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ABSTRAK 
 

Putri, Wijaya Layla. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

Melalui Problem Based Learning Menggunakan Komik pada Siswa Kelas V 

SDN Purwoyoso 06 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I: Dra. Wahyuningsih, M.Pd., Pembimbing II: Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 463 

halaman. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang, permasalahan dalam pembelajaran matematika yang ditemukan adalah 

guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif, kurangnya penggunaan 

media pembelajaran, siswa kurang aktif selama pembelajaran, dan hasil belajar 

rendah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Problem 

Based Learning menggunakan komik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang? Tujuan umum 

penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa 

kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 

berlangsung dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru 

dan siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan guru pada siklus I 

mendapat skor 24 meningkat pada siklus II dengan skor 34, (2) aktivitas siswa 

pada siklus I mendapat skor 20,65 meningkat menjadi 26,7 pada siklus II, (3) 

iklim pembelajaran pada siklus I mendapat skor 9,5 meningkat menjadi 15,5 pada 

siklus II, (4) kualitas materi pembelajaran mendapat skor 4,5 meningkat menjadi 

7,5 pada siklus II, (5) kualitas media pembelajaran pada siklus I mendapat skor 

14,5 meningkat menjadi 19,5 pada siklus II, dan (6) hasil belajar siswa pada siklus 

I mengalami ketuntasan klasikal sebesar 37,84% mengalami peningkatan pada 

siklus II menjadi 83,78%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui Problem Based Learning 

menggunakan komik kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas 

pembelajaran tersebut meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran 

dalam pembelajaran matematika. Saran untuk peneliti selanjutnya dalam 

melaksanakan Problem Based Learning menggunakan komik ialah dapat 

mengembangkan komik untuk materi pelajaran matematika yang lain, misalnya 

geometri dan pengukuran atau pengolahan data.  

 

Kata kunci: kualitas, Problem Based Learning, komik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Lampiran Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI 

Nomor 22 Tahun 2006 mencantumkan bahwa pembelajaran matematika 

hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi 

(contextual problem). Pengenalan masalah yang kontekstual ini secara bertahap 

dapat membimbing siswa untuk menguasai konsep matematika. Disamping itu, 

mata pelajaran matematika diberikan mulai dari jenjang pendidikan dasar untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam mata pelajaran matematika melibatkan proses berpikir logis dan sistematis 

untuk menganalisis secara kritis konsep-konsep matematika dan memicu 

kreativitas siswa dalam pemecahan masalah, baik secara individu maupun 

kelompok.  

Salah satu tujuan dari mata pelajaran matematika adalah membekali siswa 

kemampuan untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh (Depdiknas, 2006:417). Oleh karena itu, salah satu fokus 

dari pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah mengembangkan 

kemampuan siswa dalam proses pemecahan masalah (problem solving). Sehingga, 
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penting bagi guru untuk merencanakan suatu pembelajaran berbasis masalah yang 

kontekstual agar siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalahnya dengan baik. 

Pasal 42 PP Nomor 19 Tahun 2005 memuat ketentuan bahwa setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, 

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

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. Lampiran Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 

menyatakan bahwa untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah 

diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, 

alat peraga, atau media lainnya. Dalam rangka meningkatkan keefektifan 

pembelajaran, sekolah hendaknya menyediakan sarana bagi siswa, misalnya 

media pendidikan, buku, dan sumber lainnya serta menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. 

Kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan 

sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, 

dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7). Indikator kualitas 

pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) adalah perilaku pembelajaran guru 

(teacher educator’s behavior), perilaku dan dampak belajar siswa (student 

teacher’s behavior), iklim pembelajaran (learning climate), materi pembelajaran 

yang berkualitas, kualitas media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Dalam 

indikator-indikator tersebut terdapat hal-hal yang mengindikasikan kualitas 
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pembelajaran yang baik. Bila dalam pembelajaran indikator tersebut belum 

muncul, dapat diasumsikan bahwa kualitas pembelajaran masih rendah dan perlu 

ditingkatkan melalui praktek pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. 

James dan James (dalam Suherman dkk., 2003:16) menyatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang 

banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

Menurut Ruseffendi (dalam Suherman dkk., 2003:16), matematika terbentuk 

sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan 

penalaran. Hal ini berarti bahwa dalam matematika terdapat proses berpikir 

bernalar yang berawal dari ide-ide atau pemikiran.  

Menurut Suherman dkk. (2003:56), fungsi mata pelajaran matematika 

adalah sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Sebagai alat, 

matematika digunakan untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi. 

Belajar matematika merupakan salah satu proses pembentukan pola pikir, baik 

dalam kemampuan pemahaman maupun penalaran. Sebagai ilmu atau 

pengetahuan, matematika dalam perkembangannya senantiasa mencari kebenaran 

dan mengecek kebenaran yang ada serta mengembangkan pengetahuan yang 

sudah ada.  

Depdiknas (2007:12) menemukan bahwa dalam aspek pelaksanaan 

pembelajaran matematika di SD/MI, metode pembelajaran di kelas kurang 

bervariasi, guru cenderung selalu menggunakan metode ceramah dan tanya-jawab. 

Selain itu, pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak didukung fasilitas yang 



4 

 

 

 

memadai, sehingga berpengaruh pada kreativitas dan aktivitas guru dalam 

kegiatan belajar-mengajar. Sukayati (2004:1) mengemukakan bahwa dalam 

pembelajaran matematika di SD terdapat banyak kekurangan, diantaranya adalah 

penggunaan metode ceramah dan pemberian tugas yang sangat dominan 

dilakukan oleh guru-guru. Sangat jarang seorang guru menerapkan suatu 

pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa. Hal ini disebabkan asumsi atau 

anggapan guru bahwa pembelajaran yang mengaktifkan siswa atau active learning 

tersebut tidak bermanfaat, menyita banyak waktu, dan membingungkan. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan 

dalam pembelajaran matematika di SD adalah mengenai  kurangnya penerapan 

strategi atau pendekatan pembelajaran yang inovatif dan minimnya penggunaan 

media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi terhadap pembelajaran matematika 

di kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang, diketahui bahwa guru belum 

menerapkan pembelajaran yang inovatif dan jarang menggunakan media 

pembelajaran. Berikut ini contoh deskripsi pembelajaran materi operasi hitung 

campuran bilangan bulat. Di awal pembelajaran, guru menjelaskan tentang materi 

operasi hitung campuran bilangan bulat. Beberapa siswa terlihat belum siap 

mengikuti pembelajaran, dimana ada siswa yang bercanda dengan teman 

sebangkunya dan tidak menyiapkan buku pelajaran serta alat tulis. Hal ini 

menunjukkan rendahnya iklim pembelajaran yang tercipta. Selain itu, perilaku 

guru dalam pembelajaran perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Hal ini nampak 

ketika guru tidak menyampaikan apersepsi sehingga perhatian siswa kurang fokus 
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terhadap guru dan belum nampak keterkaitan pembelajaran dengan peristiwa atau 

permasalahan yang ada di sekitar siswa. Pembelajaran tidak diawali dengan 

pemberian suatu masalah. Saat guru menjelaskan materi, siswa diperintahkan 

untuk mencatat materi yang ditulis guru di papan tulis. Setelah menjelaskan, guru 

memberikan contoh berupa soal cerita yang didalamnya terdapat operasi hitung 

bilangan bulat. Siswa tidak dikondisikan untuk bekerja dalam kelompok dan 

berkolaborasi dengan temannya untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Guru 

juga tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan penyelidikan 

atau proses inkuiri dalam menyelesaikan soal. Hal ini menyebabkan kurangnya 

perilaku pembelajaran siswa selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, guru 

meminta salah satu siswa maju ke depan untuk mengerjakan soal tersebut. Guru 

tidak memberi waktu bagi siswa untuk memahami persoalan dan menganalisisnya 

sebelum mengerjakan soal. Saat siswa maju mengerjakan di depan kelas, siswa 

tersebut kelihatan bingung dan kesulitan untuk menyusun kalimat matematika dari 

soal cerita. Saat ditanya oleh guru, siswa tersebut menjawab jika dia belum paham 

dengan soal yang diberikan. Kemudian, guru mengambil alih pekerjaan siswa dan 

memberitahu cara mengerjakan soal tersebut. Guru cenderung menyampaikan 

materi pembelajaran secara simbolik dan jarang menggunakan contoh nyata. Pada 

akhir pembelajaran, guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

disampaikan. Guru mencoba mengajak siswa menyimpulkan, tetapi hanya siswa 

di baris depan yang terlihat aktif dan memberikan respon terhadap ajakan guru. 

Berdasarkan observasi tersebut, diketahui bahwa guru belum memfasilitasi siswa 

untuk membangun konsep dan pemahaman mereka sendiri tentang materi yang 
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diajarkan. Hal ini dipengaruhi pula oleh materi yang diberikan guru kepada siswa, 

dimana siswa jarang diberi permasalahan nyata atau konkret sehingga siswa 

kesulitan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Maka, 

diperlukan materi pembelajaran yang berkualitas untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Selain itu, peran guru dalam pembelajaran masih kurang. Guru 

belum mengarahkan siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain dan belum 

menggunakan media pembelajaran yang berkualitas dalam mengajar. Hal ini 

mengakibatkan siswa kurang memahami materi yang diajarkan, kurang fokus, 

merasa bosan atau jenuh, dan kesulitan dalam mengerjakan soal. Demikian juga 

untuk materi yang lain, pembelajaran yang dilakukan guru seperti uraian di atas. 

Dampak dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika belum mencapai target yang 

diharapkan, yaitu belum seluruhnya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Terdapat 27 dari 37 siswa (73%) yang memperoleh nilai di bawah KKM, 

yaitu 65, pada mata pelajaran matematika. Jumlah siswa yang mengalami 

ketuntasan belajar ialah 10 dari 37 siswa (27%). Nilai terendah ialah 57 dan nilai 

tertinggi yang diperoleh adalah 98. 

Berdasarkan gambaran di atas nampak bahwa (1) guru mendominasi 

kegiatan pembelajaran dan jarang memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran; (2) guru belum mengaitkan materi 

pembelajaran dengan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari; (3) guru 

belum menggunakan suatu masalah untuk mengawali pembelajaran; (4) guru 

belum memfasilitasi siswa untuk melakukan penyelidikan atau inkuiri dalam 
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menyelesaikan permasalahan; (5) guru jarang menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran; (6) siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, kurang fokus, dan mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran; (7) 

hasil belajar siswa relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran, dimana indikator kualitas 

pembelajaran yang dimaksud adalah perilaku pembelajaran guru, perilaku dan 

dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, 

dan kualitas media pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, ditentukan suatu 

tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yaitu melalui 

pendekatan Problem Based Learning menggunakan komik.  

Menurut Sanjaya (2011:214), Problem Based Learning (PBL) dapat 

diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses 

penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. MacMath dkk. (2009:1) 

menyatakan bahwa PBL didasari pada pandangan konstruktivisme dan berpusat 

pada siswa. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru membantu siswa untuk 

fokus pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan 

mendorong siswa berpikir kritis untuk menemukan pemecahan masalah. Savery 

(2006:12) menerangkan bahwa PBL adalah suatu pembelajaran yang berpusat 

pada siswa yang memberi kesempatan bagi siswa untuk mengadakan 

penyelidikan, menggabungkan teori dan praktek, dan menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk menghasilkan solusi dari masalah yang ditetapkan. 

Dengan demikian, PBL memungkinkan terciptanya pembelajaran yang 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses 
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pemecahan masalah melalui kerjasama dan kolaborasi serta pemanfaatan berbagai 

sumber belajar. Pembelajaran diawali dengan pemberian suatu masalah oleh guru. 

Selain itu, siswa difasilitasi untuk melakukan proses inkuiri dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru.  

Menurut Widjajanti (2009:6), PBL mempunyai banyak keunggulan, antara 

lain adalah PBL lebih menyiapkan siswa untuk menghadapi masalah pada situasi 

dunia nyata, memungkinkan siswa menjadi  produsen pengetahuan, dan dapat 

membantu siswa mengembangkan komunikasi, penalaran, dan keterampilan 

berpikir kritis. Siswa dalam lingkungan atau suasana kelas PBL secara khusus 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar proses matematika yang 

berkaitan dengan komunikasi, representasi, pemodelan, dan penalaran.  

Penerapan PBL akan dipadukan dengan penggunaan media komik dalam 

pembelajaran matematika. Menurut Kemp & Dayton (dalam Daryanto, 2010:148), 

penggunaan media dalam pembelajaran secara umum dapat memperjelas pesan 

atau informasi sehingga pembelajaran tidak terkesan verbalistis dan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Komik adalah suatu bentuk kartun yang 

mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat 

dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada 

para pembaca (dalam Sudjana dan Rivai, 2009:64). Menurut Santyasa (2007:14), 

komik adalah suatu bentuk sajian cerita dengan seri gambar yang lucu. Cerita 

dalam komik biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dikemas 

secara menarik dan menampilkan tokoh atau karakter yang memiliki perwatakan 

tertentu. Kelebihan komik antara lain adalah pada penyajiannya mengandung 
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unsur visual dan cerita yang kuat (dalam Daryanto, 2010:128). Ekspresi yang 

divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara emosional sehingga membuat 

pembaca untuk terus membacanya hingga selesai. Kecenderungan siswa untuk 

lebih membaca komik daripada buku teks pelajaran merupakan salah satu faktor 

yang mendukung tingginya minat baca siswa terhadap komik. 

Berdasarkan kolaborasi dengan guru kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang, 

ditentukan suatu alternatif pemecahan masalah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik. Komik yang digunakan diberi nama Komik 

Edukasi Matematika (KOMET). KOMET terdiri atas 4 seri untuk setiap 

pertemuan pembelajaran, yaitu KOMET A, KOMET B, KOMET C, dan KOMET 

D. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru telah membagikan KOMET A 

kepada setiap siswa. Komik dibagikan 1 atau 2 hari sebelum pembelajaran dan 

berisi materi pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, guru menyiapkan 

komik (KOMET B, C, dan D) dan mengkondisikan siswa untuk belajar. Guru 

mengecek kehadiran siswa dan melaksanakan apersepsi. Kemudian, guru 

membagikan KOMET B kepada siswa. Komik ini memiliki beberapa bagian yang 

kosong dan belum lengkap. Guru membimbing siswa secara klasikal untuk 

melengkapi komik. Selanjutnya, guru membandingkan hasil pekerjaan siswa 

dengan komik yang telah dilengkapi oleh guru sebelumnya. Sesudah itu, guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan membagikan KOMET C pada 

setiap kelompok. Kelompok yang dibentuk merupakan kelompok heterogen 

dengan jumlah siswa 5 sampai 6 orang per kelompok. Guru menyampaikan materi 
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pembelajaran dan mengklarifikasi konsep yang belum jelas. Selanjutnya, siswa 

merumuskan permasalahan yang terdapat dalam komik. Setelah merumuskan 

masalah, kelompok menganalisisnya dan melakukan curah pendapat. Dalam fase 

ini, siswa mengelompokkan gagasan-gagasan yang muncul lalu memformulasikan 

tujuan pembelajaran yang berfungsi sebagai dasar penugasan atau pembagian 

tugas setiap anggota kelompok. Guru membimbing kelompok dalam pembagian 

tugas dan membagikan KOMET D yang berfungsi sebagai sumber belajar dan 

informasi dalam menyelesaikan masalah. Siswa menggunakan KOMET D yang 

dibagikan guru, kemudian menentukan pemecahan masalah bersama anggota yang 

lain dan menyusun laporan kelompok. Di akhir pembelajaran, setiap perwakilan 

kelompok mempresentasikan laporan kelompok. Guru mengkonfirmasi dan 

menilai laporan yang dipresentasikan setiap kelompok. Penilaian dapat dilakukan 

secara lisan sekaligus memberikan penguatan kepada siswa. Selanjutnya, guru 

membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau menentukan 

penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok yang ada. Siswa dapat 

membandingkan dan memilih manakah penyelesaian yang paling efektif untuk 

setiap masalah yang ada. Guru dapat membimbing siswa dan mengarahkan fase 

ini pada kegiatan menyusun simpulan tentang pembelajaran dalam kegiatan 

penutup. 

Suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan atau model 

pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang sesuai idealnya mampu 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Seperti halnya pembelajaran 

melalui PBL menggunakan komik pada pembelajaran matematika ini. Bila tanpa 
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PBL, belum tentu siswa dihadapkan pada suatu permasalahan kontekstual dan 

difasilitasi untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dalam rangka 

menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Padahal, 

pembelajaran matematika bertujuan membekali siswa kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh 

(Depdiknas, 2006:417). Lampiran Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 

menyatakan bahwa untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah 

diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, 

alat peraga, atau media lainnya. Bila tanpa menggunakan media, keefektifan 

pembelajaran menjadi sulit untuk dicapai dan berdampak pada menurunnya 

kualitas pembelajaran. 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Fachrurazi (2011:76) 

menunjukkan hasil bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang belajar matematika 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional ditinjau dari faktor pembelajaran dan 

level sekolah. Selain itu, berdasarkan angket diketahui bahwa siswa yang 

pembelajarannya dengan model pembelajaran berbasis masalah sebagian besar 

bersikap positif terhadap pembelajaran matematika. Penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan Astuti (2013:216), menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning dengan media 

audiovisual. Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Novianti dan 
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Syaichudin (2010:74) menunjukkan bahwa hasil pemahaman siswa terhadap soal 

cerita pada bab pecahan mengalami peningkatan setelah memanfaatkan media 

komik pembelajaran matematika. Penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan 

oleh Fatra (2008:59) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara minat belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan media 

komik dengan minat belajar matematika siswa yang diajar tidak menggunakan 

media komik. 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, selanjutnya peneliti mengkaji 

penerapan Problem Based Learning dengan menggunakan media komik dalam 

pembelajaran matematika melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Problem Based 

Learning Menggunakan Komik pada Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang”. 

 

1.2 PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang digunakan adalah: 

Apakah Problem Based Learning menggunakan komik dapat me-

ningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang? 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 
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1) Bagaimanakah Problem Based Learning menggunakan komik dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika pada 

siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang? 

2) Bagaimanakah Problem Based Learning menggunakan komik dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa 

kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang? 

3) Apakah Problem Based Learning menggunakan komik dapat meningkatkan 

iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V 

SDN Purwoyoso 06 Semarang? 

4) Apakah Problem Based Learning menggunakan komik dapat meningkatkan 

kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika pada siswa 

kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang? 

5) Apakah Problem Based Learning menggunakan komik dapat meningkatkan 

kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika pada siswa 

kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang? 

6) Apakah Problem Based Learning menggunakan komik dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, dilaksanakan suatu tindakan perbaikan 

pembelajaran melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

Pembelajaran ini mengkombinasikan langkah-langkah Problem Based Learning 
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menurut Amir (2010:24-26) dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

komik menurut Hirsch dan Supple (1996:36).  

Pemecahan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan komik dan mengkondisikan siswa untuk belajar. 

2) Guru membagikan komik kepada siswa. 

3) Siswa melengkapi komik dan membandingkan hasilnya dengan komik yang 

asli. 

4) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 sampai 

6 orang) dan membagikan komik. 

5) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep yang 

belum jelas. 

6) Siswa merumuskan masalah. 

7) Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat. 

8) Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok. 

9) Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran. 

10) Guru membimbing diskusi kelompok dan membagikan komik. 

11) Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru. 

12) Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun laporan.  

13) Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok.  

14) Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok. 
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15) Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok 

yang ada. 

 

Tabel 1.1 Langkah-langkah Problem Based Learning Menggunakan Komik 

 

Langkah-langkah 

Problem Based 

Learning menurut 

Amir (2010:24-26) 

Langkah-langkah 

Pembelajaran Menggunakan 

Komik menurut Hirsch dan 

Supple (1996:36) 

Langkah-langkah Problem 

Based Learning 

Menggunakan Komik 

 A. Persiapan 

Siapkan 2 komik. Setelah 

membuat salinan masing-

masing komik, tutupi beberapa 

dialog. Gunakan komik 

berukuran lebih besar  sebagai 

model dan siapkan salinan 

setiap komik untuk masing-

masing kelompok. 

Guru menyiapkan komik dan 

mengkondisikan siswa untuk 

belajar. (A) 

B. Pengenalan 

Tampilkan salah satu komik 

dengan beberapa dialog yang 

sudah ditutup. Jelaskan ke-

terkaitan cerita antar bingkai. 

Bersama siswa susunlah 

kalimat sederhana untuk 

mengisi dialog yang ditutup. 

Bandingkan hasilnya dengan 

komik yang asli. 

Guru membagikan komik 

kepada siswa. (B) 

 

 

Siswa melengkapi komik dan 

membandingkan hasilnya de-

ngan komik yang asli. (B) 

 Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok (ber-

anggotakan 5 sampai 6 orang) 

dan membagikan komik. 

1. Mengklarifikasi 

istilah dan konsep 

yang belum jelas. 

C. Mengajar 

Gunakan komik yang belum 

dipakai. Berilah tiap kelompok 

salinan dari komik tersebut. 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran dan mengklari-

fikasi konsep yang belum jelas. 

(1-C) 
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2. Merumuskan 

masalah. 

Mintalah para siswa untuk 

menganalisis komik tersebut 

dan melengkapi dialognya. 

Siswa merumuskan masalah. 

(2-C) 

3. Menganalisis 

masalah. 

Siswa menganalisis masalah 

dan melakukan curah pendapat. 

(3-C) 

4. Menata gagasan dan 

secara sistematis 

menganalisisnya. 

Siswa menata gagasan dan 

secara sistematis mengana-

lisisnya bersama anggota 

kelompok. (4-C) 

5. Memformulasikan 

tujuan pembelajaran. 

 Setiap kelompok memformu-

lasikan tujuan pembelajaran. 

(5) 

 Guru membimbing diskusi 

kelompok dan membagikan 

komik. 

6. Mencari informasi 

tambahan dari 

sumber yang lain. 

Siswa mencari informasi 

tambahan melalui komik yang 

dibagikan guru. (6)  

7. Mensintesa dan 

menguji informasi 

baru serta membuat 

laporan. 

Setiap kelompok menentukan 

pemecahan masalah dan 

menyusun laporan. (7) 

 D. Penutup  

Mintalah setiap kelompok 

untuk menyampaikan jawaban 

atau tanggapan mereka. 

Berikan penilaian pada hasil 

pekerjaan mereka. 

Setiap kelompok mempre-

sentasikan laporan kelompok. 

(D) 

Guru mengkonfirmasi dan 

menilai laporan yang di-

presentasikan setiap kelompok. 

(D) 

 

Guru membimbing siswa 

membandingkan, menyeleksi, 

dan/atau menentukan penyele-

saian suatu masalah berdasar-

kan laporan kelompok yang 

ada. (D) 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika pada siswa kelas  V SDN Purwoyoso 06 Semarang. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan keterampilan guru kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang 

dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning 

menggunakan komik. 

2) Mendeskripsikan aktivitas siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang 

dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning 

menggunakan komik. 

3) Meningkatkan iklim pembelajaran matematika kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

4) Meningkatkan kualitas materi pembelajaran matematika kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang melalui Problem Based Learning menggunakan 

komik. 

5) Meningkatkan kualitas media pembelajaran matematika kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang melalui Problem Based Learning menggunakan 

komik. 

6) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang 

dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning 

menggunakan komik. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Mengembangkan pembelajaran matematika melalui penerapan strategi 

pembelajaran inovatif. 

2)  Menambah referensi tentang penelitian pendidikan di bidang matematika. 

3) Menambah kajian tentang temuan-temuan penelitian dalam pembelajaran 

matematika. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Manfaat Bagi Siswa 

Menumbuhkan minat belajar siswa, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

2) Manfaat Bagi Guru 

Menambah wawasan mengenai strategi pembelajaran yang inovatif dan 

berpusat pada siswa (student-centered) serta pelaksanaannya dalam pembelajaran 

di kelas. Disamping itu, guru mendapat referensi mengenai penyusunan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan standar proses dan standar isi serta teknik-

teknik dalam mengelola kelas. 

3) Manfaat Bagi Lembaga 

Meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas lembaga dalam 

menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat, serta dijadikan motivasi untuk 

meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 

menyatakan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam 

kapasitas pribadi seseorang sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang 

diperolehnya dan praktik yang dilakukannya. 

Belajar melibatkan kegiatan mental yang terjadi karena rangsangan dan 

respon yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar. 

Sanjaya (2011:112) berpendapat bahwa belajar adalah proses mental yang terjadi 

dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. 

Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan 

yang disadari. Proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar 

tidak dapat kita saksikan. 

Slameto (2010:2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Pendapat ini diperkuat oleh Hamdani (2011:21-22) yang 

menyimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Belajar sebagai kegiatan individu 
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sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan individu yang dikirim kepadanya 

oleh lingkungan. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada 

dirinya akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan 

lingkungan (dalam Hamdani, 2011:20). 

Proses belajar akan menghasilkan berbagai macam hasil belajar. Bell-

Gredler (dalam Winataputra, 2007:1.5) menyatakan bahwa belajar adalah proses 

yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies, 

skills, dan attitudes. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh 

secara bertahap dan berkelanjutan selama proses belajar sepanjang hayat.   

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses mental yang berlangsung dalam diri manusia sepanjang hayat, 

ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang sifatnya relatif permanen sebagai 

hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Winataputra (2007:1.18) mendefinisikan pembelajaran sebagai kegiatan 

yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas 

dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran harus menghasilkan 

belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Salah satu 

bagian dari pembelajaran adalah mengajar. Menurut Gagne (dalam Sanjaya, 

2011:102), mengajar merupakan bagian dari pembelajaran, dimana peran guru 

lebih ditekankan kepada bagaimana merancang atau mengaransemen berbagai 

sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa 

dalam mempelajari sesuatu. 
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Cullingford (1995:14) menyatakan bahwa pembelajaran menggambarkan 

proses akumulasi dan perubahan yang menandai pertumbuhan pemahaman kita 

akan pengetahuan. Pembelajaran bukanlah akumulasi sederhana dari pengetahuan, 

melainkan sebuah pengalaman emosional. Sanjaya (2011:51) berpendapat bahwa 

pembelajaran merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pembelajaran 

memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu (1) memiliki tujuan, (2) mengandung 

suatu proses, dan (3) proses kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan 

memanfaatkan berbagai komponen atau unsur-unsur tertentu (dalam Sanjaya, 

2011:49-50). Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan proses sistem 

pembelajaran diantaranya adalah faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media 

yang tersedia, serta faktor lingkungan (dalam Sanjaya, 2011:52). 

Dari beberapa pernyataan di atas, pendapat Sanjaya dapat dijadikan acuan 

untuk memahami definisi pembelajaran dimana pembelajaran diasumsikan 

sebagai suatu proses. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik 

melalui serangkaian kegiatan dengan melibatkan guru/pendidik, siswa, sarana-

prasarana, dan lingkungan. 

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Daryanto (2010:57) mengemukakan bahwa kualitas dapat dimaknai sebagai 

keefektifan atau efektivitas. Etzioni (dalam Daryanto, 2010:57) menyebutkan 

bahwa efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya. Bramley (dalam Hamdani, 2011:194) 
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menyatakan bahwa belajar adalah komunikasi terencana yang menghasilkan 

perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran 

khusus yang berkaitan dengan pola perilaku individu untuk mewujudkan tugas 

atau pekerjaan tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui 

proses pembelajaran. 

Black dan William (dalam MacGregor, 2007:4) mengemukakan bahwa 

pembelajaran berlangsung melalui apa yang guru dan siswa lakukan di kelas. 

Selain itu, pembelajaran yang efektif merupakan suatu proses yang kompleks. Hal 

ini berarti bahwa dalam pembelajaran yang efektif atau berkualitas terdapat proses 

yang kompleks yang melibatkan aktivitas guru dan siswa. Cotton (dalam 

MacGregor, 2007:9) menyebutkan 6 domain dalam praktek pembelajaran yang 

efektif, yaitu (1) perencanaan dan tujuan pembelajaran, (2) pengorganisasian dan 

manajemen kelas, (3) pembelajaran, (4) interaksi guru-siswa, (5) persamaan, dan 

(6) penilaian/asesmen. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pembelajaran yang 

efektif atau berkualitas guru perlu memperhatikan penyusunan rencana 

pembelajaran, pengelolaan kelas, pelaksanaan pembelajaran, interaksi guru 

dengan siswa, prinsip persamaan dalam pembelajaran, dan penilaian. 

2.1.3.2.  Indikator Kualitas Pembelajaran 

Secara operasional, kualitas pembelajaran diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, 
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fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

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

sistemik, pembelajaran melibatkan komponen masukan (input), proses (process), 

dan luaran (output). Berdasarkan hal tersebut, kualitas masukan dan proses 

berpengaruh terhadap hasil (output) dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang 

termasuk sebagai komponen input antara lain pendidik, kurikulum, bahan ajar, 

iklim pembelajaran, media pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta 

materi ajar. 

Peningkatan kualitas pembelajaran perlu dilakukan sebagai tolok ukur 

perkembangan pendidikan dilihat dari pelaksanaan proses pembelajaran dan 

komponen-komponen yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Depdiknas 

(2004:7) menyatakan beberapa indikator kualitas pembelajaran, yaitu perilaku 

pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, 

kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran. Beberapa hal yang terdapat dalam pembelajaran yang berkualitas 

menurut MacGregor (2007:23-27) ialah (1) guru mendesain dan menyampaikan 

pembelajaran secara efektif, (2) guru melakukan penilaian terhadap hasil belajar 

siswa secara efektif, (3) guru memilih dan mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran dengan jelas, (4) siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, (5) guru 

menggunakan teknik bertanya dan diskusi yang berkualitas, (6) pengorganisasian 

lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar, dan (7) guru berkomunikasi dengan 

jelas. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka ditentukan indikator kualitas 

pembelajaran dalam penelitian ini, yaitu (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa, 

(3) iklim pembelajaran, (4) kualitas materi pembelajaran, (5) kualitas media 

pembelajaran, dan (6) hasil belajar siswa. 

2.1.3.3. Keterampilan Guru 

Turney (dalam Mulyasa, 2005:69) mengemukakan tentang delapan 

keterampilan mengajar yang perlu dimiliki guru dalam pembelajaran. 

Keterampilan mengajar tersebut adalah sebagai berikut: 

2.1.3.3.1.  Keterampilan Bertanya 

Menurut Murni dkk. (2012:91), keterampilan bertanya merupakan 

keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban/balikan dari orang lain. 

Kauchak & Eggen (1998:172) mengemukakan bahwa salah satu cara paling 

efektif bagi guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa adalah dengan bertanya. 

Guru dapat menggunakan pertanyaan untuk menilai pemahaman siswa secara 

langsung, meningkatkan motivasi untuk belajar, dan membimbing siswa dalam 

membangun pemahaman mereka sendiri. 

Menurut Kauchak & Eggen (1998:155-162), terdapat lima strategi dalam 

bertanya yang dapat digunakan oleh guru, yaitu: 

1) Frekuensi bertanya (questioning frequency) 

Frekuensi bertanya mengacu pada jumlah pertanyaan yang diberikan oleh 

guru pada periode waktu tertentu. Jumlah pertanyaan yang banyak dapat 

meningkatkan keterlibatan siswa dan merupakan salah satu indikator 

pembelajaran yang terorganisasi dengan baik dan pembelajaran aktif. 



25 

 

 

 

2) Persebaran yang adil (equitable distribution) 

Persebaran pertanyaan yang adil dan merata menggambarkan suatu pola 

interaksi dimana seluruh siswa di dalam kelas mendapat perlakuan yang sama 

sebisa mungkin. Pertanyaan yang diajukan seharusnya kepada seluruh murid 

sehingga seluruh murid didorong untuk menentukan jawabannya. Hanya dalam 

keadaan tertentu, misalnya untuk menarik perhatian seorang siswa, pertanyaan 

dapat langsung ditujukan kepada seorang siswa (Murni dkk., 2012:102). 

3) Menuntun (prompting) 

Dalam kegiatan bertanya, apabila seorang siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru, guru dapat memberikan pertanyaan lain yang 

jawabannya dapat digunakan untuk menuntun siswa dalam menjawab pertanyaan 

awal (original question). Hal ini dapat menciptakan suatu dukungan positif dalam 

kelas dan membantu siswa untuk menjawab suatu pertanyaan dengan spesifik. 

4) Pengulangan (repetition for emphasis) 

Pengulangan pertanyaan dimaksudkan untuk memfokuskan siswa dan 

memberikan penekanan pada konsep-konsep yang telah dipelajari. Hal ini dapat 

dilihat pada respon siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. Apabila respon 

siswa cepat dan benar, maka dapat dikatakan siswa telah fokus dan memahami 

konsep yang diajarkan. 

5) Selang waktu (wait time) 

Selang waktu didefinisikan sebagai jeda setelah pertanyaan diberikan atau 

jeda antara siswa memberikan jawaban dengan interupsi atau pemberian respon 
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dari guru. Hal ini dapat berdampak positif pada respon siswa dan guru dalam 

pembelajaran dan mengurangi kesalahan dalam memberikan respon. 

Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan disampaikan dengan strategi 

yang tepat akan memberikan dampak positif bagi siswa, diantaranya adalah (1) 

meningkatkan keterlibatan/partisipasi siswa dalam pembelajaran; (2) 

menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran yang 

berlangsung; (3) memusatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran; 

dan (4) menumbuhkembangkan kemampuan berpikir dan cara belajar siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

Menurut Usman (2013:77-79), terdapat dua jenis keterampilan bertanya, 

yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Beberapa 

komponen dalam keterampilan bertanya dasar ialah penggunaan pertanyaan 

secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran, 

pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Pertanyaan yang diberikan 

oleh guru hendaknya diungkapkan secara jelas dan singkat, serta menggunakan 

kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa dengan mudah. Sebelum 

menyampaikan pertanyaan, guru dapat mengungkapkan hal-hal yang dijadikan 

acuan dan berisi informasi terkait pertanyaan yang akan diberikan. Selain itu, 

pertanyaan dapat dijawab oleh beberapa siswa, sehingga prinsip penyebaran juga 

dapat nampak dalam kegiatan tanya-jawab yang dilakukan guru dengan siswa. 

Setelah pemberian pertanyaan, guru perlu memberikan jeda waktu agar siswa 

dapat memikirkan dan menyusun jawaban. Bila siswa kesulitan dalam menjawab 



27 

 

 

 

pertanyaan, guru dapat memberikan tuntunan kepada siswa untuk menemukan 

jawaban. 

Keterampilan bertanya lanjut memiliki komponen-komponen yang masih 

berkaitan dengan keterampilan bertanya dasar, yaitu pengubahan tuntutan tingkat 

kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan 

pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi. Setiap siswa memiliki 

tingkat kognitif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan 

pertanyaan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menjawab pertanyaan 

tersebut. Untuk mengembangkan tingkat kognitif siswa, guru dapat mengatur 

urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Hal ini untuk mencegah adanya 

pertanyaan yang bolak-balik atau tidak menentu sehingga membuat siswa 

bingung. Dengan adanya kegiatan tanya-jawab yang aktif antara guru dengan 

siswa, guru dapat meningkatkan interaksi antarsiswa melalui diskusi kelompok 

maupun kelas. Dengan demikian, guru dapat mengurangi perannya sebagai 

penanya sentral dan aktivitas siswa selama pembelajaran dapat meningkat. 

Usman (2013:76-77) mengemukakan beberapa kebiasaan yang perlu 

dihindari dan diperhatikan oleh guru saat bertanya kepada siswa, yaitu: 

1) Jangan mengulang pertanyaan apabila siswa tidak mampu menjawabnya. 

2) Jangan mengulang-ulang jawaban siswa. 

3) Jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum siswa 

memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. 

4) Usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara serempak. 
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5) Menentukan siapa siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan 

pertanyaan akan menyebabkan siswa yang tidak ditunjuk untuk tidak 

memikirkan jawaban pertanyaan. 

2.1.3.3.2. Keterampilan Memberi Penguatan 

Menurut Murni dkk. (2012:108), penguatan adalah respon positif yang 

dilakukan guru atas perilaku positif yang dicapai anak dalam proses belajarnya, 

dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Siswa 

akan mengulangi perilaku yang diharapkan guru apabila penguatan positif 

diberikan saat perilaku tersebut dilakukan (dalam Dunn, 2002:1). Penguatan 

negatif mengacu pada situasi dimana perilaku negatif berhenti atau mencegah 

perilaku tersebut terjadi lagi. Menurut Burns (dalam Dunn, 2002:1), hukuman 

(punishment) dapat menciptakan suasana yang didesain untuk menghilangkan 

suatu perilaku tertentu dalam pembelajaran. 

Secara umum, terdapat dua jenis penguatan dalam pembelajaran, yaitu 

penguatan verbal dan penguatan non-verbal (dalam Murni dkk., 2012:117-118). 

Penguatan verbal adalah bentuk respon atau apresiasi dalam pembelajaran yang 

dilakukan secara lisan dengan memberikan kata pujian, penghargaan, persetujuan, 

dan sebagainya. Penguatan non-verbal adalah bentuk penguatan selain 

menggunakan lisan, misalnya berupa gerak mimik dan badan, dengan kegiatan 

menyenangkan, serta dengan menggunakan simbol dan benda. 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam memberikan penguatan antara lain 

(1) kehangatan, (2)antusiasme, (3) kebermaknaan, (4) menghindari respons yang 

negatif, (5) diberikan dengan segera, dan (6) diberikan secara variatif. 
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2.1.3.3.3. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran bertujuan untuk (1) 

menarik perhatian siswa terhadap materi pembelajaran; (2) menjaga kestabilan 

proses pembelajaran; (3) membangkitkan motivasi belajar; (4) mengurangi 

kejenuhan dalam pembelajaran; dan (5) memberi kemungkinan layanan 

pembelajaran individual. 

Keterampilan variasi mengajar (dalam Murni dkk., 2012:122-127) antara 

lain: 

1) Variasi gaya mengajar 

Variasi gaya mengajar mencakup beberapa komponen, yaitu (1) variasi 

suara guru; (2) variasi mimik dan gestural; (3) perubahan posisi; (4) kesenyapan 

(diam sejenak); (5) pemusatan perhatian; dan (6) kontak pandang. 

2) Variasi media pengajaran 

Variasi media dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai penggunaan media 

secara bervariasi antara berbagai jenis media belajar yang ada. Penggunaan media 

pembelajaran mempertimbangkan karakteristik siswa dan tujuan belajar yang 

ingin dicapai. 

3) Variasi interaksi belajar mengajar 

Variasi interaksi belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan berbagai 

strategi dan metode pembelajaran. Penggunaan variasi pola interaksi harus 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. 

2.1.3.3.4. Keterampilan Menjelaskan 
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Keterampilan menjelaskan merupakan suatu keterampilan yang perlu 

dimiliki oleh guru. Menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan 

mengenai sesuatu bahan pelajaran (dalam Murni dkk., 2012:72). Melalui 

penjelasan, siswa dapat memahami hubungan sebab akibat, memahami prosedur, 

memahami prinsip, atau membuat analogi. 

Menurut Supriyadi (2011:142-143), bila ditinjau dari segi isi, terdapat 

beberapa makna menjelaskan, yaitu (1) menyampaikan informasi, (2) 

menerangkan, (3) menjelaskan, (4) memberi motivasi, dan (5) mengajukan 

pendapat pribadi. Perbedaan makna dalam menjelaskan ini tergantung dari tujuan 

dan prinsip penggunaan penjelasan itu sendiri. Tujuan penggunaan penjelasan 

dalam proses belajar-mengajar diantaranya adalah (1) untuk membimbing pikiran 

siswa dalam memahami konsep, prinsip, dalil, atau hukum-hukum yang menjadi 

bahan pelajaran; (2) untuk memperkuat struktur kognitif siswa yang berhubungan 

dengan bahan pelajaran; (3) membantu siswa dalam memecahkan masalah; (4) 

memudahkan siswa dalam mengasimilasi dan mengakomodasi konsep; dan (5) 

mengkomunikasikan ide dan gagasan (pesan) kepada siswa. 

Murni dkk. (2012:77) mengemukakan beberapa prinsip penggunaan 

keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran, yaitu (1) dilakukan di awal, di 

tengah, atau di akhir pembelajaran; (2) penjelasan harus relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai; (3) penjelasan dapat diberikan apabila ada 

pertanyaan atau diperlukan oleh guru untuk menjelaskan; dan (4) penjelasan harus 

sesuai dengan latar belakang kemampuan siswa. 

2.1.3.3.5.  Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 
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Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam 

memberikan pengantar/pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari siswa 

sehingga siswa siap mental dan tertarik mengikutinya (dalam Murni dkk., 

2012:50). Dalam membuka pelajaran, guru berusaha untuk memberi arahan 

kepada siswa mengenai pelajaran yang akan dilakukan. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan guru dalam membuka pelajaran menurut Supriyadi (2011:123) adalah 

(1) menarik perhatian siswa, (2) memotivasi siswa, (3) memberi acuan/struktur 

pelajaran, (4) mengaitkan topik yang sudah dikuasai dengan topik baru, dan (5) 

menanggapi situasi kelas.  

Menurut Kauchak & Eggen (1998:124-126), pada kegiatan awal 

pembelajaran, guru menyampaikan kepada siswa tentang informasi yang telah 

dipelajari sebelumnya (introductory review) dan mengenalkan kepada siswa 

mengenai topik yang akan dipelajari serta menarik perhatian siswa (introductory 

focus). Dalam menarik perhatian siswa, guru dapat memanfaatkan benda-benda 

yang dapat dilihat, didengar, bahkan dirasakan oleh siswa. Hal ini memiliki 

kontribusi penting dalam upaya meningkatkan motivasi siswa. 

Supriyadi (2011:136-140) menjelaskan bahwa keterampilan menutup 

pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan 

mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran supaya siswa memperoleh 

gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi dan hasil belajar yang telah 

dipelajari. Cara-cara yang dapat dilakukan guru saat menutup pelajaran antara lain 

(1) meninjau kembali, (2) mengevaluasi, dan (3) memberi dorongan 

psikologi/sosial.  
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Suatu pembelajaran yang efektif diakhiri dengan kegiatan meninjau kembali 

(review) dan penilaian (assessment). Guru mendorong siswa untuk membuat 

ringkasan atau simpulan secara bersama-sama dan melakukan penilaian kepada 

siswa tentang materi yang telah dipelajari (dalam Kauchak & Eggen, 1998:134). 

Kegiatan menutup pelajaran penting untuk dilakukan karena secara naluriah 

struktur informasi yang didapat selama pembelajaran akan menjadi pengalaman 

belajar yang digunakan untuk pembelajaran berikutnya. 

2.1.3.3.6.  Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi adalah strategi pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan afektif, dan 

kemampuan komunikasi interpersonal (dalam Kauchak & Eggen, 1998:260). 

Dalam berdiskusi, komunikasi antara guru-siswa dan siswa-siswa adalah hal yang 

utama. Selama diskusi berlangsung, guru harus mendengarkan secara cermat 

respon dari setiap siswa, menghindari berkomentar saat siswa sedang berinteraksi, 

dan memusatkan kembali perhatian siswa saat kegiatan diskusi mulai 

menyimpang dari alur yang direncanakan. Peran guru dalam membimbing sebuah 

diskusi antara lain: 

1) Memusatkan perhatian dan kegiatan siswa dalam diskusi tanpa 

mendominasi kegiatan diskusi. 

2) Terampil dalam memberikan pertanyaan yang menuntut penggunaan 

berbagai sudut pandang, keterkaitan, dan analisis dibandingkan pertanyaan 

dengan jawaban yang sempit dan tunggal. 
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3) Mengawasi dan menengahi jalannya diskusi apabila terjadi dominasi 

individu dan penyimpangan dari konteks pada diskusi yang sedang 

berlangsung. 

2.1.3.3.7.  Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas terdiri dari segala pemikiran guru, rencana, dan tindakan 

untuk mewujudkan lingkungan yang tertib dan mendorong siswa untuk dapat 

belajar dengan baik (dalam Kauchak & Eggen, 1998:332). Tujuan pengelolaan 

kelas adalah (1) membentuk lingkungan belajar yang baik dan sebagai refleksi 

bagi guru terhadap usaha mereka dalam memberikan kontribusi bagi siswa untuk 

belajar; dan (2)  membangun kemampuan siswa untuk mengelola dan 

mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Pengelolaan kelas dikatakan berhasil 

apabila siswa memiliki kepercayaan diri dan disiplin yang tinggi, berani untuk 

menjawab pertanyaan, dan mampu bekerja secara kolaboratif dengan siswa lain 

(dalam Cullingford, 1995:125). 

Menurut Kauchak & Eggen (1998:337), hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam mengelola kelas adalah (1) karakteristik siswa, (2) lingkungan fisik di 

kelas, dan (3) peraturan atau tata tertib di kelas. Tindakan yang akan dilakukan 

guru dalam mengelola kelas harus berpedoman pada karakter dan kebutuhan 

siswa dengan memperhatikan lingkungan fisik dan sosial siswa serta peraturan 

atau tata tertib di kelas yang mengatur perilaku siswa. 

2.1.3.3.8.  Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Menurut Kauchak & Eggen (1998:195), suatu kerja kelompok (groupwork) 

mengandung makna dimana siswa bekerja bersama-sama dalam suatu kelompok 
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kecil sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dalam tugas yang diberikan oleh 

guru. Tujuan dari kerja kelompok adalah untuk menyediakan kesempatan bagi 

siswa agar setiap siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

Keuntungan dari kerja kelompok adalah adanya kesempatan untuk menimbulkan 

kolaborasi dan kemampuan sosial siswa untuk mencapai tujuan kognitif dari 

pembelajaran. 

Suatu kelompok idealnya terdiri dari empat sampai lima orang siswa. 

Kelompok yang beranggotakan tiga orang dapat memunculkan adanya anggota 

yang terisolasi dari kelompok. Sedangkan kelompok yang beranggotakan lebih 

dari lima kurang dianjurkan dalam pembelajaran karena dapat menimbulkan 

kesulitan dalam mengatur tugas masing-masing anggota (dalam Cullingford, 

1995:85).  

Pembelajaran perseorangan melibatkan setiap siswa sebagai individu yang 

secara mandiri belajar dalam proses pembelajaran. Guru memantau setiap 

pekerjaan siswa dan melakukan penilaian secara otentik (proses dan hasil). Dalam 

mengajar perorangan, guru harus memahami karakteristik setiap siswa dan 

mengetahui kebutuhan siswa selama pembelajaran. 

Dalam kerja kelompok, siswa dituntut untuk belajar secara kolaboratif dan 

memanfaatkan kesempatan berdiskusi dalam kelompok supaya dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan baik (dalam Cullingford, 

1995:85). Peran guru selama siswa bekerja dalam kelompok antara lain memantau 

jalannya kerja kelompok dan menandai kontribusi setiap siswa dalam kelompok 

serta memastikan bahwa siswa memahami topik yang dibahas. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka indikator keterampilan guru 

dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan pembelajaran adalah (1) 

melaksanakan kegiatan pendahuluan; (2) melakukan eksplorasi atau pengenalan 

dengan melengkapi komik; (3) menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas; (4) membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah; 

(5) membimbing diskusi kelompok; (6) menggunakan komik dalam pembelajaran; 

(7) memberikan penguatan; (8) mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok; dan 

(9) melakukan kegiatan penutup. 

2.1.3.4. Aktivitas Siswa 

Menurut Ratini (2011:63), aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas ini mencakup 

kegiatan bertanya, menanggapi atau menjawab pertanyaan, diskusi, latihan soal, 

dan memperhatikan. Aktivitas setiap siswa memiliki kekhasan dan sesuai dengan 

karakteristik masing-masing siswa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran terdapat 

aktivitas siswa yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

belajar masing-masing siswa untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

Hamalik (2001:171) mengemukakan bahwa pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Bagi siswa, kebebasan dan kesempatan untuk beraktivitas sesuai 

dengan kemauan siswa merupakan hal yang menyenangkan dan memicu 

terciptanya pengalaman belajar yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar 

mereka. Sebagai guru, kita perlu berperan secara aktif mendorong siswa untuk 
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belajar melalui aktivitas mereka dan mengadakan suasana belajar yang 

mendukung siswa untuk belajar (dalam Kauchak & Eggen, 1998:11).  

Dalam pembelajaran, dapat diamati berbagai aktivitas siswa yang muncul 

selama proses belajar mengajar. Menurut Dierich (dalam Hamalik, 2001:172-

173), aktivitas siswa dapat diklasifikasikan menjadi delapan, yaitu: 

1) Aktivitas visual 

Meliputi kegiatan membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

2) Aktivitas lisan 

Meliputi kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3) Aktivitas mendengarkan 

Mencakup kegiatan mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, dan 

mendengarkan radio. 

4) Aktivitas menulis 

Misalnya menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, dan mengerjakan tes. 

5) Aktivitas menggambar 

Misalnya menggambar, membuat grafik, membuat diagram, dan membuat 

peta. 
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6) Aktivitas metrik 

Misalnya melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

dan membuat model. 

7) Aktivitas mental 

Meliputi kegiatan merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, dan membuat keputusan. 

8) Aktivitas emosional 

Misalnya membedakan, minat pada suatu hal, berani, dan tenang. 

Rohani (dalam Arisandi, 2013:3) menjelaskan bahwa belajar yang berhasil 

mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

Aktivitas fisik adalah kegiatan-kegiatan yang menggunakan fisik atau anggota 

badan seseorang, misalnya membuat miniatur, mencatat, berbicara, dan 

mengerjakan sesuatu. Aktivitas fisik ini dipengaruhi pula oleh aktivitas psikis 

yang dilakukan seseorang, misalnya berpikir dan mempertimbangkan suatu hal.  

Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pada partisipasi 

aktif siswa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan belajar aktif. Menurut 

Natawijaya (dalam Arisandi, 2013:3), belajar aktif adalah suatu sistem belajar 

mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual, dan 

emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Guru sebagai fasilitator berkewajiban untuk menyediakan 

fasilitas belajar dan menciptakan suasana belajar kondusif agar siswa lebih 

termotivasi untuk belajar dan membangun pengetahuannya. Kegiatan belajar 
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siswa berpedoman pada tujuan belajar yang mencakup perkembangan ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas  

siswa adalah segala aktivitas belajar yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan 

belajar yang telah ditetapkan. Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini yang 

disesuaikan dengan pembelajaran adalah (1) kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran; (2) melengkapi komik; (3) memperhatikan penyampaian materi; (4) 

mengajukan pertanyaan terhadap konsep yang belum jelas; (5) merumuskan dan 

menganalisis masalah; (6) berpartisipasi diskusi kelompok; (7) mencari informasi 

dari komik; (8) menyusun laporan kelompok; (9) mempresentasikan laporan 

kelompok; dan (10) membuat simpulan pembelajaran. 

2.1.3.5. Iklim Pembelajaran 

Menurut Kauchak & Eggen (1998:107-111), iklim pembelajaran adalah 

keseluruhan sikap dan anggapan siswa terhadap pembelajaran mereka di dalam 

kelas. Untuk menciptakan iklim pembelajaran yang positif, diperlukan suatu 

konsep tentang lingkungan belajar yang positif. Iklim pembelajaran yang positif 

terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

1) Penerimaan dan kepedulian, yakni perilaku guru dalam menaruh rasa 

kepedulian terhadap siswa dan menerima siswa dengan perbedaan 

karakteristik individual. 

2) Lingkungan belajar yang tertib, adalah kondisi dimana siswa difasilitasi dan 

didukung proses belajarnya serta memiliki kebebasan untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. 
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3) Siswa menghargai dan memahami tugas belajar, hal ini menekankan pada 

sikap menghargai siswa terhadap pembelajaran dan usaha mereka dalam 

memahami tugas belajarnya. 

Cullingford (1995:128) mengemukakan bahwa pengorganisasian iklim 

pembelajaran di kelas pada dasarnya adalah mengenai bagaimana guru dan siswa 

menjalankan perannya dalam pembelajaran. Iklim pembelajaran yang kondusif 

tercipta apabila terdapat kerjasama yang baik antara guru dan siswa saat proses 

pembelajaran. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dapat 

merangsang aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga terbentuk iklim 

pembelajaran yang mendukung peningkatan hasil belajar siswa, baik ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Indikator iklim pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) adalah (1) 

suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan; (2) perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru; dan (3) suasana kelas yang kondusif. 

Dalam penelitian ini, indikator iklim pembelajaran yang diamati adalah (1) 

kepedulian guru terhadap siswa; (2) kenyamanan lingkungan belajar; (3) sikap 

siswa terhadap pembelajaran; dan (4) komunikasi antara guru dan siswa. 

2.1.3.6. Kualitas Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai 

standar kompetensi yang telah ditentukan (Hamdani, 2010:120). Cara guru dalam 
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menyampaikan materi pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi keberhasilan pembelajaran (Kauchak & Eggen, 1998:128). Cara 

penyampaian materi pembelajaran sebaiknya memperhatikan perbedaan 

karakteristik siswa dan memanfaatkan teknologi atau media pembelajaran.  

Materi pembelajaran yang berkualitas menurut Depdiknas (2004:7) dapat 

dilihat dari beberapa aspek, 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) dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa 

dalam belajar; dan (5) dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan 

dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

Indikator kualitas materi pembelajaran dalam penelitian ini adalah (1) 

penyusunan materi pembelajaran dan (2) konten materi pembelajaran. 

2.1.3.7. Kualitas Media Pembelajaran 

Hamdani (2010:243) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Menurut Daryanto (2010:148), 

media pembelajaran memiliki beberapa kegunaan, yaitu: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. 

3) Menimbulkan gairah belajar. 

4) Memberi rangsangan belajar bagi siswa dan memberikan persepsi yang 

sama. 
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Menurut Depdiknas (2004:7), kualitas media pembelajaran tampak dari 

beberapa hal, yaitu (1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; (2) 

mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dengan siswa, 

serta siswa dengan ahli; (3) dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; dan (4) 

mampu mengubah suasana belajar sehingga siswa menjadi aktif berdiskusi dan 

mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

Indikator kualitas media pembelajaran dalam penelitian ini ialah (1) 

kesesuaian komik dengan materi pembelajaran; (2) memfasilitasi siswa dalam 

proses pemecahan masalah; (3) memfasilitasi interaksi guru dengan siswa; (4) 

menarik perhatian siswa; (3) memfasilitasi interaksi guru dengan siswa; (4) 

memfasilitasi interaksi siswa dengan siswa; dan (5) kebermanfaatan komik bagi 

guru dan siswa. 

2.1.3.8. Hasil Belajar Siswa 

Slameto (2010:2-5) menjelaskan bahwa belajar akan menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku pada diri individu. Hasil belajar yang berupa perubahan 

tingkah laku ini akan berlangsung secara berkesinambungan dan dinamis. Selain 

itu, perubahan tingkah laku ini bersifat menyeluruh pada aspek sikap, 

keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

Burton (dalam Hamalik, 2001:31) menyebutkan bahwa hasil-hasil belajar 

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

dan keterampilan. Perbedaan hasil belajar antarsiswa dipengaruhi oleh perbedaan 

individual di kalangan siswa. 
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Kraiger dkk. (1993:312) mengemukakan bahwa hasil belajar sebagai 

perubahan pada pengetahuan verbal (verbal knowledge) atau kapasitas perilaku 

seseorang. Hasil belajar ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni kognitif 

(cognitive), keterampilan (skill-based), dan afektif (affective).  

Kauchak & Eggen (1998:73) menjelaskan bahwa terdapat tiga domain atau 

ranah dalam pembelajaran, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah 

kognitif berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan dan keterampilan. Ranah 

afektif berpusat pada sikap dan nilai yang diinternalisasikan oleh setiap individu. 

Ranah psikomotorik melibatkan perkembangan kemampuan koordinasi dan fisik. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah dampak dari proses belajar yang dilakukan seseorang sehingga 

diperoleh suatu kemampuan tertentu yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Menurut Kraiger dkk. (1993:313), kognisi mengacu pada variabel-variabel 

yang berhubungan dengan kuantitas dan jenis pengetahuan serta hubungan antar 

elemen pengetahuan. Sedangkan, kognitif itu sendiri berkaitan dengan proses 

pemerolehan, pengorganisasian, dan penerapan pengetahuan. 

Krathwohl (2002:215) mengemukakan tentang enam kategori taksonomi 

proses kognitif yang merupakan revisi dari taksonomi Bloom. Mayer (2002:228-

232) menjelaskan masing-masing kategori sebagai berikut: 

1) Mengingat (remember) atau C1 
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Mengingat diartikan sebagai menarik kembali pengetahuan yang relevan 

dari memori jangka panjang. Kategori ini mencakup dua proses kognitif yang 

lebih spesifik, yaitu mengenali (recognizing) dan mengingat (recalling). 

2) Memahami (understand) atau C2 

Proses memahami terjadi apabila siswa mampu mengaitkan pengetahuan 

awal dengan pengetahuan baru yang akan mereka peroleh. Secara spesifik, 

pengetahuan baru akan diintegrasikan dengan skema dan kerangka pikir yang 

sudah ada. Kategori ini mencakup tujuh proses kognitif, yaitu menafsirkan 

(interpreting), memberikan contoh (exemplifying), mengklasifikasikan 

(classifying), meringkas (summarizing), menarik inferensi (inferring), 

membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining). 

3) Menerapkan (apply) atau C3 

Menerapkan adalah menggunakan prosedur untuk mengerjakan tugas atau 

menyelesaikan masalah dan berkaitan dengan pengetahuan prosedural. Kategori 

ini terdiri dari dua proses kognitif, yaitu mengeksekusi (executing) dan 

menerapkan (implementing). 

4) Menganalisis (analyze) atau C4 

Menganalisis artinya menguraikan suatu objek menjadi unsur-unsur 

penyusunnya dan menentukan keterkaitan antar unsur serta keterkaitan secara 

keseluruhan. Kategori ini memiliki tiga proses kognitif, yakni  membedakan 

(differentiating), mengorganisasi (organizing), dan menemukan pesan tersirat 

(attributting). 

5) Mengevaluasi (evaluate) atau C5 
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Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat suatu penilaian berdasarkan 

kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang sering digunakan adalah 

kualitas, keefektifan, efisiensi, dan konsistensi. Kategori ini meliputi mengecek 

(checking) dan mengkritik (critiquing). 

6) Menciptakan (create) atau C6 

Menciptakan artinya menggabungkan beberapa elemen untuk membentuk 

suatu kesatuan fungsional, yakni mengorganisasikan kembali elemen-elemen ke 

bentuk atau pola yang baru. Kategori ini mencakup membuat (generating), 

merencanakan (planning), memproduksi (producing). 

Allen & Freudman (2010:1) menjelaskan bahwa ranah afektif berasal dari 

kehidupan emosional siswa dan mencerminkan kepercayaan siswa, sikap, kesan, 

keinginan, perasaan, nilai, aturan, dan minat. Pembelajaran afektif melibatkan 

perubahan pada perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang membentuk pemikiran dan 

tingkah laku siswa. Ada dua aspek dalam pembelajaran afektif, yaitu siswa 

(mencakup sikap, motivasi, dan perasaan siswa tentang materi dan lingkungan 

pembelajaran) dan guru.  

Gagne (dalam Kraiger dkk., 1993:318) menjelaskan bahwa sikap merupakan 

salah satu hasil dari pembelajaran. Sikap, termasuk motivasi dan afektif, 

didefinisikan sebagai kondisi internal yang dapat memengaruhi perilaku personal 

seseorang. Oleh karena itu, hasil belajar afektif mencakup sikap dan motivasi 

(Kraiger, 1993:319). Brown dkk. (dalam Allen & Freudman, 2010:2) 

menyebutkan beberapa karakteristik afektif, yaitu motivasi, inisiatif, empati, 

kejujuran, komitmen, optimis, peduli, dan percaya diri. 
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Terdapat lima kategori afektif menurut Krathwohl (dalam Allen & 

Friedman, 2010:4) yang ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1 Krathwohl’s Taxonomy of Affective Learning 

 

1) Receiving atau penerimaan, yakni kepekaan dalam menerima rangsangan 

dari luar yang datang dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lainnya. 

Dalam kategori ini termasuk kesadaran, untuk menerima stimulus, 

keinginan untuk melakukan kontrol dan seleksi terhadap rangsangan dari 

luar. Contoh kata kerja operasionalnya adalah bertanya, memilih, 

mengidentifikasi, menentukan, dan menunjukkan. 

2) Responding atau tanggapan, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketetapan reaksi, 

kedalaman perasaan, kepuasan merespon, tanggung jawab dalam 

memberikan respon terhadap stimulus dari luar yang datang pada dirinya. 

Contoh kata kerja operasionalnya adalah menjawab, membantu, 

mendiskusikan, menunjukkan, dan mempresentasikan. 

3) Valuing atau penilaian, berkenaan dengan nilai atau kepercayaan terhadap 

gejala atau stimulus yang diterima. Dalam hal ini termasuk kesediaan 
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menerima nilai, latar belakang atau pengalaman untuk menerima nilai dan 

kesepakatan terhadap nilai tersebut. Contoh kata kerja operasionalnya 

adalah membedakan, menjelaskan, memulai, membenarkan, dan 

mengusulkan. 

4) Organizing atau organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu 

sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Contoh kata kerja 

operasionalnya adalah mengatur, mengkombinasikan, membandingkan, 

menggabungkan, dan mengorganisasi. 

5) Characterizing by a value atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. Contoh kata kerja operasionalnya adalah 

menampilkan kepercayaan diri, menjaga diri, dan bekerjasama. 

Menurut Kauchak & Eggen (1998:74-75), ranah psikomotorik berkaitan 

dengan perkembangan kemampuan koordinasi dan fisik. Terdapat enam kategori 

dalam taksonomi ranah psikomotorik, yakni: 

1) Gerakan refleks, yaitu gerakan diluar kontrol kesadaran seseorang. 

2) Gerakan dasar, yaitu gerakan yang dipelajari di usia-usia awal yang 

membentuk dasar pertumbuhan selanjutnya. 

3) Kemampuan perseptual, yakni koordinasi gerakan-gerakan otot dengan 

kondisi luar melalui umpan balik dari indra. 

4) Kemampuan fisik, yakni perkembangan kekuatan, daya tahan tubuh, dan 

fleksibilitas. 
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5) Gerakan terampil, adalah kemampuan fisik yang kompleks. 

6) Komunikasi nondiskursif, adalah kegunaan tubuh untuk mengekspresikan 

perasaan atau ide-ide. 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, diketahui bahwa hasil 

belajar yang mencakup tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, 

memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Hal 

ini berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya dikembangkan ketiga ranah 

tersebut, baik dalam proses belajar mengajar dan evaluasi. Dalam penelitian ini, 

indikator hasil belajar siswa pada ranah kognitif yang ingin dicapai adalah 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB. 

Evaluasi hasil belajar ranah kognitif dengan teknik tes dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran dan data yang diperoleh digunakan untuk menentukan ketuntasan 

hasil belajar siswa, baik secara klasikal maupun individu. 

2.1.4. Pengertian Matematika 

2.1.4.1.Hakekat Matematika 

Menurut Ruseffendi (dalam Suherman dkk., 2003:16), matematika 

terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, 

dan penalaran. Hal ini berarti bahwa dalam matematika terdapat proses berpikir 

bernalar yang berawal dari ide-ide atau pemikiran.  

James dan James (dalam Suherman dkk., 2003:16) mengemukakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang 

banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 
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Ebbutt dan Straker (dalam Rosnawati, 2007:1) mendefinisikan matematika 

sebagai berikut: 

1) Matematika adalah kegiatan penelurusan pola dan hubungan 

2) Matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi dan 

penemuan 

3) Matematika adalah problem solving 

4) Matematika adalah alat komunikasi 

Johnson dan Rising (dalam Rosnawati, 2007:1) menyatakan bahwa 

matematika adalah pola berfikir, pola mengorganisasikan, pembuktian logik, 

matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang mendefinisikan 

dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih 

berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, diketahui bahwa matematika 

adalah ilmu yang berkaitan dengan ide dan penalaran yang menuntut kreativitas 

dan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) untuk menemukan pola, 

hubungan, dan generalisasi yang dikomunikasikan melalui bahasa simbol. 

2.1.4.2. Tujuan Matematika di SD 

Tujuan mata pelajaran matematika yang tercantum dalam Lampiran 

Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

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

tepat, dalam pemecahan masalah.  
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2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

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

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

2.1.4.3. Ruang Lingkup Matematika di SD 

Gagne (dalam Shadiq & Mustajab, 2011:10) membagi objek-objek 

matematika yang diperoleh siswa menjadi dua, yaitu objek langsung dan objek tak 

langsung. Objek langsung adalah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. 

Sedangkan objek tak langsung meliputi berpikir logis, kemampuan memecahkan 

masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan dan ketelitian. Objek tak 

langsung merupakan kemampuan yang secara tak langsung akan dipelajari oleh 

siswa ketika mereka mempelajari objek langsung matematika. 

Fakta adalah konvensi atau kesepakatan para matematikawan yang meliputi 

lambang, notasi, dan aturan dalam operasi hitung. Konsep adalah suatu ide abstrak 

yang memungkinkan seseorang untuk mengklasifikasi suatu objek dan 

menerangkan apakah objek tersebut merupakan contoh atau bukan contoh. Prinsip 
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dimaknai sebagai suatu pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep 

atau lebih. Keterampilan merupakan kemampuan untuk menggunakan prosedur 

atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu soal. Keterampilan ditekankan 

pada kemampuan siswa dalam menggunakan cara, urut-urutan, dan prosedur 

dalam memecahkan suatu masalah. 

Objek langsung dan tak langsung dalam matematika dapat digunakan untuk 

menentukan kompetensi atau kemampuan yang ingin dicapai siswa dalam 

pembelajaran. Objek-objek tersebut diajarkan melalui suatu hierarki belajar yang 

dimulai dengan menempatkan kemampuan, pengetahuan, ataupun keterampilan 

yang menjadi salah satu tujuan dalam proses pembelajaran di puncak dari hirarki 

belajar tersebut, diikuti kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan prasyarat 

(prerequisite) yang harus mereka kuasai lebih dahulu agar mereka berhasil 

mempelajari keterampilan atau pengetahuan di atasnya itu (dalam Shadiq & 

Mustajab, 2011:15). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar yang memuat 

ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi tertentu. 

Menurut Standar Isi mata pelajaran matematika, ruang lingkup matematika 

di SD/MI mencakup aspek bilangan, geometri dan pengukuran, dan pengolahan 

data. Ketiga aspek tersebut menjadi materi pokok pembelajaran matematika di 

SD/MI yang diwujudkan dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD) mata pelajaran matematika. Standar kompetensi adalah kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat 

dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar 
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sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional (Depdiknas, 

2006:47). Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun 

indikator kompetensi.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

matematika di SD meliputi aspek bilangan, geometri dan pengukuran, dan 

pengolahan data, dimana ketiga aspek tersebut termuat dalam SK dan KD mata 

pelajaran matematika yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran matematika. 

2.1.4.4. Pembelajaran Matematika di SD 

Muhsetyo (2008:1.26) berpendapat bahwa 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. 

Menurut Suherman dkk. (2003:55-56), matematika yang diajarkan di 

sekolah (pendidikan dasar dan menengah), disebut matematika sekolah, terdiri 

atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuhkembangkan 

kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi serta berpandu pada 

perkembangan IPTEK. Hal ini menunjukkan bahwa matematika bertujuan untuk 

membentuk kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan perkembangan IPTEK. 

Lampiran Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

menyatakan 
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Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta 

didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, 

dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif 

 

Menurut Ashlock dkk. (1983:15-17), faktor-faktor yang memengaruhi 

pembelajaran matematika adalah faktor isi/konten (content factors), faktor 

instruksional/pengajaran (instructional factors), faktor asesmen (assessment 

factors), dan faktor pengelolaan (managerial factors). Faktor konten berkaitan 

dengan muatan materi yang diajarkan kepada siswa dimana guru sebaiknya 

memilih materi yang bermanfaat, yaitu yang dapat diaplikasikan siswa dalam 

kehidupan sehari-hari (Dewey, dalam Ashlock dkk., 1983:16). Faktor 

instruksional berkaitan dengan cara guru dalam mendesain rencana pembelajaran 

dan melaksanakannya serta mengevaluasinya. Secara umum, pembelajaran 

matematika melibatkan asesmen/penilaian yang berkesinambungan untuk 

berbagai keperluan, diantaranya menentukan pembelajaran dan menentukan bahan 

pelajaran. Iklim pembelajaran harus dikondisikan agar kondusif. Untuk itu, usaha 

dalam mengelola kelas dilakukan supaya tercipta kedisiplinan dan suasana belajar 

yang mendukung pembelajaran. 

Suherman dkk. (2003:56) mengemukakan bahwa fungsi mata pelajaran 

matematika adalah sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Sebagai 

alat, matematika digunakan untuk memahami atau menyampaikan suatu 

informasi. Belajar matematika merupakan salah satu proses pembentukan pola 

pikir, baik dalam kemampuan pemahaman maupun penalaran. Sebagai ilmu atau 
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pengetahuan, matematika dalam perkembangannya senantiasa mencari kebenaran 

dan mengecek kebenaran yang ada serta mengembangkan pengetahuan yang 

sudah ada. 

Menurut Sa‟diyah & Sukayati (2011:24-29), untuk merencanakan kegiatan 

pembelajaran matematika, guru perlu melaksanakan tugas-tugas berikut: 

1) Mempelajari standar isi mata pelajaran yang akan diajaran. 

2) Merencanakan dan menyusun silabus. 

3) Menyusun RPP. 

4) Melaksanakan RPP. 

5) Menilai pelaksanaan RPP. 

6) Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika merupakan proses pemerolehan pengalaman belajar siswa melalui 

serangkaian kegiatan terencana untuk membekali siswa dengan berbagai 

kompetensi atau kemampuan, dimana kompetensi-kompetensi tersebut dapat 

digunakan siswa dalam mengahadapi permasalahan yang ada di kehidupan sehari-

hari. 

2.1.5. Problem Based Learning (PBL) 

2.1.5.1.Pengertian Problem Based Learning 

Problem Based Learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang 

diawali dengan pemberian masalah kepada siswa dimana masalah tersebut dialami 

atau merupakan pengalaman sehari-hari siswa (Supinah, 2010:19). Selanjutnya 

siswa menyelesaikan masalah tersebut untuk menemukan pengetahuan baru. 
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Secara garis besar PBL terdiri dari kegiatan menyajikan kepada siswa suatu situasi 

masalah yang autentik dan bermakna serta memberikan kemudahan kepada 

mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

Savery (2006:12) berpendapat bahwa PBL merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran berpusat pada siswa yang memberi kesempatan bagi siswa untuk 

mengadakan penyelidikan, menggabungkan teori dan praktek, serta menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan solusi dari masalah yang 

ditetapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan PBL menurut Jonassen dan Hung 

(2008:15) yang mengatakan “The primary goal of PBL is to enhance students’ 

application of knowledge, problem solving, and self-directed learning skills by 

requiring them to actively articulate, understand, and solve problems”.  

Menurut Barrows (dalam Hmelo-Silver dan Barrows, 2006:21), PBL 

merupakan suatu pembelajaran dimana siswa belajar melalui pemecahan masalah 

dan merefleksikannya pada pengalaman mereka sendiri. MacMath dkk. (2009:1) 

menegaskan bahwa PBL didasari pada pandangan konstruktivisme dan berpusat 

pada siswa. Siswa belajar untuk membangun struktur pengetahuan baru 

berdasarkan pengalaman belajar yang mereka peroleh dari pemecahan masalah.  

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa PBL merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan 

masalah sebagai awal pembelajaran. Siswa belajar melalui pemecahan masalah 

yang berasal dari penyajian suatu masalah kompleks, yaitu masalah yang tidak 

hanya memiliki satu jawaban benar. Hal ini bertujuan agar siswa dapat berpikir 

kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan solusi dari masalah yang 



55 

 

 

 

diberikan. Siswa bekerja secara individual dan kolaboratif dalam suatu grup atau 

kelompok untuk mengidentifikasi masalah, menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh untuk menyelesaikan masalah, dan merefleksikan apa yang telah 

mereka pelajari untuk memperoleh pengetahuan baru.  

2.1.5.2. Masalah dalam PBL 

Dalam PBL, pembelajaran diawali dengan penyajian suatu masalah. 

Masalah dalam PBL adalah kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang 

diharapkan (Sanjaya, 2011:216). Masalah yang digunakan hendaknya bersifat 

terbuka (open-ended), kontekstual, menantang, dan autentik. Menurut Amir 

(2010:22), masalah dalam PBL biasanya menuntut perspektif majemuk, 

menantang, dan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara 

mengambang (ill-structured). Hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah, meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar, dan 

mendorong siswa untuk menggunakan pengetahuan awal mereka dalam belajar.  

2.1.5.3. Strategi Pemecahan Masalah 

National Council of Teachers of Mathematics merekomendasikan bahwa 

pemecahan masalah (problem solving) menjadi fokus dari matematika sekolah 

(Ashlock dkk., 1983:238). Menurut Sumardiyono (dalam Supinah, 2010:11), 

pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Proses dalam pemecahan 

masalah menurut Polya (dalam Ashlock dkk., 1983:239) terdiri dari empat fase, 

yaitu (1) memahami masalah, (2) memikirkan sebuah rencana, (3) melaksanakan 

rencana, dan (4) mengecek kembali.  
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Strategi yang sering digunakan dalam pemecahan masalah menurut Polya 

dan PASMEP (dalam Supinah, 2010:12-13) adalah (1) menebak dan memeriksa, 

(2) membuat diagram atau gambar corat coret, (3) mencobakan pada soal yang 

lebih sederhana, (4) membuat tabel, (5) menemukan pola, (6) memecah tujuan, (7) 

memperhitungkan setiap kemungkinan, (8) bekerja secara sistematis, (9) berpikir 

logis, (10) membuat model matematikanya, (11) bergerak dari belakang, dan (12) 

mengabaikan hal yang tidak mungkin. 

2.1.5.4. Karakteristik PBL 

Beberapa karakteristik dari Problem Based Learning menurut Rusman 

(2011:232) adalah:  

1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata 

yang tidak terstruktur. 

3) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

4) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan 

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBM. 

5) Belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. 

6) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari 

sebuah permasalahan. 

2.1.5.5. Langkah-langkah PBL 

Menurut Johnson dan Johnson (dalam Sanjaya, 2011:217-218), ada lima 

langkah PBL melalui kegiatan kelompok sebagai berikut: 
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1) Mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari peristiwa tertentu 

yang mengandung isu konflik, hingga siswa menjadi jelas masalah apa yang 

akan dikaji. 

2) Mendiagnosis masalah, yaitu menentukan sebab-sebab terjadinya masalah, 

serta menganalisis beberapa faktor, baik faktor yang bisa menghambat 

maupun faktor yang dapat mendukung dalam penyelesaian masalah. 

3) Merumuskan alternatif strategi, yaitu menguji setiap tindakan yang telah 

dirumuskan melalui diskusi kelas. 

4) Menentukan dan menerapkan strategi pilihan, yaitu pengambilan keputusan 

tentang strategi mana yang dapat dilakukan. 

5) Melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. 

Amir (2010:24) menjelaskan bahwa proses PBL dapat dijalankan apabila 

pengajar telah siap dengan perangkat pembelajaran dan siswa dibentuk menjadi 

kelompok-kelompok kecil. Berikut adalah tujuh langkah PBL menurut Amir 

(2010:24-26). 

1) Mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas.  

Setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang ada dalam 

masalah. Langkah pertama ini adalah tahap dimana siswa memiliki cara pandang 

yang sama atas istilah dan konsep yang ada dalam masalah. 

2) Merumuskan masalah. 

Dalam masalah, terdapat fenomena-fenomena yang menuntut penjelasan 

dan korelasi atau hubungan. Tahap ini berisi penjelasan hubungan yang terjadi 

pada fenomena-fenomena dalam masalah dan penjelasan antara sub-submasalah. 
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3) Menganalisis masalah. 

Terjadinya diskusi yang membahas informasi faktual dan informasi yang 

ada dalam pikiran anggota. Anggota kelompok mendapatkan kesempatan melatih 

bagaimana menjelaskan, melihat alternatif, atau hipotesis yang terkait dengan 

masalah. 

4) Menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya. 

Bagian yang sudah dianalisis kemudian dilihat keterkaitannya satu sama 

lain, dikelompokkan; mana yang saling menunjang, mana yang bertentangan, dan 

sebagainya. Analisis adalah upaya memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang 

membentuknya. 

5) Memformulasikan tujuan pembelajaran. 

Kelompok merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dikaitkan dengan 

analisis masalah yang dibuat. Tujuan ini merupakan gagasan yang akan dibuat di 

laporan. Tujuan ini dapat dijadikan dasar bagi penugasan setiap anggota 

kelompok. 

6) Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain. 

Setiap anggota harus mampu belajar sendiri dengan efektif untuk tahapan 

ini, agar mendapatkan informasi yang relevan. Keaktifan anggota dapat dilihat 

dari laporan individu yang dibuat sesuai penugasan individu. 

7) Mensintesa dan menguji informasi baru serta membuat laporan diskusi. 

Kelompok membuat sintesis; menggabungkan dan mengkombinasikan hal-

hal yang relevan. Kemudian, kelompok membuat laporan diskusi  yang sudah 

ditinjau ulang informasi informasi didalamnya. 
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Berdasarkan pendapat ahli mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan Problem Based Learning di atas, maka penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah PBL menurut Amir (2010:24-26). Hal ini dikarenakan langkah-

langkah PBL menurut Amir (2010:24-26) dapat memfasilitasi siswa untuk belajar 

melalui suatu masalah dan menggunakan berbagai sumber belajar dalam 

memecahkan masalah. Guru berkesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan 

siswa dan membimbing siswa dalam proses belajarnya. 

2.1.6. Media Komik 

2.1.6.1.Pengertian Media Pembelajaran 

Olson (dalam Rosnawati, 2007:5) mendefinisikan “medium” sebagai 

teknologi untuk menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan simbol 

dengan melalui rangsangan indra tertentu, disertai penstrukturan informasi. Secara 

umum, media merupakan kata jamak dari “medium”, yang berarti perantara atau 

pengantar (Sanjaya, 2011:163). 

National Education Assosiation (dalam Rosnawati, 2007:6) menyatakan 

bahwa media dalam lingkup pendidikan sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan, dili hat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen 

yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut.  

Menurut Rossi dan Breidle (dalam Sanjaya, 2011:163), media pembelajaran 

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan 

pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara atau pengantar 

informasi dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.6.2.Posisi dan Fungsi Media dalam Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi yang melibatkan 

pengirim pesan dan penerima pesan. Salah satu komponen dalam proses 

komunikasi ini adalah media yang berperan sebagai perantara. Tanpa media, 

komunikasi tidak dapat terjadi dan proses pembelajaran tidak akan optimal. Posisi 

media pembelajaran sebagai komponen proses komunikasi dalam pembelajaran 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Posisi Media Sebagai Komponen Komunikasi (Daryanto, 

2010:7) 

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai pembawa atau pengantar 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Proses ini melibatkan 

metode yang dimaknai sebagai prosedur untuk membantu siswa dalam menerima 

dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi media dalam 

proses pembelajaran ditunjukkan oleh gambar berikut ini 
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Gambar 2.3 Fungsi Media dalam Proses Pembelajaran (Daryanto, 2010:8) 

 

2.1.6.3. Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2010:12-16), terdapat empat landasan penggunaan 

media pembelajaran, yaitu landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. 

Landasan filosofis penggunaan media pembelajaran mengacu pada pandangan 

humanisme dimana penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk memberikan 

kebebasan kepada siswa sebagai individu yang belajar untuk menentukan alat 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Landasan psikologis 

berkaitan dengan kompleksitas proses belajar siswa yang melibatkan hal konkret 

dan abstrak. Landasan teknologis menekankan pada unsur teknologis dari media 

pembelajaran dimana media merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran 

yang berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran. Landasan empiris 

berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran.  

2.1.6.4. Teori Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Fungsi media dalam pembelajaran sebagai pembawa atau pengantar 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa) menunjukkan pentingnya 

media dalam proses pembelajaran. Informasi yang disampaikan kepada siswa 

dapat berupa informasi yang nyata atau konkret dan abstrak. Bruner (dalam 

Daryanto, 2010:13) mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran 

hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambaran atau film 
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kemudian ke belajar simbol. Dale (dalam Daryanto, 2010:15) menggambarkan 

jenjang konkret-abstrak dalam bentuk kerucut pengalaman sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Kerucut pengalaman Dale menggambarkan bahwa pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa dapat berupa konkret dan abstrak melalui partisipasi siswa dalam 

kejadian nyata, pengamatan kejadian nyata, pengamatan kejadian menggunakan 

media, dan pengamatan simbol. Pengalaman belajar yang paling konkret diperoleh 

dari pengalaman siswa secara langsung terhadap suatu objek yang memiliki tujuan 

tertentu. Sedangkan pengalaman belajar yang paling abstrak diperoleh siswa 

apabila pengalaman tersebut berkaitan dengan simbol-simbol verbal. Hal ini 

berkaitan dengan teori belajar menurut Bruner yang mengemukakan tentang 3 

tahapan perkembangan intelektual, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. 

Pengalaman langsung yang bertujuan 

Pengalaman tiruan yang diatur 

Pengalaman dramatisasi 

Simbol  

verbal 

Simbol 

visual 

Radio, audio, tape recorder, 

dan gambar diam 

Film 
 

Televisi 

 

Pameran 

 

Karyawisata 

 

Demonstrasi 

enactive 

iconic 

symbolic 



63 

 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berkaitan erat dengan pengalaman belajar yang diperoleh siswa. 

Dalam proses pemerolehan pengalaman belajar tertentu, guru sebaiknya 

memperhatikan jenjang atau tingkat pengalaman tersebut, baik konkret maupun 

abstrak. Oleh sebab itu, pemilihan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran harus sesuai dengan tujuan dan pengalaman belajar yang ingin 

dicapai.  

2.1.6.5. Pengertian Komik 

Daryanto (2010:19) mengemukakan bahwa media pembelajaran dua 

dimensi adalah sebutan umum untuk media pembelajaran yang memiliki ukuran 

panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran dua 

dimensi ini meliputi media grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang 

penampilan isinya tergolong dua dimensi. 

Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-

titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain 

dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu 

ide, data, atau kejadian (Daryanto, 2010:19). Fungsi umum media grafis adalah 

untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Sedangkan fungsi 

khususnya adalah untuk menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan 

atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan bila tidak digrafiskan. 

Unsur-unsur media grafis terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, 

dan tekstur. Jenis-jenis media grafis antara lain adalah (1) sketsa, (2) grafik, (3) 

bagan, (4) poster, dan (5) komik. 
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Komik adalah suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan 

memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan 

dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca (Sudjana dan Rivai, 

2009:64). McCloud (dalam Nixon, 2011:2) menjelaskan bahwa komik terdiri dari 

serangkaian gambar yang berjajar membentuk suatu rentetan atau urutan cerita 

yang berisi informasi bagi para pembaca. Menurut Santyasa (2007:14), komik 

adalah adalah suatu bentuk sajian cerita dengan seri gambar yang lucu. Cerita 

dalam komik biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dikemas 

secara menarik dan menampilkan tokoh atau karakter yang memiliki perwatakan 

tertentu. Smith (2006:2) menyatakan bahwa komik merupakan media yang dapat 

menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata dimana 

pengilustrasiannya dibatasi oleh imajinasi pengarangnya.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

komik adalah suatu bentuk penyajian cerita melalui serangkaian gambar yang 

disusun secara runtut dan memiliki perwatakan atau penokohan tertentu. Komik 

biasanya menampilkan cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan 

memiliki sisi humor yang dapat menarik perhatian pembaca. 

2.1.6.6. Jenis-jenis Komik 

Smith (2006:3) mengemukakan bahwa terdapat dua jenis komik, yaitu 

komik strip (comic strip) dan comic book. 

1) Komik strip (comic strip) 

Komik strip adalah komik yang menggunakan beberapa panel, biasanya 

terdiri dari tiga sampai empat panel. Dalam komik ini, cerita yang disampaikan 
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bisa berpusat pada suatu karakter dan memiliki rangkaian cerita yang 

berhubungan. Komik strip biasanya dibuat oleh penulis tunggal dan lebih 

menekankan pada humor. 

2) Comic book 

Pada dasarnya comic book adalah kumpulan dari beberapa komik strip yang 

dikemas menjadi bentuk menyerupai buku. Biasanya setiap comic book yang 

dibuat menjadi beberapa seri terdapat keterkaitan atau hubungan antar serinya. 

Oleh karena itu, pengetahuan tentang seri yang sebelumnya sangat dianjurkan 

agar dapat memahami seri yang akan dibaca. Pembuatan comic book biasanya 

melibatkan beberapa orang yang bertugas untuk menulis naskah, membuat 

sket/karakter, dan memberi warna. 

Pada penelitian ini, jenis komik yang digunakan ialah komik strip. Setiap 

halaman pada komik terdiri atas 2 sampai 4 panel. Cerita dalam komik ini 

berkaitan dengan materi yang dibelajarkan guru kepada siswa, yaitu mengenai 

masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK.  

2.1.6.7. Keunggulan Komik 

Sebagai suatu media pembelajaran, komik memiliki beberapa keunggulan. 

Menurut pendapat Smith (2006:6), diketahui bahwa komik memiliki keunggulan 

sebagai berikut: 

1) Melalui kombinasi teks dan ilustrasi, komik merupakan media yang tepat 

bagi siswa dengan karakter belajar visual yang baik dan memiliki 

kemampuan fokus rendah. 
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2) Mampu mendukung perkembangan imajinasi siswa dalam pembelajaran 

sehingga siswa tidak hanya terfokus dengan belajar menghafal (rote 

learning). 

3) Penggunaan ilustrasi dalam komik dapat meningkatkan kemampuan analisis 

siswa terhadap suatu literatur dan menemukan informasi yang terdapat 

didalamnya. 

4) Mengarahkan siswa untuk belajar mandiri dengan membaca dan memahami 

informasi yang ada didalam komik.  

Selain itu, komik merupakan salah satu wujud penyajian materi 

pembelajaran di kelas yang dapat menampilkan permasalahan-permasalahan yang 

relevan dengan peristiwa atau kejadian nyata di kehidupan sehari-hari (Smith, 

2006:7). Hal ini dapat membantu guru dalam menyampaikan konsep-konsep yang 

abstrak ke dalam bentuk yang lebih konkret dan menarik bagi siswa. Komik dapat 

membantu siswa dalam mencari informasi baru dan meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses belajarnya. 

2.1.6.8. Penggunaan Komik dalam Pembelajaran 

Menurut Smith (2006:11), dalam menggunakan komik dalam pembelajaran, 

perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, sama halnya seperti media 

pembelajaran yang lain, siswa perlu diajarkan bagaimana cara membaca dan 

menganalisis komik. Kedua, guru perlu memahami bahwa tidak semua komik 

cocok bagi siswa. Guru perlu memilih komik yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan karakteristik siswa. Pemilihan komik disesuaikan pula dengan 

isi cerita yang terdapat dalam komik karena di dalam cerita tersebut terdapat 
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informasi yang diperlukan siswa dalam pembelajaran. Smith (2006:12-13) 

mengemukakan beberapa contoh penggunaan komik dalam pembelajaran, yaitu: 

1) Reading Aloud 

Tujuannya adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan membaca 

lisan siswa. Siswa secara bergiliran membaca suatu komik di depan kelas dan 

mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terdapat dalam beberapa bagian dalam 

komik tersebut. 

2) Titles 

Pembelajaran diawali dengan memberikan siswa suatu komik tanpa judul. 

Kemudian, siswa membaca komik tersebut, menemukan tema, ide, dan informasi 

yang terdapat dalam komik tersebut. Lalu, siswa menentukan sebuah judul yang 

menurut mereka sesuai dengan komik tersebut. 

3) Character Deduction 

Kegiatan ini mengarahkan siswa untuk menentukan karakter atau 

perwatakan dari suatu tokoh dalam komik. Pembelajaran diawali dengan 

memberikan siswa suatu percakapan yang melibatkan tokoh-tokoh dalam komik. 

Kemudian, siswa menuliskan karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya, 

guru menilai hasil pekerjaan siswa dan menunjukkan karakter-karakter yang 

terdapat dalam komik secara keseluruhan. 

2.1.6.9. Langkah-langkah Penggunaan Komik dalam Pembelajaran 

Langkah-langkah penggunaan komik dalam pembelajaran menurut Hirsch 

& Supple (1996:36) adalah sebagai berikut: 

1) Persiapan 
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Siapkan 2 komik. Setelah membuat salinan masing-masing komik, tutupi 

beberapa dialog. Gunakan komik berukuran lebih besar  sebagai model dan 

siapkan salinan setiap komik untuk masing-masing kelompok. 

2) Pengenalan 

Tampilkan salah satu komik dengan beberapa dialog yang sudah ditutup. 

Jelaskan keterkaitan cerita antar bingkai. Bersama siswa susunlah kalimat 

sederhana untuk mengisi dialog yang ditutup. Bandingkan hasilnya dengan komik 

yang asli. 

3) Mengajar 

Gunakan komik yang belum dipakai. Berilah tiap kelompok salinan dari 

komik tersebut. Mintalah para siswa untuk menganalisis komik tersebut dan 

melengkapi dialognya. 

4) Penutup  

Mintalah setiap kelompok untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan 

mereka. Berikan penilaian pada hasil pekerjaan mereka. 

 

2.1.7. Langkah-langkah Problem Based Learning Menggunakan Komik 

Berdasarkan uraian tentang langkah-langkah pembelajaran Problem Based 

Learning dan penggunaan komik dalam pembelajaran, maka disusunlah langkah-

langkah pembelajaran yang mengkombinasikan Problem Based Learning menurut 

Amir (2010:24-26) dan penggunaan komik dalam pembelajaran menurut Hirsch & 

Supple (1996:36) seperti yang ditunjukkan tabel 2.1 berikut ini: 
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Tabel 2.1 Langkah-langkah Problem Based Learning Menggunakan Komik 

Langkah-langkah Problem 

Based Learning menurut 

Amir (2010:24-26) 

Langkah-langkah 

Pembelajaran Menggunakan 

Komik menurut Hirsch dan 

Supple (1996:36) 

Langkah-langkah Problem Based 

Learning Menggunakan Komik 

 A. Persiapan 

Siapkan 2 komik. Setelah 

membuat salinan masing-masing 

komik, tutupi beberapa dialog. 

Gunakan komik berukuran lebih 

besar  sebagai model dan siapkan 

salinan setiap komik untuk 

masing-masing kelompok. 

Guru menyiapkan komik dan meng-

kondisikan siswa untuk belajar. (A) 

B. Pengenalan 

Tampilkan salah satu komik 

dengan beberapa dialog yang 

sudah ditutup. Jelaskan 

keterkaitan cerita antar bingkai. 

Bersama siswa susunlah kalimat 

sederhana untuk mengisi dialog 

yang ditutup. Bandingkan 

hasilnya dengan komik yang asli. 

Guru membagikan komik kepada 

siswa. (B) 

 

 

Siswa melengkapi komik dan mem-

bandingkan hasilnya dengan komik 

yang asli. (B) 

 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok (beranggotakan 5 sampai 6 

orang) dan membagikan komik. 

1. Mengklarifikasi istilah 

dan konsep yang belum 

jelas. 

C. Mengajar 

Gunakan komik yang belum 

dipakai. Berilah tiap kelompok 

salinan dari komik tersebut. 

Mintalah para siswa untuk 

menganalisis komik tersebut dan 

melengkapi dialognya. 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran dan mengklarifikasi 

konsep yang belum jelas. (1-C) 

2. Merumuskan masalah. Siswa merumuskan masalah. (2-C) 

3. Menganalisis masalah. Siswa menganalisis masalah dan 

melakukan curah pendapat. (3-C) 

4. Menata gagasan dan 

secara sistematis 

menganalisisnya. 

Siswa menata gagasan dan secara 

sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok. (4-C) 

5. Memformulasikan 

tujuan pembelajaran. 

 Setiap kelompok memformulasikan 

tujuan pembelajaran. (5) 

 Guru membimbing diskusi kelompok 
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dan membagikan komik. 

6. Mencari informasi 

tambahan dari sumber 

yang lain. 

Siswa mencari informasi tambahan 

melalui komik yang dibagikan guru. 

(6)  

7. Mensintesa dan menguji 

informasi baru serta 

membuat laporan. 

Setiap kelompok menentukan 

pemecahan masalah dan menyusun 

laporan. (7) 

 D. Penutup  

Mintalah setiap kelompok untuk 

menyampaikan jawaban atau 

tanggapan mereka. Berikan 

penilaian pada hasil pekerjaan 

mereka. 

Setiap kelompok mempresentasikan 

laporan kelompok. (D) 

Guru mengkonfirmasi dan menilai 

laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok. (D) 

Guru membimbing siswa memban-

dingkan, menyeleksi, dan/atau menen-

tukan penyelesaian suatu masalah 

berdasarkan laporan kelompok yang 

ada. (D) 

 

2.1.8. Materi Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan 

Terkecil (KPK) 

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembelajaran matematika untuk materi 

bilangan, yaitu pada standar kompetensi 1. Melakukan operasi hitung bilangan 

bulat dalam pemecahan masalah. Sedangkan kompetensi dasar yang digunakan 

adalah 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, 

dan FPB.  

2.1.8.1. Pengertian Faktor, Faktor Persekutuan, dan Faktor Persekutuan Terbesar 
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2.1.8.1.1. Pengertian faktor 

Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan asli yang 

membagi habis bilangan lain tanpa sisa. Mencari faktor dari suatu bilangan dapat 

dilakukan dengan menggunakan tabel perkalian seperti contoh berikut: 

Contoh:  

 

Tentukanlah faktor dari 24! 

Penyelesaian: 

Faktor dari 24 dapat dicari dengan menggunakan tabel perkalian dari dua 

bilangan asli yang hasilnya adalah 24. Faktor dari 24 adalah bilangan-bilangan 

yang muncul di tabel dimana bilangan tersebut dapat membagi habis bilangan 24. 

Perhatikan tabel di bawah ini! 

Tabel 2.2 Perkalian Dua Bilangan Asli yang Menghasilkan 24 

24 

× 

1 24 

2 12 

3 8 

4 6 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 

dan 24.  

2.1.8.1.2. Pengertian Faktor Persekutuan 

Faktor persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan 

faktor dari dua bilangan tersebut. Apabila ditanyakan faktor persekutuan dari tiga 

bilangan, maka dapat diartikan bahwa faktor persekutuan tiga bilangan adalah 
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bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari tiga bilangan tersebut. Faktor 

persekutuan dapat dicari dengan menggunakan faktor dan menggunakan tabel. 

Contoh: 

Carilah faktor persekutuan dari 21 dan 48! 

Penyelesaian: 

Menggunakan faktor 

Faktor dari 21 adalah: 1, 3, 7, dan 21. 

Faktor dari 48 adalah: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. 

Jika diamati, terdapat faktor-faktor yang sama dari dua bilangan tersebut, 

yaitu 1 dan 3. Maka, faktor persekutuan dari 21 dan 48 adalah 1 dan 3. 

Menggunakan tabel 

Tabel 2.3 Perkalian Dua Bilangan yang Merupakan Faktor dari (i) 21 dan (ii) 48 

 

 

 

   (i) 

        (ii) 

Dari dua tabel di atas, faktor-faktor yang sama adalah 1 dan 3. Maka, faktor 

persekutuan dari 21 dan 48 adalah 1 dan 3. 

2.1.8.1.3. Pengertian Faktorisasi Prima 

Faktorisasi prima adalah suatu cara untuk menyatakan bilangan sebagai 

bentuk perkalian dari faktor-faktor prima disebut. Untuk menentukan faktorisasi 

21 

× 

1 21 

3 7 

48 

× 

1 48 

2 24 

3 16 

4 12 

6 8 
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prima dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan 

pohon faktor dan pembagian. 

Contoh: Tentukan faktorisasi prima dari 72! 

Menggunakan pohon faktor 

Langkah 1: 

Tulis dua bilangan yang apabila  

dikalikan menghasilkan 72.  

Untuk bilangan pertama (sebelah kiri), mulailah dengan 2. Apabila 72 tidak 

habis dibagi dengan 2, gantilah dengan bilangan prima lainnya. 

Langkah 2: 

Jika mungkin, lanjutkan cara di atas  

sampai diperoleh bilangan prima pada  

baris terakhir.   

Jadi, faktorisasi prima dari 72 adalah: 

72 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3  

     = 2
3
 × 3

2 
 

Menggunakan pembagian 

 

 

 

 

 

 

72 

36 2 

18 2 

9 2 

3 3 

 
 

2 

 
 

2 

 
 3 

 
 

2 

 
 3 

Langkah 1: 

Bagilah 72 dengan bilangan prima terkecil yang dapat 

membagi habis 72 (72 habis dibagi 2, maka pembagi 

pertama adalah 2). 

Langkah 2: 

Ulangi terus membagi bilangan dengan bilangan prima 

sampai diperoleh hasil 1. 

Jadi, faktorisasi prima dari 72 adalah: 

2 × 2 × 2 × 3 × 3 = 2
3
 × 3

2
 

 72 

 36 

 18 

 9 

 3 

 1 

 

72 

36 2 

Gambar 2.5 Langkah Pertama Pemfaktoran dari 72 

Menggunakan Pohon Faktor 

Gambar 2.6 Langkah Kedua Pemfaktoran dari 72 

Menggunakan Pohon Faktor 

Gambar 2.7 Menentukan Faktor dari 72 

Menggunakan Cara Pembagian 
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2.1.8.1.4. Pengertian Faktor Persekutuan terbesar (FPB) 

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari beberapa bilangan adalah faktor 

persekutuan yang paling besar diantara faktor-faktor persekutuan yang ada dari 

bilangan yang diketahui.  

Contoh: 

Tentukan FPB dari 27 dan 36! 

Penyelesaian: 

Menggunakan tabel perkalian 

Tabel 2.4 Perkalian Dua Bilangan yang Merupakan Faktor dari (i) 27 dan (ii) 36 

 

 

 

 

 

 

(i)         (ii) 

Dari tabel tersebut, faktor persekutuan dari 27 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. 

Dengan demikian, faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 27 dan 36 adalah 9. 

Menggunakan faktorisasi prima 

 

 

 

    (i) 

       (ii) 

Gambar 2.8 Pemfaktoran dari (i) 27 dan (ii) 36 Menggunakan Pohon Faktor 

 

 

27 

× 

1 27 

3 9 

36 

× 

1 36 

2 18 

3 12 

4 9 

6 6 

27 36 

3 3  

 9 3 

 3 3 

18 2 

 9 2 
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Sehingga: 

27 =              3 × 3 × 3  

36 = 2 × 2 × 3 × 3 

 

FPB (27, 36) =            3 × 3 = 9 

 

2.1.8.2. Terapan FPB dalam Kehidupan dan Permasalahan Lain yang Relevan 

Contoh penerapan FPB dalam kehidupan dan permasalahan lain yang 

relevan adalah menyederhanakan pecahan biasa dan membagi sama banyak. 

2.1.8.2.1 Menyederhanakan Pecahan Biasa 

Contoh: 

Kira-kira 21 orang dari 36 karyawan pemadam kebakaran bekerja di badan 

pemadam kebakaran kota. Nyatakan pecahan 
21

36
 ke bentuk yang paling sederhana! 

