

4) Hasilnya akan diketahui kartu nilai ratusan berjumlah 1, kartu nilai puluhan 

berjumlah 2, dan kartu nilai satuan berjumlah 2. 

5) Maka hasilnya akan diketahui yaitu 132 

Tahap ikonik 

Penyelesaian dengan menggunakan kartu nilai tempat yang terdiri dari kartu nilai 

ratusan, puluhan, dan satuan. 

11x12=… 

 

Dapat dilihat bahwa hasil dari perkalian 1 kartu nilai puluhan dan 1 kartu nilai 

satuan dengan 1 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai satuan adalah 1 kartu nilai 

ratusan, 3 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai satuan. Sehingga jumlah kancing 

yang dimiliki Yuli adalah 100+20+10+2= 132 kancing. 

Tahap Simbolik 
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banyaknya kancing setiap kotak= 12 

Jumlah kancing = 11x12  

11= 10+1 

12= 10+2   x 

             2           hasil dari 1x2 

           20           hasil dari 10x2 

           10           hasil dari 1x10 

         100   +          hasil dari 10x10 

         132 

Jadi jumlah kancing adalah 132 kancing, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kerjakanlah soal berikut dengan menggunakan benda nyata sesuai dengan 

ceritanya, kemudian buktikan jawabanmu dengan menggunakan gambar dan 
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menghitung secara langsung! Ikutilah langkah-langkah pengerjaannya untuk 

bisa menjawab soal! 

1. Rani memilki 3 kantong plastik. Setiap plastik berisi 16 kancing. kancing 

tersebut akan digunakannya untuk membuat pakaian. Jika di gabungkan menjadi 

satu kantong plastik, maka banyaknya kancing yang dimilki Rani adalah? 

A. Selesaikan dengan benda nyata yaitu kancing 

B. Buktikan jawabanmu dengan gambar 

C. Buktikan jawabanmu dengan menghitung secara langsung 

Jawaban: 

Diketahui:……. 

Ditanya:….. 

Dijawab: 

A. Penyelesaian dengan benda nyata 

Langkah-langkah 

1) Ambilah kartu nilai yang menyatakan bilangan 16 sebanyak 3x 

2) Letakkan pada tiga kotak 

3) Jadikanlah kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan menjadi 1 

4) Hitunglah ada berapa kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan. 

5) Maka akan diketahui bahwa jumlah kancing adalah … 

B. Buktikan dengan gambar 

Lengkapi gambar berikut ini! 

 
Kartu nilai puluhan=… 

Kartu nilai satuan=… 

Jadi jumlah kancing adalah… 

C. Buktikan dengan menghitung secara langsung dengan perkalian bersusun 
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Banyaknya kancing keseluruhan= …x… 

Cara bersusun: 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Jadi banyaknya kancing adalah… 

2. Dian mempunyai 12 kantong plastik yang berisi kancing. Setiap kantong 

plastiknya berisi 14 kancing. Berapakah jumlah kancing milik Dian? 

A. Selesaikan dengan benda nyata yaitu kancing 

B. Buktikan jawabanmu dengan gambar 

C. Buktikan jawabanmu dengan menghitung secara langsung 

Diketahui:…. 

Ditanya:…. 

Dijawab: 

A. Penyelesaian dengan benda nyata yaitu sedotan 

Langkah-langkah 

1) Ambilah kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan yang menyatakan bilangan 

14. 

2) Letakkan pada 12 tempat/kotak 

3) Jadikanlah kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan menjadi 1. 

4) Tukarkanlah 10 kartu nilai puluhan dengan kartu nilai ratusan, dan tukarkan 

juga 10 kartu nilai satuan dengan 1 kartu nilai puluhan. 

5) Hitunglah berapa kartu nilai ratusan, puluhan dan satuan. 

6) Maka akan diketahui bahwa jumlah kancing  adalah … 

B. Penyelesaian dengan gambar 

Lengapilah gambar berikut! 
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Kartu nilai ratusan=… 

Kartu nilai puluhan=… 

Kartu nilai satuan=… 

Jadi jumlah kancing milik Dian adalah… 

C. Penyelesaian dengan menghitung secara langsung 

Jumlah kancing Dian= … x … 

Cara bersusun: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Jadi jumlah kancing Dian adalah… 
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Kisi-kisi soal evaluasi 

 

Indikator 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

1. Menemukan perkalian dua angka dengan 

bilangan satu angka yang hasilnya kurang 

dari 100  

2. Menyelesaikan soal cerita perkalian 

bilangan dua angka dengan bilangan dua 

angka. (C3) 

Isian 

 

 

Isian 

 

 

C2 

 

 

C3 

1 

 

 

2 
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SOAL EVALUASI 

1. Ari memiliki 7 ikat rambutan. Setiap ikatnya terdiri dari 21 buah rambutan. 

Berapa buah rambutan yang dimilki Ari? 

2. Nita memilki 28 kantong plastik yang berisi kancing. Tiap kantong plastiknya 

berisi 19 buah kancing. Berapa kancing yang dimilki Nita? 
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Skor Penilaian 

No Kunci Jawaban Skor Jumlah 

1.  Ari memiliki 7 ikat rambutan. Setiap ikatnya terdiri dari 21 

buah rambutan. Berapa buah rambutan yang dimilki Ari? 

Diketahui: - Ari memilki 7 ikat rambut 

- Setiap ikat terdiri dari 21 buah rambutan 

Ditanya: berapa buah rambutan yang dimilki Ari? 

Dijawab: 

Buah Rambutan yang dimiliki Ari= 7 x 21  

  7=        7 

21= 20+1   x 

              7 

          140   + 

          147 

Jadi buah rambutan milik Ari adalah 147  

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

5 

2 Nita memilki 28 kantong plastik yang berisi kancing. Tiap 

kantong plastiknya berisi 19 buah kancing. Berapa kancing 

yang dimilki Nita? 

Diketahui: - nita memiliki 28 kantong plastic 

- Tiap kantong plastik berisi 19 kancing 

Ditanya: berapa kancing yang dimilki Nita? 

Dijawab: 

Kancing yang dimilki Nita = 19 x 28 

      28= 20+8 

      19= 10+9   x 

                  72 

                180 

                  80 

                200 + 

                532 

Jadi kancing yang dimiliki Nita adalah 532 kancing 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Jumlah skor 10 10 

Nilai= 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

10
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBALAJARAN 

(SIKLUS I) 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : IVB / I (satu) 

Hari / Tanggal  : Rabu, 4 September 2013 

Jumlah Pertemuan : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. 

B. Kompetensi Dasar 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian 

C. Indikator 

3. Menyelesaikan soal cerita tentang perkalian dua bilangan dan hasilnya 

sudah diketahui (C4). 

4. Mengecek hasil perkalian bilangan satu angka dengan bilangan tiga angka 

(C5). 

D. Tujuan Pembelajaran 

3. Dengan manipulasi benda konkret, siswa dapat menyelesaikan soal cerita 

tentang perkalian dua bilangan dan hasilnya sudah diketahui dengan 

benar. 

4. Dengan memperhatikan perkalian bersusun pendek, siswa dapat 

mengecek hasil perkalian bilangan satu angka dengan bilangan tiga 

angka.  

5. Melalui pengamatan gambar pada CD Interaktif, siswa dapat mengecek 

hasil perkalian bilangan satu angka dengan bilangan tiga angka. 
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 Karakter yang diharapkan : 

- Tekun 

- Teliti 

- kreatif 

- Kerja keras 

- inovatif 

E. Materi Pokok 

- Perkalian bilangan cacah 

F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Metode : informatif, tanya jawab, diskusi, penugasan 

Penerapan teori Bruner 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 
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Pertemuan II 

Indikator: 

1. Menyelesaikan soal cerita tentang perkalian dua bilangan dan hasilnya sudah 

diketahui  (C4). 

2. Mengecek hasil perkalian bilangan satu angka dengan bilangan tiga angka 

angka(C5). 

A. Pra Kegiatan ± 5 menit 

  1. Salam 

2. Doa  

3. Presensi  

4. Pengondisian kelas 

B. Kegiatan Awal ± 10 menit 

  e) Guru melakukan apersepsi  

dengan menanyakan pada siswa tentang materi 

kemarin yaitu perkalian susun bilangan dua angka 

dengan bilangan satu angka. 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

g) Guru menyiapkan media pembelajaran dan 

menyampaikan peraturan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

h) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

C. Kegiatan Inti ± 70 menit 

 1. Penyajian informasi 

melalui benda konkret 

yang disajikan dalam CD 

Interaktif. 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 

memperhatikan CD Interatif yang ada didalam 

kelompoknya untuk menguasai materi tentang operasi 

hitung perkalian dua angka dan tiga angka serta 

mengecek perkalian.(eksplorasi) 

1. Bu Rina adalah seorang penjahit. Dia 

mendapatkan pesanan baju dari tetangganya. Bu 

Rina membutuhkan 96 kancing untuk membuat 

baju itu.kancing tersebut disimpan dalam 8 kotak. 

Berapakah jumlah kancing yang ada dalam setiap 

kotaknya? 

Diketahui:96 kancing yang disimpan dalam 8 

kotak 

Ditanyakan: Berapakah jumlah kancing yang ada 
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dalam setiap kotaknya? 

Jawaban: 

Tahap enaktif 

1) Ambilah 9 kartu nilai puluhan dan 6 kartu 

nilai satuan kancing. 

2) Bagilah 9 kartu nilai puluhan dan 6 kartu nilai 

satuan ke dalam 8 kotak 

3) 9 kartu nilai puluhan dapat di bagi dalam 8 

kotak dan bersisa 1 kartu nilai puluhan. 

4) Sisa 1 kartu nilai puluhan tersebut ditukarkan 

dengan 10 kartu nilai satuan. 

5) 10 kartu nilai satuan digabungkan dengan 6 

kartu nilai satuan yang tadi sehingga menjadi 

16 kartu nilai satuan. 

6) Bagilah dan letakkan kartu nilai satuan 

tersebut dalam 8 kotak. 

7) Dapat diketahui bahwa setiap kotaknya berisi 

1 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai  satuan. 

Sehingga hasilnya adalah 12 kancing setiap 

kotaknya. 

2. Anita memiliki 3 kotak yang berisi kancing. 

Setiap kotaknya berisi 112 kancing. Berapakah 

jumlah kancing yang dimiliki Anita? Benarkah 

jumlahnya 336? Buktikan! 

Diketahui: Anita memiliki 3 kotak yang berisi 

kancing, setiap kotaknya berisi 112 kancing. 

Ditanya:  Berapakah jumlah kancing yang 

dimiliki Anita?  Benarkah jumlahnya 336? 

Buktikan! 

Jawab: 

Tahap enaktif 

1) Ambilah 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai 

puluhan dan 2 kartu nilai satuan kancing. 

2) Letakkan dalam kotak pertama, 

3) Ambil lagi 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai 

puluhan dan 2 kartu nilai satuan kancing, 

4) Letakkan dalam kotak yang ke dua 
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5) Ambil lagi  1 kartu nilai ratusan, 1 kartu 

nilai puluhan dan 2 kartu nilai satuan 

kancing, 

6) Letakkan dalam kotak yang ke tiga, 

7) Jadikanlah semua kartu nilai  ratusan, kartu 

nilai puluhan dan kartu nilai satuan menjadi 

satu. 

8) Hitunglah berapa kartu nilai ratusan, kartu 

nilai puluhan dan kartu nilai satuan, 

9) Dapat diketahui hasilnya adalah 3 kartu 

nilai ratusan, 3 kartu nilai puluhan dan 6 

kartu nilai satuan, sehingga jumlah 

kancingnya adalah 336. Jadi jawabannya 

adalah benar. 

 2. Siswa mempraktekan 

sendiri dengan benda 

konkret. 

b. Siswa mempraktekkan sendiri penyelesaian  operasi 

hitung perkalian dua angka dan tiga angka serta 

mengecek perkaliandengan benda konkret. 

(eksplorasi). 

1. Ela memiliki 84 kancing yang di simpan dalam 7 

kotak. Setiap kotaknya berisi kancing dengan 

jumlah yang sama. Berapakah jumlah kancing di 

setiap kotaknya? 

Diketahui:ela memiliki 84 kancing yang 

disimpan dalam 7 kotak,  

Ditanya: Berapakah jumlah kancing di setiap 

kotaknya? 

Jawab: 

Tahap enaktif 

1) Ambilah 8 kartu nilai puluhan dan 4 kartu 

nilai satuan, 

2) Bagilah 8 kartu nilai puluhan dan 4 kartu 

nilai satuan kedalam 7 kotak, 

3) 8 kartu nilai puluhan bisa dibagi dalam 7 

kotak dan bersisa 1 kartu nilai puluhan, 

4) Sisa 1 kartu nilai puluhan ditukar dengan 10 

kartu nilai satuan dan digabungkan dengan 
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4 kartu nilai satuan yang lain menjdai 14 

kartu nilai satuan 

5) 14 kartu nilai satuan dibagi dalam 7 kotak 

6) Dapat diketahui bahwa setiap kotaknya 

terdiri dari 1 kartu nilai puluhan dan 2 kartu 

nilai satuan. Sehingga hasilnya adalah 12 

kancing. 

2. Ibu mempunyai 4 kotak wadah berisi kancing. 

Setiap kotaknya berisi 115 kancing. Berapakah 

jumlah kancing yang dimiliki ibu? Benarkah 460 

kancing? 

Diketahui: Ibu mempunyai 4 kotak wadah berisi 

kancing. Setiap kotaknya berisi 115 

kancing 

Ditanya: Berapakah jumlah kancing yang 

dimiliki ibu? 

Jawab: 

Tahap enaktif: 

1) Ambilah 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai 

puluhan dan 5 kartu nilai satuan 

2) Letakkan dalam kotak pertama, 

3) Ambil lagi 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai 

puluhan dan 5 kartu nilai satuan, 

4) Letakkan dalam kotak kedua, 

5) Ambil lagi 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai 

puluhan dan 5 kartu nilai satuan, 

6) Letakkan dalam kotak ketiga, 

7) Ambil lagi 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai 

puluhan dan 5 kartu nilai satuan, 

8) Letakkan dalam kotak keempat 

9) Jadikanlah semua kartu nilai ratusan, kartu 

nilai puluhan dan kartu nilai satuan menjadi 

satu. 

10) Hitunglah jumlah kartu nilai ratusan, kartu 

nilai puluhan dan kartu nilai satuan. 

11) Dapat diketahui ada 4 kartu nilai ratusan, 4 

kartu nilai puluhan dan 20 kartu nilai 
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satuan. 20 kartu nilai satuan ditukar dengan 

2 kartu nilai puluhan. 

Maka akan diketahui jumlah kancing ada 460 kancing. 

 3. Penyajian informasi dengan 

menggunakan CD Interaktif 

yang mencakup gambar-

gambar didalamnya 

(ikonik) 

c. Siswa membuka CD Interaktif yang menyajikan 

materi  operasi hitung perkalian dua angka dan tiga 

angka serta mengecek perkalian dengan gambar-

gambar didalamnya. (eksplorasi) 

1. Bu Rina adalah seorang penjahit. Dia 

mendapatkan pesanan baju dari tetangganya. Bu 

Rina membutuhkan 96 kancing untuk membuat 

baju itu.kancing tersebut disimpan dalam 8 kotak. 

Berapakah jumlah kancing yang ada dalam setiap 

kotaknya? 

Diketahui:96 kancing yang disimpan dalam 8 kotak 

Ditanyakan: Berapakah jumlah kancing yang ada 

dalam setiap kotaknya? 

Jawaban: 

Penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat.  

96:8=… 

 
 

 

kartu nilai puluhan dibagi dalam 8 kotak 
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9 Kartu nilai puluhan dan 6 kartu nilai satuan 

dibagikan dalam 8 kotak tersisa 1 kartu  nilai 

puluhan dan 6 kartu nilai satuan 

 
 

 

1 Kartu nilai puluhan tidak bisa dibagi ke dalam 8 

kotak sehingga ditukar dengan 10 kartu nilai satuan 

dan digabung dengan 6 kartu nilai satuan, menjadi: 

 
 

 

 

16 kartu nilai satuan dibagi dalam 8 kotak dan 

digabung dengan kartu nilai puluhan yang sudah ada 

dalam setiap kotak, menjadi: 

 
Dapat dilihat bahwa kartu nilai yang ada dalam setiap 

kotaknya adalah 1 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai 

satuan. Sehingga jumlah kancing pada setiap kotaknya 

adalah 10+2=12 kancing. 

2. Anita memiliki 3 kotak yang berisi kancing. Setiap 

kotaknya berisi 112 kancing. Berapakah jumlah 

kancing yang dimiliki Anita? Benarkah jumlahnya 

336? Buktikan! 

Diketahui: Anita memiliki 3 kotak yang berisi 
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kancing, setiap kotaknya berisi 112 kancing. 

Ditanya:  Berapakah jumlah kancing yang dimiliki 

Anita?  Benarkah jumlahnya 336? Buktikan! 

Jawab: 

Penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat. 

3x112=… 

 
 

 

 
 

Dapat dilihat bahwa kancing yang ada dalam kartu 

nilai tempat yaitu 3 kartu nilai  ratusan, 3 kartu nilai 

puluhan dan 6 kartu nilai satuan. Sehingga jumlah 

kancing adalah 300+30+6=336kancing. 

 4. Pertanyaan dan respon 

berupa soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan di 

dalam CD Interaktif 

(simbolik) 

d. Siswa melihat contoh soal  operasi hitung perkalian 

dua angka dan tiga angka serta mengecek perkalian 

dengan penyelesaian secara simbolik. 

1. Bu Rina adalah seorang penjahit. Dia 

mendapatkan pesanan baju dari tetangganya. Bu 
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Rina membutuhkan 96 kancing untuk membuat 

baju itu.kancing tersebut disimpan dalam 8 kotak. 

Berapakah jumlah kancing yang ada dalam setiap 

kotaknya? 

Diketahui:- 96 kancing yang disimpan dalam 8 

kotak 

Ditanyakan: Berapakah jumlah kancing yang ada 

dalam setiap kotaknya? 

Jawaban: 

Cara penyelesaian dengan pembagian bersusun, 

96:8=… 

   10+2=12 

       8 96 

  80  -          hasil dari 8x10 

 16 

 16  -        hasil dari 8x2 

  0 

Jadi jumlah kancing yang dalam setiap kotaknya 

adalah 12 kancing.  

2. Anita memiliki 3 kotak yang berisi kancing. Setiap 

kotaknya berisi 112 kancing. Berapakah jumlah 

kancing yang dimiliki Anita? Benarkah jumlahnya 

336? Buktikan! 

Diketahui: Anita memiliki 3 kotak yang berisi 

kancing, setiap kotaknya berisi 112 kancing. 

Ditanya:  Berapakah jumlah kancing yang dimiliki 

Anita?  Benarkah jumlahnya 336? Buktikan! 

Jawab: 

Penyelesaian dengan cara perkalian bersusun, 

3x112=…. 

3   =               3 

112=100+10+2  x 

                      6               hasil dari 3x2 

                    30               hasil dari 3x10 

                  300  +            hasil dari 3x100 

                  336 

jadi jumlah kancing milik Anita adalah 336 kancing. 
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e. Siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab soal-

soal yang ada di CD Interaktif. (elaborasi) 

f. Guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal-

soal yang ada di CD Interaktif. (elaborasi) 

 5. Penilaian respon g. Siswa mendapatkan respon dari komputer, apakah 

dapat melanjutkan pada soal berikutnya atau 

mengulang kembali (Konfirmasi) 

 6. Pemberian balikan respon h. Siswa mendapat penguatan dari komputer 

(Konfirmasi) 

 7. Pengulangan i. Siswa mengulangi materi yang kurang dipahami 

dalam CD interaktif (Konfirmasi) 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang kurang jelas 

(Konfirmasi) 

k. Siswa dibantu oleh guru untuk menarik kesimpulan 

dari hasil diskusi. (konfirmasi) 

D Kegiatan Akhir ± 20 menit 

 8. Segmen pengaturan 

pelajaran 

1. Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi. 

2. Guru memberi bintang penghargaan kepada siswa 

dan kelompok yang terlibat aktif selama 

pembelajaran 

3. Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran. 
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H. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

Sumber Belajar 

a. BSE Matematika kelas IV SD karangan Burhan Mustaqim dan Ary Astuty 

b. Silabus BSNP. 2006. Model Silabus Kelas IV. Jakarta: BSNP. 

c. Buku Process of Education dan Toward a Theory of Instruction, Jerome Bruner 

d. Buku panduan kreatif membuat bahan ajar interaktif, Andi Prastowo 

e. Standar proses 

Media Pembelajaran 

a. Kartu nilai tempat 

b. Kancing 

c. CD Interaktif 

I. Penilaian 

a. Prosedur 

- tes awal : tidak ada 

- tes proses : ada berupa lembar pengamatan (terlampir) 

- tes akhir : ada berupa soal evaluasi (terlampir) 

b. Jenis tes : tertulis 

c. Alat tes : post tes, kunci jawaban  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 4 September 2013 
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BAHAN AJAR 

Pertemuan II 

1. Bu Rina adalah seorang penjahit. Dia mendapatkan pesanan baju dari 

tetangganya. Bu Rina membutuhkan 96 kancing untuk membuat baju 

itu.kancing tersebut disimpan dalam 8 kotak. Berapakah jumlah 

kancing yang ada dalam setiap kotaknya? 

Diketahui:- 96 kancing yang disimpan dalam 8 kotak 

Ditanyakan: Berapakah jumlah kancing yang ada dalam setiap 

kotaknya? 

Jawaban: 

Tahap enaktif 

1) Ambilah 9 kartu nilai puluhan dan 6 kartu nilai satuan kancing. 

2) Bagilah 9 kartu nilai puluhan dan 6 kartu nilai satuan ke dalam 8 

kotak 

3) 9 kartu nilai puluhan dapat di bagi dalam 8 kotak dan bersisa 1 

kartu nilai puluhan. 

4) Sisa 1 kartu nilai puluhan tersebut ditukarkan dengan 10 kartu nilai 

satuan. 

5) 10 kartu nilai satuan digabungkan dengan 6 kartu nilai satuan yang 

tadi sehingga menjadi 16 kartu nilai satuan. 

6) Bagilah dan letakkan kartu nilai satuan tersebut dalam 8 kotak. 

7) Dapat diketahui bahwa setiap kotaknya berisi 1 kartu nilai puluhan 

dan 2 kartu nilai  satuan. Sehingga hasilnya adalah 12 kancing 

setiap kotaknya. 
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Tahap ikonik 

Penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat.  

96:8=… 

 

 

 

9 Kartu nilai puluhan dan 6 kartu nilai satuan dibagikan dalam 8 kotak tersisa 1 kartu  

nilai puluhan dan 6 kartu nilai satuan 

 

 

 

1 Kartu nilai puluhan tidak bias dibagi ke dalam 8 kotak sehingga ditukar dengan 10 

kartu nilai satuan dan digabung dengan 6 kartu nilai satuan, menjadi: 
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16 kartu nilai satuan dibagi dalam 8 kotak dan digabung dengan kartu nilai puluhan 

yang sudah ada dalam setiap kotak, menjadi: 

 

Dapat dilihat bahwa kartu nilai yang ada dalam setiap kotaknya adalah 1 kartu nilai 

puluhan dan 2 kartu nilai satuan. Sehingga jumlah kancing pada setiap kotaknya 

adalah 10+2=12 kancing. 

Tahap Simbolik 

Cara penyelesaian dengan pembagian bersusun, 

96:8=… 

          10+2=12 

       8 96 

          80  -          hasil dari 8x10 

         16 

         16  -             hasil dari 8x2 

           0 

Jadi jumlah kancing yang dalam setiap kotaknya adalah 12 kancing. 

2. Anita memiliki 3 kotak yang berisi kancing. Setiap kotaknya berisi 112 

kancing. Berapakah jumlah kancing yang dimiliki Anita? Benarkah 

jumlahnya 336? Buktikan! 

Diketahui: Anita memiliki 3 kotak yang berisi kancing, setiap kotaknya 

berisi 112 kancing. 
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Ditanya:  Berapakah jumlah kancing yang dimiliki Anita?  Benarkah 

jumlahnya 336? Buktikan! 

Jawab: 

Tahap enaktif 

1) Ambilah 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai 

satuan kancing. 

2) Letakkan dalam kotak pertama, 

3) Ambil lagi 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan dan 2 kartu 

nilai satuan kancing, 

4) Letakkan dalam kotak yang ke dua 

5) Ambil lagi  1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan dan 2 kartu 

nilai satuan kancing, 

6) Letakkan dalam kotak yang ke tiga, 

7) Jadikanlah semua kartu nilai  ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu 

nilai satuan menjadi satu. 

8) Hitunglah berapa kartu nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu 

nilai satuan, 

9) Dapat diketahui hasilnya adalah 3 kartu nilai ratusan, 3 kartu nilai 

puluhan dan 6 kartu nilai satuan, sehingga jumlah kancingnya 

adalah 336. Jadi jawabannya adalah benar. 

Tahap ikonik 

Penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat. 

3x112=… 
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Dapat dilihat bahwa kancing yang ada dalam kartu nilai tempat yaitu 3 kartu nilai  

ratusan, 3 kartu nilai puluhan dan 6 kartu nilai satuan. Sehingga jumlah kancing 

adalah 300+30+6=336kancing. 

Tahap Simbolik 

Penyelesaian dengan cara perkalian bersusun, 

3x112=…. 

3   =               3 

112=100+10+2  x 

                      6               hasil dari 3x2 

                    30               hasil dari 3x10 

                  300  +            hasil dari 3x100 

                  336 

jadi jumlah kancing milik Anita adalah 336 kancing. 
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Pertemuan II 

Kerjakanlah soal berikut dengan menggunakan benda nyata sesuai dengan 

ceritanya! Ikutilah langkah-langkah pengerjaannya untuk bisa menjawab soal! 

1. Ela memiliki 84 kancing yang di simpan dalam 7 kotak. Setiap kotaknya berisi 

kancing dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah kancing di setiap 

kotaknya? 

A. Selesaikan dengan benda nyata yaitu kancing 

B. Buktikan jawabanmu dengan gambar 

C. Buktikan jawabanmu dengan cara bersusun 

Jawaban: 

Diketahui: …. 

Ditanya: …. 

Dijawab: 

A. Penyelesaian dengan benda nyata  

Langkah-langkah: 

1) Ambilah 8 kartu nilai puluhan dan 4 kartu nilai satuan, 

2) Bagilah 8 kartu nilai puluhan dan 4 kartu nilai satuan kedalam 7 kotak, 

3) 8 kartu nilai puluhan bisa dibagi dalam 7 kotak dan bersisa 1 kartu nilai 

puluhan, 

4) Sisa 1 kartu nilai puluhan ditukar dengan 10 kartu nilai satuan dan 

digabungkan dengan 4 kartu nilai satuan yang lain menjdai 14 kartu nilai 

satuan 

5) 14 kartu nilai satuan dibagi dalam 7 kotak 

6) Dapat diketahui bahwa setiap kotaknya terdiri …. 

B. Penyelesaian dengan gambar 
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Kartu nilai tempat puluhan di bagi dalam 7 kotak, menjadi 

 

 

 

 

 

 

Kartu nilai puluhan yang tersisa adalah… ditukar dengan kartu nilai satuan dan 

digabung dengan kartu nilai satuan yang lain, menjadi: 

 

 

 

 

Kartu nilai satuan dibagikan dalam 7 kotak dan digabung dengan kartu nilai puluhan 

yang sudah ada pada tiap kotak, menjadi: 
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Setiap kotak terdiri dari: 

Kartu nilai puluhan=… 

Kartu nilai satuan=… 

Jadi jumlah kancing setiap kotak adalah… 

C. Penyelesaian dengan cara bersusun 

Cara bersusun: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

2. Ibu mempunyai 4 kotak wadah berisi kancing. Setiap kotaknya berisi 115 

kancing. Berapakah jumlah kancing yang dimiliki ibu? Apakah benar berjumlah 

460? Buktikan! 

A. Selesaikan dengan benda nyata yaitu kancing 

B. Buktikan jawabanmu dengan gambar 

C. Buktikan jawabanmu dengan cara bersusun 

Diketahui:…. 

Ditanya: … 

jawab: 

A. Penyelesaian dengan benda nyata yaitu uang 

Langkah-langkah: 

1) Ambilah 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan dan 5 kartu nilai satuan 

2) Letakkan dalam kotak pertama, 

3) Ambil lagi 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan dan 5 kartu nilai 

satuan, 
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4) Letakkan dalam kotak kedua, 

5) Ambil lagi 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan dan 5 kartu nilai 

satuan, 

6) Letakkan dalam kotak ketiga, 

7) Ambil lagi 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan dan 5 kartu nilai 

satuan, 

8) Letakkan dalam kotak keempat 

9) Jadikanlah semua kartu nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai 

satuan menjadi satu. 

10) Hitunglah jumlah kartu nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai 

satuan. 

11) Dapat diketahui ada 4 kartu nilai ratusan, 4 kartu nilai puluhan dan 20 kartu 

nilai satuan. 20 kartu nilai satuan ditukar dengan 2 kartu nilai puluhan. 

12) Maka akan diketahui jumlah kancing ada …. 

B. Penyelesaian dengan gambar 

 
 

 

Jadikan kartu nilai ratusan, kartu nilai puluhan dan kartu nilai satuan diatas  

menjadi satu, gambarkan pada kotak dibawah ini! 
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Kartu nilai ratusan=… 

Kartu nilai puluhan=… 

Kartu nilai satuan=… 

Jadi jumlah kancing adalah… 

 

C. Penyelesaian dengan cara bersusun 

Cara bersusun: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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Kisi-kisi soal evaluasi 

Indikator 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

3. Menyelesaikan soal cerita tentang 

perkalian dua bilangan dan hasilnya sudah 

diketahui.  

4. Mengecek hasil perkalian bilangan satu 

angka dengan bilangan tiga angka angka. 

Isian 

 

Isian 

 

C4 

 

C5 

 

1 

 

2 
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SOAL EVALUASI 

1. Eka mempunyai 91 kancing yang disimpannya dalam 7 kotak. Setiap kotaknya 

berisi jumlah kancing yang sama. Berapakah jumlah kancing yang dimiliki 

Eka? 

2. Pak Tono memanen padi di sawahnya. Hasil panennya adalah 9 karung gabah. 

Berat tiap karungnya123 kilogram. Berapa kilogram hasil panen pak Tono? 

Benarkah 1.107 kilogram? Buktikan! 
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Skor Penilaian 

No  Kunci Jawaban Skor  Jumlah 

1 Eka mempunyai 91 kancing yang disimpannya dalam 7 

kotak. Setiap kotaknya berisi jumlah kancing yang sama. 