Penyelesaian: 

Karena akan menyederhanakan pecahan, maka akan dicari pembagi terbesar 

dari pembilang dan penyebut. Untuk mencari pembagi terbesar dari pembilang 

dan penyebut, berarti akan dicari FPB dari keduanya. Dalam contoh akan 

digunakan faktorisasi prima seperti berikut 

 

 

        (i)        

 

      (ii) 

Gambar 2.9 Pemfaktoran dari (i) 21 dan (ii) 36 Menggunakan Pohon Faktor 

 

 

 

 

21 36 

3 3 

 7 3 18 2 

 9 2 
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Sehingga: 

21 =              3 × 7 

36 = 2 × 2 × 3 × 3 

 

FPB (27, 36) =            3  = 3 

 

Karena sudah diketahui FPB (21, 36) = 3, maka untuk menyederhanakan 

pecahannya dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 

FPB, yaitu: 
21

36
=  

21:3

36∶3
=  

7

12
 . Jadi, 

7

12
 dari seluruh karyawan pemadam kebakaran 

bekerja di badan pemadam kebakaran kota.  

2.1.8.2.2. Membagi Sama Banyak 

Contoh: 

Nesya sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-11. Ia 

berencana membeli 75 buku tulis dan 50 pensil sebagai bingkisan ulang tahunnya. 

Setiap temannya yang datang akan memperoleh buku tulis dan pensil yang sama 

banyak. 

a. Berapa jumlah orang terbanyak yang akan diundang ke ulang tahunnya? 

b. Berapakah buku tulis dan pensil yang diperoleh masing-masing anak? 

Penyelesaian: 

a. Karena permasalahannya adalah membagi sama banyak kepada paling 

banyak anak yatim, maka dapat digunakan FPB. Oleh karena itu perlu 

didata semua faktor-faktor yang mungkin dari 75 dan 50. 
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Tabel 2.5 Faktor dari 75 dan 50 

Bilangan Semua faktor yang mungkin 

75 1, 3, 5, 15, 25, 75 

50 1, 2, 5, 10, 25, 50 

 

Faktor persekutuan dari 75 dan 50 adalah 1, 5, dan 25.  

Faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 50 adalah 25. 

b. Jumlah orang yang diundang ke pesta ulang tahun Nesya sebanyak 25 anak. 

Setiap bingkisan akan berisi: 

Buku tulis sebanyak  75 : 25 = 3  

Pensil sebanyak  50 :25 = 2 

 

2.1.8.3. Pengertian Kelipatan, Kelipatan Persekutuan, dan Kelipatan Persekutuan 

Terkecil 

2.1.8.3.1. Pengertian Kelipatan 

Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan 

1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut! 

Tentukan empat bilangan pertama yang merupakan kelipatan 5! 

Penyelesaian: 

 

1 ×  5 =     5    
2 ×  5 =  10    
3 ×  5 =  15    
4 ×  5 =  20    

   

Jadi, empat bilangan pertama yang merupakan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 

dan 20. 

 

bilangan yang didapat dari mengalikan 5 dengan 

bilangan asli (1, 2, 3, 4, dst.) 
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2.1.8.3.2 Pengertian Kelipatan Persekutuan 

Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari 

kedua bilangan tersebut yang bernilai sama. Ada beberapa cara untuk menentukan 

kelipatan persekutuan dari dua bilangan, antara lain menggunakan tabel, 

kelipatan, dan garis bilangan. 

Contoh: 

Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yang nilainya kurang dari 20! 

Penyelesaian: 

Menggunakan tabel 

Tabel 2.6 Kelipatan dari 2 dan 3 yang Kurang Dari 20 

Bilangan 
Kelipatan Bilangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

3   √   √   √   √   √   √   

Dari tabel nampak bahwa kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yang nilainya kurang 

dari 20 adalah 6, 12, dan 18. 

Menggunakan kelipatan 

Kelipatan 2 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ... 

Kelipatan 3 : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ... 

Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yang nilainya kurang dari 20 adalah 

6, 12, dan 18. 

Menggunakan garis bilangan 

Siswa membilang loncat dua-dua dengan menggunakan garis bilangan, 

dilanjutkan dengan membilang tiga-tiga menggunakan garis bilangan. Kelipatan 2 
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ditunjukkan dengan garis berwarna merah, sedangkan kelipatan dari 3 ditunjukkan 

dengan garis berwarna biru. 

 

Gambar 2.10 Garis Bilangan Kelipatan 2 dan 3 

Dari garis bilangan tersebut, diketahui bahwa kelipatan persekutuan dari 2 

dan 3 adalah 6, 12, dan 18. 

2.1.8.3.3 Pengertian Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari dua bilangan atau lebih  adalah 

kelipatan persekutuan yang paling kecil diantara kelipatan-kelipatan persekutuan 

yang ada dari bilangan-bilangan yang diketahui. Cara menentukan KPK antara 

lain menggunakan kelipatan persekutuan, faktorisasi prima, dan tabel pembagian. 

Contoh: 

Carilah KPK dari 8 dan 12! 

Penyelesaian: 

Menggunakan kelipatan persekutuan 

Kelipatan 8 : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ... 

Kelipatan 12 : 12, 24, 36, 48, 60, 72, ... 

Kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, 72, ... 

Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12 adalah bilangan terkecil 

yang merupakan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12, yaitu 24. 
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Menggunakan faktorisasi prima 

 

 

 

 

(i)     (ii) 

Gambar 2.11 Pemfaktoran dari (i) 8 dan (ii) 12 Menggunakan Pohon Faktor 

8  = 2 × 2 × 2 

                 12 = 2 × 2 ×   × 3 

 

KPK 12 dan 18      = 2 × 2 × 2 × 3  = 24 

Siswa bisa juga diajak untuk mengamati hasil di atas, ternyata untuk 

menentukan KPK dari dua bilangan dapat dilakukan dengan mengalikan semua 

faktor yang berbeda. Jika ada faktor yang sama maka diambil pangkat yang 

terbesar.  

Oleh karena itu, KPK dari 8 dan 12 adalah 2
3
 × 3 = 8 × 3 = 24. 

Menggunakan tabel pembagian 

Bagi kedua bilangan dengan faktor prima terkecil sampai tidak dapat dibagi 

lagi dengan bilangan prima terkecil atau hasil pada baris terakhir adalah 1. 

 

 

 

 

8 12 

4 6 

2 3 

1 3 

1 1 

8 12 

2 4 

2 2 

2 6 

2 3 

Jika bilangan yang dibagi tidak habis 

dibagi oleh bilangan pembagi, maka 

bilangan yang dibagi turunkan ke baris 

dibawahnya, sebagai contoh: 3 tidak 

habis dibagi 2, maka 3 diturunkan ke 

baris berikutnya. 

2 

2 

2 

3 

Gambar 2.12 Menentukan KPK dari 8 dan 12 

Menggunakan Cara Tabel Pembagian 
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KPK dari 8 dan 12 adalah perkalian dari bilangan-bilangan yang merupakan 

pembagi pada tabel di atas, yaitu 2 × 2 × 2 × 3  = 24. 

2.1.8.4. Terapan KPK dalam Kehidupan dan Permasalahan Lain yang Relevan 

Contoh penerapan KPK dalam kehidupan dan permasalahan lain yang 

relevan adalah (1) mengurutkan pecahan biasa; (2) menyamakan penyebut 

pecahan; dan (3) masalah piket secara bersamaan. 

2.1.8.4.1 Mengurutkan Pecahan Biasa 

Contoh: 

Urutkan pecahan  
1

2
 , 

9

14
 ,

3

4
 ,

5

7
  dari yang terkecil ke besar! 

Penyelesaian: 

Agar dapat mengurutkan pecahan tersebut, maka harus disamakan penyebut 

semua pecahan. Oleh karena itu, akan dicari kelipatan persekutuan dari keempat 

penyebut. Dalam contoh akan digunakan kelipatan dari empat bilangan seperti 

berikut: 

Kelipatan 2 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ... 

Kelipatan 14 : 14, 28, 42, 56, ... 

Kelipatan 4 : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ... 

Kelipatan 7 : 7, 14, 21, 28, 35, ... 

KPK (2, 14, 4, 7) adalah 28, maka tulis semua pecahan dengan penyebut 28.  

1

2
=  

1 ×14

2 ×14
=  

14

28
           

9

14
 = 

9 × 2

14 × 2
=  

18

28
 

                               

3

4
=  

3 ×7

4 ×7
=  

21

28
     

5

7
=  

5 ×4

7 ×4
=  

20

28
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Urutan pecahan dari yang terkecil ke besar adalah :  
1

2
 , 

9

14
 ,

5

7
,

3

4
   

2.1.8.4.2 Menyamakan Penyebut Pecahan 

Contoh: 

Hitunglah: 
3

4 
−  

2

3
+  

1

6
= ⋯ 

Penyelesaian: 

Untuk menyelesaikan soal di atas, maka penyebut pecahan tersebut harus 

disamakan dengan cara mencari KPK dari penyebut, yaitu KPK (4, 3, 6). Dalam 

contoh ini cara menentukan KPK dilakukan dengan menggunakan tabel 

pembagian. 

 

 

 

 

 

 

KPK (4, 3, 6) adalah 2 × 2 × 3 = 12. KPK tersebut digunakan untuk 

menyamakan penyebutnya. 

3

4 
–  

2

3
+ 

1

6
=  

3 ×3

4 ×3
−  

2 ×4

3 ×4
+  

1 ×2

6 ×2
=

9

12
−  

8

12
+  

2

12
= 

3

12
=  

1

4
  

2.1.8.4.3 Masalah Piket Secara Bersamaan 

Contoh: 

Pak Teguh dan Pak Didi petugas kebersihan di sekolah. Selain itu, mereka 

juga mendapat tugas tambahan piket di sekolah. Pak Teguh piket setiap 12 hari 

sekali dan Pak Didi setiap 18 hari sekali. Pada tanggal 6 Mei 2013 mereka 

4 3 6 
2 

2 3 3 
2 
1 3 3 
3 
1 1 1 

Karena 3 tidak habis dibagi dua, maka turunkan 

bilangan tersebut ke baris berikutnya 

 

Gambar 2.13 Menentukan KPK dari 4, 3, dan 6 

Menggunakan Cara Tabel Pembagian 
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mendapat tugas piket secara bersamaan. Kapan mereka akan mendapat tugas piket 

secara bersamaan untuk yang kedua kalinya? 

Penyelesaian: 

Akan ada pengulangan piket tiap 12 dan 18 hari kerja, sehingga akan 

ditentukan kelipatan persekutuan dari 12 dan 18. Karena akan ditentukan tugas 

piket secara bersamaan untuk yang kedua kalinya, maka akan dicari KPK dari 12 

dan 18. Dalam contoh ini akan menggunakan faktorisasi prima. 

 

 

 

 

 

(i)     (ii) 

Gambar 2.14 Pemfaktoran dari (i) 12 dan (ii) 18 Menggunakan Pohon Faktor 

Jadi, 12 dan 24 dapat dinyatakan dengan perkalian bilangan prima seperti 

berikut 

12  = 2 × 2 × 3 

18 = 2 ×    × 3 × 3 

 

KPK 12 dan 18      =  2 × 2 × 3 × 3 = 36, atau 

KPK dari 12 dan 18 adalah 2
2
 ×  3

2
 = 4 × 9 = 36 

Jadi, Pak Teguh dan Pak Didi akan mendapat tugas piket secara bersamaan 

setiap 36 hari sekali. Namun masih ada pertanyaan selanjutnya, pada tanggal 

berapakah keduanya akan piket bersamaan?  

12 

2 6 

2 3 

18 

2 9 

3 3 
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Jumlah hari di bulan Mei ada 31 hari, maka hari yang masih tersisa di bulan 

Mei adalah 25, diperoleh dari 31 – 6. Oleh karena itu, mereka akan piket bersama 

pada tanggal 11 Juni 2013. 

 

2.1.9. Teori-teori Belajar yang Mendukung 

Rusman (2011:244) menyatakan bahwa beberapa teori belajar yang 

melandasi PBL diantaranya adalah teori belajar konstruktivisme Piaget, teori 

belajar bermakna Ausubel, teori belajar Vigotsky, dan teori belajar Bruner. 

Menurut Piaget (dalam Supinah, 2010:19), anak memiliki rasa ingin tahu 

bawaan dan secara terus menerus berusaha memahami dunia di sekitarnya. Rasa 

ingin tahu itu memotivasi anak untuk secara aktif membangun tampilan dalam 

otak mereka tentang lingkungan yang mereka hayati. Pada semua tahap 

perkembangan, anak perlu memahami lingkungan mereka, memotivasi mereka 

untuk menyelidiki dan membangun teori-teori yang menjelaskan lingkungan itu. 

Empat tingkat perkembangan kognitif menurut Piaget (dalam Woolfolk, 2004:66) 

adalah sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional 

formal. Dalam teori konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif dari si subjek 

belajar untuk merekonstruksi makna, sesuatu entah itu teks, kegiatan dialog, 

pengalaman fisik dan lain-lain (Sardiman, 2012:37). Jadi, belajar merupakan 

proses membentuk pengetahuan dan membangun atau mengkonstruksi makna 

yang berasal dari pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh individu di 

setiap tahap perkembangan kognitifnya. 
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Menurut Ausubel (dalam Rusman, 2011:244), belajar bermakna merupakan 

proses belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian 

yang sudah dimiliki seseorang yang sedang belajar. Kebermaknaan timbul dari 

proses belajar yang berkaitan dengan struktur kognitif siswa serta melalui 

pengalaman siswa, bukan melalui menghafal. Ausubel (dalam Woolfolk, 

2004:314) menyatakan bahwa manusia dalam sebagian besar disiplin memperoleh 

pengetahuan melalui pembelajaran resepsi bukan melalui penemuan. Konsep, 

prinsip, dan ide direpresentasikan kepada mereka, bukan diperoleh oleh mereka. 

Tujuan pengajaran ialah untuk membantu siswa memahami arti informasi 

sehingga mereka dapat mengkombinasikan materi baru secara bijak dengan apa 

yang sudah mereka ketahui. 

Vigotsky (dalam Widjajanti, 2011:4) menyatakan bahwa interaksi sosial 

dengan orang lain akan memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual siswa. Sedangkan, teori belajar penemuan Bruner 

(dalam Rusman, 2011:244) menyatakan bahwa siswa menemukan kembali, bukan 

menemukan yang sama sekali benar-benar baru. Model belajar Bruner didasarkan 

pada asumsi bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, 

dimana orang mengkonstruksikan pengetahuannya dengan cara menghubungkan 

informasi yang tersimpan yang telah diperoleh sebelumnya (dalam Winataputra, 

2007:3.17).  

Berdasarkan teori-teori belajar yang mendasari PBL, dapat disimpulkan 

bahwa dalam PBL siswa difasilitasi untuk mengkonstruksi konsep-konsep 

pengetahuan mereka sendiri melalui penemuan ide atau solusi atas permasalahan 
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yang mereka hadapi, baik secara individu maupun kerjasama dalam kelompok, 

sehingga diharapkan kebermaknaan dalam belajar dapat tercapai melalui 

pengalaman-pengalaman belajar yang mereka peroleh selama pembelajaran 

maupun di luar pembelajaran. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian dari Fachrurazi yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Berbasis 

Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Komunikasi 

Matematis Siswa Sekolah Dasar” (2011:76) menunjukkan bahwa (1) penerapan 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan kemampuan komunikasi matematis; (2) siswa yang pembelajarannya dengan 

model pembelajaran berbasis masalah sebagian besar bersikap positif terhadap 

pembelajaran matematika. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t dimana thitung > 

ttabel (6,042 > 1,985) sehingga H0 ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan kemampuan berpikir kritis. Hasil uji-t menunjukkan nilai thitung > ttabel 

(5,914>1,985) sehingga H0 ditolak dan diperoleh simpulan bahwa terdapat 

peningkatan kemampuan matematis siswa.  

Penelitian dari Astuti yang berjudul Penerapan Problem Based Learning 

dengan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Matematika Kelas VB SDN Gisikdrono 04 Semarang (2013:216), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Problem Based Learning dengan 

media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa 

kelas VB SDN Gisikdrono 04 Semarang. Hal ini dibuktikan dengan (1) 
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peningkatan keterampilan guru dari skor 25 pada siklus I menjadi skor 34 pada 

siklus II; (2) peningkatan aktivitas siswa dari skor rata-rata 13 menjadi 21 dengan 

kategori sangat baik; (3) peningkatan hasil belajar siswa dimana pada siklus I 

mendapat nilai rata-rata 65 dengan persentase 64,28% siswa tuntas belajar dan 

meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 77 dengan persentase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 89,28%  

Penelitian dari Novianti dan Syaichudin yang berjudul Pengembangan 

Media Komik Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Pemahaman 

Bentuk Soal Cerita Bab Pecahan pada Siswa Kelas V SDN Ngembung (2010:74) 

hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan media komik dapat meningkatkan 

rendahnya pemahaman siswa SDN Ngembung dan menyediakan alat bantu 

pelajaran matematika pada penyajian soal cerita berupa komik. Hal ini dibuktikan 

dengan uji coba perorangan yang hasilnya aspek daya tarik sebesar 91,6%, materi 

93,7%, dan cerita 95,8%. Selanjutnya, pada uji coba kelompok besar diperoleh 

data bahwa aspek daya tarik sebesar 96,5%, materi 96,85%, dan cerita 96,8%. 

Hasil perhitungan menggunakan uji-t dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil 

thitung > ttabel (5,56 > 2,04) sehingga simpulan yang diperoleh adalah hasil 

pemahaman siswa kelas V SDN Ngembung terhadap soal cerita mengalami 

peningkatan setelah memanfaatkan media komik. 

Penelitian dari Fatra yang berjudul Penggunaan KOMAT (Komik 

Matematika) pada Pembelajaran Matematika di MI (2008:59) menunjukkan hasil 

bahwa penggunaan KOMAT dapat membangkitkan minat belajar matematika 

siswa kelas V MI Pembangunan dan efektif dalam membangkitkan minat belajar 
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matematika siswa. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa (1) 

rata-rata minat belajar siswa meningkat dari yang sebelumnya diajar tanpa 

menggunakan komik sebesar 67,6 menjadi 74,9. Berdasarkan hasil uji-t diperoleh 

hasil bahwa thitung > ttabel (2,207 > 2,04) sehingga diketahui bahwa penggunaan 

media komik dapat membangkitkan minat belajar matematika siswa secara 

signifikan. 

Berdasarkan kajian empiris di atas, diketahui bahwa penerapan Problem 

Based Learning dan penggunaan media komik dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas 

media pembelajaran, dan hasil belajar siswa.  Kajian empiris tersebut selanjutnya 

digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan perbaikan pembelajaran 

matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siswa 

kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. 
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2.3. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menyiapkan komik dan mengkondisikan siswa untuk belajar. 

2. Guru membagikan komik kepada siswa. 

3. Siswa melengkapi komik dan membandingkan hasilnya dengan komik yang 
asli. 

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 sampai 

6 orang) dan membagikan komik. 

5. Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep yang 
belum jelas. 

6. Siswa merumuskan masalah. 

7. Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat. 

8. Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 
anggota kelompok. 

9. Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran. 

10. Guru membimbing diskusi kelompok dan membagikan komik. 

11. Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru. 
12. Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun laporan.  

13. Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok.  

14. Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok. 

15. Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok 

yang ada. 

Gambar 2.15 Kerangka Berpikir 

Kondisi  

Awal 

1. Guru mendominasi kegiatan pembelajaran. 

2. Guru belum mengaitkan materi pembelajaran 

dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari. 

3. Guru jarang menggunakan media pembelajaran. 

4. Siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Siswa kurang fokus dan mudah bosan saat 

mengikuti pembelajaran. 

6. Hasil belajar siswa relatif rendah. 

Pelaksanaan 

Kondisi  

Akhir 

1. Pembelajaran bersifat student-centered. 

2. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan permasalahan 

di kehidupan sehari-hari. 

3. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai. 

4. Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Siswa menjadi lebih fokus dan termotivasi mengikuti 

pembelajaran. 

6. Hasil belajar siswa meningkat. 

 

1. Keterampilan guru meningkat. 

2. Aktivitas siswa meningkat. 

3. Iklim pembelajaran meningkat. 

4. Kualitas materi pembelajaran meningkat. 

5. Kualitas media pembelajaran meningkat. 

6. Hasil belajar siswa meningkat. 
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Penjelasan dari bagan kerangka berpikir sebagai berikut: 

Kondisi awal pembelajaran menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran 

matematika perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator kualitas 

pembelajaran, seperti keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, 

kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Guru mendominasi kegiatan 

pembelajaran ditunjukkan dengan jarang memberi kesempatan bagi siswa untuk 

mengeksplorasi kemampuan mereka. Dalam pembelajaran, guru belum 

mengaitkan materi dengan permasalahan-permasalahan nyata di kehidupan sehari-

hari secara tepat. Kegiatan guru dalam menyampaikan materi didominasi dengan 

ceramah dan tanya-jawab. Guru jarang memanfaatkan media pembelajaran sesuai 

dengan materi yang diajarkan. Hal ini mengakibatkan siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, kurang fokus atau konsentrasi, dan cepat merasa bosan saat 

mengikuti pembelajaran. Dampak dari kondisi ini adalah menimbulkan iklim 

pembelajaran yang kurang kondusif dan menyebabkan rendahnya hasil belajar 

siswa.  

Shadiq (2011:8) menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika 

hendaknya siswa mampu membangun sendiri pengetahuan dalam struktur 

kognitifnya berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Tugas guru 

ialah untuk memfasilitasi siswa agar dapat membangun sendiri pengetahuan 

tersebut. Menurut De Lange (dalam Shadiq, 2009:34), setiap siswa seharusnya 

memiliki beberapa kemampuan yang perlu dipelajari selama pembelajaran di 

kelas, diantaranya (1) berpikir dan bernalar secara matematis; (2) berargumentasi 

secara matematis; (3) berkomunikasi secara matematis; (4) penyusunan dan 
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pemecahan masalah; dan (5) pemodelan. Guru perlu berusaha menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif dimana siswa termotivasi untuk belajar dan 

mengeksplorasi kemampuan mereka dengan bantuan berbagai sumber belajar 

yang ada. Peran media pembelajaran salah satunya adalah sebagai sumber belajar 

bagi siswa dan membantu guru dalam menyampaikan informasi atau materi 

pembelajaran kepada siswa. Pada akhirnya, keberhasilan pembelajaran dapat 

diindikasikan dari hasil belajar siswa, salah satunya yaitu hasil belajar kognitif. 

Dalam penelitian ini diterapkan Problem Based Learning menggunakan 

komik yang menggabungkan sintaks Problem Based Learning menurut Amir 

(2010:24-26) dan sintaks pembelajaran dengan media komik menurut Hirsch & 

Supple (1996:36). Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki permasalahan 

dalam pembelajaran matematika dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara 

berkesinambungan, dimana indikator kualitas pembelajaran yang diteliti adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

 

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan analisis teoritis, tinjauan penelitian yang relevan, dan kerangka 

berpikir di atas, maka dalam penelitian ini diajukan suatu hipotesis yaitu melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika yang mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas V dan siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang. Jumlah siswa kelas V sebanyak 37 orang, terdiri atas 15 

siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Dalam penelitian ini, subjek penelitian 

difokuskan pada 10 siswa dengan hasil belajar rendah yang diketahui dari tes 

penjajakan sebelum penelitian dilaksanakan. Hal ini didukung oleh pendapat 

Sukayati (2008:57) yang mengungkapkan bahwa subjek penelitian tindakan kelas 

dapat difokuskan pada siswa yang berdasarkan data awal banyak melakukan 

kesalahan dalam mengerjakan tes atau soal evaluasi.  

 

3.2  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik. 

3) Iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik. 

4) Kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik. 
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5) Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik. 

6) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik. 

 

3.3  TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang dengan 

alamat Jalan Prof. Dr. Hamka 15, Kecamatan Ngaliyan, Semarang. 

 

3.4  PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Menurut 

Kusumah (2010:9), penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Tahap-tahap penelitian tindakan menurut model Kurt Lewin (dalam 

Kusumah, 2010:20) terdiri empat komponen yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan PTK menurut Lewin (dalam Kusumah, 2010:20) 

Pelaksanaan  

(Acting) 

Pengamatan 

(Observing) 

Perencanaan 

(Planning) 

Refleksi 

(Reflecting) 
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Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan kolaborator 

untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran matematika. 

Berikut merupakan penjelasan tahap-tahap penelitian tindakan kelas dalam 

penelitian ini. 

3.4.1 Tahap Perencanaan (Planning) 

Perencanaan meliputi seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian 

dan penyusunan rancangan setiap siklus penelitian. Menurut Suhardjono (dalam 

Arikunto, 2009:75) pada tahap perencanaan peneliti menentukan fokus peristiwa 

yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan 

berlangsung.  

Tahap perencanaan terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 

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

mata pelajaran matematika. 

2) Menentukan indikator, tujuan, dan materi pembelajaran sesuai SK dan KD 

yang digunakan. 

3) Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

indikator dan materi pembelajaran serta skenario pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

4) Menyiapkan media pembelajaran (KOMET A, B, C, dan D). 

5) Menyiapkan instrumen evaluasi berupa tes tertulis. 

6) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran. 
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7) Menyiapkan angket respon siswa dan lembar catatan lapangan. 

8) Membagikan komik berisi materi pembelajaran kepada siswa (1 atau 2 hari 

sebelum pelaksanaan tindakan). 

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Menurut Kusumah (2010:39) pelaksanaan pada prinsipnya merupakan 

realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam tahap 

ini, rancangan penelitian diterapkan dalam pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan menerapkan Problem 

Based Learning menggunakan komik dalam pembelajaran matematika. Setiap 

siklus dalam penelitian ini terdiri atas dua pertemuan. 

 

3.4.3 Tahap Observasi (Observing) 

Pada tahap ini pengamat (observer) melakukan pengamatan dan mencatat 

hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan tindakan. Menurut Suhardjono (dalam 

Arikunto, 2009:78), pengumpulan data ini menggunakan format observasi yang 

telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario 

tindakan dari waktu ke waktu serta dampaknya terhadap proses dan hasil belajar 

siswa. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran. 

 

 



96 

 

 

 

3.4.4 Tahap Refleksi (Reflecting) 

Tahap ini digunakan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna 

menyempurnakan tindakan berikutnya. Hopkins (dalam Arikunto, 2009:80) 

mengemukakan bahwa refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan 

penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat 

masalah dari proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang, tindakan 

ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi. Setelah 

dilakukan analisis, selanjutnya ditentukan tindak lanjut yang sesuai dan efektif 

untuk memperbaiki kekurangan pada siklus yang telah berlangsung. Berdasarkan 

refleksi ini suatu perbaikan tindakan selanjutnya ditentukan (Kusumah, 2010:40).  

 

3.5  SIKLUS PENELITIAN 

3.5.1  Siklus I 

3.5.1.1 Siklus I Pertemuan I 

3.5.1.1.1 Perencanaan 

1) Menyusun RPP sesuai materi menyelesaikan permasalahan FPB di 

kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

2) Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar berupa Komik Edukasi 

Matematika (KOMET) yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

3) Menyiapkan soal evaluasi. 
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4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran. 

5) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

6) Membagikan komik berisi materi pembelajaran kepada siswa (1 atau 2 hari 

sebelum pelaksanaan tindakan). Komik yang dibagikan adalah KOMET A 

dengan materi membagi sama banyak. 

3.5.1.1.2 Pelaksanaan 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk belajar. 

2) Guru memberikan apersepsi kepada siswa . 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan penjelasan kegiatan 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

5) Guru membagikan KOMET B kepada siswa. KOMET B berisi materi 

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan FPB, KPK, atau 

operasi hitung campuran. 

6) Siswa melengkapi beberapa dialog yang masih kosong pada komik. 

7) Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi komik. 

8) Guru membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan komik yang asli atau 

lengkap. 

9) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 sampai 

6 orang) dan membagikan KOMET C. Didalam komik ini terdapat LK yang 

akan didiskusikan dan dikerjakan oleh kelompok. Permasalahan yang 
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didiskusikan ialah menentukan kotak terbanyak yang diperlukan untuk 

mengemas 48 kue donat dan 40 permen. 

10) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep yang 

belum jelas.  

11) Siswa merumuskan permasalahan yang terdapat dalam komik. 

12) Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat. 

13) Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok. 

14) Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran dan melakukan 

pembagian tugas masing-masing anggota. 

15) Guru membimbing diskusi kelompok dalam pembagian tugas dan 

membagikan KOMET D yang berfungsi sebagai sumber belajar dan 

informasi dalam menyelesaikan masalah. 

16) Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru.  

17) Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun laporan.  

18) Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok. 

19) Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok. 

20) Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok 

yang ada. 

21) Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran. 

22) Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 
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23) Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

24) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya. 

3.5.1.1.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru. 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. 

3) Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran. 

4) Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran. 

5) Melakukan pengamatan terhadap kualitas media pembelajaran. 

3.5.1.1.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan I melalui hasil 

observasi, catatan lapangan, dan hasil belajar siswa. 

2) Membuat daftar permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada siklus I 

pertemuan I ditinjau dari aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa. 

3) Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus I pertemuan I. 

 

3.5.1.2 Siklus I Pertemuan II 

3.5.1.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun RPP sesuai materi menyelesaikan permasalahan FPB di 

kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 
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2) Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar berupa Komik Edukasi 

Matematika (KOMET) yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

3) Menyiapkan soal evaluasi. 

4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran. 

5) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

6) Membagikan komik berisi materi pembelajaran kepada siswa (1 atau 2 hari 

sebelum pelaksanaan tindakan). Komik yang dibagikan adalah KOMET A 

dengan materi membagi sama banyak 45 koran dan 30 majalah. 

3.5.1.2.2 Pelaksanaan 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk belajar. 

2) Guru memberikan apersepsi kepada siswa . 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan penjelasan kegiatan 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

5) Guru membagikan KOMET B kepada siswa. KOMET B berisi materi 

mengecek penyelesaian masalah penjualan paket sayuran Pak Tardi. 

6) Siswa melengkapi beberapa dialog yang masih kosong pada komik. 

7) Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi komik. 

8) Guru membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan komik yang asli atau 

lengkap. 
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9) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 sampai 

6 orang) dan membagikan KOMET C. Didalam komik ini terdapat LK yang 

akan didiskusikan dan dikerjakan oleh kelompok. Permasalahan yang 

didiskusikan ialah membuat 2 penyelesaian berbeda untuk masalah Pak 

Tono yang ingin membuat paket hadiah dari 18 bola sepak dan 21 bola 

pingpong. 

10) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep yang 

belum jelas.  

11) Siswa merumuskan permasalahan yang terdapat dalam komik. 

12) Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat. 

13) Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok. 

14) Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran dan melakukan 

pembagian tugas masing-masing anggota. 

15) Guru membimbing diskusi kelompok dalam pembagian tugas dan 

membagikan KOMET D yang berfungsi sebagai sumber belajar dan 

informasi dalam menyelesaikan masalah. 

16) Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru.  

17) Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun laporan.  

18) Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok. 

19) Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok. 
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20) Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok 

yang ada. 

21) Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran. 

22) Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

23) Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

24) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya. 

 

3.5.1.2.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru. 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. 

3) Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran. 

4) Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran. 

5) Melakukan pengamatan terhadap kualitas media pembelajaran. 

3.5.1.2.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan II melalui hasil 

observasi, catatan lapangan, dan hasil belajar siswa. 

2) Membuat daftar permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada siklus I 

pertemuan II ditinjau dari aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa. 

3) Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus I pertemuan II. 
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3.5.2. Siklus II 

3.5.2.1 Siklus II Pertemuan I 

3.5.2.1.1 Perencanaan 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan memperhatikan hasil refleksi 

dari siklus I. 

2) Menyusun RPP sesuai materi menyelesaikan permasalahan KPK di 

kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

3) Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar berupa Komik Edukasi 

Matematika (KOMET). 

4) Menyiapkan soal evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran. 

6) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

7) Membagikan komik berisi materi pembelajaran kepada siswa (1 atau 2 hari 

sebelum pelaksanaan tindakan). Materi dalam KOMET A yang dibagikan 

ialah menentukan kapan lampu A dan B menyala secara bersamaan 

menggunakan KPK dari 3 dan 5. 

 

3.5.2.1.2 Pelaksanaan 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk belajar. 

2) Guru memberikan apersepsi kepada siswa . 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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4) Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan penjelasan kegiatan 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

5) Guru membagikan KOMET B kepada siswa. materi yang terdapat dalam 

KOMET B adalah mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan FPB 

atau KPK. 

6) Siswa melengkapi beberapa dialog yang masih kosong pada komik. 

7) Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi komik. 

8) Guru membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan komik yang asli atau 

lengkap. 

9) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 sampai 

6 orang) dan membagikan KOMET C. Didalam komik ini terdapat LK yang 

akan didiskusikan dan dikerjakan oleh kelompok. Permasalahan yang 

didiskusikan ialah masalah Vira, Farel, dan Tante berkunjung bersama ke 

taman. 

10) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep yang 

belum jelas.  

11) Siswa merumuskan permasalahan yang terdapat dalam komik. 

12) Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat. 

13) Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok. 

14) Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran dan melakukan 

pembagian tugas masing-masing anggota. 
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15) Guru membimbing diskusi kelompok dalam pembagian tugas dan 

membagikan KOMET D yang berfungsi sebagai sumber belajar dan 

informasi dalam menyelesaikan masalah. 

16) Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru.  

17) Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun laporan.  

18) Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok. 

19) Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok. 

20) Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok 

yang ada. 

21) Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran. 

22) Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

23) Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

24) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya. 

 

3.5.2.1.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru. 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. 

3) Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran. 

4) Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran. 

5) Melakukan pengamatan terhadap kualitas media pembelajaran. 
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3.5.2.1.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan I melalui hasil 

observasi, catatan lapangan, hasil belajar siswa. 

2) Membuat daftar permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada siklus II 

pertemuan I ditinjau dari aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa. 

3) Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus II pertemuan I. 

 

3.5.2.2 Siklus II Pertemuan II 

3.5.2.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun RPP sesuai materi menyelesaikan permasalahan KPK di 

kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

2) Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar berupa Komik Edukasi 

Matematika (KOMET). 

3) Menyiapkan soal evaluasi. 

4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran. 

5) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

6) Membagikan komik berisi materi pembelajaran kepada siswa (1 atau 2 hari 

sebelum pelaksanaan tindakan). Materi yang terdapat dalam KOMET A 
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adalah penggunaan KPK dalam menyelesaikan masalah lampu menyala 

secara bersamaan. 

 

3.5.2.2.2 Pelaksanaan 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk belajar. 

2) Guru memberikan apersepsi kepada siswa . 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran dan penjelasan kegiatan 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

5) Guru membagikan KOMET B kepada siswa. materi dalam KOMET B 

adalah masalah piket bersama Pak Teguh dan Pak Didi. 

6) Siswa melengkapi beberapa dialog yang masih kosong pada komik. 

7) Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi komik. 

8) Guru membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan komik yang asli atau 

lengkap. 

9) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 sampai 

6 orang) dan membagikan KOMET C. Didalam komik ini terdapat LK yang 

akan didiskusikan dan dikerjakan oleh kelompok. Permasalahan yag 

didiskusikan ialah masalah susul-menyusul antara Bambang dan Ali. 

10) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep yang 

belum jelas.  

11) Siswa merumuskan permasalahan yang terdapat dalam komik. 

12) Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat. 
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13) Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok. 

14) Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran dan melakukan 

pembagian tugas masing-masing anggota. 

15) Guru membimbing diskusi kelompok dalam pembagian tugas dan 

membagikan KOMET D yang berfungsi sebagai sumber belajar dan 

informasi dalam menyelesaikan masalah. 

16) Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru.  

17) Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun laporan.  

18) Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok. 

19) Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok. 

20) Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok 

yang ada. 

21) Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran. 

22) Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

23) Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

24) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya. 

 

3.5.2.2.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru. 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. 
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3) Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran. 

4) Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran. 

5) Melakukan pengamatan terhadap kualitas media pembelajaran. 

 

3.5.2.2.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan II melalui 

hasil observasi, catatan lapangan, dan hasil belajar siswa. 

2) Membuat daftar permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada siklus II 

pertemuan II ditinjau dari aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa. 

3) Merencanakan tindakan perbaikan/tindak lanjut dari siklus II pertemuan II 

apabila keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas 

materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa 

belum memenuhi indikator keberhasilan. 

 

3.6  DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1  Sumber Data 

Data dalam penelitian ini bersumber dari: 

1) Guru 

Sumber data guru diperoleh melalui hasil observasi keterampilan guru. 

2) Siswa 
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Sumber data dari siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa dan 

evaluasi hasil belajar siswa. 

3) Catatan lapangan  

Catatan lapangan merupakan catatan peristiwa-peristiwa yang diperoleh dari 

hasil pengamatan observer pada saat pembelajaran berlangsung. 

4) Data dokumen 

Data dokumen yang diperoleh adalah hasil evaluasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah pelaksanaan tindakan. 

 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Menurut Santoso (2003:14), data kuantitatif adalah hasil observasi 

(pengamatan) atas sesuatu hal yang bisa dinyatakan dengan angka (numerik). Data 

kuantitatif diperoleh dari data hasil belajar siswa atau evaluasi. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Santoso (2003:15) menyatakan bahwa data kualitatif adalah hasil 

pengamatan yang outputnya hanya bisa dimasukkan dalam suatu kategori. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil observasi menggunakan lembar observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi 

pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran serta catatan lapangan.  

 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes, observasi, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. 
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3.6.3.1 Tes 

Teknik tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek atau tes kinerja 

yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar aspek kognitif (Ekawati 

& Sumaryanta, 2011:9). Menurut Purwanto (2009:23-25), tes hasil belajar 

hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran 

dan digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. 

Dalam penelitian ini, diberikan tes tertulis kepada siswa untuk mengevaluasi hasil 

belajar siswa (ranah kognitif). 

3.6.3.2 Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Purwanto, 2009:149). Pada 

penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika. 

3.6.3.3 Catatan Lapangan 

Menurut Kusumah (2010:62), guru secara sistematis membuat catatan 

tentang situasi kelas, baik selama maupun segera setelah pelajaran usai, mengenai 

hal-hal penting yang terjadi di kelas. Catatan lapangan dapat digunakan guru 

untuk menganalisis proses pembelajaran didalam kelas yang melibatkan guru dan 

siswa serta kondisi/situasi kelas. 

 

 



112 

 

 

 

3.6.3.4 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel-variabel yang berupa 

catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya (Arikunto, 2002:206). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya seseorang (Sugiyono, 2010:329). Dokumen yang dapat diperoleh, 

misalnya foto aktivitas siswa dan situasi kelas saat pembelajaran berlangsung. 

 

3.7  TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika yang dievaluasi menggunakan tes tertulis berbentuk essay. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistika deskriptif 

dengan menentukan mean, median, modus, nilai terendah, dan nilai tertinggi. 

Selain itu, data hasil belajar siswa akan dianalisis untuk menentukan ketuntasan 

belajar siswa, baik secara individu maupun klasikal. Adapun langkah-langkah 

untuk menganalisis data kuantitatif sebagai berikut: 

1) Menentukan mean atau rerata kelas 

𝑥 =  
∑𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 (Herryanto, 2007: 4.2) 

Keterangan : 

𝑥  = nilai rata-rata 

∑𝑥i = jumlah nilai siswa 
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∑𝑓i = jumlah siswa 

2) Menentukan median 

Me =  Bb + p  
𝑛  

2
 −  𝐹

fm
      (Herryanto, 2007: 4.21) 

Keterangan: 

Bb = batas bawah kelas interval yang mengandung median 

fm = frekuensi kelas interval yang mengandung median 

F  = frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median 

p = panjang kelas interval 

3) Menentukan modus 

  Mo =  Bb + p  
𝑏1

𝑏1+𝑏2
     (Herryanto, 2007: 4.19) 

Keterangan: 

Bb  =  batas bawah kelas interval yang mengandung modus 

b1 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi 

sebelumnya 

b2 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi 

sesudahnya 

p  =  panjang kelas interval 

4) Menentukan ketuntasan belajar  

Ketuntasan belajar siswa dapat dilihat dari ketuntasan belajar secara  

individu maupun klasikal. Untuk menentukan ketuntasan belajar individu setiap 

siswa digunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran matematika 

di SDN Purwoyoso 06 Semarang, yaitu sebesar 65. Ketuntasan klasikal yang 
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ditetapkan adalah sebesar 80%. Hal ini didasarkan pada pendapat Djamarah dan 

Zain (2010:107) yang mengemukakan bahwa tingkat keberhasilan baik 

sekali/optimal diperoleh apabila sebagian besar (76% sampai 99%) siswa 

menguasai bahan pelajaran yang diajarkan. Untuk menentukan ketuntasan belajar 

klasikal dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑝 =  
 ∑𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗 𝑎𝑟

∑𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100%   (Aqib,  2011:41) 

Keterangan : 

p = persentase ketuntasan belajar  

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan ketuntasan belajar siswa 

secara individu maupun klasikal dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Klasikal 

(Sumber: Djamarah dan Zain 

(2010:107)) 

Kriteria Ketuntasan Individu 

(Sumber: KKM Mata Pelajaran Matematika 

SDN Purwoyoso 06 Semarang) 

Kualifikasi 

≥ 80% ≥65 Tuntas 

<80% <65 Tidak Tuntas 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi mengenai keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas 

media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Poerwanti (2008:6.9) dalam mengolah data kualitatf dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimal (m),  

2) Menentukan skor minimal (k), 
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3) Menentukan rentang. Menurut Herrhyanto & Hamid (2008:2.11), rentang 

dapat ditentukan menggunakan rumus berikut ini: 

Rentang = nilai data terbesar – nilai data terkecil  

4) Membagi rentang skor menjadi 4 kategori. Empat kategori atau kelas 

tersebut dapat ditulis dalam bentuk huruf, yaitu sangat baik (A), baik (B), 

cukup (C), dan kurang (D). Karena terdapat empat kelas yang digunakan, 

maka untuk menentukan panjang setiap kelas digunakan perhitungan 

sebagai berikut: 

p = 
Rentang

k
        (Herrhyanto & Hamid, 2008:2.12) 

  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
  

Keterangan: 

p = Panjang kelas 

k = Banyak kelas 

3.7.2.1 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Dalam instrumen observasi keterampilan guru terdapat 9 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka: 

Skor maksimal (m) = 36 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 36 – 0 

 = 36 

p = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
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 = 
36 – 0

4
 

 = 9 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

9 ≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

3.7.2.2 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Dalam instrumen observasi aktivitas siswa terdapat 10 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka: 

Skor maksimal (m) = 40 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 40 – 0 

 = 40 

p  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
40 – 0

4
 

 = 10 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30 Baik (B) 

10 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 10 Kurang (D) 
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3.7.2.3 Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

Dalam instrumen observasi iklim pembelajaran terdapat 4 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka: 

Skor maksimal (m) = 16 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 16 – 0 

 = 16 

p  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
16 – 0

4
 

 = 4 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

12 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

8 ≤ skor < 12 Baik (B) 

4 ≤ skor < 8 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 4 Kurang (D) 

 

3.7.2.4 Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran 

Dalam instrumen observasi kualitas materi pembelajaran terdapat 2 

indikator dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka: 

Skor maksimal (m) = 8 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 8 - 0 

   = 8 
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p  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
8 – 0

4
 

 = 2 

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

4 ≤ skor < 6 Baik (B) 

2 ≤ skor < 4 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 2 Kurang (D) 

 

3.7.2.5 Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

Dalam instrumen observasi kualitas media pembelajaran terdapat 5 indikator 

dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka: 

Skor maksimal (m) = 20 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 20 - 0 

   = 20 

p  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
20 – 0

4
   

 = 5 

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 ≤ skor < 15 Baik (B) 

5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 5 Kurang (D) 
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3.8  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang melalui Problem 

Based Learning menggunakan komik adalah: 

1) Keterampilan guru meningkat menjadi sangat baik (A) dengan skor minimal 

27. 

2) Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria minimal baik (B) dengan skor 

minimal 20. 

3) Iklim pembelajaran meningkat dengan kriteria baik (B) dan skor minimal 8. 

4) Kualitas materi pembelajaran mencapai kriteria baik (B) dengan skor 

minimal 4. 

5) Kualitas media pembelajaran mencapai kriteria baik (B) dengan skor 

minimal 10.  

6) Sebanyak 80% dari jumlah seluruh siswa kelas V mengalami ketuntasan 

belajar dengan kriteria ketuntasan individu sebesar 65 (KKM). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang ini menerapkan Problem Based Learning menggunakan 

komik dalam pembelajaran matematika. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 

Hasil penelitian tindakan ini berupa data-data yang diperoleh dari observasi dan 

tes yang dilakukan saat pelaksanaan tindakan. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dan dijabarkan sesuai dengan variabel-variabel kualitas pembelajaran 

yang diteliti, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas 

materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

dilaksanakan dalam dua pertemuan, yaitu tanggal 8 dan 15 November 2013. 

Siklus I terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

4.1.1.1. Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I antara 

lain: 

1) Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

digunakan dalam siklus I. Kompetensi dasar yang digunakan ialah 



121 

 

 

 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan 

FPB. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan 

dengan langkah-langkah pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik.  

3) Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar berupa Komik Edukasi 

Matematika (KOMET) yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

4) Menyiapkan soal evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran serta lembar catatan lapangan. 

6) Membagikan Komik Edukasi Matematika (KOMET) A kepada siswa satu 

atau dua hari sebelum pelaksanaan pembelajaran. 

4.1.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan pada 

hari/tanggal : Jumat/8 dan 15 November 2013 

kelas/semester : V/I 

alokasi waktu : 6 × 35 menit (dua kali pertemuan) 

Berikut adalah uraian pelaksanaan tindakan siklus I yang dilakukan dalam 

dua kali pertemuan kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan Pertama 

1) Pra kegiatan 

Guru menyiapkan komik dan mengkondisikan siswa untuk belajar 
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Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

dan komik di meja guru. KOMET yang disiapkan guru adalah KOMET B, 

KOMET C, dan KOMET D. Kemudian, guru mengucapkan salam dan 

mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru mengecek 

kehadiran siswa dan mengkondisikan siswa untuk bersiap mengikuti 

pembelajaran. 

2) Kegiatan Pendahuluan 

Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada para 

siswa, “Anak-anak, masih ingat dengan bilangan prima? Coba sebutkan bilangan 

prima yang kurang dari 20!”. Beberapa anak mengacungkan tangan ingin 

merespon pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian, guru memberi 

kesempatan kepada YA untuk menjawab pertanyaan tersebut. YA menjawab, “2, 

3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19 Bu.”. Guru mengkonfirmasi jawaban dari YA, “Betul 

sekali, jadi yang disampaikan YA tadi adalah bilangan prima yang kurang dari 

20.”. Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan cakupan materi 

pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, yaitu mengenai mengidentifikasi 

masalah yang berkaitan dengan FPB. 

3) Kegiatan Inti 

Guru membagikan komik kepada siswa 

Guru membagikan KOMET B kepada siswa. Komik ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang materi mengidentifikasi masalah yang 

berkaitan dengan FPB. Siswa melengkapi komik ini dan membandingkan hasilnya 

dengan komik yang telah diisi lengkap oleh guru. Saat guru membagikan komik, 
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beberapa siswa di bagian belakang terlihat bermain kertas bersama teman 

sebangkunya dan kurang memperhatikan guru. ZE dan NA melempar kertas ke 

arah KA, sedangkan RI menghampiri RA dan mengobrol di baris belakang. Guru 

menegur NA dan RA, lalu meminta mereka kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

Siswa melengkapi komik dan membandingkan hasilnya dengan komik 

yang asli 

Siswa menerima KOMET B yang dibagikan oleh guru. Kemudian, siswa 

menulis identitas diri pada sampul komik dan mulai membaca komik tersebut. 

Guru menyampaikan cara melengkapi komik kepada siswa dan membimbing 

siswa secara klasikal. Siswa melengkapi KOMET B sesuai arahan yang diberikan 

oleh guru. Selanjutnya, guru menempelkan komik berukuran cukup besar di papan 

tulis, komik tersebut sudah dilengkapi oleh guru sebelumnya.  

Materi yang dilengkapi siswa adalah mengidentifikasi masalah yang 

berkaitan dengan FPB. Siswa menentukan apakah masalah yang diberikan 

termasuk masalah yang berkaitan dengan FPB, KPK, atau operasi hitung 

campuran. Berikut ini adalah contoh masalah yang diidentifikasi oleh siswa:  

1) Alfa memiliki 5 kaleng berisi koin. Setiap kaleng berisi 15 koin. Jika Alfa 

mengambil 1 koin dari setiap kaleng, berapa jumlah seluruh koin Alfa 

sekarang? 

Masalah ini merupakan masalah tentang … 

2) Yoga berlatih sepakbola setiap 5 hari sekali. Rino berlatih sepakbola setiap 

3 hari sekali. Pada tanggal 10 Mei 2011 mereka berlatih sepakbola bersama 
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untuk pertama kalinya. Pada tanggal berapakah mereka akan berlatih 

bersama untuk yang kedua kalinya? 

Masalah ini merupakan masalah tentang … 

3) Pak Doni memiliki 10 baju dan 20 dasi. Rencananya baju dan dasi tersebut 

akan dibungkus dalam kotak bingkisan dengan isi yang sama banyak. 

Berapakah kemungkinan kotak terbanyak yang dibuat Pak Doni? 

Masalah ini merupakan masalah tentang … 

4) Sebuah kebun memiliki ukuran 5 × 10 meter. Di tepi kebun tersebut akan 

ditanam pohon mangga dengan jarak antar pohonnya adalah 2 meter. 

Berapakah jumlah pohon mangga yang ditanam pada kebun tersebut? 

Masalah ini merupakan masalah tentang … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Contoh masalah dalam KOMET B yang dilengkapi oleh siswa 
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Guru memberi kesempatan bagi siswa yang ingin maju ke depan untuk 

menyampaikan jawabannya, “Sudah selesai melengkapi komiknya? Nah, sekarang 

siapa yang mau maju ke depan menyampaikan jawabannya?”. Kemudian, empat 

orang siswa, yaitu DE, AL, FE, dan IR maju ke depan secara bergantian untuk 

menyampaikan jawabannya.  