Berapakah jumlah kancing yang dimiliki Eka? 

Diketahui: - Eka mempunyai 91 kancing 

- Kancing disimpan dalam 7 kotak 

Ditanya: Berapakah jumlah kancing yang dimiliki Eka? 

Dijawab: 

Jumlah kancing tiap kotak= 91:7 

        10+3=13 

     7  91 

        70  - 

        21 

       21 - 

       0 

Jadi jumlah kancing tiap kotak adalah 13 kancing 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

2 Pak Tono memanen padi di sawahnya. Hasil panennya 

adalah 9 karung gabah. Berat tiap karungnya123 kilogram. 

Berapa kilogram hasil panen pak Tono? 

Diketahui: - hasil panen pak Tono adalah 9 karung 

- Berat tiap karung 123 kilogram 

Ditanya:Berapa kilogram hasil panen pak Tono? 

Dijawab: 

Hasil panen pak tono= 9x123 

    9=                9 

123= 100+20+3    x 

                       27 

                     180 

                     900   + 

                  1.107 

Jadi hasil panen pak Tono adalah 1.107 kilogram. 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

Jumlah skor 10 10 

Nilai= 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

10
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBALAJARAN 

(SIKLUS II) 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : IVB / 1 

Hari/tanggal  : Sabtu, 7 September 2013 

Alokasi Waktu  : 3x35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. 

B. Kompetensi Dasar 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian 

C. Indikator 

1. Menemukan hasil pembagian dibawah 100 (C2). 

2. Menyelesaikan soal cerita tentang pembagian bersisa(C3). 

3. Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan operasi pembagian 

dua bilangan (C4). 

4. Membuktikan hasil pembagian dua bilangan yang sudah diketahui 

hasilnya (C5). 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui manipulasi benda konkret, siswa dapat menemukan hasil 

pembagian dibawah 100  dengan benar. 

2. Melalui pengamatan gambar pada CD Interaktif, siswa dapat 

menyelesaikan soal cerita tentang pembagian bersisa dengan benar. 
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3. Melalui manipulasi benda konkret, siswa dapat memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan operasi pembagian dua bilangan 

dengan benar. 

4. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat membuktikan hasil pembagian 

dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya dengan benar. 

5. Melalui cara pembagian bersusun, siswa dapat membuktikan hasil 

pembagian dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan : 

i. Tekun 

ii. Teliti 

iii. kreatif 

iv. Kerja keras 

v. inovatif 

E. Materi Pokok 

Pembagian bilangan cacah 

F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Metode : informatif, tanya jawab, diskusi, penugasan 

Penerapan Teori Bruner 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

Indikator: 

1. Menemukan hasil pembagian dibawah 100 (C2). 

2. Menyelesaikan soal cerita tentang pembagian bersisa (C3) 

No Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

A Pra Kegiatan ± 5 menit 

  1. Salam 

2. Doa  

3. Presensi  
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4. Pengondisian kelas 

B Kegiatan Awal ± 10 menit 

  1. Guru melakukan apersepsi  

Kegiatan tanya jawab antara siswa dengan guru, guru 

menceritakan suatu permasalahan kepada siswa antara lain: 

“ibu mempunyai 12 apel, akan dibagikan kepada ketiga 

anaknya. Berapakah jumlah apel yang didapat setiap 

anak?”, lalu menyakan “Bagaimana cara menghitungnya?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menyiapkan media pembelajaran dan menyampaikan 

peraturan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

C Kegiatan Inti ± 70 menit 

 1. Penyajian informasi 

melalui benda konkret 

yang disajikan dalam 

CD Interaktif. 

a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memperhatikan 

CD Interatif yang ada didalam kelompoknya untuk menguasai 

materi tentang operasi hitung pembagian dengan hasil bagi 

dibawah 100, pembagian tanpa sisa, dan pembagian dengan 

hasil bagi dan sisa. (eksplorasi) 

1. Ibu adalah seorang penjahit. ibu mepunyai  128 kancing 

untuk digunakan membuat baju. Ibu menaruh kancing 

tersebut dalam 8 kantong plastik.setiap kantong plastic berisi 

kancing dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah 

kancing yang ada dalam setiap plastiknya? 

Jawaban: 

Diketahui:- ibu membawa 128 kancing 

                 -Ibu menaruh kancing di 8 kantong plastik 

Ditanyakan : Berapakah jumlah kancing yang ada dalam 

setiap plastiknya? 

Jawab: 

Tahap enaktif 
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1) Ambil 1 kartu nilai ratusan, 2 kartu nilai puluhan, 8 kartu 

nilai satuan, 

2) Bagilah 1 kartu nilai ratsan, 2 kartu nilai puluhan, 8 kartu 

nilai satuan menjadi 8. 

3) 1 kartu nilai ratusan tidak bias dibagi menjadi 8 maka 

ditukarkan dengan 10 kartu nilai puluhan dan digabung 

dengan 2 kartu nilai puluhan menjadi 12 kartu nilai puluhan 

dan 8 kartu nilai satuan. 

4) 12 kartu nilai puluhan dapat dibagi dalam 8 kotak dan 

tersisa 4 kartu nilai puluhan, 

5) 4 kartu nilai puluhan ditukar dengan kartu nilai satuan 

sehingga menjadi 40 kartu nilai satuan, gabung dengan 8 

kartu nilai satuan menjadi 48 kartu nilai satuan. 

6) 48 kartu nilai satuan dibagi dalam 8 kotak dan digabung 

dengan kartu nilai puluhan yang sudah ada dalam kotak. 

7) Dapat diketahui bahwa setiap kotaknya terdiri dari 1 kartu 

nilai puluhan dan 6 kartu nilai satuan. Sehingga 10+6= 16. 

8) Jadi kancing yang ada dalam tiap kotaknya adalah 16 

kancing. 

2. Ratna membeli kancing sebanyak 117 kancing. Ratna 

menyimpan kancing tersebut dalam 6 kotak yang setiap 

kotaknya berisi kancing dengan jumlah kancing yang sama. 

Berapa jumlah kancing dalam setiap kotaknya dan berapakah 

kancing yang tersisa? 

Jawaban: 

Diketahui: - ratna membeli 117 kancing 

                          -Ratna menyimpan kancing dalam 6 kotak  

Ditanya:Berapa jumlah kancing dalam setiap kotaknya dan 

berapakah kancing yang tersisa? 
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jawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan, dan 

7 kartu nilai satuan yang berisi kancing, 

2) 1 kartu nilai ratusan, 1 kartunilai puluhan, dan 7 kartu 

nilai satuan dibagi dalam 6 kotak dengan setiap 

kotaknya berisi kartu nilai yang sama, 

3) 1 kartu nilai ratusan dibagi dalam 6 kotak tidak bias 

maka ditukar dengan 10 kartu nilai puluhan,dan 

digabungkan dengan 1 kartu nilai puluhan menjadi 11 

kartu nilai puluhan, 

4) 11 kartu nilai puluhan dibagi dalam 6 kotak bisa, setiap 

kotaknya berisi 1 kartu nilai puluhan. Kartu nilai puluhan 

tersisa 5. 

5) Sisa 5 kartu nilai puluhan ditukar dengan kartu nilai 

satuan sehingga menjadi 50 kartu nilai satuan. 50 kartu 

nilai satuan tersebut digabungkan dengan 7 kartu nilai 

satuan yang masih bersisa tadi sehingga menjadi 57 

kartu nilai satuan. 

6) 57 kartu nilai satuan dibagi ke dalam 6 kotak dengan 

setiap kotaknya mendapatkan kartu nilai yang sama, 

sehingga 57 kartu nilai satuan dibagi dalam 6 kotak 

adalah 9 kartu nilai satuan pada tiap kotaknya dan 

digabung dengan kartu nilai puluhan yang sudah ada 

dalam kotak dan tersisa 3 kartu nilai satuan. 

7) Jadi dalam setiap kotaknya berisi 1 kartu nilai puluhan 

dan 9 kartu nilai satuan. Sehingga jumlah kancing 

disetiap kotaknya adalah 10+9= 19 kancing. 

8) Kancing bersisa 3 buah. 
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2. Siswa mempraktekan 

sendiri dengan benda 

konkret.  

b. Siswa mempraktekkan sendiri penyelesaian operasi hitung 

campuran pembagian dan pengurangan dengan benda 

konkret. (eksplorasi) 

1. Ibu memiliki 102 kancing, Ibu menaruh kancing tersebut 

dalam 6 kantong plastik. ibu menaruh kancingnya 

dengan jumlah yang sama disetiap kantongnya. 

Berapakah jumlah kancing setiap plastiknya? 

Jawaban: 

Diketahui:- ibu membawa 102 kancing yang disimpan 

dalam 6 kantong plastik.  

Ditanya: Berapakah jumlah kancing setiap plastiknya? 

jawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 1 kartu nilai ratusan dan 2 kartu nilai satuan, 

2) Bagilah 1 kartu nilai ratusan dan 2 kartu nilai satuan 

dalam 6 kantong plastic/kertas 

3) 1 kartu nilai ratusan tidak bisa dibagi rata dalam 6 

kantong plastic sehingga 1 kartu nilai ratusan ditukar 

dengan 10 kartu nilai puluhan, 

4) 10 kartu nilai puluhan dapat dibagi rata dalam 6 

kantong plastic yaitu setiap kantongnya mendapat 1 

kartu nilai puluhan dan kartu nilai puluhan bersisa 4. 

5) 4 kartu nilai puluhan yang bersisa tadi ditukar dengan 

kartu nilai satuan agar dapat dibagi rata dalam 6 

kantong plastic. Sehingga menjadi 40 kartu nilai satuan 

dandigabung dengan 2 katu nilai satuan menjadi 42 

kartu nilai satuan. 

6) 42 kartu nilai satuan dibagikan merata ke dalam 6 

kantong plastik, sehingga setiap kantongnya mendapat 

7 kartu nilai satuan. 7 kartu nilai satuan tersebut 
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digabungkan dengan 1 kartu nilai puluhan yang sudah 

ada dalam setiap kantongnya. 

7) Jadi setiap kantongnya berisi 1 kartu nilai puluhan dan 

7 kartu nilai satuan. Sehingga jumlah kancing dalam 

setiap kantongnya adalah 10+7=17 kancing. 

2. Anggita membeli 77 kancing yang disimpan dalam 6 kotak. 

Anggita menaruh kancing dengan jumlah yang sama dalam 

setiap kotaknya. Berapa jumlah kancing dalam setiap 

kotak? Berapakah kancing yang tidak dimasukkan dalam 

kotak? 

Jawaban: 

Diketahui:- anggita membeli 77 kancing untuk 6 bajunya 

Ditanya: Berapa kancing yang digunakan untuk tiap 

bajunya dan berapakah kancing yang tersisa? 

jawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 7 kartu nilai puluhan dan 7 kartu nilai 

satuan, 

2) Bagilah 7 kartu nilai puluhan dan 7 kartu nilai satuan 

ke dalam 6 kotak dengan jumlah yang sama tiap 

kantongnya. 

3) 7 kartu nilai puluhan dapat dbagi rata dalam 6 kantong 

dan tersisa 1 kartu nilai puluhan, 

4) 1 kartu nilai puluhan ditukar dengan 10 kartu nilai 

satuan agar dapat dibagi dalam 6 kotak dan digabung 

dengan 7 kartu nilai satuan yang lain sehingga menjadi 

17 kartu nilai satuan. 

5) 17 kartu nilai satuan dibagi dalam 6 kotak secara 

merata sehingga tiap kotaknya berisi 2 kartu nilai 

satuan dan digabungkan dengan 1 kartu nilai puluhan 
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yang sudah ada dalam setiap kotaknya dan tersisa 5 

kartu nilai satuan. 

6) Jadi dalam setiap kantong berisi 1 kartu nilai puluhan 

dan 2 kartu nilai satuan. Sehingga jumlah kancing 

dalam setiap kantongnya adalah 10+2=12 kancing. 

7) Kancing bersisa 5 kancing. 

 3. Penyajian informasi 

dengan menggunakan 

CD Interaktif yang 

mencakup gambar-

gambar didalamnya 

(ikonik) 

c. Siswa membuka CD Interaktif yang menyajikan materi 

operasi pembagian dengan gambar-gambar didalamnya. 

(eksplorasi). 

1. Ibu adalah seorang penjahit. ibu mepunyai  128 kancing 

untuk digunakan membuat baju. Ibu menaruh kancing 

tersebut dalam 8 kantong plastik.setiap kantong plastic berisi 

kancing dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah 

kancing yang ada dalam setiap plastiknya? 

Jawaban: 

Diketahui:- ibu membawa 128 kancing 

                 -Ibu menaruh kancing di 8 kantong plastik 

Ditanyakan : Berapakah jumlah kancing yang ada dalam 

setiap plastiknya? 

Jawab: 

Penyelesaian dengan menggunakan gambar kartu nilai 

tempat. Kartu nilai tempat terdiri dari kartu nilai 

ratusa, puluhan dan satuan. 

128:8=… 

128= 100+20+8 
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1 kartu nilai ratusan dibagi dalam 8 kotak tidak bisa, 

maka ditukarkan dengan 10 kartu nilai puluhan 

 
 

 

12 kartu nilai puluhan dapat dibagi rata ke dalam 8 

kotak dengan setiap kotaknya mendapat 1 kartu nilai 

puluhan, dan kartu nilai puluhan tersisa 4. 

 
4 kartu nilai puluhan dan 8 kartu nilai satuan tersisa, 
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4 kartu nilai puluhan yang tersisa tadi di tukar dengan 

kartu nilai satuan menjadi 40 kartu nilai satuan dan 

digabung dengan 8 kartu nilai satuan menjadi 48 kartu 

nilai satuan. 

 
 

48 kartu nilai satuan dibagikan secara merata ke dalam 8 

kotak tadi yang masing-masingnya sudah berisi 1 kartu 

nilai puluhan, menjadi: 

 
Dapat dilihat bahwa setiap kotaknya berisi 1 kartu nilai 

puluhan dan 6 kartu nilai satauan. Sehingga jumlah 

kancing yang ada pada setiap kotak adalah 10+6=16 

kancing. 
2. Ratna membeli kancing sebanyak 117 kancing. Ratna 

menyimpan kancing tersebut dalam 6 kotak yang setiap 

kotaknya berisi kancing dengan jumlah kancing yang sama. 

Berapa jumlah kancing dalam setiap kotaknya dan berapakah 

kancing yang tersisa? 

Jawaban: 

Diketahui: - ratna membeli 117 kancing 

                          -Ratna menyimpan kancing dalam 6 kotak  
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Ditanya:Berapa jumlah kancing dalam setiap kotaknya dan 

berapakah kancing yang tersisa? 

jawab: 

penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat, 

117:6=… 

 
1 kartu nilai ratusan tidak dapat dibagi kedalam 6 kotak 

secara merata sehingga ditukar dengan 10 kartu nilai 

puluhan, menjadi: 

 
 

11 kartu nilai puluhan dapat dibagi rata kedalam 6 kotak 

dengan setiap kotaknya mendapat 1 kartu nilai puluhan, 

jadi kartu nilai puluhan tersisa 5, 

 
 

Tersisa 5 kartu nilai puluhan dan 7 kartu nilai satuan, 
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5 kartu nilai puluhan yang tersisa ditukar dengan kartu 

nilai satuan sehingga menjadi 50 kartu nilai satuan dan 

digabung dengan 7 kartu nilai satuan menjadi 57 kartu 

nilai satuan, 

 
 

57 kartu nilai satuan dibagikan dalam 6 kotak secara 

merata dan digabung dengan kartu nilai puluhan yang 

sudah dalam kotak, menjadi: 

 
Dapat dilihat bahwa setiap kotaknya berisi 1 kartu 

puluhan dan 9 kartu nilai satuan. Tersisa 3 kartu nilai 

satuan, 

 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kancing yang ada dalam tiap 

kotak adalah 10+9=19 kancing. Kancing tersisa 3 buah. 

 4. Pertanyaan dan 

respon berupa soal-

soal latihan yang 

d. Siswa melihat contoh soal operasi hitung pembagian 

dengan penyelesaian secara simbolik. 

1. Ibu adalah seorang penjahit. ibu mepunyai  128 kancing 
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harus dikerjakan di 

dalam CD Interaktif 

(simbolik) 

untuk digunakan membuat baju. Ibu menaruh kancing 

tersebut dalam 8 kantong plastik.setiap kantong plastic 

berisi kancing dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah 

kancing yang ada dalam setiap plastiknya? 

Jawaban: 

Diketahui:- ibu membawa 128 kancing 

                 -Ibu menaruh kancing di 8 kantong plastik 

Ditanyakan : Berapakah jumlah kancing yang ada dalam 

setiap plastiknya? 

Jawab: 

Penyelesaian dengan cara pembagian bersusun, 

128:8=… 

              10+6=16 

         8   128 

     80  - 

     48 

     48  - 

      0 

Jadi jumlah kancing disetiap kotaknya adalah 10+6=16 

kancing. 

2. Ratna membeli kancing sebanyak 117 kancing. Ratna 

menyimpan kancing tersebut dalam 6 kotak yang setiap 

kotaknya berisi kancing dengan jumlah kancing yang sama. 

Berapa jumlah kancing dalam setiap kotaknya dan berapakah 

kancing yang tersisa? 

Jawaban: 

Diketahui: - ratna membeli 117 kancing 

                          -Ratna menyimpan kancing dalam 6 kotak  

Ditanya:Berapa jumlah kancing dalam setiap kotaknya dan 
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berapakah kancing yang tersisa? 

jawab: 

penyelesaian dengan cara pembagian bersusun, 

117:6=… 

  10+9=19 

      6  117 

    60  - 

    57 

    54  - 

     3 

Jadi jumlah kancing yang ada dalam setiap kotaknya adalah 

10+9=19 kancing, kancing tersisa 3. 

e. Siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab soal-soal yang 

ada di CD Interaktif. (elaborasi) 

f. Guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal-soal 

yang ada di CD Interaktif. (elaborasi) 

 5. Penilaian respon g. Siswa mendapatkan respon dari komputer, apakah dapat 

melanjutkan pada soal berikutnya atau mengulang kembali 

(Konfirmasi) 

 6. Pemberian balikan 

respon 

h. Siswa mendapat penguatan dari komputer (Konfirmasi) 

 7. Pengulangan a. Siswa mengulangi materi yang kurang dipahami dalam CD 

interaktif (Konfirmasi) 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang kurang jelas (Konfirmasi) 

i. Siswa dibantu oleh guru untuk menarik kesimpulan dari 

hasil diskusi. (konfirmasi) 

D.  Kegiatan Akhir ± 20 menit 
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 8. Segmen pengaturan 

pelajaran 

1. Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi. 

2. Guru memberi bintang penghargaan kepada siswa dan 

kelompok yang terlibat aktif selama pembelajaran 

3. Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

Sumber Belajar 

a. BSE Matematika kelas IV SD karangan Burhan Mustaqim dan Ary Astuty 

b. Silabus BSNP. 2006. Model Silabus Kelas IV. Jakarta: BSNP. 

c. Buku Process of Education dan Toward a Theory of Instruction, Jerome Bruner 

d. Buku panduan kreatif membuat bahan ajar interaktif, Andi Prastowo 

e. Standar proses 

Media Pembelajaran 
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a. Benda nyata :  

b. CD Interaktif 

c. Reward bentuk bintang 

I. Penilaian 

a. Prosedur 

- tes awal : tidak ada 

- tes proses : ada berupa lembar pengamatan (terlampir) 

- tes akhir : ada berupa soal evaluasi (terlampir) 

b. Jenis tes : tertulis 

c. Alat tes : post tes, kunci jawaban  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,7 September 2013 
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BAHAN AJAR 

Pertemuan I 
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1. Ibu adalah seorang penjahit. ibu mepunyai  128 kancing untuk 

digunakan membuat baju. Ibu menaruh kancing tersebut dalam 8 

kantong plastik.setiap kantong plastic berisi kancing dengan jumlah 

yang sama. Berapakah jumlah kancing yang ada dalam setiap 

plastiknya? 

Jawaban: 

Diketahui:- ibu membawa 128 kancing 

                 -Ibu menaruh kancing di 8 kantong plastik 

Ditanyakan : Berapakah jumlah kancing yang ada dalam setiap 

plastiknya? 

Jawab: 

Tahap enaktif 

1) Ambil 1 kartu nilai ratusan, 2 kartu nilai puluhan, 8 kartu nilai 

satuan, 

2) Bagilah 1 kartu nilai ratsan, 2 kartu nilai puluhan, 8 kartu nilai 

satuan menjadi 8. 

3) 1 kartu nilai ratusan tidak bias dibagi menjadi 8 maka ditukarkan 

dengan 10 kartu nilai puluhan dan digabung dengan 2 kartu nilai 

puluhan menjadi 12 kartu nilai puluhan dan 8 kartu nilai satuan. 

4) 12 kartu nilai puluhan dapat dibagi dalam 8 kotak dan tersisa 4 

kartu nilai puluhan, 

5) 4 kartu nilai puluhan ditukar dengan kartu nilai satuan sehingga 

menjadi 40 kartu nilai satuan, gabung dengan 8 kartu nilai satuan 

menjadi 48 kartu nilai satuan. 

6) 48 kartu nilai satuan dibagi dalam 8 kotak dan digabung dengan 

kartu nilai puluhan yang sudah ada dalam kotak. 
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7) Dapat diketahui bahwa setiap kotaknya terdiri dari 1 kartu nilai 

puluhan dan 6 kartu nilai satuan. Sehingga 10+6= 16. 

8) Jadi kancing yang ada dalam tiap kotaknya adalah 16 kancing. 

Tahap ikonik 

Penyelesaian dengan menggunakan gambar kartu nilai tempat. Kartu nilai tempat 

terdiri dari kartu nilai ratusa, puluhan dan satuan. 

128:8=… 

128= 100+20+8 

 

 

 

1 kartu nilai ratusan dibagi dalam 8 kotak tidak bisa, maka ditukarkan dengan 10 

kartu nilai puluhan 
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12 kartu nilai puluhan dapat dibagi rata ke dalam 8 kotak dengan setiap kotaknya 

mendapat 1 kartu nilai puluhan, dan kartu nilai puluhan tersisa 4. 

 

4 kartu nilai puluhan dan 8 kartu nilai satuan tersisa, 

 

 

 

4 kartu nilai puluhan yang tersisa tadi di tukar dengan kartu nilai satuan menjadi 40 

kartu nilai satuan dan digabung dengan 8 kartu nilai satuan menjadi 48 kartu nilai 

satuan. 
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48 kartu nilai satuan dibagikan secara merata ke dalam 8 kotak tadi yang masing-

masingnya sudah berisi 1 kartu nilai puluhan, menjadi: 

 

Dapat dilihat bahwa setiap kotaknya berisi 1 kartu nilai puluhan dan 6 kartu nilai 

satauan. Sehingga jumlah kancing yang ada pada setiap kotak adalah 10+6=16 

kancing. 

Tahap Simbolik 

Penyelesaian dengan cara pembagian bersusun, 

128:8=… 

              10+6=16 

         8   128 

                80  - 

                48 

                48  - 

                 0 

Jadi jumlah kancing disetiap kotaknya adalah 10+6=16 kancing. 

 

2. Ratna membeli kancing sebanyak 117 kancing. Ratna menyimpan kancing 

tersebut dalam 6 kotak yang setiap kotaknya berisi kancing dengan jumlah 

kancing yang sama. Berapa jumlah kancing dalam setiap kotaknya dan berapakah 

kancing yang tersisa? 
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Jawaban: 

Diketahui: - ratna membeli 117 kancing 

                          -Ratna menyimpan kancing dalam 6 kotak  

Ditanya:Berapa jumlah kancing dalam setiap kotaknya dan berapakah kancing 

yang tersisa? 

jawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 1 kartu nilai ratusan, 1 kartu nilai puluhan, dan 7 kartu nilai satuan yang 

berisi kancing, 

2) 1 kartu nilai ratusan, 1 kartunilai puluhan, dan 7 kartu nilai satuan dibagi dalam 6 

kotak dengan setiap kotaknya berisi kartu nilai yang sama, 

3) 1 kartu nilai ratusan dibagi dalam 6 kotak tidak bias maka ditukar dengan 10 kartu 

nilai puluhan,dan digabungkan dengan 1 kartu nilai puluhan menjadi 11 kartu nilai 

puluhan, 

4) 11 kartu nilai puluhan dibagi dalam 6 kotak bisa, setiap kotaknya berisi 1 kartu 

nilai puluhan. Kartu nilai puluhan tersisa 5. 

5) Sisa 5 kartu nilai puluhan ditukar dengan kartu nilai satuan sehingga menjadi 50 

kartu nilai satuan. 50 kartu nilai satuan tersebut digabungkan dengan 7 kartu nilai 

satuan yang masih bersisa tadi sehingga menjadi 57 kartu nilai satuan. 

6) 57 kartu nilai satuan dibagi ke dalam 6 kotak dengan setiap kotaknya mendapatkan 

kartu nilai yang sama, sehingga 57 kartu nilai satuan dibagi dalam 6 kotak adalah 9 

kartu nilai satuan pada tiap kotaknya dan digabung dengan kartu nilai puluhan 

yang sudah ada dalam kotak dan tersisa 3 kartu nilai satuan. 

7) Jadi dalam setiap kotaknya berisi 1 kartu nilai puluhan dan 9 kartu nilai satuan. 

Sehingga jumlah kancing disetiap kotaknya adalah 10+9= 19 kancing. 

8) Kancing bersisa 3 buah. 

Tahap Ikonik 
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penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat, 

117:6=… 

 

1 kartu nilai ratusan tidak dapat dibagi kedalam 6 kotak secara merata sehingga 

ditukar dengan 10 kartu nilai puluhan, menjadi: 

 

 

11 kartu nilai puluhan dapat dibagi rata kedalam 6 kotak dengan setiap kotaknya 

mendapat 1 kartu nilai puluhan, jadi kartu nilai puluhan tersisa 5, 
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Tersisa 5 kartu nilai puluhan dan 7 kartu nilai satuan, 

 

 

5 kartu nilai puluhan yang tersisa ditukar dengan kartu nilai satuan sehingga menjadi 

50 kartu nilai satuan dan digabung dengan 7 kartu nilai satuan menjadi 57 kartu nilai 

satuan, 

 

 

57 kartu nilai satuan dibagikan dalam 6 kotak secara merata dan digabung dengan 

kartu nilai puluhan yang sudah dalam kotak, menjadi: 

 

Dapat dilihat bahwa setiap kotaknya berisi 1 kartu puluhan dan 9 kartu nilai satuan. 

Tersisa 3 kartu nilai satuan, 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kancing yang ada dalam tiap kotak adalah 10+9=19 

kancing. Kancing tersisa 3 buah. 

Tahap Simbolik 

penyelesaian dengan cara pembagian bersusun, 

117:6=… 

         10+9=19 

      6  117 

            60  - 

            57 

            54  - 

            3 

Jadi jumlah kancing yang ada dalam setiap kotaknya adalah 10+9=19 kancing, 

kancing tersisa 3. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Pertemuan I 

Kerjakanlah soal berikut dengan menggunakan benda konkret sesuai dengan 

ceritanya! Ikutilah langkah-langkah pengerjaannya untuk bisa menjawab soal! 

1. Ibu memiliki 102 kancing, Ibu menaruh kancing tersebut dalam 6 kantong plastik. 

ibu menaruh kancingnya dengan jumlah yang sama disetiap kantongnya. 

Berapakah jumlah kancing setiap plastiknya? 

a. Selesaikanlah dengan benda nyata yaitu kancing 

b. Buktikan jawabanmu dengan gambar 

c. Buktikan jawabanmu dengan cara bersusun 

Diketahui:…. 

Ditanya: 

Jawab: 

a. Penyelesaian dengan benda nyata 

Lakukankan langkah-langkah berikut! 

1) Sediakan 1 kartu nilai ratusan dan 2 kartu nilai satuan, 

2) Bagilah 1 kartu nilai ratusan dan 2 kartu nilai satuan dalam 6 kantong 

plastic/kertas 

3) 1 kartu nilai ratusan tidak bisa dibagi rata dalam 6 kantong plastic 

sehingga 1 kartu nilai ratusan ditukar dengan 10 kartu nilai puluhan, 

4) 10 kartu nilai puluhan dapat dibagi rata dalam 6 kantong plastic yaitu 

setiap kantongnya mendapat 1 kartu nilai puluhan dan kartu nilai puluhan 

bersisa 4. 

5) 4 kartu nilai puluhan yang bersisa tadi ditukar dengan kartu nilai satuan 

agar dapat dibagi rata dalam 6 kantong plastic. Sehingga menjadi 40 kartu 

nilai satuan dandigabung dengan 2 katu nilai satuan menjadi 42 kartu nilai 

satuan. 
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6) 42 kartu nilai satuan dibagikan merata ke dalam 6 kantong plastik, dan 

digabungkan dengan kartu nilai puluhan yang sudah ada dalam setiap 

kantongnya. 

7) Jadi setiap kantongnya berisi … kancing 

b. Penyelesaian dengan gambar 

Penyelesaian dengan gambar kartu nilai temapt, 

102:6=… 

 
 

1 kartu nilai ratusan tidak dapat dibagi ke dalam 6 kotak sehingga ditukar 

dengan 10 kartu nilai satuan, menjadi: 

 
 

10 kartu nilai satuan dibagikan dalam 6 kotak, menjadi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu nilai puluhan tersisa… ditukar dengan kartu nilai satuan menjadi…dan 

digabung dengan 2 kartu nilai satuan menjadi… 
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Kartu nilai satuan dibagikan ke dalam 6 kotak dan digabung dengan kartu 

puluhan yang sudah ada pada tiap kotaknya, menjadi: 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi setiap kotak berisi …kancing 

 

c. Penyelesaian dengan cara bersusun 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

jadi jumlah kancing tiap kotak adalah… 

2. Anggita membeli 77 kancing yang disimpan dalam 6 kotak. Anggita menaruh 

kancing dengan jumlah yang sama dalam setiap kotaknya. Berapa jumlah 

kancing dalam setiap kotak? Berapakah kancing yang tidak dimasukkan dalam 

kotak? 

a. Selesaikanlah dengan benda nyata yaitu kancing 

b. Buktikan jawabanmu dengan gambar 

c. Buktikan jawabanmu dengan cara bersusun 

Diketahui:…. 

Ditanya:.. 

Jawab:.. 

a. Penyelesaian dengan benda nyata 

Lakukanlah langkah-langkah berikut untuk menjawab! 

1) Sediakan 7 kartu nilai puluhan dan 7 kartu nilai satuan, 
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2) Bagilah 7 kartu nilai puluhan dan 7 kartu nilai satuan ke dalam 6 kotak 

dengan jumlah yang sama tiap kantongnya. 