DE mengidentifikasi masalah yang pertama, “Masalah ini merupakan 

masalah tentang operasi hitung campuran.”. Jawaban yang disampaikan DE untuk 

masalah yang pertama sudah tepat, yaitu masalah tentang jumlah koin di dalam 

kaleng termasuk masalah yang penyelesaiannya berkaitan dengan operasi hitung 

campuran. Selanjutnya, AL mengidentifikasi masalah yang kedua, “Masalah ini 

merupakan masalah tentang KPK.”. Guru mengkonfirmasi jawaban AL, “Ya, 

masalah ini merupakan masalah yang berkaitan dengan KPK.”.  

Masalah ketiga, tentang kotak terbanyak yang digunakan untuk 

membungkus baju dan dasi, menurut FE termasuk masalah yang berkaitan dengan 

KPK. Guru mengkonfirmasi jawaban FE, “Jawaban FE belum tepat, kalau kita 

lihat di komik yang Ibu tempel di papan tulis, masalah ini merupakan masalah 

tentang FPB.”. Terakhir, giliran IR mengidentifikasi masalah tentang jumlah 

pohon yang ditanam pada sebidang kebun, “Masalah ini merupakan masalah 

tentang operasi hitung campuran.”. Jawaban IR sudah tepat. Guru 

mengkonfirmasi jawaban IR dan memberikan penguatan berupa tepuk tangan.  
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Gambar 4.2 Siswa menyampaikan jawaban di depan kelas 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan membagikan komik 

Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa. Guru menegur siswa yang tidak 

memperhatikan arahan dari guru dan meminta mereka untuk segera duduk 

berkelompok. Kemudian, guru membagikan KOMET C kepada setiap kelompok. 

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai kerja kelompok yang akan mereka 

lakukan, “Anak-anak, kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan 

pada KOMET C ini. Nanti kalian akan mengisi komik ini sesuai langkah-langkah 

yang ada dalam komik. Tapi, sebelum kalian berdiskusi Ibu akan menjelaskan 

sedikit tentang menentukan FPB”. 

Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas 

Guru menyampaikan materi tentang menentukan FPB menggunakan 

faktorisasi prima atau pohon faktor dan menggunakan tabel. Kemudian, guru 

memberikan kesempatan bertanya bagi siswa. Lalu, CA bertanya, “Bu, yang 



127 

 

 

 

dimaksud operasi hitung campuran itu apa Bu? Tadi di KOMET B ada masalah 

tentang operasi hitung campuran.”. Guru menjawab pertanyaan dari CA, 

“Masalah tentang operasi hitung campuran tadi dalam penyelesaiannya 

menggunakan beberapa operasi hitung, misalnya penjumlahan dan pengurangan, 

penjumlahan dan perkalian, atau perkalian dan pembagian. Jadi, terdapat lebih 

dari satu operasi hitung untuk menyelesaikan masalah itu.”.  

Masalah dalam KOMET C yang akan didiskusikan oleh setiap kelompok 

adalah: 

Ibu memiliki 48 kue donat dan 40 permen. Permen dan kue donat tersebut 

akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak snack. Jika setiap kotak memuat permen 

dan kue donat dalam jumlah yang sama, berapa kemungkinan kotak terbanyak 

yang disediakan Ibu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Masalah dalam KOMET C yang diselesaikan siswa 
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Siswa merumuskan masalah 

Tahap pertama yang dilakukan setiap kelompok adalah merumuskan 

masalah. Guru menghampiri setiap kelompok untuk membimbing siswa dalam 

merumuskan masalah. Guru melihat rumusan masalah yang dibuat oleh salah satu 

kelompok, “Apa rumusan masalahnya?”, siswa pun menjawab, “Menentukan 

kotak terbanyak yang diperlukan Ibu untuk 48 donat dan 40 permen.”. Beberapa 

kelompok kurang lengkap dalam membuat rumusan masalah, sehingga siswa 

sedikit bingung untuk menentukan penyelesaian di langkah berikutnya. Guru 

kemudian meminta siswa untuk melanjutkan diskusinya dengan menganalisis 

masalah tersebut. 

 

Gambar 4.4 Guru membimbing siswa saat merumuskan masalah 

Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat 

Dalam menganalisis masalah, siswa mencoba menyelesaikan masalah dan 

menyampaikan hal-hal yang diketahui dari masalah tersebut. Beberapa siswa 

terlihat aktif dalam menyampaikan pendapatnya dalam kelompok, namun ada juga 

yang bermain sendiri dan kurang memperhatikan jalannya diskusi. Kelompok KA, 

AL, dan AD melakukan diskusi dengan baik dan fokus terhadap tugas yang 

diberikan. Kelompok RI dan YI cukup gaduh dan ada beberapa anggota kelompok 
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yang bermain sendiri, misalnya RI yang mengganggu EN. Guru sedikit kesulitan 

dalam mengontrol siswa yang membuat kegaduhan dan kurang memperhatikan 

diskusi kelompoknya. 

Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok 

Setelah menganalisis masalah tersebut, kelompok menata gagasan dari 

curah pendapat sebelumnya dan menuliskan hal-hal penting yang mereka peroleh 

dari permasalahan tersebut. Beberapa kelompok masih kurang memahami tugas 

mereka, untuk itu guru meminta mereka untuk membaca petunjuk setiap langkah 

diskusi yang tertera pada KOMET C. Sama halnya seperti yang terjadi pada 

kelompok IR yang diskusinya terhenti sejenak karena belum memahami apa yang 

harus mereka lakukan setelah merumuskan masalah. Dua orang anggota 

kelompok kurang aktif dan diskusi terpusat pada BU dan YA saja.  

Guru mengarahkan siswa untuk menulis gagasan pada komik, “Perhatikan 

perintah pada lembar ini! Nah, sekarang coba pikirkan bersama-sama, gagasan 

apa yang muncul dari cerita tersebut? Jangan takut untuk berpendapat, Ibu mau 

mendengar pendapat kalian.”. Kemudian, IR menjawab, “Ibu punya 48 donat 

sama 40 permen Bu. Terus mau ditaruh di kotak-kotak.”. Lalu, BU menambahkan 

jawaban IR, “Ini dicari FPB nya kan Bu?”. Guru mengkonfirmasi jawaban dari 

BU, “Nah, berarti masalah ini berkaitan dengan FPB ya, lalu sudah diketahui 

jumlah donatnya ada 48 buah dan permennya ada 40. Sekarang, kalian bisa 

menuliskannya di lembar ini lalu lanjut ke lembar berikutnya.”. 
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Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran 

Guru membimbing siswa untuk memformulasikan tujuan pembelajaran. Hal 

ini dimaksudkan agar mereka dapat saling berbagi tugas dalam kelompok untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Kelompok RI cukup baik dalam 

memformulasikan tujuan pembelajaran sesuai masalah yang dihadapi. Pembagian 

tugas yang mereka lakukan adalah dengan menugaskan anggota kelompok untuk 

mencari faktorisasi prima kedua bilangan menggunakan pohon faktor, 

menentukan FPB dari kedua bilangan, lalu menentukan kotak terbanyak yang 

diperlukan.  

Dari beberapa kelompok yang dilihat oleh guru, terdapat kelompok yang 

menyelesaikan masalah menggunakan cara tabel atau bagan. Mereka terbiasa 

menyebut cara tabel dengan cara bagan. Berikut ini adalah cara bagan yang 

digunakan siswa untuk menentukan FPB: 

 

Gambar 4.5 Contoh cara bagan yang digunakan siswa untuk menentukan FPB  

Sedangkan, guru menjelaskan cara tabel yang digunakan untuk menentukan FPB 

seperti berikut ini: 
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Gambar 4.6 Contoh yang digunakan guru dalam menentukan FPB menggunakan 

cara tabel 

 

Untuk itu, guru menjelaskan kepada mereka tentang cara tabel terlebih 

dahulu, “Anak-anak, sekarang coba lihat cara tabel ini. Kalau mencari FPB 

dengan cara tabel, kalian perlu membuat tabel perkalian kedua bilangan lalu dicari 

FPB nya. Faktor terbesar yang sama dari kedua tabel yang kalian buat itu adalah 

FPB nya”. Kemudian seorang siswa bertanya, “Bu, terus kita mengerjakannya di 

lembar yang ini?”. Guru menjawab, “Ini adalah lembar yang menunjukkan tujuan 

kalian. Sekarang kalian menuliskan apa saja yang akan kalian cari, lalu dibagi 

tugasnya untuk setiap anak. Bisa dipahami?”, siswa pun menjawab dengan 

serempak, “Bisa Bu.”. 

Guru membimbing diskusi kelompok dan membagikan komik 

Saat membimbing kelompok, guru juga menemui ada kelompok yang 

kesusahan untuk menganalisis masalah dan menentukan penyelesaian masalah. 

Oleh karena itu, guru membagikan KOMET D kepada siswa agar dapat 

membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Komik ini berisi informasi yang 

cukup membantu siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. 
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Gambar 4.7 Contoh materi dalam KOMET D 

Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru 

Setelah membagikan KOMET D, guru menginstruksikan kepada siswa 

untuk membaca komik tersebut, “Anak-anak, sekarang kalian sudah mendapatkan 

KOMET D. Kalian bisa menggunakan informasi yang terdapat dalam komik 

untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian diskusikan. Ada yang 

ditanyakan?”. Lalu, DI bertanya, “Bu, kita boleh menyontek cara (mengerjakan) 

yang ada di komik ini Bu?”. Guru menjawab, “Boleh, silakan kalian melihat cara 

penyelesaian pada komik. Tidak harus sama, tapi yang penting kalian bisa 

memanfaatkan komik ini untuk menyelesaikan tugas kalian.”. 
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Gambar 4.8 Siswa mencari informasi tambahan dari KOMET D 

Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun 

laporan 

Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah yang mereka anggap 

paling tepat dan menyusun laporan kelompok. Laporan kelompok tersebut mereka 

tulis pada lembar terakhir dalam KOMET C. Guru meminta setiap kelompok 

untuk mengecek ulang laporan mereka sebelum dipresentasikan di depan kelas, 

“Anak-anak, sekarang cek kembali laporan yang kalian buat. Setelah itu, salah 

satu anggota kelompok bersiap untuk membacakan laporan kelompok di depan 

kelas.”. 

Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok 

Guru meminta setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk 

mempresentasikan laporan kelompok mereka. Perwakilan kelompok yang maju 

adalah AY, SI, ZA, RI, DA, RA, dan IR. Mereka memperlihatkan laporan 

kelompoknya dan menjelaskan secara singkat apa isi laporan mereka.  
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Gambar 4.9 Siswa mempresentasikan laporan diskusi kelompok 

Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok  

Guru mengkonfirmasi setiap laporan kelompok dan memberikan penguatan, 

“Sudah betul jawaban dari kalian, ada yang menggunakan pohon faktor dan ada 

yang menggunakan tabel untuk menyelesaikan masalah ini. Semua menjawab 

banyaknya kotak yang diperlukan Ibu ada 8 buah, berarti semua kelompok 

menjawab dengan tepat. Beri tepuk tangan yang meriah!”. Kemudian, guru 

mengajak siswa untuk memperhatikan cara-cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah tersebut.  

Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok yang 

ada 

Guru mengajak siswa yang lain untuk mencermati laporan dari kelompok 

yang dipresentasikan di depan kelas. Kemudian, siswa diarahkan untuk dapat 

membandingkan setiap cara dan langkah penyelesaian masalah beberapa 

kelompok, “Anak-anak, sekarang kita perhatikan laporan kelompok yang ada di 
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depan. Kelompok AY, ZA, dan RI menggunakan cara tabel. Mereka membuat 

tabel perkalian dari 48 dan 40, kemudian diperoleh bahwa faktor terbesar yang 

terdapat pada kedua tabel adalah 8. Mereka menentukan FPB dari 48 dan 40 

adalah 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (i)  (ii) 

Gambar 4.10 Contoh penyelesaian masalah menggunakan (i) cara tabel dan (ii) 

cara pohon faktor 

 

Lalu, bagaimana dengan kelompok SI, DA, RA, dan IR? Mereka menggunakan 

cara pohon faktor. Diperoleh faktorisasi prima dari 48 adalah 2
4
 × 3 dan 40 adalah 

2
3
 × 5. Jadi, FPB dari 48 dan 40 adalah 8. Dari kedua cara tersebut diketahui 

bahwa jumlah kotak terbanyak yang diperlukan ibu adalah 8 buah.”. 

Setelah guru mengajak siswa membandingkan cara penyelesaian setiap 

kelompok, kemudian guru bersama siswa mencoba untuk menentukan cara yang 

dianggap paling mudah. Guru bertanya, “Menurut kalian, untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan FPB, cara manakah yang lebih mudah?”. Ternyata 
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para siswa lebih suka menggunakan cara pohon faktor untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan FPB, misalnya pada masalah membagi sama 

banyak beberapa kumpulan benda dalam jumlah yang berbeda. 

4) Kegiatan Penutup 

Guru mengajak siswa untuk membuat simpulan yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dan siswa menyimpulkan mengenai 

cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan FPB, yaitu menggunakan tabel dan pohon faktor/faktorisasi prima. 

Kemudian, guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan para siswa. Setelah 

siswa mengerjakan soal evaluasi, guru menutup pelajaran dan mengucapkan 

salam. 

 

Pertemuan Kedua 

1) Pra kegiatan 

Guru menyiapkan komik dan mengkondisikan siswa untuk belajar 

Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan komik yang digunakan 

(KOMET B, KOMET C, dan KOMET D) lalu meminta siswa merapikan meja 

dan kursi mereka. Kemudian, guru memasang “papan bintang” di depan kelas. 

Papan bintang merupakan suatu variasi pemberian penguatan dan mengelola kelas 

yang digunakan untuk mempermudah guru dalam mengkondisikan siswa. Papan 

bintang memiliki 4 kolom, yaitu kolom 1 sampai 4. Kolom tersebut mewakili 

baris tempat duduk siswa; kolom 1 untuk baris 1, kolom 2 untuk baris 2, dan 

seterusnya. Setiap kolom memiliki 5 buah bintang. Peraturannya, apabila siswa 
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pada baris tertentu menimbulkan kegaduhan, tidak tertib, atau tidak 

memperhatikan guru selama pembelajaran berlangsung, maka bintang pada baris 

tersebut akan dihitamkan oleh guru. Di akhir pelajaran, baris dengan jumlah 

bintang yang masih utuh terbanyak menjadi “baris terbaik” pada hari itu dan 

mendapat reward atau penguatan dari guru.  

 

Gambar 4.11 Papan bintang yang digunakan guru 

Guru mengucapkan salam dan menyampaikan peraturan dalam penggunaan 

papan bintang, “Anak-anak, Ibu sudah mempunyai empat bintang untuk setiap 

baris. Nah, kalau kalian gaduh nanti bintang kalian akan hilang sedikit demi 

sedikit. Bila kalian tenang, bintang kalian tidak akan dihitamkan.”. Selanjutnya, 

ketua kelas memimpin siswa yang lain untuk berdoa dan guru mengecek 

kehadiran siswa. 
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Gambar 4.12 Guru menyiapkan papan bintang yang ditempel di papan tulis 

2) Kegiatan Pendahuluan 

Guru mengawali pembelajaran dengan melakukan apersepsi. Guru 

memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa, “Anak-anak, kemarin kita sudah 

belajar mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan FPB. Nah, siapa 

yang bisa memberikan contoh masalah yang berkaitan dengan FPB?”. Sebagian 

siswa mengangkat tangannya dan antusias untuk menjawab pertanyaan dari guru. 

Kemudian, GI mencoba menjawab, “Itu bu, misalnya punya buku dan pulpen, 

nanti dimasukkan ke kotak.”. Guru mengkonfirmasi jawaban dari GI, “Ya, betul. 

Kita bisa menggunakan FPB untuk menentukan kotak terbanyak yang bisa dipakai 

untuk membungkusnya.”. Supaya siswa lebih bersemangat mengikuti pelajaran, 

guru mengajak siswa untuk melakukan “tepuk kelas 5”. Tepuk kelas 5 merupakan 

salah satu variasi tepuk yang digunakan guru untuk memotivasi siswa dan 

mengkondisikan siswa agar fokus dan bersemangat untuk belajar. 

Tepuk kelas 5 

(prok-prok-prok) pintar 

(prok-prok-prok) cerdas 



139 

 

 

 

(prok-prok-prok) semangat 

(prok-prok-prok) Keep smile! 

Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Guru 

menuliskan di papan tulis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Siswa akan diarahkan 

untuk menyelesaikan masalah menggunakan lebih dari satu cara penyelesaian. 

3) Kegiatan Inti 

Guru membagikan komik kepada siswa 

Guru membagikan KOMET B kepada siswa. Komik ini mengajak siswa 

untuk mengecek penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan FPB 

menggunakan faktorisasi prima. Didalamnya disajikan cerita mengenai Pak Tardi 

yang memiliki 20 ikat bayam dan 30 buah jagung.  

Pak Tardi meminta pegawainya untuk membuat paket sayuran dan 

menjualnya seharga Rp 7.000,00 per paket. Pak Tardi menginginkan pegawainya 

membuat paket sayuran sebanyak mungkin dengan isi yang sama pada setiap 

paketnya. Ternyata, pegawai tersebut hanya membuat 5 paket sayuran dan terjual 

dengan harga Rp 35.000,00. 

Permasalahannya terletak pada jumlah paket sayuran terbanyak yang dapat 

dibuat dan jumlah seluruh penjualan paket sayuran tersebut, apakah sudah sesuai 

dengan perintah Pak Tardi atau belum. Melalui langkah-langkah yang terdapat 

dalam komik ini, siswa diharapkan mampu menyelesaikan tipe soal seperti ini 

dengan tepat dan mampu mengecek contoh penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan FPB di kehidupan sehari-hari. 
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Gambar 4.13 Contoh masalah dalam KOMET B yang dilengkapi oleh siswa 
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Siswa melengkapi komik dan membandingkan hasilnya dengan komik 

yang asli 

Guru meminta siswa untuk menuliskan identitas diri siswa berupa nama, 

kelas, dan nomor presensi pada halaman depan KOMET B. Selanjutnya, guru 

menyampaikan petunjuk melengkapi komik. Secara keseluruhan, siswa 

memperhatikan guru dalam menyampaikan petunjuk melengkapi komik. Tetapi, 

saat siswa mulai melengkapi komik, keadaan kelas menjadi gaduh karena mereka 

berteriak memanggil guru dan meminta guru membimbing mereka secara individu 

dalam melengkapi komik. KA, YI, RI, dan SI maju menghampiri guru dan 

meminta guru untuk membantu mereka melengkapi komik. Hal ini karena mereka 

kurang cermat membaca dialog di dalam komik sehingga terdapat kesalahan 

dalam mengisi bagian yang kosong. Misalnya, YI melewatkan beberapa bagian 

yang kosong saat melengkapi komik. 

Untuk mengendalikan suasana kelas yang gaduh, guru memanfaatkan papan 

bintang yang ditempel di papan tulis. Guru menghitami bintang yang ada pada 

baris ketiga dan keempat, hal ini karena baris tersebut terlihat paling gaduh dan 

kurang memperhatikan guru. Melihat bintang mereka dihitamkan oleh guru, siswa 

yang berada pada baris ketiga dan keempat menjadi tenang dan memperhatikan 

guru. Beberapa diantara mereka mengingatkan temannya untuk diam dan 

menghadap ke depan. 
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Gambar 4.14  Siswa mengikuti pelajaran dengan tenang dan memperhatikan guru 

Guru mengawasi para siswa yang sedang melengkapi komik. Karena masih 

banyak yang kurang paham, guru membimbing siswa secara klasikal, “Anak-

anak, mohon perhatiannya! Coba buka halaman keempat, disitu Fina mencari 

faktorisasi prima dari 20 dan 30. Nah, faktorisasi prima bisa dicari dengan 

membuat pohon faktornya dahulu. Sekarang, kalian membuat pohon faktornya, 

lalu mengisikan faktorisasi primanya pada komik ini ya.”.  

Setelah melengkapi komik, kemudian guru memberikan kesempatan bagi 

KA, AD, dan YI untuk maju ke depan secara bergantian menyampaikan jawaban 

mereka. KA berkata, “Dari cerita di atas, diketahui bahwa Pak Tardi memiliki 20 

ikat bayam dan 30 buah jagung. Kemudian, akan dibuat paket sayuran dalam 

jumlah terbanyak yang memungkinkan untuk dibuat. Setiap paket isinya sama 

banyak.” Jawaban dari KA mengenai banyaknya bayam dan jagung yang dimiliki 

Pak Tardi sudah tepat, yaitu 20 ikat bayam dan 30 buah jagung.  

Selanjutnya, giliran AD untuk menjawab faktorisasi prima dari 20 dan 30, 

“Faktorisasi prima dari 20 adalah 2
2
 × 5, sedangkan 30 adalah 2 × 3 × 5.”. Guru 

menanyakan kepada siswa yang lain mengenai jawaban dari AD, “Anak-anak, 
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apakah jawaban AD betul?”. Siswa yang lain menjawab dengan lantang, “Sudah 

Bu.”. Guru mengkonfirmasi jawaban AD dan memberinya tepuk tangan. 

Setelah AD, YI maju ke depan untuk menyampaikan jawabannya, “Dari 

faktorisasi prima tersebut, maka diketahui bahwa FPB dari 20 dan 30 adalah 10. 

Selanjutnya, kita menggunakan FPB dari 20 dan 30 tersebut sebagai jumlah paket 

sayuran terbanyak yang dapat dibuat. Jadi, kita dapat membuat 10 paket sayuran.” 

Guru menanggapi jawaban YI, “Bagaimana kamu menentukan FPB dari 20 

dan 30, YI?”. Lalu, YI menjawab pertanyaan guru, “FPB nya didapat dari 2 × 5, 

hasilnya 10 Bu.”. Kemudian, YI melanjutkan menjawab, “Uang yang seharusnya 

diperoleh dari penjualan paket sayuran adalah 10 × Rp 7.000,00 = Rp 70.000,00.” 

Setelah KA, AD, dan YI menyampaikan jawaban mereka, guru mengulas 

kembali jawaban yang diberikan siswa dan menjelaskan keterkaitan jawaban 

mereka dengan cerita pada KOMET B. Guru berkata, “Anak-anak, berdasarkan 

jawaban kalian, seharusnya uang yang diperoleh Pak Tardi dari penjualan paket 

sayuran adalah Rp 70.000,00. Sehingga, total uang yang dikumpulkan pegawai 

Pak Tardi sebanyak Rp 35.000,00 kurang tepat. Nah, hal ini merupakan salah satu 

penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membagi sama banyak”. 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan membagikan komik 

Guru membentuk tujuh kelompok beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa 

per kelompok. Untuk memudahkan siswa mengetahui anggota kelompoknya, guru 

juga menempelkan daftar nama kelompok di papan tulis. Guru juga menentukan 

letak meja masing-masing kelompok dan memberikan nomor di tiap kelompok. 
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Kemudian, siswa mulai berkelompok dan siap untuk berdiskusi bersama 

kelompoknya.  

Beberapa siswa belum menempati tempat duduk sesuai kelompoknya dan 

masih berdiri sambil berbicara dengan temannya, misalnya EN, SI, NI, ZA, dan 

CE. Guru mengkondisikan para siswa agar siap mengikuti diskusi, “Yang sudah 

duduk bersama kelompoknya dan tenang akan Ibu beri stiker, kalau masih sibuk 

bermain dengan temannya tidak Ibu beri stiker.”. Guru membagikan stiker kepada 

kelompok yang sudah tenang dan meminta setiap kelompok untuk menyiapkan 

buku dan alat tulis. 

 

Gambar 4.15  Guru membagikan stiker pada kelompok yang tenang 

Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas 

Pada langkah ini, guru menyampaikan materi tentang bagaimana 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Penjelasan ditekankan 

pada cara-cara yang dapat digunakan siswa dalam mencari FPB, yaitu 

menggunakan cara tabel dan cara pohon faktor. Sebelumnya, guru mengajak 

anak-anak untuk melakukan “tepuk kelas 5” supaya mereka lebih bersemangat.  
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Saat guru menjelaskan, DI mengajukan pertanyaan, “Bu, kalau cara tabel itu 

gimana Bu?”. Guru menjawab pertanyaan DI, tetapi sebelumnya guru mencoba 

melemparkan pertanyaan tersebut kepada siswa yang lain. Salah satu siswa, AL, 

mencoba menjawab pertanyaan DI, “Cara tabel itu yang pakai tabel perkalian, 

terus nanti dicari yang sama.”. Guru mengkonfirmasi jawaban dari AL, “Ya, 

sudah hampir betul jawaban AL. Jadi, kita bisa menggunakan tabel perkalian 

untuk mencari FPB. Setelah membuat tabel perkalian dari dua atau tiga bilangan, 

lalu cari faktor yang sama dengan nilai terbesar. Nah, itu yang disebut FPB.”. 

Pada KOMET C yang sudah dibagikan guru pada tiap kelompok terdapat 

sebuah permasalahan. Setiap kelompok akan mendiskusikan masalah tersebut dan 

membuat dua penyelesaian yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Masalah dalam KOMET C yang diselesaikan siswa 
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Masalah dalam KOMET C yang didiskusikan oleh setiap kelompok adalah: 

Pak Tono mengunjungi sebuah toko peralatan olahraga. Disana ia membeli 

terdapat 18 bola sepak dan 21 bola pingpong. Bola-bola tersebut akan dikemas 

oleh Pak Tono sebagai paket hadiah untuk muridnya. Pak Tono ingin membuat 

paket hadiah dalam jumlah terbanyak dengan isi yang sama. Berapakah 

banyaknya paket hadiah yang dibuat Pak Tono? Lalu, apa isi setiap paket hadiah 

tersebut? 

Guru meminta IR dan YA untuk membacakan dialog dalam KOMET C 

secara bergantian, IR berperan sebagai Fina dan YA berperan sebagai Rio. Setelah 

mereka selesai membaca dialog dalam komik, kemudian guru membimbing siswa 

secara klasikal untuk merumuskan masalah, “Sekarang kita buka lembar “apa 

masalahnya?”. Di lembar ini, kalian harus menuliskan masalah apa yang muncul 

dari cerita tadi. Siapa yang dapat menyebutkan masalah yang dihadapi Rio dan 

Fina?”. Siswa terlihat berpikir dan belum ada yang berani menjawab pertanyaan 

dari guru. Setelah guru menawarkan kesempatan menjawab untuk kedua kalinya, 

DE mengangkat tangan dan menjawab, “Mencari jumlah paket hadiah Pak Tono, 

Bu.”. Guru melengkapi jawaban yang disampaikan DE, “Betul, memang yang 

dicari adalah banyaknya paket hadiah yang akan dibuat Pak Tono. Tetapi, coba 

perhatikan, berapa bola sepak dan bola pingpong yang tersedia? Nah, dalam 

membuat rumusan masalah harus lengkap ya, kalian sebutkan dulu yang akan 

dicari dan sebutkan juga yang diketahui. Misalnya, berapa banyaknya paket 

hadiah yang akan dibuat Nino dari 12 pak biskuit dan 24 kaleng susu?”. 

Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat 

Saat menganalisis masalah, beberapa kelompok mulai menimbulkan 

kegaduhan dan kurang bekerjasama. Hal ini dapat dilihat pada kelompok YA dan 
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GI. Pada kelompok YA, EN dan YA sering sekali mengajak temannya mengobrol 

dan mengganggu teman yang sedang mengerjakan. Sedangkan pada kelompok GI, 

GI terlihat menyendiri dan tidak membantu temannya mengerjakan tugas. Melihat 

hal tersebut, guru menegur dengan menghampiri meja mereka dan membimbing 

mereka untuk mulai menganalisis masalah tersebut dan menyampaikan 

pendapatnya di dalam diskusi kelompok. Guru juga menghampiri kelompok SI 

dan menegur mereka, “Kalian tidak boleh gaduh ya, nanti mengganggu kelompok 

yang lain. Sekarang Ibu mau melihat apa yang sudah kalian kerjakan, rumusan 

masalahnya mana?”. Kemudian, CE menunjukkan rumusan masalah yang sudah 

dibuat, “Ini Bu, mencari banyaknya paket hadiah yang dibuat dari 18 bola sepak 

dan 21 bola pingpong.”. Guru membimbing kelompok dalam menganalisis 

masalah, “Coba dibuka lagi halaman yang depan, kalian harus membuat dua 

penyelesaian yang berbeda untuk masalah ini, lalu rumusan masalahnya 

dilengkapi lagi. Dari cerita ini, yang ditanyakan apa saja?”. SI menjawab, 

“Banyaknya paket dan apa isi tiap paket Bu.”. Guru mengkonfirmasi jawaban SI, 

“Betul. Lanjutkan diskusi kalian dengan memikirkan hal-hal yang kalian ketahui 

dari masalah tersebut. Nanti, kalian akan menuliskannya pada lembar “gagasan 

yang kamu peroleh”. 

Kelompok SI, GI, dan RI terlihat kurang aktif dalam diskusi kelompok. 

Hanya satu atau dua orang saja yang mau berpendapat dalam diskusi kelompok. 

Dari 3 kelompok tersebut, siswa yang terlihat fokus dan aktif berdiskusi ialah SI, 

ZE, DE, KA, IQ, dan AY. SI dan DE sudah cukup baik dalam menyampaikan 

pendapat mereka saat berdiskusi dan mencatat hal-hal yang penting. Sedangkan 
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beberapa siswa yang kurang aktif, misalnya GI dan RI, mereka asyik bermain 

kertas dan mengobrol dengan temannya. Hal ini berpengaruh pada kerjasama 

kelompok yang masih minim, sehingga anggota yang lain tidak tahu langkah-

langkah yang dilalui dalam menyelesaikan masalah ini. 

Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok 

Setelah melakukan curah pendapat bersama anggota kelompok yang lain, 

siswa diminta untuk menuliskan gagasan atau hal-hal yang mereka ketahui pada 

lembar yang telah disediakan. Dalam lembar ini, diharapkan mereka dapat 

menuliskan hal-hal yang mereka ketahui dari permasalahan dan menentukan hal-

hal yang perlu untuk mereka cari selanjutnya. Proses pemecahan masalah ini perlu 

dilakukan dengan runtut agar siswa benar-benar paham dan dapat menyelesaikan 

permasalahan secara tepat.  

 
Gambar 4.17 Guru membimbing siswa dalam menganalisis masalah 

Guru menghampiri kelompok DA dan mengecek pekerjaan mereka. Diskusi 

dalam kelompok ini cukup baik, DA yang awalnya pendiam sekarang berani 

untuk berpendapat dan bertanya apabila kurang jelas. Guru bertanya kepada DV, 

“Ibu mau melihat lembar “gagasan yang kamu peroleh”, apa saja yang sudah 
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kalian tulis?”. Kemudian, DV menjawab sambil menunjukkan pekerjaan mereka, 

“Ini Bu. Pak Tono punya 18 bola sepak dan 21 bola pingpong. Mau dibuat hadiah, 

terus ditanyakan jumlah paketnya Bu.”. Anggota kelompok yang lain 

mendengarkan saat DV menjawab, lalu DA menambahkan, “Nanti dicari FPB nya 

dulu Bu.”.  

Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran 

Guru membimbing setiap kelompok untuk memformulasikan tujuan 

pembelajaran. Tujuan ini mempengaruhi cara penyelesaian yang mereka gunakan 

dalam menyusun laporan kelompok. Beberapa kelompok sudah melakukan 

diskusi dengan baik, mereka saling bekerjasama dalam mengerjakan tugas dan 

tidak membuat kegaduhan. Misalnya, pembagian tugas pada kelompok NU. 

Tujuan pembelajaran yang mereka buat adalah (1) mencari FPB menggunakan 

pohon faktor; (2) mencari FPB menggunakan tabel; dan (3) menghitung dan 

mengecek kembali.  

Guru membimbing diskusi kelompok dan membagikan komik 

Guru berkeliling sambil menegur beberapa siswa yang mengajak temannya 

bermain atau melemparkan kertas di bagian belakang kelas. Kelompok KA sedang 

menyelesaikan soal sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ditentukan.  

Saat mencari FPB menggunakan pohon faktor, mereka menentukan 

faktorisasi prima dari 18 dan 21. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 × 3
2
, 

sedangkan faktorisasi prima dari 21 adalah 3 × 7. Lalu, diketahui bahwa faktor 

persekutuan terbesarnya adalah 3. Kemudian, guru melihat cara menentukan FPB 

menggunakan tabel.  
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Gambar 4.18 Contoh penyelesaian masalah tentang FPB menggunakan cara 

pohon faktor dan bagan yang dibuat siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Materi dalam KOMET D 

Guru membimbing kelompok KA agar menggunakan cara tabel seperti yang 

sudah dijelaskan guru sebelumnya. Selanjutnya, guru membagikan KOMET D 
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kepada setiap kelompok. Komik ini berisi contoh penggunaan cara tabel dan 

pohon faktor untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. 

Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru 

Komik yang sudah dibagikan guru kemudian dibaca setiap kelompok dan 

digunakan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat 

membandingkan penyelesaian masalah yang mereka buat dengan contoh yang ada 

pada komik. Saat guru berkeliling, NI bertanya kepada guru, “Bu, aku bingung 

mengerjakan yang ini.”. Kemudian, guru menghampiri NI yang sedang 

menentukan isi tiap paket hadiah. Menurut NI, Pak Tono dapat membuat 3 paket 

hadiah. Guru membimbing NI mengerjakan tugasnya, “Nah, kalau Pak Tono 

mempunyai 18 bola sepak dan 21 bola pingpong, dan Pak Tono ingin 

memasukkannya ke dalam 3 paket, apa yang Pak Tono lakukan?”. Lalu, NI 

menjawab, “Dibagi ya, Bu?”. Guru menjelaskan kepada NI, “Ya, Pak Tono bisa 

membaginya. Jadi, nanti banyaknya bola sepak dan bola pingpong dibagi dengan 

3.”. 

Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun 

laporan 

Setiap kelompok mulai menyusun laporan kelompok yang akan 

dipresentasikan di depan kelas. Guru meminta siswa untuk segera menyelesaikan 

laporan kelompok karena waktu yang diberikan hampir habis. Guru berkeliling 

dan mengecek hasil diskusi setiap kelompok. 
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Gambar 4.20 Contoh laporan yang dibuat kelompok KA 

Kelompok KA, IR, dan GI menyusun pemecahan masalah dengan baik, hal 

ini ditunjukkan dengan langkah-langkah yang digunakan dalam pemecahan 

masalah sudah tepat. Pemecahan masalah diawali dengan mencari FPB dari 18 

dan 21 menggunakan cara pohon faktor dan tabel. Kemudian, mereka menentukan 

banyaknya paket hadiah yang dibuat Pak Tono, yaitu 3. Lalu, mereka menentukan 

isi dari setiap paket hadiah, yaitu dengan membagi jumlah bola sepak dan bola 

pingpong dengan banyaknya paket hadiah. Jadi, diperoleh banyaknya paket 

hadiah yang dibuat adalah 3, dimana setiap paket berisi 6 bola sepak dan 7 bola 

pingpong. 

Kelompok NU, SI, RI, dan DA belum selesai dalam menyusun laporan. 

Keempat kelompok tersebut kurang memperhatikan waktu yang tersisa dalam 

berdiskusi. Kelompok SI dan RI cukup gaduh dan beberapa anggotanya kurang 

bekerjasama. Sedangkan kelompok DA, hanya DA dan DV yang nampak aktif 

mengerjakan tugas. Hal ini menyebabkan mereka agak kesulitan untuk 
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menyelesaikan laporan. Penyelesaian yang mereka susun baru sampai pada 

menentukan FPB dari 18 dan 21. Oleh karena itu, guru memotivasi ketiga 

kelompok tersebut supaya segera menyelesaikan laporan, “Ayo segera 

diselesaikan laporannya, nanti kalian akan membacakannya di depan kelas. 

Temannya dibantu membuat laporan ya.”  

Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok 

Setiap kelompok sudah selesai menyusun laporan. Guru mempersilakan 

setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan menyampaikan laporan 

kelompoknya. Guru meminta para siswa untuk kembali duduk seperti semula 

(sebelum berkelompok) agar mereka lebih mudah memperhatikan temannya yang 

akan mempresentasikan laporan kelompok. Tujuh siswa yang menjadi perwakilan 

kelompok ialah AL, WA, EN, NI, RI, SI, dan DV. Dari laporan yang 

dipresentasikan, diketahui bahwa cara yang dipilih siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan FPB adalah cara pohon faktor dan cara tabel. 

Setelah membacakan laporan, perwakilan setiap kelompok menempelkan laporan 

mereka di papan tulis. Guru memberikan stiker kepada perwakilan kelompok 

sebagai penghargaan (reward). 

Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok 

Guru mengkonfirmasi laporan setiap kelompok bersama siswa. Hal ini 

dimaksudkan agar guru mengetahui respon siswa terhadap pekerjaan temannya 

yang lain. Selain itu, guru juga dapat mengecek pemahaman siswa secara klasikal 

terhadap materi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FPB ini. Beberapa 
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siswa terlihat asyik bermain bersama temannya di pojok belakang kelas. Mereka 

adalah YI, EN, RI, dan ER. Keempat siswa tersebut kurang memperhatikan guru 

dan semakin menimbulkan kegaduhan dalam kelas. Guru menghitamkan bintang 

di barisan kesatu dan kedua pada papan bintang untuk mengkondisikan siswa. 

Kemudian, guru meminta siswa untuk tenang dan mendengarkan penjelasan dari 

guru. 

Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok yang 

ada 

Setelah mengkonfirmasi laporan kelompok yang dipresentasikan, guru 

membimbing siswa untuk membandingkan beberapa laporan kelompok. Guru 

mengajak siswa membandingkan bagaimana cara menyelesaikan masalah 

menggunakan pohon faktor dan tabel. Siswa perlu dibimbing agar benar-benar 

memahami langkah-langkah dalam mengerjakan soal menggunakan pohon faktor 

atau tabel. Guru bertanya, “Anak-anak, jika sudah diketahui faktorisasi primanya, 

lalu bagaimana cara menentukan FPB nya?”. Kemudian, DE menjawab, “Faktor 

yang sama yang punya pangkat terkecil Bu.”. Siswa yang lain terlihat setuju 

dengan jawaban dari DE. Guru memberikan tepuk tangan kepada DE yang berani 

menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua yang 

menanyakan isi dari setiap paket hadiah, guru bertanya kepada siswa, “Lalu, 

bagaimana kita tahu isi dari setiap paket yang dibuat?”. Salah seorang siswa, DA, 

menjawab pertanyaan dari guru, “Bola pingpong dan bola sepaknya dibagi dengan 

tiga, Bu.”. Guru memahami maksud dari jawaban DA, yaitu jumlah bola sepak 
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dan bola pingpong dibagi dengan tiga, dimana tiga adalah jumlah paket hadiah 

yang dibuat.  

4) Kegiatan Penutup 

Setelah guru membimbing siswa membandingkan laporan kelompok yang 

dipresentasikan, guru bersama siswa menyusun simpulan dari pembelajaran yang 

telah berlangsung. Guru mengarahkan siswa untuk dapat menyebutkan ciri-ciri 

masalah yang berkaitan dengan FPB, misalnya masalah membagi sama banyak. 

Selain itu, siswa juga menyebutkan bagaimana cara dalam menentukan FPB, baik 

menggunakan cara pohon faktor atau cara tabel. Guru juga menyampaikan hal-hal 

penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB, misalnya 

aturan dalam menentukan FPB menggunakan pohon faktor (faktor persekutuan 

dengan pangkat terkecil yang digunakan untuk menghitung FPB, bukan pangkat 

terbesar). 

Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa. Soal evaluasi ini 

dikerjakan siswa secara individual dan diberi waktu sekitar 20 menit. Kemudian, 

guru mengumpulkan jawaban siswa dan menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

4.1.1.3 Observasi 

4.1.1.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran Matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I dapat 

disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini: 
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Tabel 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No. Indikator Keterampilan Guru 
Skor Skor  

Rata-rata Pertemuan I Pertemuan II 

1. Melaksanakan kegiatan pendahuluan 2 4 3 

2. 
Melakukan eksplorasi atau pengenalan 

dengan melengkapi komik 
2 3 2,5 

3. 
Menyampaikan materi dan mengklarifikasi 

konsep yang belum jelas 
2 3 2,5 

4. 
Membimbing siswa merumuskan dan 

menganalisis masalah 
3 3 3 

5. Membimbing diskusi kelompok 3 3 3 

6. Menggunakan komik dalam pembelajaran 3 3 3 

7. Memberikan penguatan 3 3 3 

8. Mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok 2 2 2 

9. Melaksanakan kegiatan penutup 2 2 2 

Jumlah 22 26 24 

Kategori Baik Baik Baik 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika yang menerapkan Problem Based Learning 

menggunakan komik pada siklus I memperoleh skor rata-rata 24 dengan kategori 

baik (B). Berikut ini diuraikan hasil observasi untuk setiap indikator keterampilan 

guru yang digunakan pada siklus I: 

1) Melaksanakan kegiatan pendahuluan 

Guru melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan mengkondisikan siswa, 

melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa. 

Pertemuan I mendapat skor 2 dan  pertemuan II mendapat skor 4 . Pada pertemuan 

I, guru telah mengkondisikan siswa supaya siap belajar dan melakukan apersepsi 

dengan memberikan pertanyaan tentang bilangan prima. Namun, guru belum 

menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa dan belum terlihat memotivasi 

siswa untuk semangat belajar.  Guru hanya menuliskan “menentukan FPB” di 
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papan tulis dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang cakupan materi 

yang diajarkan. Pada pertemuan II, keempat deskriptor sudah tampak. Hal ini 

ditunjukkan guru dengan penggunaan “papan bintang” yang dirancang untuk 

mengkondisikan siswa.  Siswa berusaha untuk mempertahankan bintangnya 

dengan bersikap tenang serta memperhatikan guru. Selain itu, guru melakukan 

apersepsi dengan baik. Sebagian besar siswa mengangkat tangannya hendak 

menjawab pertanyaan guru. Guru mengajarkan siswa melakukan “tepuk kelas 5” 

supaya siswa lebih bersemangat mengikuti pelajaran. 

2) Melakukan eksplorasi atau pengenalan dengan melengkapi komik 

Guru melakukan eksplorasi dengan mengajak siswa untuk melengkapi 

KOMET B yang sudah dibagikan oleh guru. Komik ini berisi tentang 

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Skor pada pertemuan 

I adalah 2, sedangkan pertemuan II memperoleh skor 3. Guru sudah menjelaskan 

cara melengkapi komik dan membimbing siswa dalam melengkapi komik pada 

pertemuan I dan II. Namun, pada pertemuan I, guru jarang memberikan penguatan 

dan kesempatan bertanya bagi siswa. Hal ini diperbaiki oleh guru pada pertemuan 

II dimana guru sudah memberikan penguatan kepada siswa, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Misalnya, saat AD menjawab dengan benar guru memberikan 

tepuk tangan, dan saat YI menjawab dengan benar guru mengatakan “Bagus YI, 

jawabannya benar”.  

3) Menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep yang belum jelas 

Dalam melaksanakan pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi atau 

konsep kepada siswa menggunakan contoh konkret yang relevan dengan tujuan 
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pembelajaran dan disampaikan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh 

siswa. Pertemuan I memperoleh skor 2 dan pertemuan II mendapat skor 3. 

Deskriptor yang tampak pada pertemuan I adalah memberi contoh konkret yang 

berkaitan dengan materi dan memberi motivasi. Pada pertemuan I, penjelasan 

guru terhadap pertanyaan siswa tentang operasi hitung campuran sudah 

menggunakan contoh nyata, namun kalimat yang digunakan masih susah 

dipahami beberapa siswa. Sedangkan, pada pertemuan II deskriptor yang belum 

tampak adalah menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Pada pertemuan ini, 

guru sudah menjelaskan kepada siswa mengenai cara tabel. Guru menggunakan 

contoh masalah membagi sama banyak yang sesuai dengan materi ajar serta 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran.  

4) Membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah 

Dalam merumuskan dan menganalisis masalah, guru perlu memberi 

petunjuk atau contoh rumusan masalah yang tepat dan membimbing siswa 

merumuskan masalah serta menganalisis masalah. Skor yang diperoleh pada 

pertemuan I sama dengan pertemuan II, yaitu 3. Deskriptor yang belum tampak 

adalah memberi contoh rumusan masalah. Pada pertemuan I, guru membimbing 

siswa untuk menuliskan rumusan masalah tentang banyaknya kotak yang 

diperlukan ibu untuk membungkus 48 kue donat dan 40 permen. Pada pertemuan 

II, guru membimbing siswa dalam merumuskan masalah tentang paket hadiah Pak 

Tono dan isi dari setiap paket. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

apa masalah yang ada pada KOMET C, kemudian DE menjawab pertanyaan dari 

guru. Guru memberikan contoh rumusan masalah kepada siswa, namun contoh 
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tersebut kurang dimengerti oleh siswa. Hal ini menyebabkan rumusan masalah 

yang dibuat oleh siswa perlu diperbaiki lagi. 

5) Membimbing diskusi kelompok 

Pertemuan I memperoleh skor 3 dengan satu deskriptor yang belum tampak, 

yaitu memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kelompok. Guru telah 

berupaya memusatkan perhatian siswa dalam diskusi kelompok dan membantu 

siswa merumuskan atau menganalisis masalah. Guru juga mengkonfirmasi diskusi 

siswa bila terdapat perbedaan pendapat antarsiswa. Pertemuan II juga memperoleh 

skor 3, tetapi deskriptor yang belum tampak adalah mengawasi dan menengahi 

jalannya diskusi. Berbeda dengan pertemuan I, pada pertemuan II guru sudah 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kelompok dengan membagikan 

stiker bagi siswa yang mau bekerjasama dalam kelompok. Namun, guru kurang 

mengawasi jalannya diskusi beberapa kelompok karena beberapa kelompok cukup 

gaduh.  

6) Menggunakan komik dalam pembelajaran 

Dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning 

menggunakan komik ini, guru menyiapkan 4 seri komik (KOMET A-D) untuk 

setiap pertemuan. Komik-komik tersebut memiliki tujuan yang beragam, misalnya 

KOMET B untuk mengeksplorasi pengetahuan siswa melalui kegiatan 

melengkapi komik. Pertemuan I dan II memperoleh skor yang sama untuk 

indikator menggunakan komik dalam pembelajaran, yaitu 3. Guru sudah 

menjelaskan cara menggunakan komik, membimbing siswa menemukan 

informasi dari komik, dan menyusun laporan kelompok pada lembar yang tersedia 
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di dalam komik. Deskriptor yang tidak tampak adalah memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. Kegiatan bertanya yang dimaksud adalah bertanya tingkat lanjut, 

misalnya siswa menemukan masalah baru yang muncul setelah ia membaca 

komik dan ingin mengetahui cara menyelesaikannya. Seringkali guru hanya 

melihat informasi yang diperoleh siswa dari komik dan membimbing siswa untuk 

melakukan diskusi sesuai petunjuk pada komik.  

7) Memberikan penguatan 

Penguatan yang diberikan oleh guru dapat berupa penguatan verbal dan 

nonverbal. Penguatan sebaiknya diberikan segera setelah siswa merespon aktivitas 

pembelajaran. Skor yang diperoleh pada pertemuan I dan II adalah 3. Pada 

pertemuan I, guru sudah memberikan penguatan verbal (misalnya, guru 

mengucapkan “Pintar!” dan “Bagus!”) dan nonverbal (misalnya, tepuk tangan). 

Namun, tidak semua aktivitas siswa direspon guru dengan memberikan penguatan 

sehingga menimbulkan rasa tidak adil bagi siswa. Pada pertemuan II, guru sudah 

memberikan penguatan yang berbeda, misalnya dengan memberikan stiker kepada 

siswa. Deskriptor yang tidak tampak pada kedua pertemuan ini adalah 

menghindari respon negatif. Guru masih memarahi beberapa siswa yang gaduh 

dan menimbulkan kesan takut pada diri siswa. Suasana belajar yang kurang 

nyaman tersebut dapat memengaruhi iklim pembelajaran dan aktivitas siswa. 

Siswa merasa takut atau malu dan tidak berani menyampaikan pendapatnya 

kepada guru. 

8) Mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok 
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Terdapat 2 deskriptor yang tampak pada pertemuan I dan II, yaitu 

mengkonfirmasi jawaban kelompok dan memberi penguatan. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak adalah menilai laporan kelompok dan memberikan 

umpan balik. Pada pertemuan I, guru mengkonfirmasi laporan kelompok tentang 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Guru sudah 

membimbing siswa untuk membandingkan beberapa laporan kelompok dan 

memberikan penguatan berupa tepuk tangan kepada siswa yang maju ke depan. 

Pada pertemuan II, guru juga sudah mengkonfirmasi laporan kelompok tentang 

memunculkan dua penyelesaian yang berbeda terhadap masalah yang berkaitan 

dengan FPB. Guru belum memberikan balikan kepada siswa dan belum menilai 

laporan kelompok yang ada. Balikan yang diberikan guru sebenarnya bermanfaat 

untuk memantapkan konsep yang diperoleh siswa dari pembelajaran dan 

mengecek keberhasilan penyampaian materi ajar. Penilaian terhadap laporan 

kelompok seharusnya dilakukan oleh guru agar siswa termotivasi untuk 

menyelesaikan masalah lebih baik lagi dan menimbulkan suasana belajar yang 

kondusif. 

9) Melaksanakan kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dilakukan oleh guru dengan menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa dan memberikan evaluasi berupa tes tertulis kepada siswa. Untuk 

indikator ini, pertemuan I dan II mendapat skor yang sama, yaitu 2. Pada kegiatan 

penutup, baik pertemuan I maupun pertemuan II, guru belum memberikan balikan 

kepada siswa dan belum menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 
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selanjutnya. Setelah memberikan evaluasi, guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam.  

Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi keterampilan guru pada siklus 

I tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik memperoleh 

skor rata-rata 24 dengan kategori baik (B). Berikut disajikan data perolehan skor 

rata-rata untuk setiap indikator keterampilan guru pada siklus I: 

 

Diagram 4.1  Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Keterangan:  

1= Melaksanakan kegiatan pendahuluan 

2 = Melakukan eksplorasi atau pengenalan dengan melengkapi komik 

3 = Menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep yang belum jelas 

4 = Membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah 

5 = Membimbing diskusi kelompok 

6 = Menggunakan komik dalam pembelajaran 

7 = Memberikan penguatan 

8 = Mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok 

9 = Melaksanakan kegiatan penutup 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S
k

o
r

Indikator Keterampilan Guru



163 

 

 

 

4.1.1.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari 2 kali pertemuan pembelajaran 

pada siklus I, yaitu pada tanggal 8 dan 15 November 2013. Pengamatan 

difokuskan kepada 10 orang siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. Tabel 

4.2 berikut ini menyajikan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I: 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Nama 

Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

1. KA 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 15 3 4 1 1 3 1 3 2 1 2 21 

2. PA 2 3 1 1 3 2 2 2 1 1 18 4 3 1 1 3 3 4 3 1 1 24 

3. NU 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 14 3 3 2 1 3 1 2 3 1 1 20 

4. WA 2 3 2  1 1 1 2 1 1 14 3 3 1 1 3 2 2 2 1 1 19 

5. IR 3 4 2 2 4 4 1 2 1 1 24 4 4 1 1 4 4 2 3 1 2 26 

6. PU 4 3 3 3 4 1 1 2 1 1 23 4 3 3 3 4 2 3 2 2 1 27 

7. GI 2 3 1  2 1 2 1 1 1 14 4 3 1 1 3 2 3 2 1 1 21 

8. RI 2 3 2  3 1 1 1 1 1 15 3 3 2 1 3 2 2 2 1 1 20 

9. SI 1 4 2 3 4 4 3 2 1 1 25 3 3 2 3 4 4 3 3 1 2 28 

10. DA 3 3 1 1 3 1 2 2 1 1 18 4 3 2 2 4 3 3 3 2 1 27 

Jumlah 

Skor 
22 32 16 12 28 17 17 16 10 10 180 35 32 16 15 34 24 27 25 12 13 233 

Skor  

Rata-rata 
2,2 3,2 1,6 1,2 2,8 1,7 1,7 1,6 1 1 18 3,5 3,2 1,6 1,5 3,4 2,4 2,7 2,5 1,2 1,3 23,3 

Jumlah Skor Siklus I 41,3 

Skor Rata-rata Siklus I 20,65 

Kategori Baik (B) 

 

Keterangan: 

Indikator aktivitas siswa yang diamati: 

 

1 = Kesiapan mengikuti pembelajaran 

2 = Melengkapi komik 

3 = Memperhatikan penyampaian materi 

4 = Mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas 

5 = Merumuskan dan menganalisis masalah 

6 = Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

7 = Mencari informasi dari komik 

8 = Menyusun laporan kelompok 

9 = Mempresentasikan laporan kelompok 

10 = Membuat simpulan pembelajaran 
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Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I, diketahui 

bahwa skor rata-rata siklus I adalah 20,65 dengan kategori baik (B). Hasil 

observasi tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut ini: 

1) Kesiapan mengikuti pembelajaran 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,2. Sedangkan skor 

rata-rata pada pertemuan II adalah 3,5. Jadi, skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I untuk indikator kesiapan mengikuti pembelajaran adalah 2,85. Pada 

pertemuan I, terdapat 5 orang yang memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukkan oleh 

KA, PA, WA, GI, dan RI yang sudah menempati tempat duduk sendiri dan 

menyiapkan buku atau alat tulis. Skor 3 diperoleh IR dan DA, sedangkan skor 4 

hanya diperoleh oleh PU. Pada pertemuan II terdapat peningkatan kesiapan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran. Terdapat 5 orang yang memperoleh skor 3, yaitu 

KA, NU, WA, RI, dan SI. Sedangkan PA, IR, PU, GI,dan DA mendapat skor 4 

yang ditunjukkan dengan menyiapkan buku, bersikap tenang, menempati tempat 

duduk sendiri, dan memusatkan perhatian pada guru. 

2) Melengkapi komik 

Skor rata-rata untuk indikator melengkapi komik pada siklus I adalah 3,2. 

Pada pertemuan I, semua siswa sudah tampak menuliskan identitas pada sampul 

komik, membaca komik yang dibagikan guru, dan melengkapi bagian yang 

kosong. Dua orang siswa yang memperoleh skor 4, yaitu SI dan IR. Hal ini 

ditunjukkan SI dan IR yang sudah membandingkan komik dengan komik yang 

ditempel guru di depan kelas. Namun, pada pertemuan II yang memperoleh skor 4 

adalah KA dan IR. KA berani maju ke depan kelas untuk membandingkan hasil 
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pekerjaannya dengan komik yang dtempel guru di papan tulis. Delapan siswa 

yang lain memperoleh skor 3, yaitu PA, NU, WA, PU, GI, RI, SI, dan DA. 

Pada indikator ini, kedua pertemuan memperoleh skor yang sama. Salah 

satu hal yang mempengaruhinya ialah karena hanya 2 orang yang memperoleh 

skor 4, baik di pertemuan pertama maupun kedua. Namun, pada pertemuan kedua, 

yang memperoleh skor 4 ialah KA dan IR. Bila dibandingkan dengan pertemuan 

pertama, KA mengalami peningkatan aktivitas, sedangkan SI aktivitasnya 

menurun pada indikator ini. KA menunjukkan aktivitas membandingkan hasil 

pekerjaannya dengan komik yang ditempel guru, dan menyampaikan jawaban 

dengan tepat. Walaupun guru hanya memilih beberapa siswa untuk maju ke 

depan, seharusnya siswa yang lain tetap memperhatikan jawaban yang 

disampaikan temannya.  

3) Memperhatikan penyampaian materi 

Deskriptor yang termasuk dalam indikator memperhatikan penyampaian 

materi adalah mengarahkan pandangan pada guru, mengajukan pertanyaan terkait 

materi, membuat catatan di buku, dan memberi tanggapan pada saat diskusi kelas. 

Pertemuan I dan II memperoleh skor rata-rata yang sama, yaitu 1,6. Pada 

pertemuan I, terdapat 4 orang yang memperoleh skor 2, yaitu WA, IR, RI, dan SI. 

Mereka sudah mengarahkan pandangan kepada guru dan memberi tanggapan bila 

ada pertanyaan yang didiskusikan secara klasikal. Skor 3 diperoleh PU yang 

belum menunjukkan deskriptor mengajukan pertanyaan terkait materi. Pada 

pertemuan II, terdapat peningkatan pada NU dan DA yang terlihat membuat 
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catatan di buku dan memberi tanggapan. Mereka memperoleh skor 2 bersama RI 

dan SI.   

Skor yang diperoleh pada pertemuan I dan II adalah sama, yaitu 1,6. 

Pertemuan II tidak menunjukkan peningkatan skor rata-rata, namun hasil 

observasi menunjukkan bahwa 2 orang mengalami peningkatan aktivitas, yaitu 

NU dan DA. Sedangkan, siswa yang aktivitasnya menurun ialah WA dan IR. 

Dalam hal ini, guru belum berhasil meningkatkan aktivitas siswa, khususnya 

untuk deskriptor mengajukan pertanyaan terkait materi dan membuat catatan di 

buku. Dilihat dari segi materi yang disampaikan guru, kemungkinan siswa tidak 

begitu tertarik dengan materi yang dijelaskan, mislanya karena contoh yang 

diberikan guru kurang menarik atau kurang konkret. Ditinjau dari bagaimana guru 

menjelaskan materi, guru belum menggunakan kalimat yang mudah dipahami 

siswa dan kurang baik dalam mengkondisikan siswa. Oleh karena itu, guru 

hendaknya memperhatikan keterampilan mengajarnya dan materi pembelajaran 

yang diajarkan pada siswa supaya aktivitas siswa dalam memperhatikan 

penyampaian materi dapat meningkat. 

4) Mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas 

Indikator mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 1,35. Pada pertemuan I, terdapat 3 orang siswa 

yang tidak memperoleh skor, yaitu WA, GI, dan RI. Hal ini dikarenakan mereka 

tidak mengajukan pertanyaan, kurang memperhatikan penjelasan dari guru atau 

teman, dan tidak menyampaikan opini atau sanggahan saat terjadi diskusi kelas. 

Skor 3 diperoleh PU dan SI yang  terlihat mengajukan pertanyaan dan opini untuk 
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menanggapi pertanyaan yang diberikan CA kepada guru. Sedangkan siswa yang 

lain sudah terlihat memperhatikan guru saat menyampaikan materi tentang 

masalah yang berkaitan dengan FPB. 

Pada pertemuan II, skor rata-rata yang diperoleh adalah 1,5. Terdapat 

peningkatan aktivitas pada siswa, terutama pada WA, GI, dan RI yang 

sebelumnya tidak memperoleh skor. Para siswa sudah memperhatikan guru yang 

sedang menjelaskan materi atau mengklarifikasi konsep yang kurang jelas. Guru 

memanfaatkan “papan bintang” yang mulai digunakan pada pertemuan II untuk 

mengkondisikan siswa agar bersikap tenang selama pembelajaran. Namun, 

sebagian besar siswa masih malu-malu dan takut untuk terlibat aktif dalam diskusi 

kelas. Guru sebenarnya sudah memunculkan pertanyaan untuk ditanggapi oleh 

siswa. Oleh karena itu, guru perlu menampilkan contoh-contoh masalah yang 

dihadapi siswa di kehidupan sehari-hari dan memotivasi siswa untuk lebih 

antusias dalam belajar.  

5) Merumuskan dan menganalisis masalah 

Hal-hal yang diamati pada indikator ini adalah partisipasi siswa saat diskusi 

kelompok, kerjasama siswa dalam kelompok, dan aktivitas siswa dalam 

merumuskan dan menganalisis masalah. Skor rata-rata yang diperoleh pada 

pertemuan I adalah 2,8. Tiga orang siswa memperoleh skor 4, yaitu IR, PU, dan 

SI. Mereka melakukan diskusi kelompok dengan cukup baik dan sudah terlihat 

kerjasama diantara anggota kelompok. Tetapi, WA hanya memperoleh skor 1 dan 

GI memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukkan oleh WA yang belum membantu 

temannya dalam menulis rumusan masalah dan menganalisisnya. Sebenarnya GI 
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sudah menunjukkan aktivitas berpartisipasi dan bekerjasama dalam kelompok, 

tetapi ia tidak membantu temannya menyusun rumusan masalah dan 

menganalisisnya. GI terlihat asyik bermain bersama NI saat guru tidak 

membimbing kelompoknya. 

Pada pertemuan II, terdapat 4 orang yang memperoleh skor 4, yaitu IR, PU, 

SI, dan DA. Dalam merumuskan masalah, IR dan SI sudah berani menyampaikan 

pendapatnya dan menuliskannya di lembar yang disediakan. Saat menganalisis 

masalah, PU dan DA dapat menyampaikan pendapat mereka dengan baik saat 

guru membimbing kelompok mereka. Enam siswa yang lain memperoleh skor 3. 

Deskriptor yang belum muncul dari keenam siswa tersebut adalah menuliskan 

rumusan masalah. Mereka sudah bekerjasama untuk menyusun rumusan masalah, 

tetapi mereka tidak memperhatikan atau membantu temannya yang sedang 

menuliskan rumusan masalah tersebut. Skor rata-rata yang diperoleh pada 

pertemuan ini adalah 3,4. 

6)  Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok dapat diamati saat siswa 

mengajukan pertanyaan, penggunaan bahasa yang sopan saat bertanya atau 

menanggapi pertanyaan, dan memperhatikan anggota kelompok yang sedang 

menyampaikan pendapat. Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 1,7 dimana 

hanya dua orang siswa yang memperoleh skor 4, yaitu IR dan SI. Sedangkan PA 

mendapat skor 2 yang ditunjukkan dari aktivitasnya dalam memperhatikan 

temannya menyampaikan pertanyaan dan sudah menggunakan bahasa yang sopan 

selama berdiskusi. Meskipun PA memperhatikan jalannya diskusi, namun dia 
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tidak mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan yang diajukan 

temannya. Tujuh siswa yang lain memperoleh skor 1. Ketujuh siswa tersebut 

kurang aktif dalam diskusi kelompok dan cenderung melakukan aktivitas lain 

yang mengganggu temannya. 

Pada pertemuan II terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok. Skor rata-rata pertemuan ini adalah 2,4. Empat orang siswa, WA, PU, 

GI, dan RI, memperoleh skor 2 dimana sebelumnya mereka memperoleh skor 1. 

Sedangkan PA memperoleh skor 3, hal ini ditunjukkan dengan PA menanggapi 

pertanyaan yang diberikan guru saat membimbing kelompoknya. Skor 4 diperoleh 

IR dan SI. Meskipun terlihat aktif dalam berdiskusi, IR dan SI masih senang 

bergurau dengan temannya saat mengerjakan tugas kelompok. Hal tersebut 

berpengaruh pada kerja kelompok yang cenderung mengulur-ulur waktu dalam 

menyusun laporan kelompok. 

7) Mencari informasi dari komik 

Indikator mencari informasi dari komik pada pertemuan I memperoleh skor 

rata-rata 1,7 dan pada pertemuan II memperoleh skor rata-rata 2,7. Hal ini 

ditunjukkan dengan aktivitas siswa pada pertemuan I yang terbatas pada 

menemukan informasi dari KOMET D lalu menyampaikan informasi tersebut 

kepada kelompok. Lima orang siswa yang memperoleh skor 2 adalah KA, PA, 

NU, GI, dan DA. Skor 3 diperoleh SI yang dapat menemukan informasi pada 

komik dan menanyakan pendapatnya kepada guru serta menuliskannya pada 

lembar yang disediakan.  
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Berbeda dengan pertemuan I, aktivitas siswa mulai mengalami perbaikan 

pada pertemuan II. Skor 4 diperoleh PA yang ditunjukkan dengan aktivitasnya 

menemukan informasi dari komik, mengkonsultasikannya pada guru sebelum 

menuliskannya, dan menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada 

kelompok. Terdapat 5 orang yang mendapat skor 3, yaitu KA, PU, GI, SI, dan 

DA.  Sedangkan 4 siswa lain memperoleh skor 2 dari yang sebelumnya 

memperoleh skor 1. 

8) Menyusun laporan kelompok 

Hal-hal yang penting untuk diamati pada indikator menyusun laporan 

kelompok ialah kerjasama antarsiswa dalam memecahkan masalah, menyusun 

pemecahan masalah, menuliskan pemecahan masalah pada lembar laporan 

kelompok, dan mengecek kembali laporan yang sudah disusun. Pertemuan I 

memperoleh skor rata-rata 1,6. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar siswa yang 

tidak ikut serta menuliskan laporan kelompok dan mengecek kembali laporan, 

sehingga tugas menulis laporan hanya bertumpu pada 1 atau 2 orang siswa saja. 

Terdapat 6 orang siswa yang memperoleh skor 2, yaitu PA, WA, IR, PU, SI, dan 

DA. Sedangkan 4 orang lainnya memperoleh skor 1, yaitu KA, NU, Gi, dan RI. 

Sebenarnya mereka sudah bekerjasama untuk menentukan pemecahan masalah, 

namun mereka tidak menyelesaikan proses tersebut sampai menyusun laporan dan 

mengecek kembali. 

Skor rata-rata pertemuan II adalah 2,5. Sebanyak 5 orang siswa telah 

menunjukkan 3 dari 4 deskriptor yang diamati, yaitu PA, NU, IR, SI, dan DA. 

Mereka dapat bekerjasama dengan anggota yang lain untuk menyusun pemecahan 
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masalah tentang FPB lalu menuliskannya pada lembar yang ada pada komik. Dari 

kelima siswa tersebut, NU kurang berperan dalam menyusun pemecahan masalah 

tetapi ia berinisiatif untuk mengecek kembali laporan yang sudah disusun. Lima 

orang yang mendapat skor 2 adalah KA, WA, PU, GI, dan RI. Deskriptor yang 

jarang tampak adalah mengecek kembali laporan kelompok. 

9) Mempresentasikan laporan kelompok 

Dalam presentasi laporan kelompok, deskriptor yang diharapkan muncul ialah 

siswa memperhatikan jalannya presentasi laporan, mengajukan pertanyaan terkait 

laporan kelompok, berpartisipasi dalam diskusi klasikal, dan mencatat hal-hal 

penting. Pada pertemuan I semua siswa memperoleh skor 1, sehingga skor rata-rata 

pertemuan I adalah 1. Hal ini dikarenakan seluruh siswa hanya memperhatikan 

jalannya presentasi laporan kelompok tanpa mengajukan suatu pertanyaan untuk 

didiskusikan bersama. Guru juga terlihat kurang memotivasi siswa untuk bertanya 

atau menanggapi presentasi.  

Pada pertemuan II, skor rata-rata yang didapat adalah 1,2. Terdapat 2 orang 

siswa yang memperoleh skor 2, yaitu PU dan DA. Mereka sudah terlihat mencatat 

beberapa hal yang penting saat presentasi, misalnya menuliskan cara pohon faktor 

dan cara tabel untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. 

10) Membuat simpulan pembelajaran 

Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 1 untuk indikator membuat simpulan 

pembelajaran. Siswa sudah ikut menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan 

tersebut bersama guru. Namun, belum ada yang mencatat simpulan, menanyakan 

hal-hal yang kurang jelas, dan menyampaikan kembali simpulan pembelajaran.  
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Hal ini dipengaruhi oleh beberapa siswa yang menimbulkan kegaduhan sehingga 

konsentrasi siswa berkurang. Pada pertemuan II, skor rata-rata yang diperoleh 

adalah 1,3. Terdapat 3 siswa yang memperoleh skor 2, yaitu KA, IR, dan DA. Hal 

ini ditunjukkan KA dan IR yang mencatat simpulan pembelajaran di buku. Selain 

ikut menyimpulkan pembelajaran bersama guru, DA juga menanggapi pertanyaan 

dari guru dan menanyakan hal yang dianggap kurang jelas. 

Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik 

pada siklus I, perolehan skor untuk setiap indikator aktivitas siswa pada siklus I 

dapat disajikan dalam diagram 4.2 berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
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4.1.1.3.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran 

Data hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran Matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I, dapat 

disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I 

No. Indikator Iklim Pembelajaran 
Skor Skor  

Rata-rata Pertemuan I Pertemuan II 

1. Kepedulian guru terhadap siswa 2 4 3 

2. Kenyamanan lingkungan belajar 1 3 2 

3. Sikap siswa terhadap pembelajaran 1 3 2 

4. Komunikasi antara guru dan siswa 2 3 2,5 

Jumlah 6 13 9,5 

Kategori Cukup Sangat Baik Baik 

Berdasarkan tabel hasil observasi iklim pembelajaran pada siklus I, diketahui 

bahwa skor rata-rata iklim pembelajaran siklus I adalah 9,5 dengan kategori baik 

(B). Setiap indikator iklim pembelajaran tersebut akan dijelaskan lebih dalam pada 

uraian berikut ini: 

1) Kepedulian guru terhadap siswa 

Pada pertemuan I, skor yang diperoleh adalah 2. Hal ini ditunjukkan dengan 

guru tidak membeda-bedakan siswa dalam pembelajaran dan sudah memberikan 

penguatan, baik verbal maupun nonverbal. Deskriptor yang belum muncul adalah 

memberi perhatian kepada seluruh siswa dan memotivasi siswa dalam belajar. 

Sedangkan, pada pertemuan II keempat deskriptor sudah tampak sehingga 

diperoleh skor 4. Upaya guru dalam meningkatkan iklim pembelajaran tampak 

dengan memberikan perhatian kepada seluruh siswa dan memotivasi siswa. 

2) Kenyamanan lingkungan belajar 
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Kenyamanan lingkungan belajar ditentukan oleh ruang kelas yang rapi, 

lingkungan kelas yang bersih, ketertiban siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan 

tindakan guru dalam menegur siswa yang mengganggu jalannya pembelajaran. 

Pertemuan I memperoleh skor 1, dimana deskriptor yang muncul ialah guru 

menegur siswa yang mengganggu jalannya pembelajaran. Sedangkan pada 

pertemuan II, skor yang diperoleh adalah 3. Ruang kelas tampak rapi dan bersih 

serta guru menegur siswa yang gaduh atau mengganggu pembelajaran. Siswa 

belum terlihat tertib mengikuti pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan masih 

banyak siswa yang gaduh dan kurang fokus mengikuti pembelajaran. 

3) Sikap siswa terhadap pembelajaran 

Pertemuan I memperoleh skor 1, dimana hanya 1 deskriptor yang tampak. 

Siswa telah memperhatikan penjelasan dari guru, walaupun beberapa kali guru 

menegur siswa yang kurang fokus. Pada pertemuan II, skor yang diperoleh adalah 

3. Hal ini ditunjukkan dengan siswa memperhatikan penjelasan guru, bekerjasama 

dengan teman yang lain, dan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Namun, siswa 

belum tampak berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas.  

4) Komunikasi antara guru dan siswa 

Indikator komunikasi antara guru dan siswa pada pertemuan I memperoleh 

skor 2, sedangkan pada pertemuan II memperoleh skor 3. Pada pertemuan I, guru 

sudah melibatkan siswa dalam pembelajaran, misalnya dengan bertanya kepada 

siswa saat apersepsi dan eksplorasi. Selain itu, siswa diarahkan untuk bertanya dan 

menanggapi pertanyaan dalam diskusi. Namun, guru belum sepenuhnya 

menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga siswa kurang memahami 
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penjelasan guru. Pada pertemuan II, guru sudah tampak menggunakan kalimat-

kalimat yang komunikatif dan mudah dipahami secara langsung oleh siswa. Tetapi, 

deskriptor yang belum tampak pada pertemuan II adalah siswa dan guru berperilaku 

sopan dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa siswa yang kurang 

menghargai guru saat menjelaskan di depan kelas. Saat guru menjelaskan, ada 

siswa yang memotong pembicaraan guru dengan suatu lelucon atau menunjukkan 

sikap duduk yang tidak sopan. 

Hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I dapat disajikan dalam 

diagram 4.3 berikut: 

 

Diagram 4.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.3.4 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran 

Hasil observasi kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I, dapat 

disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini: 
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Tabel 4.4 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I 

No. Indikator Kualitas Materi Pembelajaran 
Skor Skor  

Rata-rata Pertemuan I Pertemuan II 

1. Penyusunan materi pembelajaran 2 3 2,5 

2. Konten materi pembelajaran 2 2 2 

Jumlah 4 5 4,5 

Kategori Baik Baik Baik 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas materi pembelajaran 

dalam pembelajaran matematika yang menerapkan Problem Based Learning 

menggunakan komik pada siklus I memperoleh skor rata-rata 4,5 dengan kategori 

baik (B). Hasil observasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut: 

1) Penyusunan materi pembelajaran 

Materi pembelajaran disusun dengan memperhatikan Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dibelajarkan kepada siswa. Selain itu, 

hendaknya materi pembelajaran disusun dengan sistematis dan runtut serta bersifat 

kontekstual. Pertemuan I memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang tampak, 

yaitu sesuai dengan SK dan KD serta tujuan pembelajaran. Akan tetapi, materi ini 

belum menunjukkan sistematika yang baik, misalnya belum mencantumkan SK dan 

KD. Selain itu, materi ini akan lebih mudah dipahami lagi bila menyertakan 

gambar-gambar sehingga terlihat lebih konkret dan menarik. Pada pertemuan II, 

skor yang diperoleh adalah 3. Materi pembelajaran ini sudah menyertakan gambar-

gambar yang cukup menarik dari contoh masalah yang digunakan. Namun, belum 

dicantumkan SK dan KD meskipun isinya sudah sesuai dengan SK dan KD serta 

tujuan pembelajaran yang digunakan. 

2) Konten materi pembelajaran 
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Pertemuan I dan II memperoleh skor yang sama, yaitu 2. Kedua materi 

pembelajaran sudah mencakup pengetahuan yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan memuat contoh-contoh yang sesuai. Hal yang belum tampak 

ialah keseimbangan antara keluasan materi dengan alokasi waktu yang disediakan 

guru dalam menjelaskan materi. Sehingga, guru tidak menyampaikan keseluruhan 

materi yang sudah direncanakan karena alokasi waktu yang kurang. Selain itu, 

kalimat yang digunakan dalam menjelaskan materi kepada siswa hendaknya lebih 

sederhana lagi sehingga mudah dipahami oleh siswa. 

Guru hendaknya memperhatikan alokasi waktu yang tersedia untuk 

menjelaskan materi supaya siswa memperoleh gambaran atau informasi yang cukup 

mengenai pembelajaran yang berlangsung. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas 

siswa dalam memperhatikan penyampaian materi. Misalnya, sebagian besar siswa 

tidak mencatat materi karena guru terlalu singkat dalam memberikan materi 

sehingga siswa bingung bagian mana yang perlu dicatat. 

Berdasarkan hasil observasi kualitas materi pembelajaran pada siklus I 

tersebut, perolehan skor pada siklus I dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.4 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I 
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4.1.1.3.5 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran 

Data hasil observasi kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I,  

dapat disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas media pembelajaran 

dalam pembelajaran matematika yang menerapkan Problem Based Learning 

menggunakan komik pada siklus I memperoleh skor rata-rata 14 dengan kategori 

baik (B). Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai hasil observasi dalam 

uraian berikut ini: 

1) Kesesuaian komik dengan materi pembelajaran 

Indikator kesesuaian komik dengan materi pembelajaran memperoleh skor 

rata-rata 4 untuk siklus I. Skor yang diperoleh pada pertemuan I dan II sama, yaitu 

sebesar 4. Hal ini ditunjukkan dengan media komik yang sudah sesuai dengan 

tujuan dan materi pembelajaran, berisi informasi yang dibutuhkan siswa, dan 

mencantumkan contoh konkret. Hal yang menarik dari penggunaan komik dalam 

No. Indikator Kualitas Media Pembelajaran 
Skor Skor  

Rata-rata Pertemuan I Pertemuan II 

1. Kesesuaian komik dengan materi pembelajaran 4 4 4 

2. Memfasilitasi siswa dalam proses pemecahan masalah 2 3 2,5 

3. Memfasilitasi interaksi guru dengan siswa 2 3 2,5 

4. Menarik perhatian siswa 2 3 2,5 

5. Kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa 2 3 2,5 

Jumlah 12 16 14 

Kategori Baik Baik Baik 
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pembelajaran ialah komik dapat disusun dengan menyesuaikan tujuan dan materi 

pembelajaran. Melalui cerita dalam komik, siswa diajarkan untuk menemukan 

informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selain itu, komik 

mencantumkan contoh konkret yang memudahkan siswa dalam belajar. 

Dalam menentukan suatu media pembelajaran yang akan digunakan, guru 

perlu memastikan terlebih dahulu bahwa media tersebut sesuai dengan tujuan dan 

materi pembelajaran. selain itu, diharapkan media tersebut menarik perhatian siswa 

dan mudah digunakan dalam pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, komik merupakan suatu media yang dapat disusun sesuai materi dan 

tujuan pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dari cerita yang terdapat dalam 

komik, dimana cerita tersebut sesuai dengan materi dan menarik bagi siswa. 

Dengan demikian, pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat menyampaikan 

informasi terkait materi yang dirancang guru pada saat pembelajaran berlangsung. 

2) Memfasilitasi siswa dalam proses pemecahan masalah 

Pada pertemuan I, skor yang diperoleh adalah 2. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya informasi pada komik yang dapat digunakan siswa sebagai sumber 

informasi dan kesesuaian komik dengan materi pembelajaran. Akan tetapi, tata 

letak beberapa dialog masih ada yang kurang jelas dan membingungkan siswa 

dalam membaca komik. Selain itu, petunjuk yang diberikan kurang jelas karena 

tidak disertai penjelasan dari guru.  

Pada pertemuan II, skor yang diperoleh adalah 3. Komik yang digunakan 

pada pertemuan II sudah dilengkapi dengan nomor urutan dialog yang dibaca, 

sehingga susunan komik menjadi lebih runtut dan mudah dipahami oleh siswa. 
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Deskriptor yang belum tampak ialah terdapat petunjuk yang jelas. Petunjuk dalam 

komik dapat dijelaskan ulang oleh guru saat membimbing siswa memecahkan 

masalah sehingga siswa lebih memahami tugas yang mereka kerjakan. 

3) Memfasilitasi interaksi guru dengan siswa 

Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I adalah 2,5. Pertemuan I 

memperoleh skor 2 sedangkan pertemuan II memperoleh skor 3. Pada pertemuan I, 

deskriptor yang sudah tampak adalah berisi materi yang jelas dan membantu 

komunikasi guru dengan siswa. Namun, belum semua siswa termotivasi untuk 

berpartisipasi dalam diskusi atau mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan 

setelah membaca komik. Pada pertemuan II, beberapa siswa terlihat mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang terdapat dalam komik. Akan tetapi, partisipasi 

siswa dalam berdiskusi masih kurang, baik dalam kelompok atau secara klasikal. 

4) Menarik perhatian siswa 

Skor yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2, sedangkan pertemuan II 

memperoleh skor 3. Dengan demikian, skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I 

adalah 2,5. Pada pertemuan I, media komik cukup menarik perhatian siswa karena 

terdapat kombinasi teks dan gambar dan menggunakan contoh kegiatan yang ada di 

kehidupan sehari-hari. Namun, kalimat yang digunakan masih ada yang kurang 

dipahami oleh siswa dan belum memfasilitasi interaksi antarsiswa. Pada pertemuan 

II, terdapat peningkatan dengan diperolehnya skor 3. Siswa sudah mulai 

berinteraksi dengan siswa yang lain dalam mendiskusikan isi komik dan 

bekerjasama menyelesaikan masalah pada komik. 

5) Kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa 
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Skor yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2. Media komik ini mudah 

digunakan dalam pembelajaran dan praktis serta dapat digunakan di luar 

pembelajaran. Pada pertemuan I, belum tampak kegunaan media ini dalam 

memfasilitasi komunikasi guru dan siswa serta kebermanfaatan komik untuk dibuat 

suatu karya. Pada pertemuan II, komik sudah mulai digunakan guru untuk 

berkomunikasi dengan siswa. Siswa mulai memperhatikan guru saat menggunakan 

komik dalam pembelajaran dan berpartisipasi dalam diskusi. Namun, komik belum 

digunakan untuk membuat suatu karya. 

Berdasarkan hasil observasi kualitas media pembelajaran pada siklus I 

tersebut, perolehan skor pada siklus I dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.5 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.3.6 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa yang diteliti adalah hasil belajar kognitif siswa dalam 

pembelajaran Matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1 2 3 4 5

S
k

o
r

Indkator Kualitas Media Pembelajaran

Skor Pertemuan I

Skor Pertemuan II

Skor Rata-rata Siklus I



182 

 

 

 

Adapun hasil belajar siswa pada siklus I dianalisis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif dan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Interval Nilai 
Frekuensi Frekuensi Relatif 

Kualifikasi 
P1 P2 Siklus 1 P1 P2 Siklus 1 

76 – 86 0 1 0 0% 2,7% 0% Tuntas 

65 – 75 9 14 14 24,32% 37,84% 37,84% Tuntas 

54 – 64 6 4 0 16,22% 10,81% 0% Tidak Tuntas 

43 – 53 3 10 10 8,11% 27,03% 27,03% Tidak Tuntas 

32 – 42 9 6 9 24,32% 16,22% 24,32% Tidak Tuntas 

21 – 31 8 2 3 21,62% 5,41% 8,11% Tidak Tuntas 

10 – 20 2 0 1 5,41% 0% 2,7% Tidak Tuntas 

Jumlah 37 37 37 100% 100% 100% 

Rata-rata 45,5 54,8 50,2  

Nilai terendah 10 28 23,5  

Nilai tertinggi 68 80 70  

Median 42 55 45  

Modus 60 70 66  

Ketuntasan 

Klasikal 
9 15 14 24,32% 40,54% 37,84% 

Ketidaktuntasan 

Klasikal 
28 22 23 75,68% 59,46% 62,16% 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus I adalah 50,2 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 37,84%. Siswa 

yang memperoleh skor minimal 65 (KKM) dan mencapai ketuntasan belajar pada 

siklus I sebanyak 14 orang (37,84%). Pada pertemuan I, rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 45,5 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 24,32%. Skor 

terendah adalah 10 dan skor tertinggi adalah 68. Sedangkan, pada pertemuan II 

terjadi peningkatan ketuntasan belajar klasikal, yaitu sebesar 40,54% dengan rata-

rata hasil belajar sebesar 54,8. Skor terendah adalah 28 dan skor tertinggi adalah 

80. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I dapat disajikan dalam diagram 

berikut ini: 
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Diagram 4.6 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa pada Siklus I 

 

4.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengevaluasi 

pelaksanaan tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan data yang telah 

terkumpul. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus I akan dianalisis, 

selanjutnya ditentukan tindak lanjut yang sesuai dan efektif untuk memperbaiki 

kekurangan pada siklus I. Adapun permasalahan yang muncul selama pelaksanaan 

tindakan pada siklus I antara lain: 

1) Guru kurang memberi kesempatan bagi siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang kurang jelas. 

2) Guru belum menggunakan kalimat yang komunikatif dan mudah dipahami 

siswa dalam menjelaskan materi atau memberikan petunjuk menggunakan 

komik. 

3) Siswa kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

4) Dalam diskusi kelompok, beberapa kelompok belum melaksanakan 

langkah-langkah pemecahan masalah seperti yang diharapkan. 
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5) Guru belum melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang sudah 

ditentukan. 

6) Penggunaan media komik belum maksimal, misalnya komik belum 

dimanfaatkan untuk membuat suatu karya. 

7) Situasi kelas yang kurang nyaman untuk belajar karena masih ada siswa 

yang gaduh atau mengganggu temannya yang sedang fokus belajar. 

8) Hasil belajar siswa belum mencapai ketuntasan belajar klasikal yang 

diharapkan (85%), dimana siswa yang mengalami ketuntasan belajar 

individu sebanyak 14 dari 37 siswa (37,84%). 

4.1.1.5 Revisi 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I yang telah 

dilakukan, ditentukan suatu tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan pada 

siklus selanjutnya. Tindakan perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

pada siklus II antara lain: 

1) Guru memotivasi siswa dan memberi kesempatan bertanya lebih banyak 

lagi agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

2) Guru menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami siswa saat 

berkomunikasi. 

3) Guru memberikan variasi dalam memberi penguatan dan mengkondisikan 

siswa. 

4) Guru membimbing setiap kelompok dalam melaksanakan setiap langkah 

pemecahan masalah dalam diskusi kelompok. 
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5) Guru dapat mengatur waktu lebih baik lagi sehingga pelaksanaan 

pembelajaran tidak melebihi waktu yang telah dialokasikan. 

6) Guru lebih memaksimalkan penggunaan komik sebagai media dan sumber 

belajar, misalnya dengan memanfaatkan komik untuk dibuat suatu karya. 

7) Guru dapat menciptakan iklim belajar yang nyaman bagi siswa untuk 

belajar. 

8) Hasil belajar siswa perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai ketuntasan 

belajar klasikal yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 80%. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

dilaksanakan dalam dua pertemuan, yaitu tanggal 20 dan 21 November 2013. 

Siklus II terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

4.1.2.1 Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II antara 

lain: 

1) Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

digunakan dalam siklus II. Kompetensi dasar yang digunakan ialah 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan 

FPB. 
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2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan 

dengan langkah-langkah pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik.  

3) Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar berupa KOMET  yang 

sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

4) Menyiapkan soal evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran, serta lembar catatan lapangan. 

6) Membagikan KOMET A kepada siswa satu atau dua hari sebelum 

pelaksanaan pembelajaran. 

7) Menyiapkan papan bintang dan papan diskusi kelompok yang akan 

digunakan saat pembelajaran berlangsung. 

 

4.1.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan pada 

hari/tanggal : Rabu dan Kamis/20 dan 21 November 2013 

kelas/semester : V/I 

alokasi waktu : 6 × 35 menit (dua kali pertemuan) 

Berikut adalah uraian pelaksanaan tindakan siklus II yang dilakukan dalam 

dua kali pertemuan kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan Pertama 

1) Pra kegiatan 
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Guru menyiapkan komik dan mengkondisikan siswa untuk belajar 

Guru menyiapkan komik yang akan digunakan selama pembelajaran, yaitu 

KOMET B, KOMET C, dan KOMET D. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk 

duduk di kursinya masing-masing dan mempersiapkan buku serta alat tulis. 

Kemudian, ketua kelas memimpin siswa yang lain untuk berdoa. Setelah berdoa, 

guru mengecek kehadiran siswa dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pelajaran. 

2) Kegiatan Pendahuluan 

Guru memberikan pertanyaan tentang KPK kepada siswa sebagai apersepsi, 

“Anak-anak, siapa yang tahu KPK dari 8 dan 12?”. Kemudian, siswa yang ingin 

menjawab pertanyaan dari guru mengangkat tangan. Lalu, guru mempersilakan 

WA untuk menjawab pertanyaan tadi. WA menjawab bahwa KPK dari 8 dan 12 

adalah 24. Karena jawaban dari WA benar, guru mengajak siswa lainnya untuk 

memberikan tepuk tangan kepada WA. Supaya para siswa lebih bersemangat, 

guru memimpin siswa melakukan “tepuk kelas 5”. 

Setelah melaksanakan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan cakupan materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Guru 

menuliskan di papan tulis tujuan pembelajaran hari itu, yaitu mengidentifikasi 

permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Guru melihat beberapa siswa 

menuliskan materi yang akan mereka pelajari pada buku catatan mereka. Sebelum 

memasuki kegiatan inti, guru menyampaikan peraturan penggunaan papan bintang 

kepada para siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat lebih tenang dan mudah 

dikontrol oleh guru selama pembelajaran berlangsung. 
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3) Kegiatan Inti 

Guru membagikan komik kepada siswa 

Guru membagikan KOMET B kepada setiap siswa. Setelah setiap siswa 

mendapatkan komik, guru memandu siswa untuk menulis identitas pada halaman 

sampul. Komik ini berisi masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan KPK.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.21  Guru memberi petunjuk melengkapi KOMET B 

Siswa melengkapi komik dan membandingkan hasilnya dengan komik 

yang asli 

Guru memberikan waktu kepada para siswa untuk membaca KOMET B dan 

melengkapi bagian yang kosong. Sebelumnya, guru telah memberikan petunjuk 

kepada siswa mengenai cara melengkapi komik tersebut. Selama melengkapi 

komik, siswa terlihat tenang dan fokus terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

Sambil menunggu siswa melengkapi komik, guru menempelkan KOMET B 

dengan ukuran cukup besar. Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada WA, 

DA, dan RI untuk menyampaikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. 
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Gambar 4.22  Guru menempelkan KOMET B di papan tulis 

Materi yang dilengkapi siswa adalah mengidentifikasi masalah yang 

berkaitan dengan KPK. Siswa menentukan apakah masalah yang diberikan 

berkaitan dengan FPB atau KPK. Berikut ini adalah contoh masalah yang 

diidentifikasi oleh siswa:  

1) Rina bertugas mengantarkan makanan ke rumah Bu Heti setiap 3 hari sekali. 

Dina biasanya berkunjung ke rumah Bu Heti setiap 6 hari sekali. Pada hari 

keberapakah Dina dan Rina bertemu di rumah Bu Heti secara bersama untuk 

pertama kalinya? 

Masalah tersebut merupakan masalah tentang .... 

2) Mira suka sekali mengoleksi perangko. Dia memiliki 21 perangko bercorak 

tumbuhan dan 18 perangko bercorak hewan. Mira ingin membagi perangko 

tersebut ke album plastik. Setiap album plastik memiliki isi perangko yang 

sama. Tentukan kemungkinan album terbanyak yang dapat dibuat oleh 

Mira! 

Masalah tersebut merupakan masalah tentang .... 
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3) Dio mengendarai mobil dari kota A ke kota B pada pukul 09.00 dengan 

kecepatan 30 km/jam. Satu jam kemudian, Feni menyusul Dio dari kota A 

dengan kecepatan 45 km/jam. Pada pukul berapa Feni dapat menyusul Dio? 

Menurut kalian, masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan FPB atau 

KPK? 

Gambar 4.23  Contoh masalah dalam KOMET B yang dilengkapi oleh siswa 

WA mengidentifikasi masalah yang pertama dan menyampaikan 

jawabannya, “Masalah tersebut merupakan masalah tentang KPK.”. Guru 

mengkonfirmasi jawaban dari WA, “Menurut WA, masalah tersebut berkaitan 

dengan KPK. Karena jawaban WA betul, kita beri tepuk tangan dan stiker.”. 

Selanjutnya, DA maju ke depan kelas membacakan masalah berikut: Mira ingin 
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membagi kedua jenis perangkonya dalam album-album plastik dengan jumlah 

yang sama. DA mengidentifikasi bahwa menentukan jumlah album plastik 

terbanyak pada masalah tersebut berkaitan dengan FPB. Guru mengkonfirmasi 

jawaban dari DA dan memberinya penguatan. 

Terakhir, giliran RI menyampaikan jawabannya. Masalah Feni yang 

menyusul Dio dengan kecepatan yang berbeda menurut RI merupakan masalah 

yang berkaitan dengan KPK. Guru mengkonfirmasi jawaban RI dan memberi 

penguatan berupa tepuk tangan. Jawaban WA, DA, dan RI sudah tepat dan sama 

dengan jawaban pada komik yang ditempel guru di papan tulis. 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan membagikan komik 

Setelah melaksanakan eksplorasi dengan kegiatan melengkapi komik, 

kemudian guru membagi siswa menjadi 7 kelompok beranggotakan 5 sampai 6 

orang siswa untuk setiap kelompok. Saat pembagian kelompok berlangsung, guru 

menegur YA dan BU yang gaduh karena berebut kursi. Karena situasi di dalam 

kelas menjadi gaduh dan kurang terkendali, guru menghitamkan bintang pada 

baris kedua dan ketiga pada papan bintang. Melihat bintangnya dihitamkan oleh 

guru, siswa yang tadinya gaduh sekarang menjadi tenang dan mendengarkan 

arahan dari guru.  

Kemudian, guru membagikan KOMET C kepada setiap kelompok. Komik 

ini akan digunakan setiap kelompok untuk berdiskusi karena didalamnya berisi 

sebuah masalah yang akan diselesaikan setiap kelompok. Guru menjelaskan 

kepada para siswa bagaimana menggunakan komik tersebut, “Anak-anak, setelah 
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kalian menerima KOMET C ini, tuliskan nama anggota kalian pada sampul 

komik. Nah, komik ini berisi sebuah masalah yang nantinya akan kalian 

diskusikan bersama kelompok. Sebelum kalian mendiskusikannya, Ibu akan 

menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan KPK. Siapkan alat tulis dan buku kalian, kalian bisa mencatat 

hal-hal yang penting.”. 

Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas 

Guru menjelaskan mengenai masalah tiga bus yang tiba secara bersama di 

terminal dan cara menentukan KPK. Untuk menentukan KPK dari beberapa 

bilangan, siswa dapat menggunakan cara pohon faktor, cara tabel, atau cara 

kelipatan. Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa. Karena tidak ada 

yang bertanya, guru ingin mengecek pemahaman siswa dengan memberikan 

sebuah pertanyaan, “Karena tidak ada yang bertanya, Bu Guru yang memberikan 

pertanyaan: “Ani pergi berlatih senam setiap 6 hari sekali, sedangkan Karin setiap 

8 hari sekali. Pada hari keberapakah mereka akan berangkat bersama-sama? 

“Yang mau mencoba menjawab, silakan menulis jawabannya di papan tulis”.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Seorang siswa sedang menjawab pertanyaan dari guru 
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Kemudian, SI maju ke depan dan menulis jawabannya di papan tulis. SI 

mencari KPK dari 6 dan 8 menggunakan cara tabel, “KPK dari 6 dan 8 adalah 24. 

Jadi, mereka akan berlatih senam secara bersama-sama pada hari yang ke-24.”. 

Guru mengkonfirmasi jawaban SI yang sudah tepat dan memberikannya tepuk 

tangan. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk memulai diskusi kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Masalah dalam KOMET C yang diselesaikan oleh siswa 

Berikut ini adalah masalah dalam KOMET C yang didiskusikan oleh siswa: 

Fira dan Varel pergi ke taman bunga setiap 4 hari sekali. Suatu hari, Fira 

ingin pergi bersama-sama dengan tante ke taman bunga. Tante pergi ke taman 

bunga setiap 10 hari sekali. Mereka pernah pergi bersama untuk yang pertama kali 

pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2013. Kapankah mereka pergi bersama-sama ke 

taman bunga untuk yang kedua kalinya? 
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Siswa merumuskan masalah 

Dalam merumuskan masalah, guru mengharapkan siswa dapat bekerjasama 

dengan anggota kelompok untuk menentukan pokok permasalahan yang dihadapi 

dan kemudian mendiskusikannya dalam kelompok. Pada pembelajaran kali ini, 

guru membimbing siswa dengan memberikan contoh-contoh rumusan masalah. 

Sebelumnya, masih ada kelompok yang kurang lengkap dalam menuliskan 

rumusan masalah. Padahal, rumusan masalah ini akan menentukan kerja 

kelompok yang berlangsung sampai pada penyusunan laporan kelompok. 

Guru membimbing siswa dalam merumuskan masalah dengan memberikan 

contoh, “Anak-anak, apa saja yang perlu diperhatikan saat kita akan merumuskan 

masalah? Kita perlu memperhatikan yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

masalah tersebut. Misalnya, rumusan masalah pada KOMET B tadi ialah 

kapankah Dina dan Rina bertemu di rumah Bu Heti secara bersama untuk 

pertama kalinya?. Sekarang, kalian coba membuat rumusan masalah yang tepat 

sesuai masalah pada KOMET C ini.” 

Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat 

Selanjutnya, guru mengawasi jalannya diskusi pada beberapa kelompok. 

Pada kelompok BU, terlihat seluruh anggota memperhatikan masalah pada 

KOMET C dan sudah menuliskan rumusan masalahnya pada lembar yang 

disediakan. Kemudian, kelompok mulai menganalisis masalah dengan berdiskusi. 

Guru mengecek rumusan masalah yang dibuat oleh kelompok BU, “Ibu mau lihat 

rumusan masalahnya apa ya, sudah ditulis kan?”, Siswa pun menjawab dengan 
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serempak, “Sudah Bu.”. Rumusan masalah yang mereka buat sudah tepat, yaitu 

“kapankah Fira, Varel, dan tante pergi bersama-sama ke taman bunga untuk yang 

kedua kalinya?”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Rumusan masalah yang ditulis kelompok BU pada KOMET C 

Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok 

Guru berupaya untuk mengarahkan siswa melaksanakan diskusi dengan 

baik, salah satunya dengan mendorong mereka untuk dapat bekerjasama dengan 

anggota yang lain, sehingga setiap siswa terlibat dalam pemecahan masalah. 

Selain itu, guru memanfaatkan papan bintang untuk mengkondisikan siswa dan 

menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Dalam menata gagasan, siswa 

cenderung untuk tidak segera menuliskannya dalam komik. Apabila guru tidak 
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dapat mengawasi siswa dengan baik, maka siswa akan kesulitan kembali untuk 

menemukan pemecahan masalah. 

Suasana kelas cukup nyaman bagi siswa untuk berdiskusi, guru kembali 

membimbing siswa dalam menganalisis permasalahan. Seorang siswa, AL, 

bertanya kepada guru, “Bu, kalau kita mengerjakan masalah ini dengan cara 

pohon faktor atau tabel apakah hasilnya sama?”. Guru menanggapi pertanyaan 

AL, “Coba kita ingat kembali yang tadi Ibu jelaskan, dalam menyelesaikan 

masalah tentang KPK, kita bisa menggunakan cara pohon faktor atau tabel. Jadi, 

kedua cara itu bisa sama-sama digunakan untuk mengerjakannya.”. Siswa yang 

lain mengangguk dan terlihat memahami penjelasan guru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Gagasan yang diperoleh kelompok AL pada masalah dalam KOMET C 

Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran 

Dalam memformulasikan tujuan pembelajaran, guru menekankan kepada 

siswa agar setiap anggota mendapat tugas dan dilibatkan dalam penyelesaian 

masalah, “Anak-anak, sekarang kalian akan memformulasikan atau menentukan 

tujuan kalian. Nah, silakan membagi tugas untuk setiap anggota kelompok, Bu 
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Guru akan berkeliling sambil mengecek pekerjaan kalian.”. Lalu, guru berkeliling 

sambil membimbing kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran. 

Secara keseluruhan, setiap kelompok sudah memahami langkah ini dengan 

baik. Mereka melakukan pembagian tugas dengan baik, dan setiap anggota 

mendapatkan tugas. Guru mengamati pembagian tugas yang dilakukan kelompok 

DA, mereka menggunakan cara pohon faktor untuk menyelesaikan masalah dalam 

KOMET C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Tujuan pembelajaran yang diformulasikan kelompok DA 

Kelompok DA memberikan tugas kepada setiap anggota kelompoknya 

seperti berikut ini: (1) DA membuat pohon faktor dari 4 dan 10; (2) ZA 

menentukan faktorisasi prima dari 4 dan 10; (3) YI menentukan KPK dari 4 dan 

10; dan (4) DV menentukan tanggal Fira dan Tante pergi ke taman untuk kedua 

kalinya.  

Guru membimbing diskusi kelompok dan membagikan komik  
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Setelah kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran, selanjutnya 

kelompok menyusun pemecahan masalah. Saat guru menyiapkan KOMET D 

untuk dibagikan, NI dan CA membuat kegaduhan dengan berebut mainan. Guru 

segera menegur NI dan CA agar tidak ramai lagi. Guru membagikan KOMET D 

kepada setiap kelompok. Komik ini berisi contoh penyelesaian masalah yang 

berkaitan dengan KPK menggunakan faktorisasi prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Materi dalam KOMET D yang dibagikan guru 

Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru 

Setiap kelompok menulis nama anggotanya pada sampul KOMET D lalu 

membaca komik tersebut bersama anggota kelompok masing-masing. Suasana 

kelas menjadi sedikit ramai, namun para siswa tidak lupa untuk mengerjakan 

tugasnya. Guru mengawasi siswa dan mengkondisikan siswa untuk kembali 
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tenang, “Anak-anak, jangan gaduh ya, sekarang selesaikan dulu tugasnya, baru 

nanti saat istirahat kalian boleh bermain.”. 