3) 7 kartu nilai puluhan dapat dbagi rata dalam 6 kantong dan tersisa 1 kartu 

nilai puluhan, 

4) 1 kartu nilai puluhan ditukar dengan 10 kartu nilai satuan agar dapat dibagi 

dalam 6 kotak dan digabung dengan 7 kartu nilai satuan yang lain sehingga 

menjadi 17 kartu nilai satuan. 

5) 17 kartu nilai satuan dibagi dalam 6 kotak secara merata dan digabungkan 

dengan 1kartu nilai puluhan yang sudah ada dalam setiap kotaknya dan 

tersisa … kartu nilai satuan. 

6) Jadi dalam setiap kantong berisi …kancing 

7) Tersisa…kancing 

b. Penyelesaian dengan gambar 

77:6=… 

 
7 kartu nilai puluhan dibagikan dalam 6 kotak, menjadi: 

 

 

 

 

 

 

Tersisa…kartu nilai puluhan dan ditukar dengan kartu nilai satuan menjadi…, 

digabung dengan 7 kartu nilai satuan menjadi…, 
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Kartu nilai satuan dibagikan kedalam 6 kotak secara merata dan digabung 

dengan kartu puluhan yang sudah ada pada setiap kotaknya, menjadi… 

 

 

 

 

 

 

Tersisa…kartu nilai satuan 

 

 

 

Jadi setiap kotaknya berisi…kancing dan tersisa…kancing 

c. Penyelesaian dengan cara bersusun 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Jadi jumlah kancing setiap kotaknya adalah…dan tersisa… 
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Kisi-kisi soal evaluasi 

Pertemuan I 

Indikator 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

1. Menemukan pembagian dengan hasil 

bagi dibawah 100  

2. Menyelesaikan soal cerita tentang 

pembagian bersisa. 

Isian 

 

Isian 

 

C2 

 

    C3 

1 

 

2 
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SOAL EVALUASI 

Pertemuan I 

1. Paman membawa 144 buah rambutan. Paman akan membagikan buah itu kepada 

6 ponakannya. Rambutan itu harus di bagikan dengan sama rata. Maka setiap 

ponakan mendapatkan berapa rambutan? 

2. Yani memilki 132 mie instant. Yani akan membagikannya kepada 8 orang 

tetangganya. Berapakah mie instant yang akan didapatkan tiap orangnya? 

Berapakah mie instant yang tersisa? 
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Skoring Penilaian 

Pertemuan I 

No Kunci jawaban Skor Jumlah 

1 Paman membawa 144 buah rambutan. Paman akan 

membagikan buah itu kepada 6 ponakannya. Rambutan itu 

harus di bagikan dengan sama rata. Maka setiap ponakan 

mendapatkan berapa rambutan? 

Diketahui: - Paman membawa 144 buah rambutan 

- Dibagikan pada 6 ponakan 

Ditanya: setiap ponakan paman mendapat berapa rambutan? 

Dijawab: 

Jumlah rambutan tiap anak= 144:6 

    24 

6  144 

    12      - 

      24 

      24    - 

       0 

Jadi setiap ponakan paman akan mendapatkan 24 buah 

rambutan. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2. Yani memilki 132 mie instant. Yani akan membagikannya 

kepada 8 orang tetangganya. Berapakah mie instant yang 

akan didapatkan tiap orangnya? Berapakah mie instant yang 

tersisa? 

Diketahui: - yani memilki 132 mie instant 

- Akan dibagikan kepada 8 orang  

Ditanya: Berapakah mie instant yang akan didapatkan tiap 

orangnya? Berapakah mie instant yang tersisa? 

Dijawab: 

Jumlah mie instant tiap anak= 132:8 

               16 

         8    132 

                 8       - 

                 52 

                 48    - 

                    4 

Jadi tiap orang akan mendapatkan 16 mie instant dan mie 

instant milik Yani sisa 4 buah. 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Jumlah skor 10 10 

Nilai= 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

10
 x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBALAJARAN 

(SIKLUS II) 

Nama Sekolah  : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : IV / 1 

Hari, tanggal  : Kamis, 12 September 2013 

Alokasi Waktu : 3x35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung. 

B. Kompetensi Dasar 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian 

C. Indikator 

1. Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan operasi pembagian 

dua bilangan (C4). 

2. Membuktikan hasil pembagian dua bilangan yang sudah diketahui 

hasilnya (C5). 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui manipulasi benda konkret, siswa dapat memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan operasi pembagian dua bilangan 

dengan benar. 

2. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat membuktikan hasil pembagian 

dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya dengan benar. 
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3. Melalui cara pembagian bersusun, siswa dapat membuktikan hasil 

pembagian dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan : 

vi. Tekun 

vii. Teliti 

viii. kreatif 

ix. Kerja keras 

x. inovatif 

E. Materi Pokok 

Pembagian bilangan cacah 

F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Metode : informatif, tanya jawab, diskusi, penugasan 

Penerapan Teori Bruner 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Pra Kegiatan ± 5 menit 

  1. Salam 

2. Doa  

3. Presensi  

4. Pengondisian kelas 

B. Kegiatan Awal ± 10 menit 

  1. Guru melakukan apersepsi  

Kegiatan tanya jawab antara siswa dengan guru, guru 

menanyakan tentang materi kemarin yaitu pembagian 

bilangan. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menyiapkan media pembelajaran dan menyampaikan 

peraturan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 
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C. Kegiatan Inti ± 70 menit 

 1. Penyajian informasi 

melalui benda konkret 

yang disajikan dalam CD 

Interaktif. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 

memperhatikan CD Interatif yang ada didalam kelompoknya 

untuk menguasai materi tentang operasi pembagian. 

(eksplorasi) 

1. Bu Toni memilki 78 kancing. Ia akan menyimpannya 

dalam 6 kotak. Berapa jumlah kancing yang ada 

dalam setiap kotak? 

Jawaban: 

Diketahui:- bu toni memilki 78 kancing  

               -disimpan dalam 6 kotak 

Ditanya: Berapa jumlah kancing yang ada dalam 

setiap kotak? 

Dijawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 7 kartu nilai puluhan dan 8 kartu nilai 

satuan, 

2) Bagilah 7 kartu nilai puluhan dan 8 kartu nilai 

satuan ke dalam 6 kotak secara merata, 

3) 7 kartu nilai puluhan dapat di bagi ke dalam 7 

kotak dengan masing-masing kotak mendapat 1 

kartu nilai puluhan dan tersisa 1 kartu nilai 

puluhan, 

4) 1 kartu nilai puluhan yang sisa tadi ditukarkan 

dengan kartu nilai satuan menjadi 10 kartu nilai 

satuan dan digabung dengan 8 kartu nilai satuan 

menjadi 18 kartu nilai satuan, 

5) 18 kartu nilai satuan dibagikan secara merata ke 

dalam 6 kotak sehingga setiap kotaknya 

mendapat 3 kartu nilai satuan dan digabung 

dengan kartu nilai puluhan yang sudah ada 
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dalam setiap kotaknya, 

6) Jadi setiap kotak berisi 1 kartu nilai puluhan dan 

3 kartu nilai satuan. Sehingga jumlah kancing 

tiap kotak adalah 10+3=13 kancing. 

 

2. Eka mempunyai 63 kancing. Ia akan menyimpannya 

dalam 6 kotak. Bisakah Eka menyimpan kancingnya 

dengan jumlah yang sama tanpa sisa pada setiap 

kotaknya?Apakah benar tiap kotak berisi 11 

kancing? 

Jawaban: 

Diketahui:-Eka mempunyai 63 kancing. 

- Eka menyimpan dalam 6 kotak. 

Ditanya: Bisakah Eka menyimpan kancingnya 

dengan jumlah yang sama tanpa sisa pada setiap 

kotaknya? Apakah benar tiap kotak berisi 11 

kancing? 

Dijawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 6 kartu puluhan dan 3 kartu satuan 

2) Bagilah 6 kartu puluhan dan 3 kartu satuan 

dalam 6 kotak, 

3) 6 kartu puluhan dapat dibagikan ke dalam 6 

kotak dengan setiap kotaknya mendapat 1 kartu 

nilai puluhan, 

4) 3 kartu nilai satuan tidak dapat dibagikan dalam 

6 kotak sehingga tersisa 3 kartu nilai satuan, 

5) Jadi setiap kotak berisi 1 kartu nilai puluhan dan 

tersisa 3 kartu nilai satuan, sehingga setiap 

kotaknya berisi 10 kancing dan tersisa 3 kancing. 

6) Maka jawabannya Eka tidak dapat menyimpan 
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kancingnya dengan jumlah yang sama pada 

setiap kotak tanpa sisa. 

 2. Siswa mempraktekan 

sendiri dengan benda 

konkret. 

c. Siswa mempraktekkan sendiri penyelesaian operasi hitung 

pembagian dengan benda konkret. (eksplorasi) 

1. Rani memilki 84 kancing. Rani menyimpan kancingnya 

dalam 6 kantong plastik. Berapakah jumlah kancing 

dalam setiap kantongnya? 

Jawaban: 

Diketahui:- rani memiliki 84 kancing 

- Disimpan dalam 6 kantong plastik 

Ditanya: Berapakah jumlah kancing dalam setiap 

kantongnya? 

Jawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 8 kartu nilai puluhan dan 4 kartu nilai 

satuan, 

2) Bagilah 8 kartu nilai puluhan dan 4 kartu nilai 

satuan ke dalam 6 kantong plastic, 

3) 8 kartu nlai puluhan dapat dibagikan ke dalam 6 

kantong dengan setiap kantongnya mendapat 1 

kartu nilai puluhan dan tersisa 2 kartu nilai 

puluhan, 

4) 2 kartu nilai puluhan ditukar dengan kartu nilai 

satuan agar dapat dibagi sehingga menjadi 20 kartu 

nilai satuan dan digabung dengan 4 kartu nilai 

satuan menjadi 24 kaartu nilai satuan, 

5) 24 kartu nilai satuan dibagkan dalam 6 kotak, 

dengan setiap kotaknya mendapat 4 kartu nilai 

satuan dan digabung dengan kartu nilai puluhan 

yang sudah ada dalam setiap kotaknya, 
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6) Sehingga dalam setiap kotak berisi 1 kartu nilai 

puluhan dan 4 kartu nilai satuan, jadi jumlah 

kancing setiap kotaknya adalah 10+4=14kancing. 

2. Sinta membeli 92kancing. Ia akan menyimpan 

kancingnya dalam 8 kantong plastik. Bisakah sinta 

menaruh kancing dalam setiap kantong plastiknya 

dengan jumlah yang sama tanpa sisa?apakah benar 

tiap kantong berisi 11 kancing? 

Jawaban: 

Diketahui: Sinta membeli 92 kancing. Ia menyimpan 

kancingnya dalam 8 kantong plastik. 

Ditanya: Berapakah jumlah kancing yang ada dalam 

setiap kantongnya? bisakah sinta menaruh kancing 

dalam setiap kantong plastiknya dengan jumlah yang 

sama tanpa sisa? apakah benar tiap kantong berisi 11 

kancing? 

Jawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 9 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai 

satuan, 

2) Bagilah 9 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai 

satuan ke dalam 8 kantong plastic, 

3) 9 kartu nilai puluhan dpat dibagi kedalam 8 kotak 

dengan setiap kotaknya berisi 1 kartu nilai puluhan, 

dan tersisa 1 kartu nilai puluhan, 

4) 1 kartu nilai puluhan ditukar dengan 10 kartu nilai 

satuan agar dapat dibagi dan digabung dengan 2 

kartu nilai satuan menjadi 12 kartu nilai satuan, 

5) 12 kartu nilai satuan dibagikan dalam 8 kotak 

sehingga setiap kotaknya mendapat 1 kartu nilai 

satuan dan tersisa 4 kartu nilai satuan.  
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6) Sehingga setiap kotaknya berisi 1 kartu nilai 

puluhan dan 1 kartu nilai satuan, jadi jumlah 

kancing setiap kantong adalah 10+1=11 kancing. 

7) Kancing tersisa 4 kancing, 

8) Jadi Sinta tidak dapat menyimpan kancingnya tanpa 

sisa 

 3. Penyajian informasi 

dengan menggunakan 

CD Interaktif yang 

mencakup gambar-

gambar didalamnya 

(ikonik) 

c. Siswa membuka CD Interaktif yang menyajikan materi 

operasi hitung pembagian dengan gambar-gambar 

didalamnya. (eksplorasi) 

1. Bu Toni memilki 78 kancing. Ia akan menyimpannya 

dalam 6 kotak. Berapa jumlah kancing yang ada dalam 

setiap kotak? 

Jawaban: 

Diketahui:- bu toni memilki 78 kancing  

               -disimpan dalam 6 kotak 

Ditanya: Berapa jumlah kancing yang ada dalam 

setiap kotak? 

jawab: 

penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat, 

78:6=… 

 
 

7 kartu nilai puluhan dibagi kedalam 6 kotak 
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Tersisa 1 kartu nilai puluhan dan 8 kartu nilai satuan, 

 
 

1 kartu nilai puluhan ditukar dengan 10 kartu nilai 

satuan dan digabung dengan 8 kartu nilai satuan, 

menjadi: 

  
 

18 kartu nilai satuan di bagikan ke dalam 6 kotak dan 

digabungkan dengan kartu puluhan yang sudah ada 

dalam setiap kotaknya, menjadi: 

 
Dapat dilihat bahwa setiap kotaknya berisi 1 kartu 

nilai puluhan dan 3 kartu nilai satuan. Jadi setiap 

kotaknya berisi 10+3=13 kancing. 

2. Eka mempunyai 63 kancing. Ia akan menyimpannya 

dalam 6 kotak. Bisakah Eka menyimpan kancingnya 

dengan jumlah yang sama tanpa sisa pada setiap 

kotaknya?apakah benar tiap kotak berisi 11 kancing? 

Jawaban: 

Diketahui:-Eka mempunyai 63 kancing. 
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- Eka menyimpan dalam 6 kotak. 

Ditanya: Bisakah Eka menyimpan kancingnya dengan 

jumlah yang sama tanpa sisa pada setiap kotaknya? 

apakah benar tiap kotak berisi 11 kancing? 

jawab: 

penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat, 

63:6=… 

 
6 kartu nilai puluhan dibagikan dalam 6 kotak, 

menjadi: 

 
Tersisa 3 kartu nilai satuan 

 
Jadi kancing yang ada dalam setiap kotak adalah 10 kancing, 

dan kancing tersisa 3 kancing. Sehingga Eka tidak dapat 

menyimpan kancingnya dengan jumlah yang sama tanpa sisa 

pada setiap kotaknya. 

 4. Pertanyaan dan respon 

berupa soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan di 

dalam CD Interaktif 

(simbolik) 

d. Siswa melihat contoh soal operasi hitung pembagian 

dengan penyelesaian secara simbolik. 

1. Bu Toni memilki 78 kancing. Ia akan menyimpannya 

dalam 6 kotak. Berapa jumlah kancing yang ada dalam 

setiap kotak? 

Jawaban: 

Diketahui:- bu toni memilki 78 kancing  

               -disimpan dalam 6 kotak 
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Ditanya: Berapa jumlah kancing yang ada dalam 

setiap kotak? 
jawab: 

penyelesaian dengan cara pembagian bersusun, 

78:6=… 

            10+3=13 

         6  78 

             60  - 

             18 

 18  - 

   0 

Jadi jumlah kancing tiap kotak adalah 13 kancing. 

2. Eka mempunyai 63 kancing. Ia akan menyimpannya 

dalam 6 kotak. Bisakah Eka menyimpan kancingnya 

dengan jumlah yang sama tanpa sisa pada setiap 

kotaknya?apakah benar tiap kotaknya berisi 11 

kancing? 

Jawaban: 

Diketahui:-Eka mempunyai 63 kancing. 

- Eka menyimpan dalam 6 kotak. 

Ditanya: Bisakah Eka menyimpan kancingnya dengan 

jumlah yang sama tanpa sisa pada setiap kotaknya? 
jawab: 

penyelesaian dengan cara pembagian bersusun, 

63:6=… 

             10 

         6  63 

 60 - 

   3 

Jadi setiap kotaknya berisi 10 kancing dan kancing tersisa 3. 

Jadi eka tidak dapat menyimpan kancing dengan tanpa sisa.  
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e. Siswa berdiskusi kelompok untuk menjawab soal-soal 

yang ada di CD Interaktif. (elaborasi) 

f. Guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal-soal 

yang ada di CD Interaktif. (elaborasi) 

 5. Penilaian respon g. Siswa mendapatkan respon dari komputer, apakah dapat 

melanjutkan pada soal berikutnya atau mengulang kembali 

(Konfirmasi) 

 6. Pemberian balikan 

respon 

h. Siswa mendapat penguatan dari komputer (Konfirmasi) 

 7. Pengulangan i. Siswa mengulangi materi yang kurang dipahami dalam CD 

interaktif (Konfirmasi) 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang kurang jelas (Konfirmasi) 

k. Siswa dibantu oleh guru untuk menarik kesimpulan dari 

hasil diskusi. (konfirmasi) 

D. Kegiatan Akhir ± 20 menit 

 8. Segmen pengaturan 

pelajaran 

1. Siswa mengerjakan soal tertulis sebagai evaluasi. 

2. Guru memberi bintang penghargaan kepada siswa dan 

kelompok yang terlibat aktif selama pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran. 

 

 

 

H. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

Sumber Belajar 

a. BSE Matematika kelas IV SD karangan Burhan Mustaqim dan Ary Astuty 

b. Silabus BSNP. 2006. Model Silabus Kelas IV. Jakarta: BSNP. 

c. Buku Process of Education dan Toward a Theory of Instruction, Jerome Bruner 

d. Buku panduan kreatif membuat bahan ajar interaktif, Andi Prastowo 
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e. Standar proses 

Media Pembelajaran 

a. Benda nyata :  

b. CD Interaktif 

c. Reward bentuk bintang 

I. Penilaian 

a. Prosedur 

- tes awal : tidak ada 

- tes proses : ada berupa lembar pengamatan (terlampir) 

- tes akhir : ada berupa soal evaluasi (terlampir) 

b. Jenis tes : tertulis 

c. Alat tes : post tes, kunci jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 12 September 2013 
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BAHAN AJAR 

1. Bu Toni memilki 78 kancing. Ia akan menyimpannya dalam 6 kotak. Berapa 

jumlah kancing yang ada dalam setiap kotak? 
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Jawaban: 

Diketahui:- bu toni memilki 78 kancing  

               -disimpan dalam 6 kotak 

Ditanya: Berapa jumlah kancing yang ada dalam setiap kotak? 

Dijawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 7 kartu nilai puluhan dan 8 kartu nilai satuan, 

2) Bagilah 7 kartu  nilai puluhan dan 8 kartu nilai satuan ke dalam 6 kotak secara 

merata, 

3) 7 kartu nilai puluhan dapat di bagi ke dalam 7 kotak dengan masing-masing 

kotak mendapat 1 kartu nilai puluhan dan tersisa 1 kartu nilai puluhan, 

4) 1 kartu nilai puluhan yang sisa tadi ditukarkan dengan kartu nilai satuan 

menjadi 10 kartu nilai satuan dan digabung dengan 8 kartu nilai satuan 

menjadi 18 kartu nilai satuan, 

5) 18 kartu nilai satuan dibagikan secara merata ke dalam 6 kotak sehingga 

setiap kotaknya mendapat 3 kartu nilai satuan dan digabung dengan kartu nilai 

puluhan yang sudah ada dalam setiap kotaknya, 

6) Jadi setiap kotak berisi 1 kartu nilai puluhan dan 3 kartu nilai satuan. 

Sehingga jumlah kancing tiap kotak adalah 10+3=13 kancing. 

Tahap Ikonik 

penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat, 

78:6=… 
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7 kartu nilai puluhan dibagi kedalam 6 kotak 

 

Tersisa 1 kartu nilai puluhan dan 8 kartu nilai satuan, 

 

 

1 kartu nilai puluhan ditukar dengan 10 kartu nilai satuan dan digabung dengan 8 

kartu nilai satuan, menjadi: 
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18 kartu nilai satuan di bagikan ke dalam 6 kotak dan digabungkan dengan kartu 

puluhan yang sudah ada dalam setiap kotaknya, menjadi: 

 

Dapat dilihat bahwa setiap kotaknya berisi 1 kartu nilai puluhan dan 3 kartu nilai 

satuan. Jadi setiap kotaknya berisi 10+3=13 kancing. 

Tahap Simbolik 

penyelesaian dengan cara pembagian bersusun, 

78:6=… 

            10+3=13 

         6  78 

             60  - 

             18 

             18  - 

              0 

Jadi jumlah kancing tiap kotak adalah 13 kancing. 
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2. Eka mempunyai 63 kancing. Ia akan menyimpannya dalam 6 kotak. Bisakah Eka 

menyimpan kancingnya dengan jumlah yang sama tanpa sisa pada setiap 

kotaknya? Apakah benar tiap kotaknya berisi 11 kancing? 

Jawaban: 

Diketahui:-Eka mempunyai 63 kancing. 

Eka menyimpan dalam 6 kotak. 

Ditanya: Bisakah Eka menyimpan kancingnya dengan jumlah yang sama tanpa 

sisa pada setiap kotaknya? 

Dijawab: 

Tahap enaktif 

1) Sediakan 6 kartu puluhan dan 3 kartu satuan 

2) Bagilah 6 kartu puluhan dan 3 kartu satuan dalam 6 kotak, 

3) 6 kartu puluhan dapat dibagikan ke dalam 6 kotak dengan setiap kotaknya 

mendapat 1 kartu nilai puluhan, 

4) 3 kartu nilai satuan tidak dapat dibagikan dalam 6 kotak sehingga tersisa 3 kartu 

nilai satuan, 

5) Jadi setiap kotak berisi 1 kartu nilai puluhan dan tersisa 3 kartu nilai satuan, 

sehingga setiap kotaknya berisi 10 kancing dan tersisa 3 kancing. 

6) Maka jawabannya Eka tidak dapat menyimpan kancingnya dengan jumlah yang 

sama pada setiap kotak tanpa sisa. 

Tahap Ikonik 

penyelesaian dengan gambar kartu nilai tempat, 

63:6=… 
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6 kartu nilai puluhan dibagikan dalam 6 kotak, menjadi: 

 

Tersisa 3 kartu nilai satuan 

 

Jadi kancing yang ada dalam setiap kotak adalah 10 kancing, dan kancing tersisa 3 

kancing. Sehingga Eka tidak dapat menyimpan kancingnya dengan jumlah yang sama 

tanpa sisa pada setiap kotaknya. 

Tahap Simbolik 

penyelesaian dengan cara pembagian bersusun, 

63:6=… 

             10 

         6  63 

             60 - 

               3 

Jadi setiap kotaknya berisi 10 kancing dan kancing tersisa 3.Jadi eka tidak dapat 

menyimpan kancing dengan tanpa sisa. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Kerjakanlah soal berikut dengan menggunakan benda konkret sesuai dengan 

ceritanya! Ikutilah langkah-langkah pengerjaannya untuk bisa menjawab soal! 

1. Rani memilki 84 kancing. Rani menyimpan kancingnya dalam 6 kantong plastik. 

Berapakah jumlah kancing dalam setiap kantongnya? 

a. Selesaikanlah dengan benda nyata yaitu kancing 

b. Buktikan jawabanmu dengan gambar 

c. Buktikan jawabanmu dengan cara bersusun 

Diketahui:…. 

Ditanya: … 

Jawab: … 

a. Penyelesaian dengan benda nyata 

Lakukanlah langkah-langkah berikut untuk menjawab! 

1) Sediakan 8 kartu nilai puluhan dan 4 kartu nilai satuan, 

2) Bagilah 8 kartu nilai puluhan dan 4 kartu nilai satuan ke dalam 6 kantong 

plastic, 

3) 8 kartu nlai puluhan dapat dibagikan ke dalam 6 kantong dengan setiap 

kantongnya mendapat 1 kartu nilai puluhan dan tersisa 2 kartu nilai 

puluhan, 

4) 2 kartu nilai puluhan ditukar dengan kartu nilai satuan agar dapat dibagi 

sehingga dan digabung dengan 4 kartu nilai satuan menjadi … kartu nilai 

satuan, 

5) … kartu nilai satuan dibagikan dalam 6 kotak, dengan setiap kotaknya 

mendapat … kartu nilai satuan dan digabung dengan kartu nilai puluhan 

yang sudah ada dalam setiap kotaknya, 

6) Sehingga dalam setiap kotak berisi … kancing. 

 

b. Penyelesaian dengan gambar 
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84:6=… 

 
8 kartu puluhan dibagikan ke dalam 6 kotak, menjadi: 

 

 

 

 

 

 

Tersisa … kartu puluhan, sehingga ditukar dengan kartu nilai satuan 

menjadi… dan digabung dengan 4 kartu nilai satuan menjadi… 

 

 

 

 

 

Kartu satuan dibagikan kedalam 6 kotak, sehingga setiap kotaknya 

berisi…kartu nilai satuan dan digabung dengan kartu nilai puluhan yang 

sudah ada disetiap kotaknya, menjadi: 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi setiap kotaknya berisi… kancing 

c. Penyelesaian dengan cara pembagian bersusun 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Jadi setiap kotak berisi…kancing 
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2. Sinta membeli 92 kancing. Ia akan menyimpan kancingnya dalam 8 kantong 

plastik. Berapakah jumlah kancing yang ada dalam setiap kantongnya? 

bisakah sinta menaruh kancing dalam setiap kantong plastiknya dengan 

jumlah yang sama tanpa sisa? Apakah benar tiap kantongnya berisi 11 

kancing? 

a. Selesaikanlah dengan benda nyata yaitu kancing 

b. Buktikan jawabanmu dengan gambar 

c. Buktikan jawabanmu dengan cara bersusun 

Diketahui:…. 

Ditanya: … 

Jawab: … 

a. Penyelesaian dengan benda nyata 

Lakukanlah langkah-langkah berikut untuk menjawab! 

1) Sediakan 9 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai satuan, 

2) Bagilah 9 kartu nilai puluhan dan 2 kartu nilai satuan ke dalam 8 kantong 

plastic, 

3) 9 kartu nilai puluhan dpat dibagi kedalam 8 kotak dengan setiap kotaknya 

berisi 1 kartu nilai puluhan, dan tersisa 1 kartu nilai puluhan, 

4) 1 kartu nilai puluhan ditukar dengan 10 kartu nilai satuan agar dapat 

dibagi dan digabung dengan 2 kartu nilai satuan menjadi … kartu nilai 

satuan, 

5) … kartu nilai satuan dibagikan dalam 8 kotak sehingga setiap kotaknya 

mendapat … kartu nilai satuan dan tersisa … kartu nilai satuan.  

6) Sehingga setiap kotaknya …. kancing. 

7) Kancing tersisa …  kancing, 

8) Jadi Sinta ….  menyimpan kancingnya tanpa sisa 

b. Penyelesaian dengan gambar 

92:8=… 
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9 kartu nilai puluhan dibagikan ke dalam 8 kotak, menjadi: 

 

 

 

 

 

 

 

Tersisa…kartu nilai puluhan, ditukar dengan kartu nilai satuan menjadi… 

dan digabung dengan 2 kartu nilai satuan menjadi… 

 

 

 

 

 

Kartu nilai satuan yang ada dibagikan ke dalam 8 kotak dan digabungkan 

dengan kartu nilai puluhan yang sudah ada pada setiap kotak, sehingga 

menjadi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersisa… kartu nilai satuan 

 

 

 

Jadi setiap kotak berisi…kancing dan tersisa… kancing 

c. Penyelesaian dengan cara bersusun 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

Jadi jumlah kancing setiap kotaknya adalah…kancing 
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Kisi-kisi soal evaluasi 

Indikator 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

1. Memecahkan permasalahan yang 

berkaitan dengan operasi pembagian dua 

bilangan. 

2. Membuktikan hasil pembagian dua 

bilangan yang hasilnya sudah diketahui.  

Isian 

 

Isian 

 

C4 

 

C5 

 

1 

 

2 
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SOAL EVALUASI 

1. Rani memilki 36 buah apel. Rani akan membagikannya kepada sejumlah anak di 

sekitar rumahnya. Setiap anak sudah Rani perkirakan akan mendapat 6 buah 

apel. Berapa anak yang akan mendapat buah apel dari Rani? 

2. Lina memilki 96 permen. Lina akan membagikan permen tersebut pada 8 orang 

temannya. Dapatkah Lina membagikan permennya habis tak bersisa? Berapa 

permen yang akan didapatkan tiap orangnya? Apakah benar tiap orang akan 

mendapat 12 permen? 
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Skoring Penilaian 

No Kunci jawaban Skor Jumlah 

1 Rani memilki 36 buah apel. Rani akan 

membagikannya kepada sejumlah anak di sekitar 

rumahnya. Setiap anak sudah Rani perkirakan akan 

mendapat 6 buah apel. Berapa anak yang akan 

mendapat buah apel dari Rani? 

Diketahui: - Rani memiliki 36 buah apel 

- Setiap anak mendapat 6 buah 

Ditanya:Berapa anak yang akan mendapat buah apel 

dari Rani? 

Dijawab: 

        6 

  6   36 

       36    - 

        0 

Jadi anak yang mendapat buah apel berjumlah 6 anak 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 Lina memilki 96 permen. Lina akan membagikan 

permen tersebut pada 8 orang temannya. Dapatkah 

Lina membagikan permennya habis tak bersisa? 

Berapa permen yang akan didapatkan tiap orangnya? 

Diketahui: - Lina memiliki 96 permen 

- Dibagikan pada 8 orang 

Ditanya: Dapatkah Lina membagikan permennya habis 

tak bersisa? Berapa permen yang akan didapatkan tiap 

orangnya? 

Dijawab: 

    12 

 8  96 

     8      - 

     16 

     16    - 

      0 

Jadi tiap orang akan mendapatkan 12 permen. Permen 

Lina yang dibagikan tak bersisa 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Jumlah skor 10 10 

Nilai= 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

10
 x 100 
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LAMPIRAN  8 

Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I pertemuan 1 

No Indikator keterampilan guru 
Deskriptor 

Skor 
a b C D 

1 Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 
Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
√ √ √ √ 4 

3 Membuka pelajaran. √ √ - √ 3 

4 

Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyelesaian masalah dengan 

menggunakan benda konkret yang ada di 

CD Interaktif. 