Guru menghampiri kelompok DE karena tadi DE mengangkat tangan. Lalu, 

DE bertanya, “Bu, bedanya cara tabel yang digunakan untuk mencari FPB dan 

KPK itu apa ya?”. Guru menjawab pertanyaan DE, “Coba perhatikan tabel yang 

digunakan untuk mencari FPB dan KPK! Untuk mencari FPB kita menggunakan 

tabel perkalian, sedangkan untuk mencari KPK kita menggunakan tabel 

pembagian.”. Kemudian, guru mengecek informasi yang didapatkan siswa dari 

KOMET D, “Nah, coba sekarang ZA beritahu Ibu, informasi apa yang diperoleh 

dari KOMET D ini.”. Meskipun sedikit malu-malu ZA menjawab, “Bisa mencari 

KPK pakai pohon faktor Bu. Misalnya untuk masalah berkunjung ke perpus 

bersama-sama.”. Guru menanggapi jawaban ZA, “Ya, salah satu cara yang 

digunakan dalam menentukan KPK adalah dengan pohon faktor. Selanjutnya, 

selesaikan laporan kelompoknya ya.” 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Guru menanggapi pertanyaan dari salah seorang siswa 
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Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun 

laporan 

Setiap kelompok memiliki waktu sekitar 10 menit untuk menyusun laporan 

kelompok. Untuk pertemuan kali ini, guru menyediakan lembar laporan kelompok 

dan papan diskusi kelompok (group discussion board) yang akan digunakan saat 

presentasi laporan kelompok. Guru menyampaikan kepada siswa bagaimana 

menggunakan lembar laporan kelompok dan papan diskusi kelompok, “Anak-

anak, Ibu sudah membuat beberapa lembar laporan kelompok. Nanti setelah 

kalian sudah menentukan laporan kelompok, silakan ditulis ulang pada lembar ini. 

Lalu, kalian presentasikan dahulu di depan kelas. Disana Ibu sudah menempelkan 

group discussion board  atau papan diskusi kelompok. Lembar laporan kelompok 

yang tadi kalian presentasikan, selanjutnya ditempelkan disana. Paham anak-

anak?”. Dengan serempak para siswa menjawab, “Paham Bu.” 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Guru menjelaskan penggunaan lembar laporan kelompok dan 

papan diskusi kelompok 
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Selanjutnya, guru membagikan lembar laporan kelompok pada masing-

masing kelompok. Setiap kelompok menulis ulang laporannya pada lembar 

laporan kelompok dan menyiapkan salah satu anggota untuk mempresentasikan 

laporan kelompoknya. 

Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok 

Guru meminta setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan kelas 

mempresentasikan laporan kelompoknya. Ketujuh siswa yang maju ialah KA, AL, 

AD, WA, YA, YI, dan GI. Guru meminta mereka untuk menyampaikan 

penyelesaian masalah menurut kelompok mereka masing-masing dan guru akan 

mengkonfirmasinya. Lembar laporan kelompok yang disiapkan oleh guru terdiri 

dari 3 bagian, yaitu bagian apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan 

jawaban/penyelesaian. Setiap kelompok akan mengisi ketiga bagian tersebut 

sesuai dengan hasil diskusi mereka bersama kelompok. Melalui laporan tersebut, 

siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal melalui langkah-langkah yang 

sistematis, yaitu menuliskan apa yang mereka ketahui dari masalah, kemudian 

menuliskan apa yang ditanyakan dari masalah tersebut, dan menyusun 

penyelesaian masalah tersebut yang memuat jawaban atas apa yang ditanyakan. 

Hal ini dikarenakan biasanya siswa langsung menuliskan penyelesaian tanpa 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu. Sehingga, kadang 

ditemukan kesalahan dalam menyelesaikan suatu masalah, entah cara yang 

digunakan kurang tepat atau perhitungan yang salah. Laporan kelompok tersebut 

juga akan dinilai guru lalu ditempelkan di papan diskusi kelompok (group 
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discussion board). Siswa yang lain dikondisikan agar memperhatikan temannya 

yang sedang menyampaikan laporan kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan laporan 

kelompoknya 

Berikut ini adalah contoh laporan kelompok yang disusun oleh kelompok 

AL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Salah satu laporan kelompok yang dipresentasikan 
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Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok  

Guru mengkondisikan siswa untuk mendengarkan konfirmasi dan penilaian 

dari guru, “Anak-anak, sekarang perhatikan temanmu yang di depan. Jawaban 

yang tepat ialah bahwa Fira, Varel, dan Tante akan pergi ke taman bunga 

bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2013. Semua kelompok menjawab 

dengan benar. Sekarang Ibu akan menilai laporan setiap kelompok.”. Semua 

kelompok menjawab dengan benar dan menggunakan cara yang tepat, yaitu pohon 

faktor atau tabel. Kemudian, guru mulai menilai laporan kelompok satu per satu. 

Kelompok KA dan YA mendapat nilai 80, sedangkan kelompok AL, AD, WA, 

YI, dan GI mendapat nilai 85. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk 

menempelkan laporan kelompok mereka pada papan diskusi kelompok. Hal ini 

bertujuan agar siswa dapat melihat hasil pekerjaan mereka meskipun pelajaran 

telah usai atau saat jam istirahat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Laporan kelompok yang ditempel pada papan diskusi kelompok 
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Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok yang 

ada 

Setelah siswa menempelkan laporan kelompok, guru membimbing siswa 

untuk membandingkan laporan kelompok yang sudah dibuat oleh ketujuh 

kelompok. Guru memberikan pertanyaan kepada para siswa, “Anak-anak, tadi kita 

melihat laporan kelompok yang sudah dibuat teman kalian, nah bagaimana 

mereka mengerjakannya? Cara apa yang digunakan teman kalian?”. Kemudian, 

siswa menjawab, “Pakai pohon faktor dan bagan, Bu.”. Guru menanggapi 

jawaban siswa, “Ya, betul. Mereka ada yang menggunakan cara pohon faktor dan 

ada pula yang menggunakan bagan. Apakah cara bagan berbeda dengan cara tabel 

yang Ibu ajarkan sebelumnya?”. Lalu, DE mengangkat tangan dan menjawab 

pertanyaan guru, “Sama Bu.”. Selanjutnya, guru menjelaskan kepada siswa, “Jadi, 

cara tabel atau yang kalian sebut dengan cara bagan itu sama. Kalian membaginya 

sampai diperoleh angka 1 pada baris terbawah.”.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Siswa menyelesaikan masalah menggunakan cara tabel 

4 10 2 

2 5 2 

1 5 5 

1 1  

 

KPK  = 2 × 2 × 5 

 = 20 
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4) Kegiatan Penutup 

Setelah kegiatan inti dilaksanakan, selanjutnya guru menutup pembelajaran 

dengan mengajak siswa menyimpulkan kegiatan belajar yang telah berlangsung, 

“Anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran yang telah 

berlangsung. Dapatkah kalian menyebutkan masalah yang berkaitan dengan 

KPK?”. Kemudian, RI menjawab, “Masalah berkunjung bersama Bu.”. Guru 

menanggapi jawaban RI, “Betul, salah satunya ialah masalah berkunjung bersama. 

Contoh lainnya ialah masalah lampu yang berkedip bersamaan atau masalah 

susul-menyusul. Lalu, dengan cara apa saja kita dapat menyelesaikan masalah 

tersebut? Coba DA menjawab pertanyaan Bu Guru.”. DA menjawab, “Dengan 

pohon faktor atau cara bagan Bu.” Guru membimbing siswa menulis simpulan, 

“Nah, jadi hari ini kita belajar contoh masalah yang berkaitan dengan KPK, 

misalnya masalah berkunjung bersama atau lampu-lampu yang berkedip bersama. 

Kita dapat menyelesaikannya menggunakan cara pohon faktor, cara tabel/bagan, 

dan cara kelipatan.”. Siswa menulis simpulan di buku catatan. Selanjutnya, guru 

membagikan soal evaluasi dan siswa mengerjakannya secara individu selama ± 15 

menit. Setelah itu, guru mengumpulkan pekerjaan siswa dan menutup kegiatan 

pembelajaran, “Anak-anak, besok kalian akan belajar tentang menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan KPK menggunakan beberapa cara berbeda. 

Sekian pelajaran matematika hari ini, selamat siang.”. Guru mengakhiri 

pembelajaran dan meninggalkan kelas. 
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Pertemuan Kedua 

1) Pra kegiatan 

Guru menyiapkan komik dan mengkondisikan siswa untuk belajar 

Guru mengucapkan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin 

berdoa, “Selamat pagi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, 

silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu.”. Kemudian, AD 

memimpin teman-temannya untuk berdoa dan mengucapkan salam kepada guru. 

Selanjutnya, guru mengajak para siswa melakukan “tepuk kelas 5” supaya mereka 

lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Kemudian, guru melakukan presensi dan 

mengkondisikan kelas. Pada pembelajaran kali ini, guru mengkondisikan siswa 

untuk duduk di sekeliling tujuh meja yang sudah ditata sebelumnya. Hal ini 

bertujuan agar siswa tidak bosan dengan posisi duduk yang biasa (bentuk baris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Guru mengkondisikan siswa untuk menempati kursi di sekeliling 

meja 

2) Kegiatan Pendahuluan 

Para siswa terlihat siap mengikuti pembelajaran dan memperhatikan guru 

yang berada di depan kelas. Guru memberikan pertanyaan sebagai apersepsi, 
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“Anak-anak, siapa yang bisa memberi contoh permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan KPK?”. Kemudian, beberapa siswa mengangkat tangannya dan 

guru menunjuk IQ untuk menjawab pertanyaan. IQ menyampaikan jawabannya, 

“Misalnya Andre jogging 3 hari sekali dan Ivan jogging 5 hari sekali Bu, terus 

nanti mereka jogging bersama pada hari keberapa?”. Guru menanggapi jawaban 

dari IQ, “Betul, itu merupakan contoh masalah yang berkaitan dengan KPK. Beri 

tepuk tangan untuk IQ.”. Guru menyampaikan kepada siswa mengenai 

penggunaan papan bintang, “Anak-anak, kita tetap menggunakan papan bintang 

ya. Nanti yang barisannya tenang, bintangya tidak dihitamkan. Bisa dimengerti 

anak-anak?” siswa menjawab dengan serempak, “Bisa Bu.”. 

Setelah memberikan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa dan menuliskannya di papan tulis, “Anak-anak, hari ini kita akan 

belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK menggunakan 

beberapa cara yang berbeda.”. Selain itu, guru juga menyampaikan cakupan 

materi yang akan dipelajari siswa, “Hari ini kita akan mengecek penyelesaian 

permasalahan tentang KPK dan menyelesaikan permasalahan tentang KPK 

menggunakan dua cara yang berbeda.”. Selanjutnya, guru membagikan KOMET 

B kepada para siswa. 

3) Kegiatan Inti 

Guru membagikan komik kepada siswa 
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Setiap siswa memperoleh KOMET B dan menuliskan identitas mereka pada 

halaman sampul komik tersebut. Komik ini berisi masalah yang berkaitan dengan 

KPK, yaitu masalah piket bersama antara Pak Teguh dan Pak Didi.  

Gambar 4.37 Permasalahan tentang KPK dalam KOMET B 

Pak Teguh dan Pak Didi petugas kebersihan di sekolah. Selain itu mereka 

juga mendapat tugas tambahan piket di sekolah. Pak Teguh piket setiap 12 hari 

sekali dan Pak Didi setiap 18 hari sekali. Pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 

mereka mendapat tugas piket secara bersamaan untuk yang pertama kali. 

Benarkah mereka akan bertemu untuk yang kedua kalinya pada tanggal 10 Mei 

2011? Untuk menentukan apakah penyelesaian tersebut benar atau salah, maka 

siswa diminta untuk mengeceknya dengan cara mengisi bagian yang rumpang. 
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Siswa melengkapi komik dan membandingkan hasilnya dengan komik 

yang asli 

Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi komik. Siswa 

cukup tenang dan mulai melengkapi KOMET B tersebut, tetapi beberapa siswa di 

bagian belakang seringkali bercanda atau bermain kertas sehingga menimbulkan 

kegaduhan. Guru menghampiri BU, EN, dan NA lalu menegurnya supaya tidak 

mengganggu siswa yang lainnya. 

Berikut ini adalah cerita dalam KOMET B yang dilengkapi oleh siswa: 

Fina : “Cici, kamu melihat Pak Teguh nggak?” 

Cici : “Wah, enggak tuh. Memangnya ada apa?” 

Fina : “Begini, tadi Pak Didi mencari Pak Teguh. Besok tanggal 10 Mei 2011 

beliau mau berangkat piket sama Pak Teguh.” 

Cici : “Oh, piket sekolah ya. Tapi, bukannya jadwal mereka piket berbeda?” 

Fina : “Iya, Pak Teguh setiap 12 hari sedangkan Pak Didi setiap 18 hari 

sekali.” 

Cici : “O iya, pada tanggal 14 April aku melihat Pak Teguh berangkat piket 

bersama Pak Didi lho. Apa benar mereka akan piket bersama lagi tanggal 

10 Mei 2011?” 

Fina : “Yah, gimana cara kita mengeceknya? Aku tanyakan Pak Didi dulu ya.” 

Cici : “Eitss, kita saja yang mengeceknya. Kita bisa menggunakan KPK.” 

Fina : “Wah, ayo kita kerjakan Ci.” 

Cici : “Kita menentukan KPK dari 12 dan 18 dulu ya, pakai cara kelipatan 

saja.” 

Fina : “Kelipatan 12 adalah .... , .... , .... , .... , dan  .... “ 

Cici : “Kemudian, kelipatan 18 adalah .... , .... , .... , dan .... “ 

Fina : “Setelah itu, kita bisa menentukan KPK-nya kan? KPK dari 12 dan 18 

adalah kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 yang nilainya terkecil, yaitu 

.... “ 

Cici : “Nah, sekarang tinggal menentukan tanggalnya. Mereka piket bersama 

untuk pertama kali pada 14 April 2011. Berarti, mereka akan piket untuk 

kedua kalinya pada  

 14 April 2011 + .... hari = ............................. 

Fina : “Jadi, Pak Teguh dan Pak Didi akan piket bersama untuk kedua kalinya 

pada tanggal .......................... “ 
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Guru menempelkan KOMET B dengan ukuran folio di depan kelas. Komik 

tersebut sudah dilengkapi oleh guru sebelumnya dengan jawaban yang benar. 

Guru memastikan bahwa semua siswa telah selesai melengkapi komik dan 

meminta beberapa siswa untuk maju ke depan membacakan jawaban mereka, 

“Anak-anak, apakah kalian sudah selesai melengkapi komik ini? Jika sudah 

selesai, sekarang Ibu meminta DA, ZE, dan YI untuk maju ke depan kelas 

menyampaikan jawaban.”. Selanjutnya, kelima siswa tersebut maju bergantian 

untuk menyampaikan jawaban mereka. 

Giliran pertama ialah DA, ia melengkapi kelipatan dari 12, “Kelipatan 12 

adalah 12, 24, 36, 48, dan 60.”. Guru mengkonfirmasi jawaban DA, “Ya, betul 

jawaban IR.”. Lalu, ZE melengkapi kelipatan dari 18, “Kemudian, kelipatan 18 

adalah 18, 36, 54, dan 72.”. Guru mengajak siswa yang lain mengkonfirmasi 

jawaban ZE, “Bagaimana anak-anak jawaban dari ZE? Apakah sudah benar?” 

siswa yang lain menjawab dengan serempak, “Benar Bu.”.  

Siswa selanjutnya yang maju ke depan kelas adalah YI. YI menyampaikan 

jawabannya tentang KPK dari 12 dan 18, “Setelah itu, kita bisa menentukan KPK-

nya kan? KPK dari 12 dan 18 adalah kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 yang 

nilainya terkecil, yaitu 36.”. Guru mengkonfirmasi jawaban YI, “Menurut YI, 

KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Jawaban YI betul, kelipatan persekutuan dari 12 

dan 18 yang terkecil adalah 36. Kemudian, YI juga menyampaikan jawabannya 

untuk bagian terakhir yang kosong, , “Mereka piket bersama untuk pertama kali 

pada 14 April 2011. Berarti, mereka akan piket untuk kedua kalinya pada 14 April 

2011 + 36 hari = 20 Mei 2011. Jadi, Pak Teguh dan Pak Didi akan piket bersama 
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untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Mei 2011 .”. Guru mengkonfirmasi jawaban 

YI dengan mengajak siswa membandingkannya dengan jawaban pada komik yang 

ditempel di papan tulis, “Anak-anak, YI menyebutkan bahwa Pak Teguh dan Pak 

Didi akan piket bersama untuk kedua kalinya tanggal 20 Mei 2011. Coba kita lihat 

komik yang Ibu tempel di depan kelas, disitu tertulis bahwa mereka akan piket 

bersama tanggal berapa?”. Kemudian, siswa menanggapi pertanyaan guru, 

“Tanggal 20 Mei 2013 Bu.”. Guru memberi penguatan kepada siswa, “Betul, 

jawabannya adalah tanggal 20 Mei 2011. Beri tepuk tangan untuk teman-teman 

kalian karena sudah melengkapi komik dengan benar.”. 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan membagikan komik 

Siswa dikelompokkan menjadi 7 kelompok, dimana setiap kelompok 

beranggotakan 5 sampai 6 siswa. Guru memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk menentukan kelompoknya. Guru tetap memperhatikan 10 siswa yang 

menjadi fokus pengamatan aktivitas siswa, hal ini dilakukan agar kesepuluh siswa 

tersebut tersebar kedalam 7 kelompok yang ada. Guru memanfaatkan papan 

bintang untuk mengkondisikan siswa agar tidak ramai. Kemudian, guru mengajak 

para siswa untuk melakukan tepuk kelas 5, “Anak-anak, supaya lebih semangat 

lagi ayo kita tepuk kelas 5 dulu ya!”. Kemudian, guru membagikan KOMET C 

kepada setiap kelompok. Selanjutnya, guru menyampaikan materi pembelajaran 

tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK terlebih dahulu 

sebelum mereka berdiskusi. 
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Guru menyampaikan materi pembelajaran dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas 

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai cara yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK, diantaranya ialah cara pohon 

faktor, cara tabel, dan cara kelipatan. Sebagian besar siswa terlihat menuliskan 

materi yang disampaikan oleh guru di buku catatan mereka. Kemudian, guru 

memberi kesempatan bertanya kepada para siswa, “Anak-anak, ada yang ingin 

bertanya tentang materi yang baru saja Ibu jelaskan?” Lalu, AL bertanya, “Bu, 

kenapa kalau kita mencari KPK dengan pohon faktor, bila ada faktor persekutuan 

dengan pangkat yang berbeda, yang dipakai adalah faktor dengan pangkat 

terbesar?”. Guru menanggapi pertanyaan dari AL, “Perhatikan papan tulis, Ibu 

sudah membuat pohon faktor dari 10 dan 20. Nah, faktorisasi prima dari 10 adalah 

2 × 5, dan faktorisasi prima dari 20 adalah 2
2
 × 5. Lalu, KPK dari 10 dan 20 dapat 

dicari dengan menghitung 2
2
 × 5 yang hasilnya adalah 20. Mengapa yang 

digunakan dalam perhitungan bukan 2, melainkan 2
2
? 

Dalam mencari KPK, berarti ada persekutuan atau faktor yang sama, 

pangkatnya bisa sama atau berbeda. Nah, bila kita menggunakan faktor dengan 

pangkat terkecil, nanti kelipatan bilangan lainnya tidak dapat tercakup. Misalnya, 

bila KPK nya adalah 2 × 5 = 10, kelipatan dari 20 tidak tercakup dalam KPK 

tersebut. Maka, bila ada faktor persekutuan dengan pangkat berbeda dalam 

mencari KPK, yang kita gunakan dalam perhitungan adalah bilangan dengan 

pangkat terbesar.”. 
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Setelah menjelaskan kepada siswa, selanjutnya guru memberikan petunjuk 

kepada siswa mengenai diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, guru 

memberikan suatu permasalahan yang diselesaikan oleh siswa menggunakan dua 

penyelesaian yang berbeda. 

Masalah dalam KOMET C yang didiskusikan oleh setiap kelompok adalah: 

Ali bersepeda dari kota Yogyakarta ke Solo dengan kecepatan rata-rata 20 

km/jam, berangkat pukul 07.00. Satu jam kemudian Bambang menyusul Ali naik 

sepeda motor dengan kecepatan 30 km/jam. Pada km berapa dan pada pukul 

berapa Bambang berpapasan dengan Ali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Masalah dalam KOMET C yang diselesaikan siswa 

Siswa merumuskan masalah 

Guru berkeliling sambil mengawasi diskusi kelompok yang berlangsung. 

Mayoritas siswa telah memahami langkah-langkah penyelesaian masalah sesuai 
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petunjuk yang diberikan guru dan yang ada di KOMET C. Guru menghampiri 

kelompok DA dan melihat rumusan masalah yang dibuat kelompok DA, 

“Kelompok DA, setelah membaca KOMET C, bagaimana rumusan masalah 

kalian?”. Kemudian, AD menjawab, “Pada kilometer dan pukul berapa Bambang 

berpapasan dengan Ali?”. Guru mengkonfirmasi rumusan masalah tersebut, “Jadi, 

kalian akan mencari kilometer berapa dan pukul berapa Bambang berpapasan 

dengan Ali. Perhatikan apa saja yang kalian ketahui dari komik ini, lalu lanjutkan 

ke lembar „gagasan yang kamu peroleh‟.” Pada awal diskusi kelompok, beberapa 

siswa di bagian belakang sedikit gaduh, sehingga guru menghampiri mereka agar 

kembali fokus pada diskusi yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Guru membimbing siswa saat merumuskan masalah 

Siswa menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat 

Dalam menganalisis masalah yang didiskusikan, setiap kelompok dapat 

melakukan tanya-jawab dengan anggotanya lalu menuliskan pendapat yang 

dianggap tepat. Seperti yang dilakukan SI dengan kelompoknya, ia bertanya 

mengenai masalah diskusi, “Kita mau pakai cara apa saja untuk menentukan KPK 

nya?” Kemudian, AL menjawab, “Pakai cara tabel dan kelipatan saja. Aku lebih 
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suka pakai dua cara itu.”. Kelompok SI memutuskan akan menentukan KPK pada 

masalah Bambang menyusul Ali menggunakan cara tabel dan kelipatan. Guru 

membimbing mereka agar tidak lupa mencatat gagasan mereka pada lembar yang 

disediakan. 

Siswa menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok 

Siswa menata gagasan yang diperoleh selama melakukan curah pendapat 

bersama kelompoknya. Guru mengawasi kelompok-kelompok yang sedang 

berdiskusi sehingga mereka tidak melewatkan langkah menganalisis gagasan yang 

diperoleh bersama kelompok. Guru menghampiri kelompok SI yang sedang 

menuliskan gagasan mereka, “Bagaimana diskusi kalian? Sudah menuliskan 

gagasan yang diperoleh?” Salah seorang siswa, BU, menjawab, “Sudah Bu, yang 

pertama masalah ini dicari menggunakan KPK.” Kemudian, guru bertanya, “Ya, 

lalu apa gagasan yang kedua?” AL menjawab, “Ali naik sepeda dengan kecepatan 

20 km/jam pukul 07.00.”. Guru memotivasi mereka agar lebih aktif berdiskusi, 

“Ya, lanjutkan kembali diskusinya. Kalian harus bekerjasama mengerjakan 

masalah ini, nanti kalau laporan kalian benar akan mendapat nilai yang bagus.”. 

Setelah membimbing kelompok SI, guru menghampiri kelompok YI. 

Kelompok YI sedang menganalisis selisih waktu antara Ali dan Bambang, apakah 

berpengaruh pada penyelesaian masalah atau tidak. YI bertanya, “Bu, kalau Ali 

dan Bambang berangkatnya nggak bareng, terus bagaimana mengerjakannya?”. 

Sebelum guru menjawab, guru memberi kesempatan bagi anggota yang ingin 

memberi pendapat, “Sebelum Ibu menjawab, ada yang ingin menjawab 
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pertanyaan YI tidak?” Lalu, NA mencoba menjawab, “Dicari KPK nya Bu, 

dihitung saja dari kelipatan 20 dan 30.”. Guru mengkonfirmasi jawaban NA, “Ya, 

kita bisa mencari KPK dari 20 dan 30 menggunakan cara kelipatan, tetapi 

bagaimana dengan selisih waktu berangkat Ali dan Bambang? Pasti berpengaruh 

pada kapan mereka berdua berpapasan. Coba nanti saat mengerjakan, kalian 

perhatikan KPK nya dan waktu berangkat dari Ali dan Bambang. Nanti Ibu akan 

bagikan KOMET D untuk membantu kalian mengerjakan masalah ini”.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Guru membimbing kelompok dalam menganalisis masalah 

Setiap kelompok memformulasikan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang dibuat setiap kelompok akan menentukan 

pembagian tugas masing-masing anggota, sehingga semua anggota diarahkan agar 

dapat berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan. Guru mengamati tujuan 

pembelajaran yang diformulasikan kelompok YA, VD, dan LA. Ketiga kelompok 

tersebut menentukan bahwa penyelesaian masalah susul-menyusul antara Ali dan 

Bambang menggunakan cara kelipatan dan cara tabel. Pembagian tugas yang 

dilakukan, antara lain (1) menentukan KPK dari 20 dan 30 menggunakan cara 

kelipatan, (2) menentukan KPK dari 20 dan 30 menggunakan cara tabel, (3) 
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menentukan pada km berapa Ali dan Bambang berpapasan, (4) menentukan pada 

pukul berapa Ali dan Bambang berpapasan, dan (5) mengecek penyelesaian 

masalah.  

Salah satu kelompok yang diamati guru saat menyusun laporan adalah 

kelompok RI. Mereka menuliskan apa yang mereka ketahui dari cerita Ali dan 

Bambang terlebih dahulu. Lalu, mereka menuliskan apa yang ditanyakan dari 

permasalahan tersebut. Selanjutnya, mereka menyusun penyelesaian masalah 

tersebut menggunakan cara kelipatan dan cara tabel. Pada kelompok RI, tiga 

orang yang terlihat aktif saat diskusi berlangsung ialah RI, FE, dan YA. Berikut 

ini adalah penyelesaian masalah yang dibuat kelompok RI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Contoh penyelesaian masalah yang dibuat kelompok RI 

Guru membimbing diskusi kelompok dan membagikan komik 

Para siswa sedang mendiskusikan masalah susul-menyusul antara Ali dan 

Bambang. Guru berkeliling sambil mengkondisikan siswa untuk tidak terlalu 
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gaduh. Hal ini dilakukan supaya siswa tetap merasa nyaman dan senang 

berdiskusi tanpa mengganggu kelompok lain. 

Siswa mencari informasi tambahan melalui komik yang dibagikan guru 

Siswa memanfaatkan KOMET D yang diberikan oleh guru sebagai sumber 

informasi tambahan untuk menyusun penyelesaian masalah yang sedang 

didiskusikan. Setiap kelompok mendapatkan masing-masing satu buah KOMET 

D. Guru kembali membimbing kelompok untuk menemukan informasi dari komik 

yang mereka baca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Materi dalam KOMET D mengenai masalah susul-menyusul 

WA mengangkat tangannya dan bertanya kepada guru, “Bu, berarti kalau 

kita mau mencari waktu tempuhnya, itu didapat dari jarak dibagi kecepatan ya?”. 

Kemudian, guru menanggapi pertanyaan WA, “Ya, betul. Waktu tempuh adalah 
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hasil bagi antara jarak dengan kecepatan. Jadi, kalau misalnya kamu mau 

menentukan kapan Ali dan Bambang berpapaasan, bagaimana kira-kira caranya?”. 

Karena WA terlihat sedang memikirkan pertanyaan guru, DE menjawab terlebih 

dahulu, “Membagi jarak tempuh Ali dan Bambang dengan kecepatan mereka Bu.” 

Guru mengkonfirmasi jawaban DE, “Ya. Kita bisa mencarinya dengan membagi 

jarak tempuh dengan kecepatan Ali atau Bambang. Tapi ingat, karena yang 

ditanyakan waktu mereka berpapasan, berarti seharusnya kita hanya akan 

memperoleh jam yang sama. Maksudnya, Ali dan Bambang akan berada pada 

kilometer dan jam yang sama saat berpapasan.”. Lalu, mereka menjawab, “Ya 

Bu.” 

Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah dan menyusun 

laporan 

Setiap kelompok melanjutkan menyusun laporan kelompok. Guru 

menyiapkan lembar laporan kelompok yang digunakan saat presentasi dan 

ditempel di papan diskusi kelompok (group discussion board). Guru 

mengkondisikan kelas agar tenang dengan menghitamkan bintang pada papan 

bintang. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa tentang penggunaan lembar 

laporan kelompok, “Anak-anak, setelah kalian selesai menyusun penyelesaian 

masalah Ali dan Bambang, nanti laporannya ditulis dalam lembar laporan 

kelompok yang Ibu siapkan. Nah, di dinding sudah dipasang papan diskusi 

kelompok. Setelah presentasi laporan kelompok, laporannya bisa kalian 

tempelkan disitu. Sekarang siapkan satu orang perwakilan kelompok untuk 

presentasi laporan.”. 
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Para siswa menuliskan laporan kelompok mereka pada lembar laporan 

kelompok yang dibagikan guru. Setelah mereka menuliskan laporan tersebut, satu 

orang perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil 

diskusi mereka dihadapan kelompok yang lain. 

Setiap kelompok mempresentasikan laporan kelompok 

Guru memulai presentasi laporan setiap kelompok. Ketujuh perwakilan 

kelompok yang maju ke depan kelas ialah AY, SI, NI, DE, BT, YA, dan PA. 

Setiap perwakilan kelompok membacakan laporannya secara singkat dan cara 

yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah susul-menyusul Ali dan 

Bambang. Misalnya, AY mewakili kelompoknya membacakan hasil diskusi 

kelompoknya, “Diketahui Ali bersepeda dengan kecepatan 20 km/jam, Bambang 

menyusul dengan kecepatan 30 km/jam, Ali berangkat pukul 07.00 dan Bambang 

pukul 08.00. Yang ditanyakan adalah pada kilometer dan pukul berapa Ali dan 

Bambang berpapasan? Karena selisihnya 1 jam, maka bilangan yang dicari KPK 

nya adalah 20 dan 30. Kami menggunakan cara tabel dan kelipatan untuk 

menentukan KPK dari 20 dan 30. Jawabannya, KPK dari 20 dan 30 adalah 60, 

jadi mereka akan berpapasan pada kilometer ke-60 pada pukul 10.00.”. 

Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan yang dipresentasikan setiap 

kelompok 

Sebelum mengkonfirmasi laporan setiap kelompok, guru mengajak semua 

siswa untuk memberikan tepuk tangan kepada perwakilan kelompok, “Anak-anak, 

kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk teman kalian yang sudah 
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mempresentasikan laporan kelompok.”. Selanjutnya, guru mengkonfirmasi 

laporan kelompok yang dipresentasikan. 

Ketujuh kelompok menggunakan cara kelipatan dan cara tabel untuk 

menentukan KPK pada masalah susul-menyusul Ali dan Bambang. Kemudian, 

guru menilai laporan setiap kelompok, “Semua kelompok menggunakan cara 

kelipatan dan tabel untuk menentukan KPK dari 20 dan 30. Selain itu, untuk 

menentukan pada kilometer dan jam berapa Ali dan Bambang berpapasan, kalian 

sudah menjawab dengan tepat. Jarak tempuh ditentukan dari KPK 20 dan 30, lalu 

waktu tempuh dicari dengan membagi jarak dan kecepatan Ali atau Bambang. 

Sekarang, Ibu akan menilai laporan setiap kelompok.”. Kelompok AY, SI, NI, dan 

DE mendapat nilai 85. Sedangkan, kelompok BT, YA, dan PA memperoleh nilai 

83. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menempelkan laporan kelompok 

mereka pada papan diskusi kelompok, “Nah, kalian bisa menempelkan lembar 

laporan kelompok ini pada papan diskusi kelompok secara bergantian.”. Lalu, 

ketujuh siswa menempelkan laporan kelompok mereka secara bergantian pada 

papan diskusi kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Siswa menempelkan laporan kelompok pada papan diskusi 

kelompok 
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Guru membimbing siswa membandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan laporan kelompok yang 

ada 

Setelah setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

mereka, kemudian guru mengajak para siswa untuk membandingkan penyelesaian 

masalah yang telah dibuat setiap kelompok. Guru bertanya, “Anak-anak, coba 

perhatikan laporan kelompok teman-teman kalian. Nah, disitu terdapat cara-cara 

yang digunakan untuk menentukan KPK. Bagaimana teman kalian menentukan 

KPK dari 20 dan 30?” Kemudian, IQ menjawab, “Ada yang menggunakan cara 

tabel dan kelipatan Bu.”. Guru merespon jawaban IQ, “Betul. Ada dua cara yang 

digunakan, yaitu cara kelipatan dan cara tabel. Menurut kalian, cara apa lagi yang 

bisa digunakan, selain kedua cara tersebut?”. Terlihat beberapa siswa mengangkat 

tangan mereka, guru menunjuk DV untuk menjawab pertanyaan tersebut, 

“Menggunakan pohon faktor Bu.”. Guru menanggapi jawaban DV, “Ya, kita bisa 

menggunakan cara pohon faktor. Selanjutnya, kalian dapat memilih cara mana 

yang ingin kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan KPK. Tetapi, kalian perlu memperhatikan langkah-langkahnya, jangan 

sampai salah.”.  

Guru menyampaikan balikan kepada siswa mengenai cara tabel yang 

mereka gunakan, “Tadi kalian mengatakan kalau kita bisa menggunakan cara 

tabel untuk mencari KPK, lalu apa perbedaan dari cara tabel yang digunakan 

untuk mencari FPB dan cara tabel untuk mencari KPK? Adakah yang mau 

berpendapat?”.  
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15 27 3 

5 9  

 

 

 

 

 

15 27 3 

5 9 3 

5 3 3 

5 1 5 

1 1  

Karena 5 dan 9 tidak dapat 

dibagi habis (tanpa sisa) dengan 

bilangan yang sama, maka FPB 

dari 15 dan 27 adalah 3. 

Karena pada baris terakhir telah 

berisi bilangan 1, maka KPK dari 15 dan 

27 adalah: 

 3 × 3 × 3 × 5 = 135 

 

Gambar 4.44 Perbandingan penggunaan cara tabel untuk menentukan FPB dan 

KPK 

 

Para siswa terlihat tenang dan diam, belum ada yang berani menjawab 

pertanyaan guru. Kemudian, guru berkata, “Kemarin sudah ada yang bisa 

menjawab bagaimana menentukan KPK menggunakan tabel dan syaratnya, 

kuncinya ada pada baris terakhir, ada yang ingat?”. Lalu, AL mengangkat tangan 

dan menjawab, “Kalau mencari KPK, baris terakhirnya harus 1 semua Bu. Kalau 

FPB, sampai baris terakhir tidak bisa dibagi lagi.” Guru mengkonfirmasi jawaban 

AL, “Ya. Jawaban AL tidak salah. Saat mencari FPB, bila bilangan-bilangan pada 

baris terakhir sudah tidak dapat dibagi habis dengan faktor yang sama, maka kita 

sudah menemukan FPB nya. Bila mencari KPK, setelah dibagi dengan beberapa 

bilangan sampai baris terakhirnya adalah 1, maka kita sudah menemukan KPK 

nya.”. 
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4) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang telah berlangsung. Simpulannya ialah dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan KPK, misalnya masalah berkunjung bersama atau susul-

menyusul, dapat menggunakan cara tabel, kelipatan, maupun pohon faktor. Guru 

meminta DA untuk menyampaikan kembali simpulan pembelajaran, “Coba DA 

sebutkan kembali simpulan yang sudah kita buat tadi.”. DA menjawab, “Masalah 

tentang KPK contohnya masalah susul-menyusul. Kita bisa menggunakan cara 

pohon faktor, tabel, atau kelipatan untuk mencari KPK nya.”. Kemudian, guru 

membagikan soal evaluasi kepada para siswa. Saat siswa mengerjakan soal, guru 

menyampaikan kepada siswa mengenai kegiatan membuat karya dari komik yang 

sudah dibagikan guru, “Anak-anak, tadi Ibu sudah membagikan komik yang 

belum berwarna kepada kalian. Nah, kalian bisa mewarnai KOMET B yang Ibu 

bagikan sebelumnya, lalu kalian bisa membawanya kepada Ibu. Karya yang bagus 

akan dipajang di mading kelas 5.”. Siswa mengumpulkan soal evaluasi yang 

sudah dikerjakan kepada guru dan merapikan buku serta alat tulis mereka. 

Selanjutnya, guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam, “Anak-anak, besok 

kita akan belajar materi selanjutnya tentang geometri. Pelajaran matematika hari 

ini Ibu akhiri. Selamat siang, dan kalian boleh istirahat.”. 
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4.1.2.3 Observasi 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus II dapat 

disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No. Indikator Keterampilan Guru 
Skor Skor  

Rata-rata 
Pertemuan I Pertemuan II 

1. Melaksanakan kegiatan pendahuluan 4 4 4 

2. 
Melakukan eksplorasi atau pengenalan dengan 

melengkapi komik 

3 4 3,5 

3. 
Menyampaikan materi dan mengklarifikasi 

konsep yang belum jelas 

4 4 4 

4. Membimbing siswa merumuskan dan 

menganalisis masalah 

4 4 4 

5. Membimbing diskusi kelompok 4 4 4 

6. Menggunakan komik dalam pembelajaran 4 4 4 

7. Memberikan penguatan 4 4 4 

8. Mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok 3 3 3 

9. Melaksanakan kegiatan penutup 3 4 3,5 

Jumlah 33 35 34 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat 

Baik 
 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa keterampilan guru pada siklus II 

memperoleh skor rata-rata 34 dengan kategori sangat baik (A). Berikut ini 

diuraikan hasil observasi untuk setiap indikator keterampilan guru pada siklus II: 

1) Melaksanakan kegiatan pendahuluan 

Dalam melaksanakan kegiatan pendahuluan, guru mengkondisikan siswa, 

melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa. 
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Pertemuan I dan II mendapat skor 4, dimana keempat deskriptor telah nampak 

dalam pembelajaran. Pada pertemuan I, guru menggunakan papan bintang untuk 

membantu menciptakan suasana belajar yang tenang. Selain itu, guru menuliskan 

tujuan pembelajaran di papan tulis dan mengajak siswa untuk menuliskannya pada 

buku catatan. Dalam memotivasi siswa, guru menggunakan kalimat ajakan agar 

siswa bersemangat belajar, misalnya “ayo anak-anak, kita semangat belajar 

supaya kalian semua menjadi lebih pintar!”. 

Pada pertemuan II, suasana belajar sedikit berbeda. Guru menata ruang 

kelas sehingga siswa duduk pada kursi yang disusun melingkar. Hal ini 

dikarenakan siswa sedikit jenuh dengan posisi duduk yang berbentuk baris seperti 

biasanya. Penggunaan papan bintang cukup efektif karena siswa memiliki 

kesadaran untuk bersikap tenang selama pembelajaran. Saat guru mengajak 

mereka melakukan tepuk kelas 5, mereka terlihat senang dan nyaman dengan 

suasana belajar yang ada.  

2) Melakukan eksplorasi atau pengenalan dengan melengkapi komik 

Indikator melakukan eksplorasi dengan melengkapi komik terdiri dari 4 

deskriptor, yaitu menjelaskan cara melengkapi komik, membimbing siswa 

melengkapi komik, memberi kesempatan bertanya bagi siswa, dan memberi 

penguatan verbal/nonverbal. Pertemuan I memperoleh skor 3, sedangkan 

pertemuan II memperoleh skor 4. Pada pertemuan I, guru cukup jelas saat 

memberikan petunjuk melengkapi komik dan membimbing siswa dengan baik. 

Namun, guru belum terlihat memberikan kesempatan bertanya bagi siswa. Pada 

pertemuan II, guru menjelaskan pada siswa cara melengkapi komik. Selain itu, 
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guru juga memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, meskipun tidak secara 

klasikal melainkan saat guru menghampiri setiap kelompok. 

3) Menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep yang belum jelas 

Pertemuan I dan II memperoleh skor 4 pada indikator menyampaikan materi 

dan mengklarifikasi konsep yang belum jelas. Dalam menyampaikan materi, guru 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa dan memanfaatkan contoh-

contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Hal ini memudahkan siswa untuk 

memahami penerapan konsep matematika dalam kehidupan mereka. Pada 

pertemuan I, guru menggunakan contoh masalah berkunjung bersama. Sedangkan 

pada pertemuan II, guru menjelaskan kepada siswa konsep menentukan KPK 

menggunakan pohon faktor yang disesuaikan dengan materi ajar.  

4) Membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah 

Pada indikator membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah, 

guru dapat memberi petunjuk merumuskan masalah, membimbing siswa 

menuliskan rumusan masalah, memberi contoh rumusan masalah, dan 

membimbing siswa menganalisis masalah. Skor yang diperoleh pada pertemuan I 

dan II adalah 4. Pada pertemuan I, guru memberi contoh rumusan masalah dengan 

mengajak siswa menganalisis masalah pada KOMET B. Sedangkan, pada 

pertemuan II, guru membimbing siswa menganalisis masalah dengan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berpendapat. Siswa cukup aktif dalam berdiskusi 

dan mengutarakan pendapat dalam kelompok. 

5) Membimbing diskusi kelompok 
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Skor yang diperoleh pertemuan I dan II untuk indikator membimbing 

diskusi kelompok adalah 4. Pada kedua pertemuan pembelajaran, guru dapat 

memusatkan perhatian siswa dalam diskusi kelompok, membantu siswa 

merumuskan dan menganalisis masalah, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

dalam kelompok, dan mengawasi jalannya diskusi kelompok. Pada pertemuan I, 

guru kurang optimal dalam mengawasi siswa dalam berdiskusi. Hal ini 

ditunjukkan dengan masih ada beberapa kelompok yang tidak didatangi guru saat 

berdiskusi dan masih ada siswa yang kurang bekerjasama dengan kelompoknya. 

Oleh karena itu, pada pertemuan II guru memantau diskusi setiap kelompok 

walaupun hanya sebentar. Guru juga berusaha menengahi jalannya diskusi saat 

kelompok YI kesulitan memahami masalah susul-menyusul atau saat SI dan AL 

mengusulkan cara yang digunakan untuk menentukan KPK. 

6) Menggunakan komik dalam pembelajaran 

Indikator menggunakan komik dalam pembelajaran pada pertemuan I dan II 

memperoleh skor 4. Guru menjelaskan cara atau petunjuk menggunakan komik 

kepada para siswa. Guru juga membimbing siswa mencari informasi dari komik 

yang dibagikan, memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya, dan 

membimbing siswa dalam menyusun laporan kelompok. Pada pertemuan I, guru 

mampu mengarahkan siswa untuk memahami informasi yang ada pada KOMET 

D dengan memberikan beberapa pertanyaan. Pada pertemuan II, guru juga 

mengkonfirmasi informasi yang ditemukan oleh siswa dan membantu siswa 

memahami konsep waktu tempuh. Pada siklus II ini siswa lebih aktif dan dapat 

menyampaikan pendapatnya dalam menyelesaikan masalah matematika. 
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7) Memberikan penguatan 

Dalam memberikan penguatan, guru dapat memberikan penguatan verbal 

dan penguatan nonverbal. Pemberian penguatan ini pun berdasarkan prinsip 

kesegeraan dan menghindari respon negatif. Skor yang diperoleh pertemuan I dan 

II sama, yaitu memperoleh skor 4. Contoh penguatan verbal yang diberikan oleh 

guru misalnya, saat siswa melengkapi KOMET B pada pertemuan I, guru 

mengatakan “Bagus! Jawabanmu sudah tepat!” dan “Pintar, cara mengerjakannya 

seperti itu!”. Sedangkan penguatan nonverbal, misalnya saat guru memberikan 

stiker kepada siswa yang tenang atau tepuk tangan kepada siswa yang menjawab 

pertanyaan dengan benar. Pada siklus II ini guru menghindari respon negative 

selama pembelajaran. Guru tidak serta merta memarahi atau menghukum siswa 

bila mereka melakukan kesalahan atau gaduh di kelas. 

8) Mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok 

Pada indikator mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok, pertemuan I 

dan II memperoleh skor 3. Deskriptor yang belum muncul ialah memberikan 

umpan balik. Pada pertemuan I, guru mengkonfirmasi jawaban kelompok, menilai 

laporan kelompok, dan memberikan penguatan. Laporan kelompok yang 

dipresentasikan siswa selanjutnya dinilai oleh guru dan ditempel pada papan 

diskusi kelompok. Pada pertemuan II, guru juga mengkonfirmasi dan menilai 

laporan kelompok serta memberikan penguatan. Namun, guru belum memberikan 

umpan balik terkait penyelesaian masalah yang disusun oleh siswa. Hal ini 

penting dilakukan agar siswa memiliki pemahaman dan konsep yang benar 

mengenai materi yang diajarkan oleh guru. 
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9) Melaksanakan kegiatan penutup 

Dalam melaksanakan kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran. Lalu, guru memberikan umpan balik dan evaluasi kepada siswa. 

Guru juga perlu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Pada pertemuan I, skor yang diperoleh adalah 3. Guru belum memberikan umpan 

balik kepada siswa. Hal ini diperbaiki pada pertemuan II. Guru memberikan 

umpan balik kepada siswa mengenai cara menentukan KPK menggunakan tabel 

dan perbedaan cara tabel untuk mencari FPB maupun KPK. Skor yang diperoleh 

pada pertemuan II ini adalah 4. 

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik 

mendapat skor rata-rata 34 dengan kategori sangat baik (A). Berikut disajikan data 

perolehan skor rata-rata untuk setiap indikator keterampilan guru pada siklus II: 

 

Diagram 4.7  Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 
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4.1.2.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II disajikan pada tabel 4.8 

berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Nama 

Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

1. KA 4 3 2 1 3 2 2 2 2 2 23 4 3 2 1 3 2 3 3 2 2 25 

2. PA 4 3 2 1 4 3 3 2 2 2 26 4 3 2 1 4 4 4 3 3 2 30 

3. NU 4 3 2 1 3 2 2 3 2 2 24 4 3 2 1 3 3 2 2 2 2 24 

4. WA 4 4 3 1 3 2 3 3 2 2 27 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 30 

5. IR 4 3 2 2 2 2 3 3 1 2 24 4 3 3 1 3 2 4 2 2 2 26 

6. PU 4 3 2 1 2 3 2 2 2 2 23 4 3 2 1 3 3 2 3 2 2 25 

7. GI 4 3 2 1 3 3 2 3 2 2 25 4 3 2 1 3 3 2 2 2 2 24 

8. RI 4 4 2 1 3 2 2 2 1 2 23 4 3 2 2 4 3 4 2 2 3 29 

9. SI 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 30 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 34 

10. DA 4 4 2 1 4 3 3 3 2 3 29 4 4 3 1 4 4 4 3 2 4 33 

Jumlah 

Skor 
40 33 22 13 30 25 25 27 18 21 254 40 31 23 13 35 32 33 26 22 25 280 

Skor 

Rata-rata 
4 3,3 2,2 1,3 3 2,5 2,5 2,7 1,8 2,1 25,4 4 3,1 2,3 1,3 3,5 3,2 3,3 2,6 2,2 2,5 28 

Kategori 
Baik 

(B) 
Kategori 

Baik 

(B) 

 

Keterangan: 

Indikator aktivitas siswa yang diamati: 

 

1 = Kesiapan mengikuti pembelajaran 

2 = Melengkapi komik 

3 = Memperhatikan penyampaian materi 

4 = Mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas 

5 = Merumuskan dan menganalisis masalah 

6 = Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

7 = Mencari informasi dari komik 

8 = Menyusun laporan kelompok 

9 = Mempresentasikan laporan kelompok 

10 = Membuat simpulan pembelajaran 
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Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II, diketahui 

bahwa skor rata-rata siklus II adalah 26,7 dengan kategori baik (B). Hasil 

observasi tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut ini: 

1) Kesiapan mengikuti pembelajaran 

Skor rata-rata untuk indikator kesiapan mengikuti pembelajaran pada siklus 

II adalah 4. Hal ini berarti bahwa pada siklus II, baik pertemuan I maupun 

pertemuan II, seluruh siswa telah menyiapkan buku, bersikap tenang, menempati 

tempat duduk sendiri, dan memusatkan perhatian pada guru. Saat guru memasuki 

ruang kelas, siswa terlihat duduk dengan tenang di kursinya masing-masing. 

Siswa juga menyiapkan buku dan alat tulis di atas meja. Siswa menunjukkan 

peningkatan aktivitas pada siklus II ini. Hal tersebut tidak lepas dari peran guru 

dalam memperbaiki keterampilannya dalam mengajar, misalnya dengan 

mengadakan variasi cara mengajar dan memberikan penguatan sehingga siswa 

memiliki ketertarikan atau minat belajar yang lebih baik dibandingkan dengan 

siklus I. 

2) Melengkapi komik 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 3,3. Sedangkan skor 

rata-rata pada pertemuan II adalah 3,1. Jadi, skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus II untuk indikator kesiapan mengikuti pembelajaran adalah 3,2. Pada 

pertemuan I, terdapat 3 orang siswa yang memperoleh skor 4, yaitu WA, RI, dan 

DA. Aktivitas yang tampak dari mereka bertiga adalah menulis identitas pada 

sampul komik, membaca komik yang dibagikan guru, melengkapi bagian yang 

kosong, dan membandingkan komik yang mereka lengkapi dengan yang ditempel 
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guru di depan kelas. Ketujuh siswa yang lain memperoleh skor 3, hal ini karena 

mereka terlihat belum membandingkan komik yang mereka lengkapi dengan yang 

ditempel guru di depan kelas.  

Pada pertemuan II, terdapat 9 orang yang memperoleh skor 3. Deskriptor 

yang belum nampak ialah membandingkan komik dengan komik yang ditempel 

guru di depan kelas. Skor 4 diperoleh 1 orang, yaitu SI. Pada pertemuan II ini, 

siswa kurang aktif saat diberikan kesempatan oleh guru untuk membandingkan 

komik yang mereka lengkapi dengan yang ditempel guru. Hal ini berpengaruh 

pada indikator aktivitas siswa yang lain, yaitu mengajukan pertanyaan tentang 

konsep yang belum jelas dan menyusun laporan kelompok.  

3) Memperhatikan penyampaian materi 

Skor rata-rata yang diperoleh siklus II untuk indikator memperhatikan 

penyampaian materi ialah 2,25. Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 2,2 dan 

pertemuan II memperoleh skor rata-rata 2,3. Pada pertemuan I, terdapat 8 orang 

yang memperoleh skor 2, yaitu KA, PA, NU, GI, RI, dan DA. Hal ini ditunjukkan 

dengan aktivitas mereka mengarahkan pandangan pada guru dan membuat catatan 

di buku tentang materi yang disampaikan guru. Dua orang yang memperoleh skor 

3 ialah WA dan SI. Saat guru menjelaskan materi masalah yang berkaitan dengan 

KPK, mereka juga menanggapi atau mengajukan pendapat saat guru melakukan 

diskusi kelas. Pada pertemuan II, terdapat peningkatan aktivitas pada IR dan DA 

sehingga mereka memperoleh skor 3. Mereka mulai berani untuk menyampaikan 

pendapat saat guru memberi kesempatan bagi para siswa. Skor 2 diperoleh KA, 
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PA, NU, WA, PU, GI,dan RI. Mereka sudah memusatkan perhatian kepada guru 

dan mencatat materi yang disampaikan guru di buku mereka. 

4) Mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas 

Indikator mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas 

memperoleh skor rata-rata 1,3 pada siklus II. Pada pertemuan I, terdapat 8 orang 

yang memperoleh skor 1. Hal ini ditunjukkan KA, PA, NU, WA, PU, GI, RI, dan 

DA yang telah memperhatikan jawaban dari guru atau siswa yang lain. Mereka 

belum menunjukkan aktivitas mengajukan pertanyaan, menggunakan kalimat 

yang jelas, dan menyampaikan sanggahan atau opini. Skor 2 diperoleh IR yang 

telah menyampaikan pendapat saat guru bertanya tentang cara untuk menentukan 

KPK. Skor 3 diperoleh SI yang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan opini 

serta memerhatikan jawaban dari guru.  

Pada pertemuan II, terdapat 7 orang yang memperoleh skor 1. Skor 2 

diperoleh WA, RI, dan SI yang ditunjukkan dengan memperhatikan jawaban dari 

guru atau siswa yang lain dan menyampaikan pendapat. Deskriptor yang belum 

muncul pada pertemuan II adalah mengajukan pertanyaan dan menggunakan 

kalimat yang jelas saat bertanya. Meskipun tidak terdapat peningkatan skor rata-

rata dari pertemuan I ke pertemuan II, namun bila dilihat dari jumlah siswa yang 

mendapat skor 2, terjadi peningkatan pada pertemuan II dimana terdapat 3 orang 

yang memperoleh skor 2. Hal ini dimaknai sebagai adanya peningkatan aktivitas 

siswa yang ditandai dengan siswa menyampaikan sanggahan atau opini, walaupun 

siswa belum menunjukkan deskriptor mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, 
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guru perlu mendorong siswa untuk mau bertanya dan menanggapi pertanyaan 

yang ada. 

5) Merumuskan dan menganalisis masalah 

Dalam indikator merumuskan dan menganalisis masalah, aktivitas yang 

muncul antara lain siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok, menuliskan 

rumusan masalah, menganalisis masalah bersama kelompok, dan bekerjasama 

dengan anggota yang lain. Skor rata-rata yang diperoleh siklus II adalah 3,25. 

Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 3. Terdapat 6 siswa yang memperoleh 

skor 3, yaitu KA, NU, WA, GI, RI, dan SI. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

aktivitas siswa berpartisipasi dalam diskusi, ikut menganalisis masalah, dan dapat 

bekerjasama dengan anggota kelompok. Skor 4 diperoleh PA dan DA, sedangkan 

skor 2 diperoleh IR dan PU. Pada pertemuan II, skor rata-rata yang diperoleh ialah 

3,5. Terdapat 5 siswa yang memperoleh skor 3, yaitu KA, NU, IR, PU, dan GI. 

Deskriptor yang belum muncul pada kelima siswa tersebut ialah menulis rumusan 

masalah yang sudah dibuat kelompok. Skor 4 diperoleh PA, WA, RI, SI, dan DA 

yang sudah menunjukkan aktivitas menuliskan rumusan masalah pada buku 

catatan atau pada KOMET C. 

6) Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

Indikator berpartisipasi dalam diskusi kelompok memperoleh skor rata-rata 

2,85 pada siklus II. Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 2,5. Skor 3 diperoleh 

PA, PU, GI, SI, dan DA. Hal ini ditunjukkan pada saat kelima siswa tersebut 

mengajukan pertanyaan, menanggapi pertanyaan anggota yang lain, dan 

memperhatikan anggota yang lain saat menyampaikan pendapat. Skor 2 diperoleh 
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KA, NU, WA, IR, dan RI. Mereka belum menunjukkan aktivitas mengajukan 

pertanyaan dan menggunakan bahasa yang sopan saat berdiskusi. Pertemuan II 

memperoleh skor rata-rata 3,2. Terdapat 4 orang siswa yang memperoleh skor 4, 

yaitu PA, WA, SI, dan DA. Peningkatan aktivitas keempat siswa tersebut 

ditunjukkan dengan penggunaan bahasa yang sopan dan baik pada saat mereka 

berdiskusi dalam kelompok. NU, PU, GI, dan RI memperoleh skor 3 yang 

ditunjukkan dengan mengajukan pertanyaan terkait materi, memperhatikan 

pendapat anggota lain, dan menggunakan bahasa yang sopan. 

7) Mencari informasi dari komik 

Pada indikator mencari informasi dari komik, siklus II memperoleh skor 

rata-rata 2,9. Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 2,5. Terdapat 5 siswa yang 

memperoleh skor 3, yaitu PA, WA, IR, SI, dan DA. Mereka dapat menemukan 

informasi dari KOMET D yang dibagikan guru, kemudian mengkonsultasikannya 

dengan guru, dan menyampaikan informasi tersebut kepada kelompok. Kelima 

orang siswa yang lain memperoleh skor 2. Deskriptor yang jarang muncul pada 

pertemuan I adalah mengkonsultasikan pada guru tentang informasi yang didapat 

dan menuliskan informasi tersebut. 

Pada pertemuan II, terdapat peningkatan aktivitas siswa yang ditandai 

dengan skor rata-rata yang diperoleh pertemuan II, yaitu 3,3. Skor 4 diperoleh PA, 

WA, IR, RI, SI, dan DA. Setelah menemukan informasi dari komik dan 

mengkonsultasikan informasi tersebut pada guru, mereka juga menyampaikan 

informasi tersebut kepada kelompok dan menuliskannya di buku atau komik. Skor 
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3 diperoleh KA, hal ini ditunjukkan dengan aktivitas KA yang pada pertemuan II 

telah mengkonsultasikan informasi yang didapat pada guru. 

8) Menyusun laporan kelompok 

Skor rata-rata yang diperoleh siklus II untuk indikator menyusun laporan 

kelompok adalah 2,65. Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 2,6. Terdapat 5 

orang yang memperoleh skor 3, yaitu NU, WA, IR, GI, dan DA. Skor 4 diperoleh 

SI , hal ini ditunjukkan dengan aktivitas SI yang bekerjasama dengan anggota lain 

untuk memecahkan masalah, menyusun pemecahan masalah, menuliskan 

pemecahan masalah pada lembar laporan kelompok, dan mengecek kembali 

laporan kelompok sebelum dipresentasikan. Skor 2 diperoleh KA, PA, PU, dan 

RI.  

Pada pertemuan II, skor rata-rata yang diperoleh ialah 2,6. Terdapat 

penurunan jumlah skor rata-rata aktivitas siswa bila dibandingkan dengan 

pertemuan I. Skor 3 diperoleh KA, PA, WA, PU, SI, dan DA. Deskriptor yang 

belum dimunculkan keenam siswa tersebut adalah menuliskan pemecahan 

masalah pada lembar laporan kelompok atau mengecek kembali laporan 

kelompok yang telah dibuat. Skor 2 diperoleh NU, IR, GI, dan RI. Keempat siswa 

tersebut belum menunjukkan aktivitas menuliskan pemecahan masalah pada 

lembar laporan kelompok dan mengecek kembali laporan kelompok. Pada 

pertemuan II ini, siswa kurang memperhatikan aktivitas yang seharusnya mereka 

lakukan dalam menyusun laporan kelompok, yaitu mengecek kembali laporan 

kelompok. Hal tersebut seharusnya tidak dilupakan karena dengan mengecek 
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kembali laporan yang disusun, kesalahan dalam penyusunan laporan dapat 

diminimalisasi dan siswa lebih siap untuk menyampaikan laporannya.  

9) Mempresentasikan laporan kelompok 

Indikator mempresentasikan laporan kelompok memperoleh skor rata-rata 2 

pada siklus II. Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 1,8 sedangkan pertemuan II 

memperoleh skor rata-rata 2,2. Pada pertemuan I, terdapat  8 siswa yang 

memperoleh skor 2. Kedelapan siswa tersebut telah memperhatikan presentasi 

setiap kelompok dan mencatat hal-hal yang penting atau berpartisipasi dalam 

diskusi dengan menyetujui pendapat teman mereka. Dua orang siswa yang 

memperoleh skor 1 adalah IR dan RI. Pada pertemuan II, skor 3 diperoleh PA dan 

SI. Peningkatan aktivitas yang mereka tunjukkan ialah dengan mencatat hal-hal 

penting yang didapat saat presentasi laporan kelompok. delapan siswa yang lain 

memperoleh skor 2. Deskriptor yang belum muncul dari kesepuluh siswa pada 

indikator mempresentasikan laporan kelompok ialah mengajukan pertanyaan. 

10) Membuat simpulan pembelajaran 

Indikator membuat simpulan pembelajaran pada siklus II memperoleh skor 

rata-rata 2,3. Pertemuan I memperoleh skor rata-rata 2,1. Skor 3 diperoleh DA 

yang sudah ikut menyimpulkan pembelajaran bersama guru dan siswa yang lain, 

mencatat simpulan pada buku catatan, dan mampu menyampaikan kembali 

simpulan pembelajaran yang sudah dibuat. Siswa yang lain memperoleh skor 2, 

hal ini dikarenakan siswa-siswa tersebut tidak mengajukan pertanyaan dan 

menyampaikan kembali simpulan pembelajaran. Pertemuan II memperoleh skor 

rata-rata 2,5 dimana terdapat 2 orang siswa yang memperoleh skor 4, 1 orang 
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memperoleh skor 3, dan 7 orang memperoleh skor 2. Skor 4 diperoleh SI dan DA 

yang sudah memunculkan keempat deskriptor pada indikator membuat simpulan 

pembelajaran. Skor 3 diperoleh RI yang aktivitasnya meningkat, ditunjukkan saat 

RI bertanya kepada guru mengenai simpulan yang dibuat. 

Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik 

pada siklus II, perolehan skor untuk setiap indikator aktivitas siswa pada siklus II 

dapat disajikan dalam diagram 4.8 berikut ini: 

 

Diagram 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

4.1.2.3.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran 

Data hasil observasi iklim pembelajaran pada siklus II dalam pembelajaran 

Matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik dapat 

disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.9 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus II 

No. Indikator Iklim Pembelajaran 
Skor Skor  

Rata-rata Pertemuan I Pertemuan II 

1. Kepedulian guru terhadap siswa 4 4 4 

2. Kenyamanan lingkungan belajar 3 4 3,5 

3. Sikap siswa terhadap pembelajaran 4 4 4 

4. Komunikasi antara guru dan siswa 4 4 4 

Jumlah 15 16 15,5 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Berdasarkan tabel hasil observasi iklim pembelajaran pada siklus II, 

diketahui bahwa skor rata-rata iklim pembelajaran siklus II adalah 15,5 dengan 

kategori sangat baik (A). Setiap indikator observasi iklim pembelajaran tersebut 

akan dijelaskan pada uraian berikut ini: 

1) Kepedulian guru terhadap siswa 

Indikator kepedulian guru terhadap siswa pada siklus II memperoleh skor 

rata-rata 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan perhatian pada seluruh 

siswa, tidak membeda-bedakan siswa selama pembelajaran, memotivasi dan 

memberikan penguatan kepada siswa, baik pada pertemuan I maupun pertemuan 

II. Pada pertemuan I, guru memotivasi siswa dengan memberikan „tepuk kelas 5‟ 

dan memberi penguatan baik verbal maupun nonverbal. Guru memperhatikan pula 

diskusi kelompok yang ada, sehingga proses belajar semua siswa dapat diawasi 

oleh guru. Pada pertemuan II, siswa telah terbiasa dengan penggunaan papan 

bintang dan papan diskusi kelompok yang membantu guru untuk memberikan 

penghargaan bagi perilaku belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. Hal 

ini dapat meningkatkan rasa saling peduli guru dan siswa dalam pembelajaran.  

Skor 4 yang diperoleh pertemuan I dan II menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan pada iklim pembelajaran, bila dibandingkan dengan hasil observasi 
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iklim pembelajaran pada siklus I. Pada pertemuan I siklus II keempat deskriptor 

pada indikator ini telah muncul, dan pada pertemuan II siklus II pencapaian 

tersebut dapat dipertahankan pada skor 4. Hal ini berarti bahwa peningkatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran menentukan 

terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif, sehingga untuk menjaga kondisi 

yang kondusif ini diperlukan kerjasama antara guru dan siswa. 

2) Kenyamanan lingkungan belajar 

Pertemuan I memperoleh skor 3, hal ini dikarenakan siswa belum tertib 

dalam mengikuti pembelajaran. Sebenarnya selama pembelajaran guru sudah 

mengupayakan menciptakan suasana yang nyaman dengan memperhatikan 

kebersihan dan kerapian ruang kelas serta menegur siswa yang mengganggu 

jalannya pembelajaran. Perbaikan pertemuan I yang dilakukan pada pertemuan II 

meningkatkan skor indikator kenyamanan lingkungan belajar menjadi 4. Guru 

dapat mengendalikan siswa untuk dapat tertib selama pembelajaran. Meskipun 

siswa tidak selalu tenang selama pembelajaran, tetapi siswa tetap memperhatikan 

guru dan dapat tertib kembali bila ditegur oleh guru. Selain itu, guru membiasakan 

siswa untuk membersihkan kelas, membuang sampah, merapikan tempat duduk 

dan meja sebelum pembelajaran dimulai. 

3) Sikap siswa terhadap pembelajaran 

Sikap siswa terhadap pembelajaran, baik pada pertemuan I maupun 

pertemuan II, memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi siswa 

dalam diskusi kelas, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau menanggapi 

pertanyaan guru. Siswa juga sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib, dapat 
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bekerjasama dengan siswa yang lain, dan memperhatikan penjelasan guru. Variasi 

dalam memberikan penguatan dan cara mengajar guru merupakan upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap siswa terhadap pembelajaran. 

Misalnya, saat guru memberikan reward berupa stiker kepada kelompok yang 

tertib, kelompok lain yang gaduh menunjukkan sikap tenang agar mereka juga 

mendapat reward yang sama. 

4) Komunikasi antara guru dan siswa 

Indikator komunikasi antara guru dan siswa pada pertemuan I dan II 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru melibatkan siswa dalam 

pembelajaran, mengarahkan siswa untuk bertanya, menggunakan bahasa yang 

baik dan komunikatif, serta perilaku sopan guru dan siswa selama pembelajaran. 

Pada pertemuan I, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan 

menanggapi pertanyaan. Guru meminta siswa untuk mengangkat tangan terlebih 

dahulu sebelum berbicara dan menggunakan bahasa yang baik selama 

pembelajaran. Pada pertemuan II, guru melibatkan siswa mulai dari membangun 

konsep sampai pada memecahkan permasalahan melalui diskusi kelompok. 

Melalui diskusi kelompok, siswa dilatih untuk berkomunikasi dengan temannya, 

menyampaikan gagasan, dan bekerjasama dengan temannya. Hal tersebut dapat 

dimaknai bahwa proses belajar siswa tidak hanya berlangsung secara individu, 

tetapi juga dapat terjadi secara berkelompok. Dengan berkelompok, siswa dapat 

mengembangkan kerjasama dan kolaborasi bersama siswa lain. 
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Hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus II dapat disajikan 

dalam diagram 4.9 berikut: 

 

Diagram 4.9 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus II 

4.1.2.3.4 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran 

Hasil observasi kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus II, 

dapat disajikan dalam tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus II 

No. 
Indikator Kualitas Materi 

Pembelajaran 

Skor Skor  

Rata-rata Pertemuan I Pertemuan II 

1. Penyusunan materi pembelajaran 4 4 4 

2. Konten materi pembelajaran 3 4 3,5 

Jumlah 7 8 7,5 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas materi pembelajaran 

dalam pembelajaran Matematika yang menerapkan Problem Based Learning 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4

S
k

o
r

Indikator Iklim Pembelajaran

Skor Pertemuan I

Skor Pertemuan II

Skor Rata-rata Siklus II



244 

 

 

 

menggunakan komik pada siklus II memperoleh skor rata-rata 7,5 dengan kategori 

sangat baik (A). Hasil observasi tersebut akan diperjelas pada uraian berikut: 

1) Penyusunan materi pembelajaran 

Pertemuan I memperoleh skor 4 untuk indikator penyusunan materi 

pembelajaran. Materi pembelajaran yang disusun disesuaikan dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Selain itu, materi pembelajaran yang dibuat sifatnya kontekstual, 

sehingga terdapat kesesuaian antara konsep dengan penerapan pada kehidupan 

sehari-hari. Pertemuan II juga memperoleh skor 4 untuk indikator penyusunan 

materi pembelajaran. Selain kontekstual dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran disusun secara sistematis dan runtut. Hal ini agar 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi tersebut, dan memudahkan siswa 

pula dalam memahami materi yang dibelajarkan. Pada siklus II, penyusunan 

materi pembelajaran sudah baik bila ditinjau dari kemunculan kempat deskriptor 

pada indikator ini. Materi pembelajaran yang baik dapat dipahami siswa dengan 

lebih mudah bila dibandingkan materi pembelajaran yang tidak disertai contoh 

kontekstual atau menggunakan konsep yang abstrak saja. 

2) Konten materi pembelajaran 

Pertemuan I memperoleh skor 3, sedangkan pertemuan II memperoleh skor 

4. Deskriptor yang tidak muncul pada pertemuan I adalah adanya keseimbangan 

antara keluasan materi dengan waktu yang tersedia. Hal ini nampak saat guru 

belum selesai menjelaskan kepada siswa mengenai contoh masalah tiga bus yang 

tiba secara bersamaan di terminal. Sedangkan, pada pertemuan II konten materi 
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pembelajaran sudah mencakup pengetahuan yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan memuat contoh-contoh yang sesuai. Penggunaan kalimat yang 

jelas dan adanya keseimbangan antara materi dengan alokasi waktu yang ada 

membuat siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi kualitas materi pembelajaran pada siklus II 

tersebut, perolehan skor setiap indikator observasi kualitas materi pembelajaran 

pada siklus II dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 
Diagram 4.10 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus II 

4.1.2.3.5 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran 

Data hasil observasi kualitas media pembelajaran pada siklus II dapat 

disajikan dalam tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus II 
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1. 
Kesesuaian komik dengan materi 
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4 4 4 

2. 
Memfasilitasi siswa dalam proses 

pemecahan masalah 
4 4 4 

3. Memfasilitasi interaksi guru dengan siswa 4 4 4 

4. Menarik perhatian siswa 4 4 4 

5. Kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa 3 4 3,5 

Jumlah 19 20 19,5 
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas media pembelajaran 

dalam pembelajaran Matematika yang menerapkan Problem Based Learning 

menggunakan komik pada siklus II memperoleh skor rata-rata 19,5 dengan 

kategori sangat baik (A). Selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam mengenai hasil 

observasi dalam uraian berikut ini: 

1) Kesesuaian komik dengan materi pembelajaran 

Indikator kesesuaian komik dengan materi pembelajaran memperoleh skor 

rata-rata 4 untuk siklus II. Hal ini ditunjukkan dengan media komik yang sudah 

sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, berisi informasi yang dibutuhkan 

siswa, dan mencantumkan contoh konkret. Siswa diberi kemudahan dalam 

membaca komik dengan adanya penomoran pada setiap dialog, sehingga siswa 

tidak akan terbalik dalam membaca setiap dialog pada komik. Cerita pada komik 

sudah berisi materi yang berkaitan dengan KPK. Siswa dapat belajar 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan KPK, mengecek penyelesaian 

masalah piket bersama, dan menyelesaikan masalah susul-menyusul.  

2) Memfasilitasi siswa dalam proses pemecahan masalah 

Pada indikator memfasilitasi siswa dalam proses pemecahan masalah, siklus 

II memperoleh skor rata-rata 4, dimana pertemuan I dan II memperoleh skor 4. 

Komik yang digunakan guru selama pembelajaran dapat memfasilitasi siswa 

dalam proses pemecahan masalah, hal ini ditunjukkan dengan adanya informasi 

yang dapat digunakan siswa untuk memecahkan masalah. Selain itu, komik berisi 

petunjuk yang jelas dan sistematis atau runtut. Kesesuaian komik dengan materi 
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pembelajaran membuat siswa mudah memahami konsep-konsep yang diberikan 

guru. 

3) Memfasilitasi interaksi guru dengan siswa 

Pertemuan I dan II memperoleh skor 4. Hal ini tampak pada komik dimana 

didalamnya terdapat materi yang jelas dan dapat membantu komunikasi guru 

dengan siswa. Melalui cerita dalam komik tersebut, guru dapat memberikan 

permasalahan matematika dalam bentuk yang berbeda dari biasanya. Bila 

biasanya siswa diberikan sebuah soal cerita, dengan komik guru dapat 

menyampaikan masalah matematika menggunakan gambar-gambar konkret dan 

cerita yang menarik. Dengan adanya diskusi tentang masalah dalam komik, siswa 

didorong untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan dapat 

melakukan curah pendapat bersama siswa yang lain. 

4) Menarik perhatian siswa 

Skor yang diperoleh pertemuan I dan II adalah sama, yaitu 4. Komik yang 

digunakan sebagai media pembelajaran matematika menarik perhatian siswa 

karena menggunakan contoh kegiatan sehari-hari dan terdapat kombinasi gambar 

dan teks. Selain itu, bahasa yang digunakan dapat dipahami siswa dan dapat 

memfasilitasi interaksi antarsiswa.  

5) Kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa 

Skor yang diperoleh pertemuan I adalah 3. Komik dapat dengan mudah 

digunakan dalam pembelajaran, memfasilitasi komunikasi guru dan siswa, dan 

dapat digunakan sebagai sumber belajar di luar kelas. Pada pertemuan I, komik 

belum begitu dimanfaatkan siswa untuk membuat karya. Pada pertemuan II, 
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terdapat peningkatan dan mendapat skor 4. Komik dapat dimanfaatkan pula untuk 

membuat suatu karya, misalnya siswa mewarnai komik yang dibagikan guru dan 

menempelnya di rumah atau di kelas. 

Pada indikator kesesuaian komik dengan materi pembelajaran, memfasilitasi 

siswa dalam proses pemecahan masalah, memfasilitasi interaksi guru dengan 

siswa, dan menarik perhatian siswa memperoleh skor 4 pada pertemuan I maupun 

pertemuan II pada siklus II. Hal ini dimaknai bahwa perbaikan yang dilakukan 

guru untuk meningkatkan kualitas media pembelajaran pada siklus II berhasil, 

yang ditandai dengan keempat deskriptor pada setiap indikator telah muncul.  

Selain itu, hasil yang baik pada pertemuan I siklus II dapat dipertahankan pada 

pertemuan II sehingga pembelajaran menjadi lebih optimal. Selanjutnya, pada 

indikator kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa mengalami peningkatan 

pada pertemuan II siklus II, dimana keempat deskriptor telah dimunculkan. Dari 

uraian tersebut, kualitas media pembelajaran pada siklus II mengalami 

peningkatan bila dibandingkan dengan hasil observasi pada siklus I. Hal ini 

berdampak pada meningkatnya variabel-variabel lain yang diteliti, diantaranya 

adalah keterampilan guru dan aktivitas siswa.  

Berdasarkan hasil observasi kualitas media pembelajaran pada siklus II 

tersebut, perolehan skor setiap indikator kualitas media pembelajaran pada siklus 

II dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 
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Diagram 4.11 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus II 

4.1.2.3.6 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa yang diteliti adalah hasil belajar kognitif dalam 

pembelajaran Matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

Adapun hasil belajar siswa pada siklus II dianalisis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif dan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 
P1 P2 Siklus II P1 P2 Siklus II 

81 – 88 1 6 2 2,70% 16,21% 5,40% Tuntas 

73 – 80 11 11 13 29,72% 29,72% 35,13% Tuntas 

65 – 72 11 18 16 29,72% 48,64% 43,24% Tuntas 

57 – 64 6 1 3 16,21% 2,70% 8,10% Tidak Tuntas 

48 – 56 8 0 2 21,62% 0% 5,40% Tidak Tuntas 

40 - 47 0 1 1 0% 2,70% 2,70% Tidak Tuntas 

Jumlah 37 37 37 100% 100% 100% 

Rata-rata 67,9 72,9 70,4  

Skor Terendah 48 45 47,5  

Skor Tertinggi 88 88 82  

Ketuntasan 

Klasikal 
23 35 31 62,16% 94,59% 83,78% 

Ketidaktuntasan 

Klasikal 

14 2 6 37,83% 5,40% 16,21% 
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Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus II adalah 70,4 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 83,78%. Siswa 

yang memperoleh skor minimal 65 (KKM) dan mencapai ketuntasan belajar pada 

siklus II sebanyak 31 orang (83,78%). Pada pertemuan I, rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 67,9 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 62,16%. Skor 

terendah adalah 48 dan skor tertinggi adalah 88. Sedangkan, pada pertemuan II 

terjadi peningkatan ketuntasan belajar klasikal, yaitu sebesar 94,59% dengan rata-

rata hasil belajar sebesar 72,9. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II dapat 

disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.12 Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa pada Siklus II 

4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilaksanakan untuk menganalisis dan mengkaji 

pelaksanaan tindakan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Permasalahan 

dan keberhasilan yang muncul pada siklus II akan dikonsultasikan dengan 

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Apabila hasil yang diperoleh pada 

83,78%

16,21%

Siswa yang tuntas

Siswa yang tidak 
tuntas
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siklus II belum memenuhi indikator keberhasilan, maka perlu dilaksanakan 

tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya. 

Berdasarkan deskripsi pelaksanaan tindakan dan hasil observasi pada siklus 

II, ditemukan keberhasilan dan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, antara 

lain: 

1) Guru lebih banyak memberi kesempatan bertanya kepada para siswa dan 

mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Guru memberikan variasi dalam mengkondisikan siswa dan memberikan 

penguatan, yaitu dengan menggunakan papan bintang dan papan diskusi 

kelompok. 

3) Guru membimbing setiap kelompok dalam melaksanakan setiap langkah 

pemecahan masalah dalam diskusi kelompok. 

4) Guru melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang telah 

direncanakan. 

5) Guru memanfaatkan komik untuk dibuat suatu karya, misalnya dengan 

siswa mewarnai komik dan memajangnya di rumah atau mading kelas. 

6) Guru memerlukan waktu yang cukup banyak untuk membentuk kelompok 

dan mengatur tempat duduk setiap kelompok. 

7) Beberapa siswa kurang aktif dalam berdiskusi karena adanya siswa yang 

dominan dalam suatu kelompok. 

8) Siswa belum memunculkan pertanyaan yang menuntut mereka untuk 

bereksplorasi lebih jauh lagi terhadap materi pembelajaran. 
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9) Guru perlu menjaga kelas agar tetap kondusif selama pembelajaran 

berlangsung, meskipun saat diskusi kelompok. 

10) Guru dapat menggunakan sumber belajar lain ketika siswa mencari 

informasi tambahan untuk menyelesaikan permasalahan diskusi. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II, serta refleksi 

pelaksanaan tindakan terhadap variabel keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan 

hasil belajar siswa, disimpulkan bahwa pembelajaran matematika menggunakan 

Problem Based Learning menggunakan komik telah memenuhi indikator 

keberhasilan penelitian. 

Keterampilan guru memperoleh skor rata-rata 34 dengan kriteria sangat 

baik. Kemudian, aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata 26,7 dengan kriteria 

baik. Iklim pembelajaran memperoleh skor 15,5 dengan kriteria sangat baik. 

Kualitas materi pembelajaran memperoleh skor 7,5 dengan kriteria sangat baik. 

Skor 19,5 didapat variabel kualitas media pembelajaran dengan kriteria sangat 

baik. Hasil belajar siswa mengalami ketuntasan belajar klasikal sebesar 83,78%, 

sehingga sudah memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 80%. Oleh karena itu, peneliti menghentikan penelitian pada siklus II. 

Penelitian tindakan kelas merupakan tindakan perbaikan pembelajaran yang 

berkelanjutan, sehingga perbaikan dalam pembelajaran matematika dapat terus 

dilanjutkan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

1) Guru dapat mengkondisikan kelas dengan lebih baik sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung dengan efektif. 
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2) Siswa lebih aktif dalam diskusi dan dapat mengembangkan kemampuan 

bertanya lebih baik lagi. 

3) Guru menampilkan contoh penerapan matematika di kehidupan sehari-hari 

yang dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa tidak mudah jenuh dan 

lebih bersemangat untuk belajar. 

4) Guru membiasakan siswa untuk melakukan proses pemecahan masalah 

secara runtut dan sesuai dengan konsep yang telah dibelajarkan. 

5) Evaluasi hasil belajar siswa dapat dikembangkan lagi dengan melakukan 

penilaian pada ranah afektif dan psikomotorik menggunakan instrumen 

yang relevan.   

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan data hasil pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran 

matematika di kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas 

media pembelajaran. Berikut ini dijelaskan peningkatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas 

media pembelajaran pada siklus I dan II. 

4.2.1.1. Pemaknaan Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran. Sebagai 

tenaga pengajar, guru berperan dalam menumbuhkembangkan pengetahuan siswa 

melalui kegiatan pembelajaran yang didesain sesuai kurikulum dan karakteristik 

siswa. Cullingford (1995:14) menyatakan bahwa pembelajaran menggambarkan 
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proses akumulasi dan perubahan yang menandai pertumbuhan pemahaman kita 

akan pengetahuan. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan keterampilannya 

supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan efektif. 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I ke siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan II 

No. Indikator Keterampilan Guru 
Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1. Melaksanakan kegiatan pendahuluan 3 4 

2. 
Melakukan eksplorasi atau pengenalan 

dengan melengkapi komik 
2,5 3,5 

3. 
Menyampaikan materi dan mengklarifikasi 

konsep yang belum jelas 
2,5 4 

4. 
Membimbing siswa merumuskan dan 

menganalisis masalah 
3 4 

5. Membimbing diskusi kelompok 3 4 

6. Menggunakan komik dalam pembelajaran 3 4 

7. Memberikan penguatan 3 4 

8. 
Mengkonfirmasi presentasi laporan 

kelompok 
2 3 

9. Melaksanakan kegiatan penutup 2 3,5 

Jumlah 24 34 

Kategori Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.13, perolehan skor rata-rata setiap indikator 

keterampilan guru pada siklus I dan II dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 
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Diagram 4.13 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan II 

Berdasarkan diagram 4.13, diketahui bahwa terdapat peningkatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika. Pada siklus I, keterampilan 

guru dalam penelitian ini memperoleh skor rata-rata 24 dengan kriteria baik. 

Kemudian, meningkat pada siklus II, dimana skor rata-rata yang diperoleh siklus 

II adalah 34 dengan kriteria sangat baik.  

4.2.1.1.1. Melaksanakan kegiatan pendahuluan 

Indikator melaksanakan kegiatan pendahuluan mengalami peningkatan dari 

skor rata-rata 3 pada siklus I, menjadi 4 pada siklus II. Pada siklus I, guru 

menunjukkan perilaku mengkondisikan siswa dan melakukan apersepsi. Guru 

belum menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa dalam kegiatan 

pendahuluan. Pada siklus II, guru meningkatkan keterampilannya dalam 

melaksanakan kegiatan pendahuluan. Guru menggunakan papan bintang untuk 

membantu mengkondisikan siswa agar bersikap tenang dan fokus dalam 

pembelajaran. Guru melakukan apersepsi dengan cukup baik dan memberi 
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kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada siswa dan menuliskannya di papan 

tulis. Selain itu, guru juga memotivasi siswa agar bersemangat untuk belajar, baik 

menggunakan kalimat ajakan atau variasi tepuk kelas 5.  

Dalam kegiatan pendahuluan, guru perlu menyiapkan siswa baik secara fisik 

maupun mental agar siap mengikuti pembelajaran. Apersepsi dilakukan guru 

untuk mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dibelajarkan, 

misalnya dengan memberikan suatu pertanyaan. Selain itu, guru perlu 

menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui gambaran tentang 

materi yang akan dipelajari dan memotivasi siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Supriyadi (2011:123) yang mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan 

guru dalam membuka pelajaran, yaitu (1) menarik perhatian siswa, (2) 

memotivasi siswa, (3) memberi acuan/struktur pelajaran, (4) mengaitkan topik 

yang sudah dikuasai dengan topik baru, dan (5) menanggapi situasi kelas. 

Peningkatan keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan pendahuluan 

dapat diamati saat guru mengkondisikan siswa, melakukan apersepsi, menjelaskan 

tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa. Pada siklus II, guru menggunakan 

papan bintang dengan baik untuk mengkondisikan siswa. Hal ini menunjukkan 

bahwa guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif melalui variasi cara 

mengajar yang digunakan guru. Apersepsi memiliki peran penting untuk 

memunculkan keterkaitan antara topik sebelumnya dengan topik yang akan 

dipelajari siswa. Kemampuan guru menyampaikan pertanyaan dalam apersepsi 

mempengaruhi siswa dalam menanggapi pertanyaan guru. Hal ini ditunjukkan 
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dengan sebagian besar siswa mengangkat tangan dan ingin menjawab pertanyaan 

guru saat guru menyampaikan pertanyaan dengan kalimat yang mudah dipahami 

dan konkret.  

4.2.1.1.2. Melakukan eksplorasi atau pengenalan dengan melengkapi komik 

Keterampilan guru dalam melakukan eksplorasi atau pengenalan dengan 

melengkapi komik pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,5 dan pada siklus II 

memperoleh skor rata-rata 3,5. Pada siklus I, guru kurang memberi penguatan dan 

kesempatan bertanya bagi siswa. Hal ini menyebabkan siswa merasa kurang 

terlibat dalam pembelajaran dan kurang peduli terhadap guru. Pada siklus II, guru 

melakukan perbaikan dengan memberikan kesempatan bertanya kepada siswa 

lebih banyak. Guru mendorong siswa untuk aktif bertanya dan menyampaikan 

pendapatnya. Selain itu, guru memberikan penguatan kepada siswa yang 

berpartisipasi dalam pembelajaran, baik penguatan verbal maupun nonverbal.  

Guru melakukan eksplorasi atau pengenalan materi kepada siswa melalui 

kegiatan melengkapi komik, yaitu KOMET B. Siswa ditugaskan untuk mengisi 

bagian yang kosong, kemudian guru meminta beberapa siswa untuk maju ke 

depan kelas dan menyampaikan jawabannya. Hal ini merupakan salah satu upaya 

guru untuk mengecek pemahaman siswa dan mengenalkan kepada siswa materi 

apa yang akan dipelajari selanjutnya. Kauchak & Eggen (1998:124-126) 

berpendapat, pada kegiatan awal pembelajaran guru menyampaikan kepada siswa 

tentang informasi yang telah dipelajari sebelumnya (introductory review) dan 

mengenalkan kepada siswa mengenai topik yang akan dipelajari serta menarik 

perhatian siswa (introductory focus).  
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KOMET B merupakan komik yang dibuat guru untuk mengeksplorasi 

pengetahuan awal siswa dan mengenalkan materi yang akan dipelajari oleh siswa. 

Melalui kegiatan melengkapi komik secara individual, guru dapat melakukan 

penilaian awal mengenai pemahaman siswa akan topik yang diberikan. Guru juga 

membuka kesempatan bertanya bagi siswa, sehingga terjalin komunikasi multi-

arah yang memungkinkan terjadinya diskusi kelas. Hal ini penting supaya siswa 

dapat merasakan kontribusinya dalam pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan bertanya siswa, meskipun pada awalnya guru perlu berusaha 

mendorong siswa untuk berpartisipasi. Pemberian penguatan bagi siswa yang mau 

menyampaikan pendapatnya dan memberikan jawaban yang tepat ternyata 

memberikan dampak positif bagi pembelajaran. Siswa menjadi termotivasi untuk 

mengulangi perilaku positifnya dan menciptakan iklim pembelajaran yang baik. 

Menurut Kauchak & Eggen (1998:125-126), dalam menarik perhatian siswa, guru 

dapat memanfaatkan benda-benda yang dapat dilihat, didengar, bahkan dirasakan 

oleh siswa. Hal ini memiliki kontribusi penting dalam upaya meningkatkan 

motivasi siswa. Kaitannya dengan hal tersebut, penggunaan komik dalam 

pembelajaran dapat diasumsikan sebagai salah satu upaya guru untuk menarik 

perhatian siswa dan meningkatkan motivasi siswa. 

4.2.1.1.3. Menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep yang belum jelas 

Keterampilan guru dalam menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas memperoleh skor rata-rata 2,5 pada siklus I dan skor 4 pada 

siklus II. Pada siklus I, guru belum menyampaikan materi yang relevan dengan 

tujuan pembelajaran. Seringkali materi yang dijelaskan guru melebar pada pokok 
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bahasan yang lain sehingga membuat beberapa siswa bingung. Tindakan 

perbaikan pada siklus II, diantaranya ialah dengan menyiapkan materi sesuai 

kebutuhan siswa, menggunakan contoh-contoh yang mudah dipahami, dan relevan 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Murni dkk. 

(2012:77), tentang beberapa prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan dalam 

pembelajaran, yaitu (1) dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran; 

(2) penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai; (3) 

penjelasan dapat diberikan apabila ada pertanyaan atau diperlukan oleh guru 

untuk menjelaskan; dan (4) penjelasan harus sesuai dengan latar belakang 

kemampuan siswa. 

Indikator keterampilan guru menyampaikan materi dan mengklarifikasi 

konsep yang belum jelas ini relevan dengan langkah PBL menurut Amir 

(2010:24), dimana setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang ada 

dalam masalah. Langkah ini adalah tahap dimana siswa memiliki cara pandang 

yang sama atas istilah dan konsep yang ada dalam masalah. Seperti yang nampak 

pada siklus II, dimana guru menjelaskan kepada siswa mengenai penggunaan cara 

pohon faktor dalam menentukan KPK. Dengan adanya penjelasan dari guru, siswa 

akan memiliki konsep yang sama mengenai bagaimana menentukan KPK 

menggunakan pohon faktor. Penjelasan yang diberikan oleh guru dapat 

dimanfaatkan siswa untuk menyelesaikan masalah pada saat diskusi. Oleh karena 

itu, penting bagi guru untuk menjelaskan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ada.  
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Keterampilan guru dalam menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas berkaitan dengan aktivitas bertanya yang dilakukan oleh guru 

maupun siswa. Menurut Kauchak & Eggen (1998:155-162), terdapat lima strategi 

dalam bertanya yang dapat digunakan oleh guru, yaitu frekuensi bertanya, 

persebaran yang adil, menuntun, pengulangan, dan selang waktu. Pada deskripsi 

pelaksanaan pembelajaran siklus I maupun II, dapat diketahui bahwa guru telah 

menerapkan strategi-strategi tersebut. Pada siklus I saat guru membimbing siswa 

secara klasikal untuk merumuskan masalah, guru memberikan jeda waktu bagi 

para siswa untuk memikirkan jawaban. Kemudian, guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

memberikan selang waktu bagi siswa untuk merespon pertanyaan dari guru 

dengan memikirkan jawaban yang dianggap siswa tepat. Kemudian, jawaban dari 

siswa dapat dikonfirmasi guru atau guru memberikan pertanyaan lain yang 

menuntun siswa kepada jawaban yang tepat. Misalnya, pada saat guru menuntun 

siswa merumuskan masalah pada siklus I, guru mengkonfirmasi jawaban DE 

dengan memberikan pertanyaan yang menuntun agar rumusan masalah yang 

dibuat kelompok DE menjadi tepat. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah 

menggunakan strategi menuntun dalam memberikan pertanyaan kepada siswa. 

Selanjutnya, dalam menutup pembelajaran guru perlu memberikan penekanan 

kepada siswa mengenai simpulan dari pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

menggunakan strategi pengulangan. Pada siklus II, guru mengajukan beberapa 

pertanyaan yang menuntun siswa membuat simpulan. Bila simpulan telah dibuat, 

guru bertanya lagi kepada siswa mengenai simpulan pembelajaran tersebut. Hal 
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ini dimaksudkan agar siswa benar-benar memahami simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan dan bahkan dapat menyampaikan simpulan pembelajaran 

menggunakan kalimat mereka sendiri.  

4.2.1.1.4. Membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa merumuskan dan 

menganalisis masalah memperoleh skor rata-rata 3 pada siklus I dan 4 pada siklus 

II. Pada siklus I, guru belum memberikan contoh rumusan masalah kepada siswa 

saat diskusi kelompok berlangsung. Hal ini diperbaiki pada siklus II, yaitu guru 

memberikan contoh rumusan masalah kepada siswa sehingga siswa dapat 

membuat rumusan masalah yang tepat. Dalam tahap ini, siswa mulai bekerjasama 

dengan kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan diskusi yang 

termuat dalam komik. 

Saat siswa melaksanakan diskusi kelompok, guru berkesempatan untuk 

membimbing siswa mengembangkan kemampuan dalam menganalisis masalah 

dan berkolaborasi bersama siswa yang lain untuk menyelesaikan masalah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kauchak & Eggen (1998:260) bahwa diskusi adalah 

strategi pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan afektif, dan kemampuan 

komunikasi interpersonal. Diskusi yang dilakukan siswa juga mempengaruhi 

keberhasilan guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas dikatakan berhasil 

apabila siswa memiliki kepercayaan diri dan disiplin yang tinggi, berani untuk 

menjawab pertanyaan, dan mampu bekerja secara kolaboratif dengan siswa lain 

(dalam Cullingford, 1995:125). 
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Keterampilan guru dalam membimbing siswa merumuskan dan 

menganalisis masalah berhubungan dengan karakteristik PBL menurut Rusman 

(2011:232) dimana masalah menjadi starting point dari pembelajaran. Masalah 

yang digunakan ialah masalah yang sifatnya terbuka (open-ended), kontekstual, 

menantang, dan autentik (dalam Sanjaya, 2011:216). Hal ini ditunjukkan dengan 

masalah-masalah yang didiskusikan siswa pada KOMET C, dimana guru 

memberikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat 

diselesaikan siswa menggunakan berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh 

siswa.  

Dalam penelitian ini, siswa difasilitasi oleh guru untuk memecahkan 

masalah berdasarkan langkah Problem Based Learning yang dikombinasikan 

dengan pembelajaran menggunakan media komik. Proses pemecahan masalah 

yang dilakukan siswa berawal dari bagaimana siswa merumuskan dan 

menganalisis masalah hingga menyusun laporan yang dipresentasikan di hadapan 

siswa lainnya. Guru berkewajiban membimbing siswa dalam merumuskan dan 

menganalisis masalah. Siswa dilatih untuk berkolaborasi dengan temannya dalam 

sebuah kelompok untuk dapat melakukan curah pendapat dan menentukan strategi 

pemecahan masalah yang tepat. Pembagian tugas melalui kegiatan 

memformulasikan tujuan pembelajaran merupakan salah satu wujud partisipasi 

setiap siswa dalam menentukan pemecahan masalah. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik apabila guru memiliki 

keterampilan membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah.  

4.2.1.1.5. Membimbing diskusi kelompok 
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Skor rata-rata keterampilan guru membimbing diskusi kelompok pada siklus 

I adalah 3, sedangkan pada siklus II adalah 4. Dalam membimbing diskusi 

kelompok pada siklus I, guru belum memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam 

kelompok. Pada siklus II, guru telah memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam 

kelompok. selain itu, guru memusatkan perhatian dan kegiatan siswa dalam 

diskusi, membantu siswa dalam merumuskan dan menganalisis masalah, dan 

mengawasi jalannya diskusi. 

Dalam kerja kelompok, siswa dituntut untuk belajar secara kolaboratif dan 

memanfaatkan kesempatan berdiskusi dalam kelompok supaya dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan baik (dalam Cullingford, 

1995:85). Peran guru selama siswa bekerja dalam kelompok antara lain memantau 

jalannya kerja kelompok dan menandai kontribusi setiap siswa dalam kelompok 

serta memastikan bahwa siswa memahami topik yang dibahas. Hal-hal tersebut 

nampak saat diskusi kelompok pada siklus II, dimana guru memantau jalannya 

diskusi dan membimbing siswa dalam menganalisis masalah.  

Dalam membimbing diskusi kelompok, guru tidak hanya membimbing satu 

atau dua kelompok saja. Guru mengusahakan menghampiri setiap kelompok 

walaupun dalam waktu yang singkat. Hal ini dimaksudkan agar seluruh siswa 

dapat dipantau aktivitasnya dalam diskusi kelompok dan untuk mewujudkan 

komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Pembelajaran diarahkan agar 

siswa dapat bekerjasama dengan kelompoknya untuk mencoba berbagai cara 

dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Savery 

(2006:12) bahwa PBL memberi kesempatan bagi siswa untuk mengadakan 
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penyelidikan, menggabungkan teori dan praktek, serta menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk menghasilkan solusi dari masalah yang ditetapkan.  

4.2.1.1.6. Menggunakan komik dalam pembelajaran 

Keterampilan guru untuk indikator menggunakan komik dalam 

pembelajaran memperoleh skor rata-rata 3 pada siklus I dan 4 pada siklus II. Guru 

memanfaatkan komik sebagai media pembelajaran. Siklus I belum 

memperlihatkan guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Pada 

siklus II, seluruh deskriptor telah muncul, ditunjukkan dengan guru menjelaskan 

cara menggunakan komik, membimbing siswa mencari informasi dalam komik, 

memberi kesempatan siswa untuk bertanya, dan membimbing siswa menyusun 

laporan. 

Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu wujud variasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hal ini sesuai pendapat Murni dkk. 

(2012:122-127) yang mengemukakan bahwa keterampilan variasi mengajar 

meliputi variasi gaya mengajar, media pegajaran, dan interaksi belajar-mengajar. 

Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran bertujuan untuk (1) 

menarik perhatian siswa terhadap materi pembelajaran; (2) menjaga kestabilan 

proses pembelajaran; (3) membangkitkan motivasi belajar; (4) mengurangi 

kejenuhan dalam pembelajaran; dan (5) memberi kemungkinan layanan 

pembelajaran individual. Selain digunakan sebagai media pembelajaran, komik 

juga dimanfaatkan oleh guru sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. Siswa 

dapat memperoleh informasi dari komik yang didesain guru sesuai tujuan 

pembelajaran. 
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Pemanfaatan komik sebagai salah satu sumber belajar siswa selain buku 

referensi ditunjukkan saat guru membagikan KOMET D kepada setiap kelompok 

saat diskusi berlangsung. Hal ini sesuai dengan langkah PBL menurut Amir 

(2010:24) yaitu mencari informasi tambahan dari sumber yang lain. Johnson & 

Johnson (dalam Sanjaya, 2011:217) mengemukakan salah satu langkah PBL 

adalah menentukan dan menerapkan strategi pilihan, yaitu pengambilan keputusan 

tentang strategi mana yang dapat dilakukan. Dengan adanya komik sebagai salah 

satu sumber belajar bagi siswa, hal ini memungkinkan siswa untuk menemukan 

informasi dari komik dan menentukan strategi yang paling tepat untuk 

menyelesaikan masalah.  

4.2.1.1.7. Memberikan penguatan 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan memperoleh skor rata-rata 

3 pada siklus I dan 4 pada siklus II. Peningkatan skor pada siklus II terjadi karena 

guru telah menghindari respon negatif dalam memberikan penguatan. Guru 

cenderung untuk memberikan penguatan yang sifatnya positif dan menegur siswa 

bila terdapat siswa yang mengganggu jalannya pembelajaran. Penguatan yang 

diberikan guru dapat berupa penguatan verbal maupun nonverbal. Penguatan 

verbal dilakukan dengan mengatakan “Pintar!” atau “Betul sekali jawabanmu!”. 

Sedangkan contoh penguatan nonverbal yang diberikan guru ialah dengan tepuk 

tangan atau pemberian stiker kepada siswa. Penguatan diberikan oleh guru 

sesegera mungkin setelah siswa merespon pembelajaran. 

Tujuan guru memberikan penguatan kepada siswa salah satunya ialah untuk 

mempertahankan perilaku positif siswa dalam pembelajaran, misalnya keaktifan 
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siswa dalam mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Murni dkk. (2012:108) yang 

mengemukakan bahwa penguatan adalah respon positif yang dilakukan guru atas 

perilaku positif yang dicapai anak dalam proses belajarnya, dengan tujuan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Selain itu, siswa terlihat 

senang saat guru memberikan reward. Guru dapat mengkondisikan siswa supaya 

tenang dengan membagikan stiker kepada siswa. Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa penguatan yang diberikan oleh guru dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dan menimbulkan iklim pembelajaran yang baik. 

4.2.1.1.8. Mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok 

Keterampilan guru dalam mengkonfirmasi presentasi laporan kelompok 

memperoleh skor rata-rata 2 pada siklus I, dan meningkat pada siklus II yang 

memperoleh skor 3. Pada siklus I, guru belum nampak menilai laporan kelompok 

dan memberikan umpan balik. Pada siklus II guru telah menunjukkan perbaikan 

dengan menilai laporan kelompok dan memberikan umpan balik kepada siswa. 