√ √ √ - 3 

5 
Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret.  
√ √ √ √ 4 

6 
Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  
√ √ √ √ 4 

7 
Mengarahkan siswa dalam memanipulasi 

simbol-simbol secara langsung dan tidak 

ada kaitannya lagi dengan obyek. 
√ √ - √ 3 

8 

Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
√ - √ - 2 

9 Memberikan penghargaan kepada siswa.  √ √ √ √ 4 

10 Menutup pelajaran. - - √ √ 2 

Jumlah skor 33 

Kategori Baik 

        

Semarang, 2 September 2013 

Pengamat 

 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I pertemuan 2 

No Indikator keterampilan guru 
Deskriptor 

Skor 
a b C D 

1 Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 
Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
√ √ √ √ 4 

3 Membuka pelajaran. √ √ √ √ 4 

4 

Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyelesaian masalah dengan 

menggunakan benda konkret yang ada di 

CD Interaktif. 

√ √ √ - 3 

5 
Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret.  
√ √ √ √ 4 

6 
Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  
√ √ √ - 3 

7 
Mengarahkan siswa dalam memanipulasi 

simbol-simbol secara langsung dan tidak 

ada kaitannya lagi dengan obyek. 
√ - √ √ 3 

8 

Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
√ √ √ - 3 

9 Memberikan penghargaan kepada siswa.  √ √ - √ 3 

10 Menutup pelajaran. √ √ √ √ 4 

Jumlah skor 35 

Kategori 
Saangat 

Baik 

Semarang, 4 September 2013 

Pengamat 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II pertemuan 1 

No Indikator keterampilan guru 
Deskriptor 

Skor 
a b C D 

1 Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 
Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
√ √ √ √ 4 

3 Membuka pelajaran. √ √ - √ 3 

4 

Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyelesaian masalah dengan 

menggunakan benda konkret yang ada di 

CD Interaktif. 

√ √ √ √ 4 

5 
Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret.  
√ √ √ √ 4 

6 
Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  
√ √ √ √ 4 

7 
Mengarahkan siswa dalam memanipulasi 

simbol-simbol secara langsung dan tidak 

ada kaitannya lagi dengan obyek. 
√ √ - √ 3 

8 

Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
√ √ √ √ 4 

9 Memberikan penghargaan kepada siswa.  √ √ √ √ 4 

10 Menutup pelajaran. √ √ √ √ 4 

Jumlah skor 38 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 7 September 2013 

Pengamat 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II pertemuan 2 

No Indikator keterampilan guru 
Deskriptor 

Skor 
a b c d 

1 Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 
Mempersiapkan media pembelajaran CD 

Interaktif. 
√ √ √ √ 4 

3 Membuka pelajaran. √ √ - √ 3 

4 

Mengarahkan siswa dalam melihat 

penyelesaian masalah dengan 

menggunakan benda konkret yang ada di 

CD Interaktif. 

√ √ √ √ 4 

5 
Membimbing siswa dalam memanipulasi 

benda-benda konkret.  
√ √ √ √ 4 

6 
Memberikan tayangan materi berupa 

gambar dan perintah kepada siswa dengan 

CD Interaktif.  
√ √ √ √ 4 

7 
Mengarahkan siswa dalam memanipulasi 

simbol-simbol secara langsung dan tidak 

ada kaitannya lagi dengan obyek. 
√ √ √ √ 4 

8 

Memberikan pengarahan nilai yang 

didapat seerta balikan respon apakah 

harus mengulang atau tidak. 
√ √ √ √ 4 

9 Memberikan penghargaan kepada siswa.  √ √ √ √ 4 

10 Menutup pelajaran. √ √ √ √ 4 

Jumlah skor 39 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 12 September 2013 

Pengamat 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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Lampiran 9 

 

Rekaputulasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Melalui Penerapan teori Bruner Berbantuan CD Interaktif 

Pada Siswa Kelas IV SDN Tambakaji 01 Semarang 

 

Siklus I pertemuan 1 

 

N

o 
Indikator 

D 

e

s

k

r

i

p

t

o

r 

Nama Siswa 

Jum- 

lah 

Skor 

Rata

-rata 

skor 

Kategori 

A

H

A

S 

B

A

H 

C

A 

F

S

S 

M

O 

R

S

P 

V

A 

N

F 

S

M

D 

R

V 

 

1 

Menyiapkan diri dalam 

kegiatan pembelajaran. 
 

a √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

29 2,9 
 

Baik 

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - √ - - - - √ - √ - 

d √ √ √ √ √ - √ - √ - 

2 Keaktifan bertanya dan 

menjawab dalam kegiatan 

apersepsi 

a - - - - √ √ - - √ √ 

11 1,1 Kurang  
b - √ √ - √ √ - √ - √ 

c - - √ - - - - - - - 

d - - - - - - - - - - 

3 Kesiapan membuka CD 

Interaktif dengan 

mengoperasi-kan komputer 

a - √ - - √ √ - √ - - 

17 1,7 Cukup  
b √ √ √ - √ √ - √ - √ 

c √ - - - - - - - - - 

d √ √ √ √ √ - - - - - 

4 Keaktifan dalam 

memanipulasi benda-benda 

konkret (enaktif). 

a - √ √ √ - √ √ - √ √ 

19 1,9 Cukup 
b - √ √ √ - √ √ - √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d - √ - √ - √ √ - √ - 

5 Keaktifan dalam kegiatan 

diskusi kelompok. 

a - - √ - - √ - - √ √ 

8 0,8 Kurang 
b - - - - - - - √ - - 

c - - - - - - - - - - 

d - - √ √ √ - - - - - 

6 Memperhati-kan gambar-

gambar yang ditayangkan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1,7 Cukup 

b √ - - - - - √ - √ - 
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dalam CD Interaktif 

(ikonik). 

c - - - - - - - - - - 

d √ - - - - - - - - - 

7 Menulis simbol-simbol 

angka matematika secara 

langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

20 2,0 Cukup 
b √ - √ - - √ √ - - √ 

c √ √ - √ √ √ - - - - 

d - - - - - - - - - - 

8 Aktif menjawab pertanyaan 

yang ada dalam CD 

interaktif 

a - - √ - - √ √ - √ √ 

9 0,9 Kurang  
b √ - √ - - - - - - - 

c - - √ - - - - - - - 

d - - - - - - - - - - 

9. Ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru 

a √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 

23 2,3 Cukup  
b √ √ - - - √ √ - - - 

c - - - - - √ √ √ √ √ 

d √ - √ √ √ - √ - - - 

10 Aktif menjawab soal 

evaluasi 

a √ - √ √ √ √ - √ √ √ 

19 1,9 Cukup 
b - - - √ √ √ - √ - √ 

c - - - - - - - √ - - 

d - √ √ √ - √ - √ - - 

Jumlah Skor 168 16,8 Kurang 

 

Semarang,   2 September 2013 

   Pengamat 1   Pengamat 2 

          

    

 

  

   Eka Fatmahwati  Muna Nuzulia 

1401409197   1401409367 

 

 

 

 

 

 

 



384 

 

 

Rekaputulasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Melalui Penerapan teori Bruner Berbantuan CD Interaktif 

Pada Siswa Kelas IV SDN Tambakaji 01 Semarang 

 

Siklus I pertemuan 2 

 

N

o 
Indikator 

D 

e

s

k

r

i

p

t

o

r 

Nama Siswa 

Jum- 

lah 

Skor 

Rata

-rata 

skor 

Kategori 

A

H

A

S 

B

A

H 

C

A 

F

S

S 

M

O 

R

S

P 

V

A 

N

F 

S

M

D 

R

V 

 

1 

Menyiapkan diri dalam 

kegiatan pembelajaran. 
 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

37 3,7 

 

Sangat 

Baik 

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ - √ - 

2 Keaktifan bertanya dan 

menjawab dalam kegiatan 

apersepsi 

a - √ √ √ √ - √ √ √ √ 

12 1,2 Kurang  
b √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

c - - √ - √ √ - - - - 

d - - - - - - - - - - 

3 Kesiapan membuka CD 

Interaktif dengan 

mengoperasi-kan komputer 

a √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

25 2,5 Baik  
b √ √ √ √ √ √ - √ - √ 

c - √ - - √ √ - - - - 

d √ √ √ √ √ - - - - - 

4 Keaktifan dalam 

memanipulasi benda-benda 

konkret (enaktif). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

31 3,1 Baik 
b √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

c - √ - √ - √ √ - √ - 

d - √ - √ - √ √ - √ √ 

5 Keaktifan dalam kegiatan 

diskusi kelompok. 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17 1,7 Cukup 
b - - - - - - - - √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d - - √ √ √ √ - √ - - 

6 Memperhati-kan gambar-

gambar yang ditayangkan 

dalam CD Interaktif 

(ikonik). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17 1,7 Cukup 
b √ - - - - - √ - √ - 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ - - - - - - - - 
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7 Menulis simbol-simbol 

angka matematika secara 

langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 Baik 
b √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

c - √ √ √ √ √ - - - √ 

d √ - - - - √ - - - - 

8 Aktif menjawab pertanyaan 

yang ada dalam CD 

interaktif 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 1,8 Cukup  
b √ - √ - - √ √ - √ √ 

c - - √ - - - - - - - 

d - - √ - - - - - - - 

9. Ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

29 2,9 Baik  
b √ √ - √ - √ √ - √ √ 

c √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 

d - √ - - - √ √ - - - 

10 Aktif menjawab soal 

evaluasi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28 2,8 Baik 
b √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 

c - - - √ - √ - √ √ √ 

d - - √ √ - √ - √ - - 

Jumlah Skor 241 24,1 Cukup 

 

Semarang,   5 September 2013 

   Pengamat 1   Pengamat 2 

          

    

 

  

   Yuli Purwati   Ifa Ikhlasiyah 

1401409188   1401410192 
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Rekaputulasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Melalui Penerapan teori Bruner Berbantuan CD Interaktif 

Pada Siswa Kelas IV SDN Tambakaji 01 Semarang 

 

Siklus II pertemuan 1 

 

N

o 
Indikator 

D 

e

s

k

r

i

p

t

o

r 

Nama Siswa 

Jum- 

lah 

Skor 

Rata

-rata 

skor 

Kategori 

A

H

A

S 

B

A

H 

C

A 

F

S

S 

M

O 

R

S

P 

V

A 

N

F 

S

M

D 

R

V 

 

1 

Menyiapkan diri dalam 

kegiatan pembelajaran. 
 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

40 4,0 

 

Sangat 

Baik 

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Keaktifan bertanya dan 

menjawab dalam kegiatan 

apersepsi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28 2,8 Baik  
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - √ √ - - √ - √ √ √ 

d - - - - √ √ - - - - 

3 Kesiapan membuka CD 

Interaktif dengan 

mengoperasi-kan komputer 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

31 3,1 Baik  
b √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 

c √ √ - - √ - - - - √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ - - 

4 Keaktifan dalam 

memanipulasi benda-benda 

konkret (enaktif). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

35 3,5 
Sangat 

Baik 

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - √ - √ - √ √ - √ √ 

d √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

5 Keaktifan dalam kegiatan 

diskusi kelompok. 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

24 2,4 Cukup 
b √ √ - √ √ √ - - √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d - √ √ √ - √ √ √ - √ 

6 Memperhati-kan gambar-

gambar yang ditayangkan 

dalam CD Interaktif 

(ikonik). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

29 2,9 Baik 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ - - - - √ - - - - 

d - √ √ √ √ √ - √ √ - 
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7 Menulis simbol-simbol 

angka matematika secara 

langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,1 Baik 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

d - - √ √ - √ - - - √ 

8 Aktif menjawab pertanyaan 

yang ada dalam CD 

interaktif 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 Baik  
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ - √ - - √ √ - √ √ 

d - - √ - - - - - - - 

9. Ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 3,4 
Sangat 

Baik  

b √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

d √ √ - √ - √ √ - √ - 

10 Aktif menjawab soal 

evaluasi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

31 3,1 Baik 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - - - √ - √ √ - - - 

d √ - √ √ √ √ - √ √ √ 

Jumlah Skor 318 31,8 Baik 

 

Semarang,   7 September 2013 

   Pengamat 1   Pengamat 2 

          

    

 

  

   Vida Safira   Ratnasari.P 

1401409122   1401409333 
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Rekaputulasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Melalui Penerapan teori Bruner Berbantuan CD Interaktif 

Pada Siswa Kelas IV SDN Tambakaji 01 Semarang 

 

Siklus II pertemuan 2 

 

N

o 
Indikator 

D 

e

s

k

r

i

p

t

o

r 

Nama Siswa 

Jum- 

lah 

Skor 

Rata

-rata 

skor 

Kategori 

A

H

A

S 

B

A

H 

C

A 

F

S

S 

M

O 

R

S

P 

V

A 

N

F 

S

M

D 

R

V 

 

1 

Menyiapkan diri dalam 

kegiatan pembelajaran. 
 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

40 4,0 

 

Sangat 

Baik 

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Keaktifan bertanya dan 

menjawab dalam kegiatan 

apersepsi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

37 3,7 
Sangat 

Baik  

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d - √ √ - √ √ - √ √ √ 

3 Kesiapan membuka CD 

Interaktif dengan 

mengoperasi-kan komputer 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

37 3,7 
Sangat 

Baik  

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ - - 

4 Keaktifan dalam 

memanipulasi benda-benda 

konkret (enaktif). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

39 3,9 
Sangat 

Baik 

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Keaktifan dalam kegiatan 

diskusi kelompok. 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 
Sangat 

Baik 

b √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 

c - √ - √ - - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Memperhati-kan gambar-

gambar yang ditayangkan 

dalam CD Interaktif 

(ikonik). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

36 3,6 
Sangat 

Baik 

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ - √ √ √ - √ √ - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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7 Menulis simbol-simbol 

angka matematika secara 

langsung dari materi yang 

diajarkan  (simbolik). 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

39 3,9 
Sangat 

Baik 

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

8 Aktif menjawab pertanyaan 

yang ada dalam CD 

interaktif 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

36 3,6 
Sangat 

Baik  

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ - √ - √ - √ - √ √ 

9. Ketertiban ketika mendapat 

penghargaan dari guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

38 3,8 
Sangat 

Baik  

b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ - √ √ √ √ √ √ - 

10 Aktif menjawab soal 

evaluasi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32 3,2 Baik 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - √ √ - √ √ √ - - - 

d √ - √ √ √ √ - √ √ √ 

Jumlah Skor 
368 36,8 Sangat 

Baik 

 

Semarang,   12 September 2013 

   Pengamat 1   Pengamat 2 

          

    

 

  

   Muna Nuzulia   Eka Fatmahwati 

1401409367   1401409197 
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LAMPIRAN 10 

 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Penerapan Teori Bruner Berbantuan CD Interaktif Pada Siswa Kelas IV SD 

Tambakaji 01 Semarang  

Daftar Nilai Awal 

 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 AA 50 Tidak Tuntas 

2 DH 50 Tidak Tuntas 

3 S 70 Tuntas 

4 APK 50 Tidak Tuntas 

5 NW 70 Tuntas 

6 WAN 70 Tuntas 

7 ESD 70 Tuntas 

8 AHAS 40 Tidak Tuntas 

9 ADK 60 Tuntas 

10 AFA 70 Tuntas 

11 BAH 40 Tidak Tuntas 

12 CA 40 Tidak Tuntas 

13 DD 50 Tidak Tuntas 

14 DMF 50 Tidak Tuntas 

15 EPW 80 Tuntas 

16 FSS 40 Tidak Tuntas 

17 IPJ 50 Tidak Tuntas 

18 KAA 80 Tuntas 

19 MO 50 Tuntas 

20 MFKA 70 Tuntas 

21 MF 50 Tidak Tuntas 

22 NNI 80 Tuntas 
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23 NF 50 Tidak Tuntas 

24 PAPS 50 Tidak Tuntas 

25 RDZ 90 Tuntas 

26 RWS 50 Tidak Tuntas 

27 RAA 80 Tuntas 

28 RTK 80 Tuntas 

29 RM 60 Tuntas 

30 RSP  40 Tidak Tuntas 

31 SSH 50 Tidak Tuntas 

32 VA 50 Tidak Tuntas 

33 WR 80 Tuntas 

34 WFSS 70 Tuntas 

35 SMD 10 Tidak Tuntas 

36 NRA 70 Tuntas 

37 RV 50 Tidak Tuntas 

Nilai Rata-rata Kelas 58,37 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 30 

Siswa Tuntas Belajar 17 

Siswa Tidak Tuntas 

Belajar 
20 

Presentase Ketuntasan 

Belajar Klasikal 
45,94% 

Semarang,   2013 

Guru Kelas IV 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Penerapan Teori Bruner Berbantuan CD Interaktif Pada Siswa Kelas IV SD 

Tambakaji 01 Semarang  

Siklus I pertemuan 1 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 AA 60 Tuntas 

2 DH 70 Tuntas 

3 S 80 Tuntas 

4 APK 50 Tidak Tuntas 

5 NW 60 Tuntas 

6 WAN 100 Tuntas 

7 ESD 100 Tuntas 

8 AHAS 40 Tidak Tuntas 

9 ADK 60 Tuntas 

10 AFA 100 Tuntas 

11 BAH 50 Tidak Tuntas 

12 CA 40 Tidak Tuntas 

13 DD 80 Tuntas 

14 DMF 100 Tuntas 

15 EPW 100 Tuntas 

16 FSS 40 Tidak Tuntas 

17 IPJ 100 Tuntas 

18 KAA 100 Tuntas 

19 MO 50 Tidak Tuntas 

20 MFKA 80 Tuntas 

21 MF 70 Tuntas 

22 NNI 100 Tuntas 

23 NF 90 Tuntas 

24 PAPS 100 Tuntas 
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25 RDZ 100 Tuntas 

26 RWS 40 Tidak Tuntas 

27 RAA 60 Tuntas 

28 RTK 100 Tuntas 

29 RM 50 Tidak Tuntas 

30 RSP  80 Tuntas 

31 SSH 40 Tidak Tuntas 

32 VA 40 Tidak Tuntas 

33 WR 80 Tuntas 

34 WFSS 100 Tuntas 

35 SMD 10 Tidak Tuntas 

36 NRA 100 Tuntas 

37 RV 50 Tidak Tuntas 

Nilai Rata-rata Kelas 70,27 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 10 

Siswa Tuntas Belajar 25 

Siswa Tidak Tuntas 

Belajar 
12 

Presentase Ketuntasan 

Belajar Klasikal 
72,16% 

Semarang,  2 September 2013 

Guru Kelas IV 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Penerapan Teori Bruner Berbantuan CD Interaktif Pada Siswa Kelas IV SD 

Tambakaji 01 Semarang  

Siklus I pertemuan 2 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 AA 90 Tuntas 

2 DH 100 Tuntas 

3 S 80 Tuntas 

4 APK 100 Tuntas 

5 NW 70 Tuntas 

6 WAN 100 Tuntas 

7 ESD 100 Tuntas 

8 AHAS 40 Tidak Tuntas 

9 ADK 90 Tuntas 

10 AFA 40 Tidak Tuntas 

11 BAH 70 Tuntas 

12 CA 60 Tuntas 

13 DD 100 Tuntas 

14 DMF 100 Tuntas 

15 EPW 40 Tidak Tuntas 

16 FSS 30 Tidak Tuntas 

17 IPJ 90 Tuntas 

18 KAA 90 Tuntas 

19 MO 60 Tidak Tuntas 

20 MFKA 60 Tuntas 

21 MF 60 Tuntas 

22 NNI 100 Tuntas 

23 NF 30 Tidak Tuntas 

24 PAPS 60 Tuntas 
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25 RDZ 100 Tuntas 

26 RWS 50 Tidak Tuntas 

27 RAA 80 Tuntas 

28 RTK 70 Tuntas 

29 RM 50 Tidak Tuntas 

30 RSP  100 Tuntas 

31 SSH 60 Tuntas 

32 VA 50 Tidak Tuntas 

33 WR 100 Tuntas 

34 WFSS 60 Tuntas 

35 SMD 20 Tidak Tuntas 

36 NRA 100 Tuntas 

37 RV 60 Tuntas 

Nilai Rata-rata Kelas 72,70 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 20 

Siswa Tuntas Belajar 27 

Siswa Tidak Tuntas 

Belajar 
10 

Presentase Ketuntasan 

Belajar Klasikal 
75,67% 

 

Semarang,  4 September 2013 

Guru Kelas IV 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Penerapan Teori Bruner Berbantuan CD Interaktif Pada Siswa Kelas IV SD 

Tambakaji 01 Semarang  

Siklus II pertemuan 1 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 AA 90 Tuntas 

2 DH 80 Tuntas 

3 S 80 Tuntas 

4 APK 60 Tuntas 

5 NW 70 Tuntas 

6 WAN 100 Tuntas 

7 ESD 100 Tuntas 

8 AHAS 60 Tuntas 

9 ADK 100 Tuntas 

10 AFA 100 Tuntas 

11 BAH 80 Tuntas 

12 CA 40 Tidak Tuntas 

13 DD 80 Tuntas 

14 DMF 100 Tuntas 

15 EPW 40 Tidak Tuntas 

16 FSS 40 Tidak Tuntas 

17 IPJ 100 Tuntas 

18 KAA 100 Tuntas 

19 MO 60 Tuntas 

20 MFKA 40 Tidak Tuntas 

21 MF 60 Tuntas 

22 NNI 70 Tuntas 

23 NF 40 Tidak Tuntas 

24 PAPS 70 Tuntas 
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25 RDZ 100 Tuntas 

26 RWS 80 Tuntas 

27 RAA 100 Tuntas 

28 RTK 100 Tuntas 

29 RM 100 Tuntas 

30 RSP  80 Tuntas 

31 SSH 40 Tidak Tuntas 

32 VA 70 Tuntas 

33 WR 100 Tuntas 

34 WFSS 70 Tuntas 

35 SMD 20 Tidak Tuntas 

36 NRA 70 Tuntas 

37 RV 30 Tidak Tuntas 

Nilai Rata-rata Kelas 72,70 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 20 

Siswa Tuntas Belajar 29 

Siswa Tidak Tuntas 

Belajar 
8 

Presentase Ketuntasan 

Belajar Klasikal 
78,37% 

 

Semarang,  7 September 2013 

Guru Kelas IV 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Penerapan Teori Bruner Berbantuan CD Interaktif Pada Siswa Kelas IV SD 

Tambakaji 01 Semarang  

Siklus II pertemuan 2 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 AA 90 Tuntas 

2 DH 70 Tuntas 

3 S 100 Tuntas 

4 APK 90 Tuntas 

5 NW 100 Tuntas 

6 WAN 100 Tuntas 

7 ESD 90 Tuntas 

8 AHAS 40 Tidak Tuntas 

9 ADK 100 Tuntas 

10 AFA 100 Tuntas 

11 BAH 80 Tuntas 

12 CA 70 Tuntas 

13 DD 100 Tuntas 

14 DMF 70 Tuntas 

15 EPW 90 Tuntas 

16 FSS 40 Tidak Tuntas 

17 IPJ 100 Tuntas 

18 KAA 90 Tuntas 

19 MO 70 Tuntas 

20 MFKA 100 Tuntas 

21 MF 90 Tuntas 

22 NNI 100 Tuntas 

23 NF 40 Tidak Tuntas 

24 PAPS 80 Tuntas 
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25 RDZ 100 Tuntas 

26 RWS 60 Tuntas 

27 RAA 100 Tuntas 

28 RTK 100 Tuntas 

29 RM 100 Tuntas 

30 RSP  80 Tuntas 

31 SSH 70 Tuntas 

32 VA 80 Tuntas 

33 WR 100 Tuntas 

34 WFSS 70 Tuntas 

35 SMD 40 Tidak Tuntas 

36 NRA 100 Tuntas 

37 RV 40 Tidak Tuntas 

Nilai Rata-rata Kelas 82,16 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 20 

Siswa Tuntas Belajar 32 

Siswa Tidak Tuntas 

Belajar 
5 

Presentase Ketuntasan 

Belajar Klasikal 
86,48% 

 

Semarang,  12 September 2013 

Guru Kelas IV 

 

Ani Kurniawati, Ama.Pd 

NIP. 19831105 201101 2 006 
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LAMPIRAN 11 

Hasil Pekerjaan Siswa 

 



401 

 

 

 

 



402 

 

 

 

 



403 

 

 

 

 



404 
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LAMPIRAN 12  

Catatan Lapangan 

Nama Guru : Devi Puspitarini 

Hari/tanggal : Senin,  7 September 2013 

Puku  : 07.30 – 09.15 WIB 

Kelas  : IV 

Siklus I pertemuan 1 

 Pembelajaran dilakukan pada saat jam pertama yaitu dimulai pada pukul 

07.30 WIB. Guru sudah merencanakan pembelajaran dan mempersiapkan media 

pembelajaran CD Interaktif dengan sangat baik. Pada saat membuka pelajaran guru 

tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada saat guru memberikan media CD 

Interaktif, siswa merasa antusias dan senang. Ketika guru mengarahkan siswa dalam 

melihat penyajian informasi melalui benda konkret yang terdapat dalam CD 

Interaktif, guru tidak mengarahkan siswa untuk menutup menu penyajian informasi 

melalui benda konkret dan kembali ke menu utama dalam CD Interaktif. Saat 

mengarahkan siswa dalam memanipulasi simbol-simbol, guru tidak memberikan 

waktu pada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Siswa pun masih kebingungan 

dalam melakukan manipulasi benda konkret yang berupa kartu nilai tempat berisi 

kancing. Ketika siswa menjawab latihan soal yang ada pada CD Interaktif, guru tidak 

memberikan pengarahan bagaimana cara mengulang jawaban jika salah serta guru 

tidak menyimpulkan nilai akhir yang didapat setiap kelompoknya. Kemudian saat 

menutup pelajaran, guru belum membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil 

pembelajaran serta tidak memberikan refleksi pada siswa. 

 

Semarang, 2 September 2013 

Observer, 

 

 

Yuli Purwati 

1401409188 
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Catatan Lapangan 

Nama Guru : Devi Puspitarini 

Hari/tanggal : Rabu,  4 September 2013 

Puku  : 07.00 – 08.45 WIB 

Kelas  : IV 

Siklus I pertemuan 2 

 Pembelajaran dimulai dari pukul 07.00-08.45 WIB. Kegiatan pembelajaran 

dimulai dengan salam, doa, dan persensi kehadiran siswa. Guru merencanakan dan 

mempersiapkan pembelajaran dengan sangat baik. Siswa juga melakukan persiapan 

pembelajran dengan baik dan tertib. Namun pada saat kegiatan apersepsi masih 

banyak siswa yang tidak aktif. Ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam 

mengoperasikan komputer. Guru masih belum mengarahkan siswa untuk menutup 

menu penyajian informasi benda konkret yang ada dalam CD Interaktif. Saat 

memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan CD 

Interaktif, guru tidak memberikan gambaran yang jelas untuk memudahkan 

pemahaman materi kepada siswa. Dalam mengarahkan siswa memanipulasi simbol-

simbol, guru tidak meminta siswa untuk menuliskan simbol tersebut. Pada saat 

memberikan penghargaan, guru tidak memberikannya secara langsung ketika muncul 

respon siswa yang diharapkan.  

 

Semarang, 4 September 2013 

Observer, 

 

 

 

       Eka Fatmahwati 

1401409192 
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Catatan Lapangan 

Nama Guru : Devi Puspitarini 

Hari/tanggal : Sabtu,  7 September 2013 

Puku  : 07.00 – 08.45 WIB 

Kelas  : IV 

Siklus II pertemuan 1 

 Pembelajaran dimulai dari jam 07.00 WIB. Kegiatan diawali dengan salam, 

doa, dan presensi kehadiran siswa. Guru sudah sangat baik dalam merencanakan 

pembelajaran serta mempersiapkan media pembelajaran CD Interaktif. Dalam 

membuka pembelajaran, guru tidak menjelaskan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran. Siswa sudah tampak aktif dalam kegiatan apersepsi yang tampak ada 

banyak siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru. Terlihat juga siswa sudah 

siap dalam mengoperasikan komputer. Guru juga sudah tampak sangat baik dalam 

mengarahkan siswa dalam melihat penyelesaian masalah dengan menggunakan benda 

konkret yang ada di CD Interaktif, membimbing siswa dalam memanipulasi benda-

benda konkret, dan memberikan tayangan materi berupa gambar dan perintah kepada 

siswa dengan CD Interaktif. Sehingga siswa juga terlihat sangat aktif dalam 

memanipulasi benda konkret. Namun pada saat membimbing siswa dalam 

menuliskan simbol-simbol, guru tidak memberikan waktu pada siswa untuk berpikir. 

Guru juga sudah sangat baik dalam memberikan pengarahan nilai yang didapat oleh 

siswa, memberikan penghargaan kepada siswa serta menutup pelajaran. Siswa juga 

tampak tertib saat mengerjakan soal evaluasi. 

 

Semarang, 7 September 2013 

Observer, 

 

 

 

Muna Nuzulia 

1401409367 
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Catatan Lapangan 

Nama Guru : Devi Puspitarini 

Hari/tanggal : Kamis,  12 September 2013 

Puku  : 07.00 – 08.45 WIB 

Kelas  : IV 

Siklus II pertemuan 2 

 Pembelajaran dimulai dari awal pembelajaran yaitu padapukul 07.00 WIB. 

Kegiatan dimulai dengan salam, doa, dan presensi kehadiran siswa. Guru sudah 

sangat baik dalam merencanakan pembelajaran, mempersiapkan media pembelajaran 

CD Interaktif. Namun dalam membuka pelajaran guru tidak menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru juga sudah sangat baik dalam mengarahkan siswa dalam melihat 

penyelesaian masalah dengan menggunakan benda konkret yang ada di CD Interaktif, 

membimbing siswa dalam memanipulasi benda-benda konkret, memberikan tayangan 

materi berupa gambar dan perintah kepada siswa dengan CD Interaktif, mengarahkan 

siswa dalam memanipulasi simbol-simbol, memberikan penghargaan nilai yang 

didapat serta balikan respon, memberikan penghargaan kepada siswa, dan menutup 

pelajaran. Siswa juga sudah kondusif dan terlihat aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

Semarang, 12 September 2013 

Observer, 

 

 

 

Ratnasari P 

1401409333 
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LAMPIRAN 13 

Foto Penelitian 

 

Siswa bersama guru berdo’a sebelum memulai pembelajaran 

 

Guru menayangkan CD Interaktif pada layar LCD 
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Setiap kelompok diberkan laptop untuk menayangkan CD Interaktif 

 

Guru memberikan arahan kepada siswa dalam memanipulasi benda konkret 
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Siswa melakukan manipulasi benda konkret 

 

Guru membimbing siswa dalam memanipulasi benda konkret 
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Siswa melihat tayangan materi yang ada pada CD Interaktif 

 

Membimbing siswa dalam menuliskan simbol-simbol angka 
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Siswa mengerjakan soal latihan dalam LKS dan CD Interaktif 

 

Siswa mengecek jawaban soal dalam CD Interaktif sehingga muncul respon 
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Guru memberikan bintang pnghargaan pada siswa 

 

Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa 
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Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 
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LAMPIRAN 14 

 

Surat-surat Penelitian 
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