Guru menggunakan papan diskusi kelompok (group discussion board) untuk 

menempel lembar laporan kelompok yang telah dinilai. Selanjutnya, papan diskusi 

kelompok tersebut dapat digunakan siswa untuk membandingkan setiap laporan 

kelompok yang telah dibuat masing-masing kelompok. 

Kegiatan mempresentasikan hasil diskusi atau laporan kelompok menuntut 

keterampilan guru untuk mengkonfirmasi dan menilai laporan kelompok, 

memberikan umpan balik, serta memberikan penguatan. Dalam mengkonfirmasi 

laporan kelompok, guru dapat memberikan balikan kepada siswa sehingga siswa 
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menjadi lebih paham tentang materi yang disampaikan guru. Selain itu, guru dapat 

mengajak siswa membandingkan berbagai cara yang digunakan siswa untuk 

menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, guru dapat memberi kesempatan bertanya 

bagi siswa atau memberikan pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk 

memperdalam pemahaman siswa akan materi yang dipelajari. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kauchak & Eggen (1998:155-162) bahwa pertanyaan yang 

tersusun dengan baik dan disampaikan dengan strategi yang tepat akan 

memberikan dampak positif bagi siswa, diantaranya adalah (1) meningkatkan 

keterlibatan/partisipasi siswa dalam pembelajaran; (2) menumbuhkan minat dan 

rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung; dan (3) 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir dan cara belajar siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

4.2.1.1.9. Melaksanakan kegiatan penutup 

Dalam melaksanakan kegiatan penutup, perolehan skor rata-rata pada siklus 

I adalah 2 sedangkan pada siklus II adalah 3,5. Pada siklus I, guru telah 

menyimpulkan pembelajaran bersama dengan siswa dan memberikan evaluasi. 

Guru belum menunjukkan keterampilannya memberikan umpan balik dan 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Hal tersebut 

diperbaiki pada siklus II dengan memberikan umpan balik kepada siswa dan 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Supriyadi (2011:136-140) yang menjelaskan bahwa 

keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri pelajaran 

dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran supaya siswa 
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memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi dan hasil belajar 

yang telah dipelajari. Standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah 

(2007) mencantumkan bahwa kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan 

penutup adalah (1) bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat 

simpulan pembelajaran; (2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; (3) 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (4) 

merencanakan kegiatan tindak lanjut; dan (5) menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan penutup sudah cukup 

baik. Guru melibatkan siswa dalam membuat simpulan pembelajaran. Kemudian, 

guru meminta salah seorang siswa untuk menyampaikan kembali simpulan 

tersebut sehingga siswa cukup paham dengan simpulan pembelajaran. Umpan 

balik diberikan guru dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dan menuntun 

siswa untuk dapat mengemukakan jawaban sesuai yang diharapkan guru. Evaluasi 

dilakukan dengan memberikan soal kepada siswa dan dikerjakan secara individu 

oleh siswa. Di akhir kegiatan, guru tak lupa menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan selanjutnya. 

4.2.1.2.  Pemaknaan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Guru perlu berperan secara aktif mendorong siswa untuk belajar melalui 

aktivitas mereka dan mengadakan suasana belajar yang mendukung siswa untuk 

belajar (dalam Kauchak & Eggen, 1998:11). Sama halnya dengan keterampilan 

guru, aktivitas siswa merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas suatu 
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pembelajaran. Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I ke siklus II 

dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

No. Indikator Aktivitas Siswa 
Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1. Kesiapan mengikuti pembelajaran 2,85 4 

2. Melengkapi komik 3,2 3,2 

3. Memperhatikan penyampaian materi 1,6 2,25 

4. Mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas 1,35 1,3 

5. Merumuskan dan menganalisis masalah 3,1 3,25 

6. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 2,05 2,85 

7. Mencari informasi dari komik 2,2 2,9 

8. Menyusun laporan kelompok 2,05 2,65 

9. Mempresentasikan laporan kelompok 1,1 2 

10. Membuat simpulan pembelajaran 1,15 2,3 

Jumlah 20,65 26,7 

Berdasarkan tabel 4.14, perolehan skor rata-rata setiap indikator aktivitas 

siswa pada siklus I dan II dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan II 
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Berdasarkan diagram 4.14, diketahui bahwa terdapat peningkatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran matematika. Pada siklus I, aktivitas siswa dalam 

penelitian ini memperoleh skor rata-rata 20,65 dengan kriteria baik. Kemudian, 

terjadi peningkatan pada siklus II, dimana skor rata-rata yang diperoleh siklus II 

adalah 26,7 dengan kriteria baik.  

4.2.1.2.1. Kesiapan mengikuti pembelajaran 

Indikator kesiapan mengikuti pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2,85 

pada siklus I dan 4 pada siklus II. Deskriptor yang jarang ditunjukkan siswa pada 

siklus I adalah memusatkan perhatian pada guru. Pada siklus II, terdapat 

peningkatan aktivitas siswa dimana siswa telah memusatkan perhatian kepada 

guru. Perilaku lain yang ditunjukkan siswa dalam indikator ini ialah siswa 

bersikap tenang, menyiapkan buku dan alat tulis, dan menempati tempat 

duduknya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 

2001:172-173) mengenai aktivitas visual yang dilakukan siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan perilaku siswa yang 

memperhatikan guru saat memulai pembelajaran. Siswa juga melakukan aktivitas 

emosional yang ditunjukkan dengan bersikap tenang saat pembelajaran dimulai. 

Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran berkaitan dengan bagaimana guru 

mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini nampak pada siklus 

II dimana guru menunjukkan keterampilannya mengelola kelas agar siswa 

bersikap tenang dan fokus mengikuti pembelajaran. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran akan mempengaruhi aktivitas siswa pada saat kegiatan 

inti pembelajaran berlangsung. Apabila siswa menunjukkan kesiapannya 
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mengikuti pembelajaran, maka guru dapat lebih mudah mengarahkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran seperti yang telah direncanakan guru. 

4.2.1.2.2. Melengkapi komik 

Aktivitas siswa dalam melengkapi komik memperoleh skor rata-rata 3,2 

pada siklus I maupun siklus II. Deskriptor yang sering dimunculkan siswa ialah 

menulis identitas pada sampul komik, membaca komik yang dibagikan guru, dan 

melengkapi bagian yang kosong. Deskriptor yang belum sering muncul ialah 

membandingkan komik dengan komik yang ditempel guru di depan kelas. Siswa 

cenderung memperhatikan siswa yang maju ke depan untuk menyampaikan 

jawabannya namun kurang berinisiatif untuk membandingkan komik yang 

dilengkapinya dengan komik yang sudah dilengkapi guru. 

Dalam melengkapi komik, aktivitas siswa yang muncul diantaranya ialah 

aktivitas menulis dan aktivitas mental. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir 

dan melengkapi bagian yang kosong pada KOMET B, lalu dibimbing guru untuk 

membandingkannya dengan komik yang dilengkapi guru. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2001:172-173) mengenai aktivitas menulis dan 

aktivitas mental yang dilakukan oleh siswa. Aktivitas menulis meliputi menulis 

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

mengerjakan tes. Sedangkan, aktivitas mental meliputi kegiatan merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, dan membuat keputusan. 

Pada indikator melengkapi komik, sebenarnya guru mengharapkan siswa 

dapat memunculkan pertanyaan untuk didiskusikan terkait dengan masalah pada 

KOMET B. Guru sudah memberikan kesempatan bertanya bagi siswa namun 
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tidak direspon siswa dengan memberikan suatu pertanyaan. Sehingga dapat 

diasumsikan bahwa aktivitas bertanya siswa pada indikator melengkapi komik 

belum mengalami peningkatan, meskipun skor rata-rata aktivitas siswa pada 

siklus II mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan siklus I. 

4.2.1.2.3. Memperhatikan penyampaian materi 

Indikator memperhatikan penyampaian materi pada siklus I memperoleh 

skor rata-rata 1,6 dan pada siklus II memperoleh skor 2,25. Deskriptor yang 

termasuk dalam indikator ini ialah siswa mengarahkan pandangan pada guru, 

mengajukan pertanyaan terkait materi, membuat catatan di buku tentang materi, 

dan memberi tanggapan atau pendapat pada diskusi kelas. Pada siklus I, siswa 

masih jarang mengajukan pertanyaan dan membuat catatan di buku tentang 

materi. Hal ini diperbaiki pada siklus II dimana terdapat peningkatan aktivitas 

siswa yang ditunjukkan dengan beberapa siswa mencatat materi yang dijelaskan 

guru pada buku catatan mereka dan siswa mulai aktif bertanya ataupun 

menanggapi pertanyaan. 

Menurut Ratini (2011:63), aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas ini mencakup 

kegiatan bertanya, menanggapi atau menjawab pertanyaan, diskusi, dan 

memperhatikan. Hal ini sesuai dengan aktivitas yang dimunculkan siswa dalam 

memperhatikan penyampaian materi, yaitu memperhatikan guru saat menjelaskan 

materi, menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan menanggapi pertanyaan yang 

muncul. Bila dihubungkan dengan jenis-jenis aktivitas menurut Dierich (dalam 
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Hamalik, 2001:172-173), diketahui bahwa siswa telah melakukan aktivitas visual, 

aktivitas mendengarkan, aktivitas lisan, dan aktivitas mental.  

Berdasarkan pembahasan mengenai aktivitas siswa pada indikator 

memperhatikan penyampaian materi pada siklus I dan II, diketahui bahwa 

memperhatikan penyampaian materi dari guru tidak berhenti pada mendengarkan 

guru menjelaskan materi atau mencatat materi yang disampaikan guru. Siswa 

dituntut untuk dapat menanggapi penjelasan guru, misalnya dengan mengajukan 

pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Dari pertanyaan yang diajukan siswa, 

guru dapat membimbing siswa melakukan diskusi kelas dan mendapatkan 

informasi dari diskusi tersebut walaupun hanya dilakukan dalam waktu yang 

singkat. 

4.2.1.2.4. Mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas 

Mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas memperoleh skor 

rata-rata 1,35 pada siklus I dan pada siklus II memperoleh skor 1,3. Pada siklus I, 

siswa masih jarang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan sanggahan atau 

opini. Deskriptor yang sering dimunculkan siswa adalah memperhatikan jawaban 

dari guru atau siswa lain. Pada siklus II, aktivitas siswa belum mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal ini merupakan salah satu yang perlu 

diperhatikan guru dalam pembelajaran karena aktivitas siswa dalam mengajukan 

pertanyaan tentang konsep yang belum jelas masih kurang. 

Dalam aktivitas mengajukan pertanyaan tentang konsep yang belum jelas, 

siswa dituntut untuk melakukan aktivitas lisan dan mendengarkan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2001:172-173), dimana siswa 
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melakukan aktivitas lisan, aktivitas mental, dan mendengarkan dalam belajar. 

Perolehan skor rata-rata yang menurun dari siklus I ke siklus II untuk indikator ini 

berkaitkan dengan keterampilan guru dalam menjelaskan materi dan aktivitas 

siswa dalam memperhatikan penyampaian materi. Apabila keterampilan guru 

menjelaskan materi dan aktivitas siswa memperhatikan penyampaian materi 

meningkat, seharusnya aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan juga 

meningkat. Namun, dampak dari keterampilan guru atau aktivitas siswa bukanlah 

dampak yang terjadi secara instan atau muncul secara langsung. Slameto (2010:2) 

mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Sebagai suatu proses, 

peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat diamati selama 

pembelajaran berlangsung. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas 

siswa pada indikator merumuskan dan menganalisis masalah dan berpartisipasi 

dalam diskusi kelompok, meskipun pada indikator mengajukan pertanyaan 

tentang konsep yang belum jelas mengalami penurunan skor rata-rata. 

4.2.1.2.5. Merumuskan dan menganalisis masalah 

Indikator aktivitas merumuskan dan menganalisis masalah memperoleh skor 

rata-rata 3,1 pada siklus I. Pada siklus II, terdapat peningkatan aktivitas siswa dan 

didapat skor rata-rata 3,25. Kegiatan yang dilakukan siswa dalam siklus I meliputi 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok, menganalisis masalah bersama kelompok, 

dan bekerjasama dengan anggota yang lain. Siswa masih jarang menuliskan 

rumusan masalah, baik pada lembar yang ada di KOMET C atau pada buku 

catatan. Hal tersebut diperbaiki pada siklus II yang ditunjukkan dengan terdapat 5 
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siswa yang memperoleh skor 4 pada indikator merumuskan dan menganalisis 

masalah. 

Terdapat aktivitas menulis, lisan, dan mental yang nampak dalam indikator 

merumuskan dan menganalisis masalah. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya 

dan menentukan rumusan masalah. Siswa juga menganalisis masalah bersama 

anggota yang lain untuk memahami konteks masalah dan menemukan gagasan 

terkait masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Depdiknas (2006) 

mengenai tujuan mata pelajaran matematika, yaitu siswa dapat memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah. 

Merumuskan masalah merupakan salah satu tahap PBL menurut Amir 

(2010:24). Sehingga, bila siswa menunjukkan aktivitas yang baik dalam 

merumuskan masalah, hal ini dapat mengindikasikan PBL terlaksana dengan baik 

dalam pembelajaran ini. Selain itu, guru memiliki peran dalam membimbing 

siswa merumuskan dan menganalisis masalah. Peningkatan keterampilan guru 

dalam membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah pada siklus I 

ke siklus II dapat mempengaruhi aktivitas siswa dalam merumuskan masalah. Hal 

ini ditunjukkan baik dalam pelaksanaan pembelajaran dan hasil observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

4.2.1.2.6. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 

Indikator berpartisipasi dalam diskusi kelompok memperoleh skor rata-rata 

2,05 pada siklus I dan skor rata-rata 2,85 pada siklus II. Deskriptor yang sudah 
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nampak pada siklus I ialah memperhatikan anggota yang lain saat menyampaikan 

pendapat dan menanggapi pertanyaan anggota kelompok. Penggunaan bahasa 

yang sopan dan mengajukan pertanyaan belum dimunculkan sebagian besar siswa 

pada siklus I. Pada siklus II, aktivitas siswa mengalami peningkatan dimana 

beberapa siswa sudah berani mengajukan pertanyaan dan menggunakan bahasa 

yang sopan saat menanggapi pertanyaan.  

Aktivitas siswa pada indikator berpartisipasi dalam kelompok menunjukkan 

aktivitas lisan, mendengarkan, dan mental. Siswa belajar bagaimana 

mengkomunikasikan konsep matematis dalam berdiskusi bersama anggota 

lainnya. Hal ini relevan dengan pendapat Rusman (2011:232) yang 

mengemukakan salah satu karakteristik PBL adalah belajar kolaboratif, 

komunikatif, dan kooperatif. Kerjasama antarsiswa dan komunikasi yang baik 

antara guru dengan siswa dapat menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. 

4.2.1.2.7. Mencari informasi dari komik 

Siklus I memperoleh skor rata-rata 2,2 dan siklus II memperoleh skor 2,9 

untuk indikator aktivitas siswa mencari informasi dari komik. Dalam mencari 

informasi dari komik, deskriptor yang jarang muncul pada siklus I adalah 

mengkonsultasikan pada guru tentang informasi yang didapat dari komik dan 

menuliskan informasi yang didapat. Pada siklus II, terdapat peningkatan aktivitas 

siswa yang ditandai dengan adanya beberapa siswa yang memperoleh skor 4. Skor 

4 diperoleh apabila siswa menunjukkan aktivitas menemukan informasi dari 

komik, menyampaikan informasi kepada kelompok, mengkonsultasikan pada guru 
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tentang informasi yang didapat dari komik dan menuliskan informasi yang 

didapat. 

Siswa dapat mencari informasi melalui sumber belajar yang digunakan 

dalam pembelajaran, misalnya melalui buku referensi atau artikel koran. Dalam 

penelitian ini, guru menggunakan KOMET D sebagai salah satu sumber belajar 

bagi siswa selain buku referensi yang relevan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Amir (2010:24-26) mengenai langkah PBL, dimana siswa mencari informasi 

tambahan dari sumber yang lain. Aktivitas yang nampak dalam indikator ini 

antara lain aktivitas menulis, visual, dan mental.  

Saat siswa mencari informasi dari komik, guru berperan membimbing siswa 

dalam menemukan informasi dan menggunakannya untuk menyelesaikan 

masalah. Peran serta guru dalam perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dapat menciptakan komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. 

Hal ini dapat digunakan guru untuk meningkatkan iklim pembelajaran yang ada. 

Selain itu, komik sebagai salah sumber belajar bagi siswa memiliki peran penting. 

Bila komik tersebut tidak sesuai dengan materi pembelajaran, siswa akan 

kebingungan dalam menentukan informasi yang didapat dari komik. 

4.2.1.2.8. Menyusun laporan kelompok 

Indikator menyusun laporan kelompok pada siklus I memperoleh skor rata-

rata 2,05 dan pada siklus II memperoleh skor 2,65. Pada siklus I, siswa 

menunjukkan aktivitas bekerjasama dengan anggota lain untuk memecahkan 

masalah dan menyusun pemecahan masalah. Sebagian besar siswa belum 

menunjukkan aktivitas menuliskan pemecahan masalah dan mengecek kembali 
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laporan kelompok. Peningkatan terjadi pada siklus II dimana beberapa siswa 

sudah terlihat menulis pemecahan masalah pada lembar laporan kelompok dan 

mengecek kembali laporan yang dibuat.  

Dalam menyusun laporan kelompok, siswa bekerjasama bersama kelompok 

untuk memecahkan masalah melalui proses berpikir untuk menentukan 

pemecahan masalah yang sesuai. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumardiyono 

(dalam Supinah, 2010:11) yang mengemukakan pemecahan masalah adalah 

proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi baru yang belum dikenal. Pada proses ini terdapat aktivitas mental dan 

emosional. Selanjutnya, siswa menyusun laporan kelompok dan mengecek 

kembali laporan yang dibuat. Siswa melakukan aktivitas menulis dan mental. 

Seperti pendapat Polya (dalam Ashlock dkk., 1983:239) mengenai proses 

pemecahan masalah yang terdiri dari empat fase, yaitu (1) memahami masalah, (2) 

memikirkan sebuah rencana, (3) melaksanakan rencana, dan (4) mengecek 

kembali. 

4.2.1.2.9. Mempresentasikan laporan kelompok 

Indikator mempresentasikan laporan kelompok memperoleh skor rata-rata 

1,1 pada siklus I dan 2 pada siklus II. Berdasarkan pengamatan, pada siklus I 

siswa baru menunjukkan deskriptor memperhatikan presentasi setiap kelompok. 

Siswa belum memperlihatkan aktivitas mengajukan pertanyaan, berpartisipasi 

dalam diskusi, dan mencatat hal-hal penting. Pada siklus II, terdapat peningkatan 

aktivitas yang dibuktikan dengan siswa mencatat hal-hal penting dan mengajukan 

pertanyaan terkait presentasi laporan kelompok. Namun, sebagian besar siswa 
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belum nampak mengajukan pertanyaan dan enggan berpartisipasi dalam diskusi 

klasikal. 

Pada aktivitas mempresentasikan laporan kelompok, diharapkan siswa dapat 

berpartisipasi aktif dalam presentasi laporan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

MacMath dkk. (2009:1) yang menegaskan bahwa PBL didasari pada pandangan 

konstruktivisme dan berpusat pada siswa. Siswa diharapkan dapat membangun 

pengetahuan baru berdasarkan proses belajar individu dan kolaboratif yang 

dilakukannya. Aktivitas mental dan lisan dalam mengajukan pertanyaan dan 

menanggapi pertanyaan saat presentasi laporan perlu ditingkatkan lagi agar siswa 

turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru dapat menuntun siswa dalam 

menemukan berbagai informasi dari laporan kelompok yang dibuat dan 

membandingkan beberapa cara penyelesaian masalah yang dikemukakan setiap 

kelompok. 

4.2.1.2.10. Membuat simpulan pembelajaran 

Indikator membuat simpulan pembelajaran memperoleh skor rata-rata 1,15 

pada siklus I, dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan memperoleh skor 

2,3. Deskriptor yang sering muncul pada siklus I adalah ikut menyimpulkan 

pembelajaran bersama guru dan siswa yang lain. Sedangkan, pada siklus II, siswa 

menunjukkan aktivitas mencatat simpulan dan mampu menyampaikan kembali 

simpulan pembelajaran yang telah dibuat. 

Aktivitas siswa yang muncul dalam membuat simpulan pembelajaran antara 

lain adalah aktivitas lisan, mental, dan menulis. Siswa harus didorong untuk lebih 

aktif lagi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 
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menyenangkan bagi siswa. Konsep belajar aktif menurut Natawijaya (dalam 

Arisandi, 2013:3) adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual, dan emosional guna memperoleh 

hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Sebagai guru, kita perlu berperan secara aktif mendorong siswa untuk belajar 

melalui aktivitas mereka dan mengadakan suasana belajar yang mendukung siswa 

untuk belajar (dalam Kauchak & Eggen, 1998:11).  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik mengalami peningkatan skor rata-rata dari siklus I 

ke siklus II. Hamalik (2001:171) mengemukakan bahwa pengajaran yang efektif 

adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Guru sebagai fasilitator dapat memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah dan merefleksikannya pada 

pengalaman mereka sendiri. Guru menyediakan media dan sumber belajar yang 

mendukung siswa dalam proses belajar dan membimbing siswa untuk memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah (Depdiknas, 2006). 

4.2.1.3. Pemaknaan Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Peningkatan iklim pembelajaran dalam pembelajaran Matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I dan II dapat dilihat 

pada tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Data Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I dan II 

No. Indikator Iklim Pembelajaran 
Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1. Kepedulian guru terhadap siswa 3 4 

2. Kenyamanan lingkungan belajar 2 3,5 

3. Sikap siswa terhadap pembelajaran 2 4 

4. Komunikasi antara guru dan siswa 2,5 4 

Jumlah 9,5 15,5 

Kriteria Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi iklim pembelajaran pada tabel 4.15, 

perolehan skor rata-rata setiap indikator iklim pembelajaran pada siklus I dan II 

dapat disajikan dalam diagram berikut ini:  

 

Diagram 4.15 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I dan II 

Berdasarkan diagram 4.14, diketahui bahwa terdapat peningkatan iklim 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning 

menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. Pada 

siklus I, iklim pembelajaran dalam penelitian ini memperoleh skor rata-rata 9,5 
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dengan kriteria baik. Kemudian, terjadi peningkatan pada siklus II, dimana skor 

rata-rata yang diperoleh siklus II adalah 15,5 dengan kriteria sangat baik.  

4.2.1.3.1. Kepedulian guru terhadap siswa 

Indikator kepedulian guru terhadap siswa pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 3 dan siklus II memperoleh skor rata-rata 4. Deskriptor yang belum 

muncul pada siklus I ialah guru tidak membeda-bedakan siswa dan memberi 

penguatan verbal atau nonverbal. Kemudian, pada siklus II guru memperbaiki 

pelaksanaan pembelajaran dengan memunculkan kedua deskriptor yang belum 

nampak pada siklus I. 

Kepedulian guru terhadap siswa erat hubungannya dengan bagaimana cara 

guru memperlakukan siswa dan memberikan rasa peduli kepada semua siswa. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Kauchak & Eggen (1998:107-111) mengenai 

komponen iklim pembelajaran yang positif, diantaranya adalah penerimaan dan 

kepedulian, yaitu perilaku guru dalam menaruh rasa kepedulian terhadap siswa 

dan menerima siswa dengan perbedaan karakteristik individual. 

4.2.1.3.2. Kenyamanan lingkungan belajar 

Kenyamanan lingkungan belajar pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2 

dan pada siklus II memperoleh skor 3,5. Kenyamanan lingkungan belajar meliputi 

ruang kelas yang rapi, lingkungan kelas bersih, siswa tertib dalam mengikuti 

pembelajaran, dan guru menegur siswa yang mengganggu jalannya pembelajaran. 

Pada siklus I, siswa belum nampak tertib dalam pembelajaran dan ruang kelas 

kurang rapi. Pada siklus II, iklim pembelajaran mengalami peningkatan dengan 
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suasana kelas yang bersih dan rapi serta siswa tertib dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Kenyamanan lingkungan belajar dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang 

tertib. Lingkungan belajar yang tertib, adalah kondisi dimana siswa difasilitasi dan 

didukung proses belajarnya serta memiliki kebebasan untuk berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran (dalam Kauchak & Eggen, 1998:107-111). Dengan kata lain, 

iklim pembelajaran yang baik diindikasikan dari terbentuknya suasana kelas yang 

kondusif (Depdiknas, 2007). 

4.2.1.3.3. Sikap siswa terhadap pembelajaran 

Indikator sikap siswa dalam pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2 pada 

siklus I, dan memperoleh skor rata-rata 4 pada siklus II. Pada siklus I, siswa 

belum mengikuti pembelajaran dengan tertib dan kurang bekerjasama dengan 

teman yang lain. Peningkatan pada siklus II ditunjukkan dengan siswa 

berpartisipasi dalam diskusi kelas, mengikuti pembelajaran dengan tertib, 

bekerjasama dengan teman yang lain, dan memperhatikan penjelasan guru. 

Sikap siswa terhadap pembelajaran merupakan salah satu komponen yang 

menentukan terbentuknya suatu iklim pembelajaran yang kondusif. Cullingford 

(1995:128) mengemukakan bahwa pengorganisasian iklim pembelajaran di kelas 

pada dasarnya adalah mengenai bagaimana guru dan siswa menjalankan perannya 

dalam pembelajaran. Iklim pembelajaran yang kondusif tercipta apabila terdapat 

kerjasama yang baik antara guru dan siswa saat proses pembelajaran. Peran guru 

dalam meningkatkan indikator sikap siswa dalam pembelajaran pada siklus II 

adalah dengan mengadakan variasi gaya mengajar dan membimbing setiap 
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kelompok dalam berdiskusi. Melalui penggunaan papan bintang, siswa dapat 

dikondisikan untuk tertib. Setiap kali guru akan menghitamkan bintang barisan 

siswa yang dianggap gaduh, siswa dalam baris tersebut menjadi tenang dan tertib 

mengikuti pembelajaran. Hal ini didukung dengan arahan dari guru yang 

mengatakan bahwa baris yang bintangnya paling sedikit dihitamkan akan 

mendapatkan reward. Saat membimbing diskusi kelompok, guru mengusahakan 

untuk menghampiri setiap kelompok sehingga guru dapat mengawasi semua 

kelompok dalam melaksanakan diskusi. 

4.2.1.3.4. Komunikasi antara guru dan siswa 

Indikator komunikasi antara guru dan siswa memperoleh skor rata-rata 2,5 

pada siklus I dan 4 pada siklus II. Pada siklus I, deskriptor yang belum muncul 

ialah menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif. Seringkali guru dan siswa 

melakukan komunikasi, namun kalimat yang digunakan kurang dipahami. Hal ini 

berpengaruh pada iklim pembelajaran yang menjadi kurang kondusif. Pada siklus 

II, peningkatan iklim pembelajaran nampak pada saat guru dan siswa dapat 

melakukan komunikasi menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif. Guru 

telah melibatkan siswa dalam pembelajaran dan mengarahkan siswa untuk 

bertanya dan menanggapi pertanyaan dalam diskusi. 

Terciptanya iklim pembelajaran yang baik tergantung dari bagaimana siswa 

dan guru bekerjasama dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif, nyaman, dan komunikasi komunikasi terjalin dengan 

baik. Hal ini sesuai pendapat Cullingford (1995:128) yang mengemukakan bahwa 
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pengorganisasian iklim pembelajaran di kelas pada dasarnya adalah mengenai 

bagaimana guru dan siswa menjalankan perannya dalam pembelajaran. 

4.2.1.4. Pemaknaan Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I dan 

Siklus II 

Peningkatan kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran Matematika 

melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I dan II dapat 

dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Data Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I dan II 

No. Indikator Kualitas Materi Pembelajaran 
Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1. Penyusunan materi pembelajaran 2,5 4 

2. Konten materi pembelajaran 2 3,5 

Jumlah 4,5 7,5 

Kriteria Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi kualitas materi pembelajaran pada tabel 

4.16, perolehan skor rata-rata setiap indikator kualitas materi pembelajaran pada 

siklus I dan II dapat disajikan dalam diagram berikut ini:  

 

Diagram 4.16 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I dan II 
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Berdasarkan diagram 4.16, diketahui bahwa terdapat peningkatan kualitas 

materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. 

Pada siklus I, kualitas materi pembelajaran dalam penelitian ini memperoleh skor 

rata-rata 4,5 dengan kriteria baik. Kemudian, terjadi peningkatan pada siklus II, 

dimana skor rata-rata yang diperoleh siklus II adalah 7,5 dengan kriteria sangat 

baik.  

4.2.1.4.1. Penyusunan materi pembelajaran 

Penyusunan materi pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 

2,5 dan pada siklus II memperoleh skor 4. Pada siklus I, materi pembelajaran 

disusun sesuai Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dan sesuai 

tujuan pembelajaran. Namun, materi yang disusun kurang sistematis atau runtut. 

Pada siklus II, terdapat peningkatan kualitas materi pembelajaran untuk indikator 

penyusunan materi pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan materi pembelajaran 

pada siklus II sudah sistematis dan bersifat kontekstual. 

Materi pembelajaran disusun dengan memperhatikan kesesuaian materi 

dengan SK, KD, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan lainnya. Hal ini 

sesuai dengan indikator materi pembelajaran yang berkualitas menurut Depdiknas 

(2007), 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) dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar; dan (5) dapat 
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menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, 

teknologi, dan seni. 

4.2.1.4.2. Konten materi pembelajaran 

Indikator konten materi pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2 pada 

siklus I dan 3,5 pada siklus II. Pada siklus I, deskriptor yang muncul ialah 

mencakup pengetahuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memuat 

contoh-contoh yang sesuai dengan materi. Pada siklus II, konten materi 

pembelajaran memperoleh skor rata-rata 3,5. Hal ini ditunjukkan dengan konten 

materi pembelajaran pada siklus II menggunakan kalimat yang jelas dan 

komunikatif dan ada keseimbangan antara keluasan materi dengan waktu yang 

tersedia. 

Konten materi pembelajaran merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi kualitas materi pembelajaran. Hal ini tentu saja berkaitan dengan 

kualitas pembelajaran, dimana dalam Depdiknas (2007) dikemukakan bahwa 

salah satu indikator kualitas pembelajaran adalah materi pembelajaran yang 

berkualitas. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Ashlock dkk. 

(1983:15-17),  yaitu salah satu faktor yang memengaruhi pembelajaran 

matematika adalah faktor isi/konten (content factors). Faktor konten berkaitan 

dengan muatan materi yang diajarkan kepada siswa dimana guru sebaiknya 

memilih materi yang bermanfaat, yaitu yang dapat diaplikasikan siswa dalam 

kehidupan sehari-hari (Dewey, dalam Ashlock dkk., 1983:16).  

Penyusunan konten materi pembelajaran yang memperhatikan tujuan 

pembelajaran dan contoh-contoh konkret menjadikan materi pembelajaran mudah 
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dibelajarkan kepada siswa. Guru sebagai penyusun dan perancang materi 

pembelajaran memiliki peran dalam menentukan materi yang disampaikan kepada 

siswa. Selain itu, keberhasilan penyampaian materi pembelajaran juga bergantung 

pada media yang digunakan guru serta perilaku atau aktivitas siswa saat guru 

menjelaskan materi. 

4.2.1.5. Pemaknaan Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I dan 

Siklus II 

Media pembelajaran yang digunakan peneliti ialah komik yang dinamai 

Komik Edukasi Matematika (KOMET). KOMET tersebut terdiri dari 4 seri, yaitu 

KOMET A, KOMET B, KOMET C, dan KOMET D. Peningkatan kualitas media 

pembelajaran dalam pembelajaran Matematika melalui Problem Based Learning 

menggunakan komik pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Data Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I dan II 

No. Indikator Kualitas Media Pembelajaran 
Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1. Kesesuaian komik dengan materi pembelajaran 4 4 

2. Memfasilitasi siswa dalam proses pemecahan masalah 2,5 4 

3. Memfasilitasi interaksi guru dengan siswa 2,5 4 

4. Menarik perhatian siswa 2,5 4 

5. Kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa 2,5 3,5 

Jumlah 14,5 19,5 

Kriteria Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan data hasil observasi kualitas media pembelajaran pada tabel 

4.17, perolehan skor rata-rata setiap indikator kualitas media pembelajaran pada 

siklus I dan II dapat disajikan dalam diagram berikut ini:  
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Diagram 4.17 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I dan II 

Berdasarkan diagram 4.17, diketahui bahwa terdapat peningkatan kualitas 

materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. 

Pada siklus I, kualitas media pembelajaran dalam penelitian ini memperoleh skor 

rata-rata 14,5 dengan kriteria baik. Kemudian, terjadi peningkatan pada siklus II, 

dimana skor rata-rata yang diperoleh siklus II adalah 19,5 dengan kriteria sangat 

baik.  

4.2.1.5.1. Kesesuaian komik dengan materi pembelajaran 

Indikator kesesuaian komik dengan materi pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II memperoleh skor rata-rata 4. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya 

keempat deskriptor pada indikator tersebut, yaitu sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, sesuai dengan materi pembelajaran, berisi informasi yang 

diperlukan siswa, dan mencantumkan contoh konkret. Komik yang terdapat pada 

siklus I berisi materi mengenai menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-
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hari yang berkaitan dengan FPB. Sedangkan pada siklus II, materi yang digunakan 

ialah mengenai menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan KPK.  

Komik yang digunakan sebagai media pembelajaran harus memiliki 

kesesuaian dengan tujuan dan materi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Daryanto (2010:12-16) mengenai landasan empiris penggunaan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran. Pemilihan media disesuaikan dengan 

karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Selain itu, komik berisi informasi 

yang dapat digunakan siswa selama pembelajaran. Hal ini terkait dengan pendapat 

Daryanto (2010:7) mengenai fungsi media pembelajaran, yaitu sebagai pembawa 

atau pengantar informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). 

Sebagai media pembelajaran, komik memiliki kelebihan yang ditunjukkan 

dengan perolehan skor 4 pada siklus I maupun siklus II. Komik dapat dirancang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, berisi informasi yang 

diperlukan siswa, dan mencantumkan contoh konkret. Guru menggunakan 4 seri 

komik (KOMET A, B, C, dan D) dalam setiap pertemuan pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan keterampilan guru dalam memilih dan memanfaatkan komik 

sebagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan langkah-langkah 

pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan KOMET C untuk memfasilitasi 

siswa memecahkan masalah melalui diskusi kelompok. Pada KOMET C, terdapat 

petunjuk langkah-langkah pemecahan masalah dan diperjelas melalui penjelasan 

guru secara lisan saat membimbing siswa. 

4.2.1.5.2. Memfasilitasi siswa dalam proses pemecahan masalah 
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Indikator memfasilitasi siswa dalam proses pemecahan masalah pada siklus 

I memperoleh skor rata-rata 2,5 dan pada siklus II memperoleh skor 4. Deskriptor 

yang belum muncul pada siklus I ialah sistematis dan runtut. Pada siklus II, terjadi 

peningkatan yang ditunjukkan dengan komik sudah berisi informasi yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah, sistematis dan runtut, terdapat petunjuk 

yang jelas, dan sesuai dengan materi pembelajaran. Komik yang digunakan 

memiliki petunjuk yang jelas untuk setiap serinya, mulai dari KOMET A yang 

digunakan siswa sebagai bahan belajar di rumah hingga KOMET D yang 

digunakan siswa sebagai sumber informasi untuk membantu menyelesaikan 

masalah pada KOMET C. Pada siklus II, setiap dialog pada komik diberi urutan 

baca berupa angka-angka yang diletakkan dalam bubble. Hal ini akan 

memudahkan siswa untuk membaca komik sehingga tidak akan terbolak-balik. 

Salah satu manfaat dalam penggunaan media pembelajaran ialah bahwa 

media tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah. 

Misalnya, melalui KOMET C pada siklus II pertemuan II, siswa diberikan 

permasalahan mengenai susul-menyusul. Didalam KOMET C, siswa dituntun 

untuk menyelesaikan masalah berdasarkan langkah PBL yang dikombinasikan 

dengan langkah penggunaan komik dalam pembelajaran. Siswa menyelesaikan 

masalah diawali dengan merumuskan masalah dan diakhiri dengan menyusun 

laporan kelompok. Hal ini didukung pendapat Smith (2006:6) mengenai 

keunggulan komik, yaitu penggunaan ilustrasi dalam komik dapat meningkatkan 

kemampuan analisis siswa terhadap suatu literatur dan menemukan informasi 

yang terdapat didalamnya. 
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4.2.1.5.3. Memfasilitasi interaksi guru dengan siswa 

Indikator memfasilitasi interaksi guru dengan siswa pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 2,5 dan pada siklus II memperoleh skor rata-rata 4. 

Pada siklus I, deskriptor yang muncul ialah mendorong siswa berpartisipasi dalam 

diskusi klasikal dan membantu komunikasi guru dengan siswa. Hal ini diperbaiki 

pada pelaksanaan pembelajaran di siklus II. Melalui penggunaan komik, muncul 

diskusi kelas yang cukup baik dan materi yang digunakan cukup jelas. 

Komunikasi merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Salah satu 

komponen dalam proses komunikasi adalah media yang berperan sebagai 

perantara. Tanpa media, komunikasi tidak dapat terjadi dan proses pembelajaran 

tidak akan optimal. Pada penggunaan komik sebagai media pembelajaran, komik 

dapat menyampaikan suatu masalah matematika dalam bentuk visual yang mudah 

dipahami siswa. Menurut Smith (2006:6), komik mampu mendukung 

perkembangan imajinasi siswa dalam pembelajaran sehingga siswa tidak hanya 

terfokus dengan belajar menghafal (rote learning). 

4.2.1.5.4. Menarik perhatian siswa 

Indikator menarik perhatian siswa memperoleh skor rata-rata 2,5 untuk 

siklus I dan 4 pada siklus II. Deskriptor yang belum nampak pada siklus I ialah 

memfasilitasi interaksi antarsiswa. Komik sudah menggunakan contoh di 

kehidupan sehari-hari dan terdapat kombinasi gambar-teks yang menarik 

perhatian siswa. Pada siklus II, terjadi peningkatan dimana keempat deskriptor 

dalam indikator menarik perhatian siswa telah muncul. Berdasarkan pengamatan 

dan catatan lapangan, siswa merasa senang dan tertarik dengan penggunaan komik 
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dalam pembelajaran. Mereka menyukai karakter yang ada pada komik dan cerita 

yang digunakan mudah dipahami siswa. 

Komik terdiri dari serangkaian gambar yang disusun berdasarkan suatu alur 

cerita tertentu dan biasanya memiliki visualisasi yang menarik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat McCloud (dalam Nixon, 2011:2) yang menjelaskan bahwa 

komik terdiri dari serangkaian gambar yang berjajar membentuk suatu rentetan 

atau urutan cerita yang berisi informasi bagi para pembaca. Siswa menunjukkan 

interaksi yang baik dengan guru dan siswa yang lain. Dengan demikian, komik 

menjadi media pembelajaran yang menarik untuk digunakan dalam pembelajaran 

Matematika dan dapat memunculkan interaksi antarsiswa, misalnya penggunaan 

KOMET C yang ada pada saat diskusi kelompok. 

4.2.1.5.5. Kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa 

Kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa memperoleh skor rata-rata 2,5 

pada siklus I dan 3,5 pada siklus II. Komik cukup mudah digunakan dalam 

pembelajaran, praktis saat digunakan di luar pembelajaran, dan dapat 

memfasilitasi komunikasi guru dengan siswa. Deskriptor yang jarang muncul 

pada siklus I maupun II adalah dapat dimanfaatkan siswa untuk membuat suatu 

karya. 

Kebermanfaatan komik bagi guru dan siswa, salah satunya dapat dilihat saat 

guru bersama siswa membandingkan KOMET B yang dilengkapi siswa dan guru. 

Guru dapat melakukan tanya-jawab dengan siswa mengenai materi pembelajaran. 

Keunggulan komik lainnya yang digunakan dalam pembelajaran dikemukakan 

oleh Smith (2006:6), yaitu: 
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1) Melalui kombinasi teks dan ilustrasi, komik merupakan media yang tepat 

bagi siswa dengan karakter belajar visual yang baik dan memiliki 

kemampuan fokus rendah. 

2) Mampu mendukung perkembangan imajinasi siswa dalam pembelajaran 

sehingga siswa tidak hanya terfokus dengan belajar menghafal (rote 

learning). 

3) Penggunaan ilustrasi dalam komik dapat meningkatkan kemampuan analisis 

siswa terhadap suatu literatur dan menemukan informasi yang terdapat 

didalamnya. 

4) Mengarahkan siswa untuk belajar mandiri dengan membaca dan memahami 

informasi yang ada didalam komik. 

Beberapa media pembelajaran yang sering digunakan guru biasanya 

memerlukan alat lain untuk menggunakannya, misalnya CD pembelajaran atau 

video pembelajaran yang memerlukan komputer atau televisi dalam 

menggunakannya. Bila dibandingkan dengan komik, komik dapat digunakan 

dengan mudah dan praktis dibawa siswa, misalnya di rumah atau di kelas. Selain 

itu, guru membagikan komik (KOMET A dan B) kepada setiap siswa sehingga 

mereka dapat menggunakan komik tanpa harus berebut dengan siswa lainnya. 

4.2.1.6. Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.18 Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan II 

No. Data Hasil Belajar Siswa Siklus I Siklus II 

1. Mean  50,2 70,4 

2. Median 45 71 

3. Modus  66 66 

4. Nilai terendah 23,5 47,5 

5. Nilai tertinggi 70 82 

6. Ketuntasan klasikal 37,84% 83,78% 

 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siklus I dan II tersebut dapat 

disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.18 Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan II 

Rata-rata klasikal hasil belajar siswa pada siklus I adalah 50,2. Bila 

dikonsultasikan dengan KKM sebesar 65, hasil ini masih belum mencapai 

ketuntasan. Ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus I sebesar 37,84%. 

Terdapat 14 orang siswa yang mengalami ketuntasan belajar, sedangkan 23 siswa 

lainnya belum mencapai ketuntasan belajar. Pencapaian ini masih belum 
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memenuhi indikator keberhasilan hasil belajar siswa, yaitu ketuntasan klasikal 

sebesar 80%. Oleh karena itu, guru perlu melaksanakan siklus selanjutnya agar 

hasil belajar klasikal siswa dapat meningkat dan memenuhi indikator keberhasilan 

untuk ketuntasan belajar klasikal sebesar 80%. 

Rata-rata klasikal hasil belajar siswa pada silus II adalah 70,4. Terdapat 

peningkatan hasil belajar pada siklus II bila dibandingkan dengan rata-rata 

klasikal pada siklus I, dimana rata-rata klasikal pada siklus I adalah 50,2. Pada 

siklus II, terdapat 31 orang siswa yang mengalami ketuntasan belajar, sehingga 

ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus II sebesar 83,78%. Ketuntasan 

belajar klasikal pada siklus II sudah melebihi kriteria indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan untuk penelitian ini, yaitu 80%. Oleh karena itu, penelitian ini 

dinyatakan berhasil dan diakhiri pada siklus II. 

Peningkatan hasil belajar siswa dimaknai sebagai suatu perubahan tingkat 

pengetahuan siswa disebabkan oleh pemberian tindakan tertentu. Kraiger dkk. 

(1993:312) mengemukakan bahwa hasil belajar sebagai perubahan pada 

pengetahuan verbal (verbal knowledge) atau kapasitas perilaku seseorang. Hasil 

belajar ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni kognitif (cognitive), keterampilan 

(skill-based), dan afektif (affective). Hasil belajar siswa diukur melalui pemberian 

tes. Teknik tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek atau tes kinerja 

yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar aspek kognitif (Ekawati 

& Sumaryanta, 2011:9). Dalam penelitian ini, tes yang diberikan merupakan tes 

tertulis berbentuk essay. 
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Selain peningkatan ketuntasan belajar siswa dari siklus I ke siklus II, hal 

lain yang ditemukan dalam penelitian ini mengenai hasil belajar siswa ialah 

penurunan skor yang diperoleh siswa pada setiap pertemuan. Pada siklus I, 

terdapat 8 siswa yang skornya menurun dari pertemuan I ke pertemuan II, yaitu 

DA, FD, KA, KI, FA, YA, ZA, dan AD. Sedangkan pada siklus II, terdapat 9 

siswa yang mengalami penurunan perolehan skor hasil belajar dari pertemuan I ke 

pertemuan II, yaitu AR, AY, AK, BT, SI, EN, FD, JI, dan LA. Hal ini dapat 

terjadi dalam pembelajaran karena beberapa faktor yang memengaruhi, misalnya 

sikap siswa selama mengerjakan soal, kemampuan siswa dalam memahami materi 

yang disampaikan guru, konten soal yang dibuat guru, dan kondisi kelas atau 

iklim pembelajaran. Siswa sebaiknya mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh 

pada setiap evaluasi yang diberikan oleh guru. Selain itu, kondisi kelas yang 

kondusif atau tenang dapat membuat siswa lebih fokus dan konsentrasi dalam 

mengerjakan soal. Variasi tipe soal yang dibuat guru juga perlu diperhatikan, 

misalnya guru menggunakan tipe soal C3 bila ingin mengukur kemampuan siswa 

dalam menerapkan konsep yang diajarkan untuk menyelesaikan suatu soal cerita. 

Oleh karena itu, guru perlu mengupayakan perbaikan pembelajaran yang 

berkesinambungan agar diperoleh hasil belajar siswa yang lebih baik, meskipun 

pada siklus II hasil belajar siswa telah memenuhi indikator ketuntasan klasikal 

yang ditentukan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa pada penelitian ini, disimpulkan bahwa telah 
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terjadi peningkatan kualitas pembelajaran pada siklus I dan siklus II sehingga 

penelitian diakhiri pada siklus II pertemuan 2 karena telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil akhir pada siklus II dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang memperoleh skor 34 dengan kriteria sangat baik telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu skor minimal 28 dengan kriteria 

sangat baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang memperoleh skor 26,7 dengan kriteria baik telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, yaitu skor minimal 20 dengan kriteria baik. 

3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang memperoleh skor 15,5 dengan kriteria sangat baik telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu skor minimal 8 dengan kriteria 

baik. 

4. Kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang memperoleh skor 7,5 dengan kriteria sangat baik 

telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu skor minimal 4 

dengan kriteria baik. 
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5. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Problem 

Based Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang mendapat skor 19,5 dengan kriteria sangat baik telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu skor minimal 10 dengan kriteria 

baik. 

6. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 83,78% telah memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu ketuntasan klasikal sebesar 80%. 

 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran dari 

siklus I ke siklus II yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan 

hasil belajar siswa melalui Problem Based Learning menggunakan komik pada 

siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang. 

Pembelajaran yang menerapkan Problem Based Learning menggunakan 

komik ini dapat membantu guru memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Guru memfasilitasi siswa 

melakukan pemecahan masalah melalui tahap-tahap Problem Based Learning 

yang dikombinasikan dengan penggunaan media komik dalam pembelajaran. 

Guru mendesain pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang 
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ingin dicapai dan karakteristik siswa sehingga konten materi pembelajaran dan 

media yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa belajar melalui 

pemecahan masalah yang berasal dari penyajian suatu masalah kompleks, yaitu 

masalah yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan solusi 

dari masalah yang diberikan. Siswa bekerja secara individual dan kolaboratif 

dalam suatu grup atau kelompok untuk mengidentifikasi masalah, menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah, dan merefleksikan apa 

yang telah mereka pelajari untuk memperoleh pengetahuan baru. Suasana atau 

iklim pembelajaran yang kondusif menentukan kualitas suatu pembelajaran. 

Dengan adanya variasi mengajar yang ditunjukkan oleh guru, pembelajaran 

menjadi menyenangkan dan mendukung siswa untuk belajar dengan baik. Materi 

pembelajaran disiapkan dan disampaikan guru kepada siswa dengan baik. Guru 

mengajak siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lain dan memunculkan 

suatu diskusi atau curah pendapat yang dapat mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Media pembelajaran yang menarik dan tepat dapat 

menyampaikan informasi atau materi pembelajaran dengan efektif. Pemilihan 

media pembelajaran berupa komik mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya 

keunggulan komik yang dapat menyampaikan informasi melalui kombinasi 

gambar dan teks, mampu menyampaikan konsep yang abstrak kedalam konsep 

yang lebih sederhana, dan menarik perhatian siswa. 

Guru mengajar siswa dengan kemampuan kognitif dan latar belakang sosial 

yang beragam. Karakteristik siswa yang beragam berpengaruh terhadap 
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keberhasilan belajar siswa dalam kelas tersebut. Siswa dapat bekerjasama dengan 

baik dan memiliki pemahaman tentang konsep FPB dan KPK cukup baik. 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 37,84% dapat meningkat menjadi 

83,78%  pada siklus II. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa yang mengalami 

ketuntasan belajar pada siklus II sebanyak 31 orang. 

Indikator keterampilan guru yang mengalami peningkatan signifikan dari 

siklus I ke siklus II ialah (i) menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas, dan (ii) melaksanakan kegiatan penutup. Saat menjelaskan 

materi, guru membuka kesempatan bertanya bagi siswa dan melibatkan siswa 

dalam menjawab pertanyaan yang muncul saat diskusi kelas. Dalam menutup 

kegiatan pembelajaran, guru meminta beberapa siswa untuk menyampaikan 

kembali simpulan pembelajaran. Guru menuntun siswa mengemukakan jawaban 

yang benar saat guru memberikan umpan balik.  

Guru menggunakan keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya 

lanjut dalam pembelajaran. Saat mengemukakan pertanyaan, guru menggunakan 

kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh guru. Selain itu, guru juga 

melakukan pemindahan giliran menjawab, pemberian waktu berpikir, dan 

menuntun siswa dalam mengemukakan jawaban. Contoh keterampilan bertanya 

lanjut yang dilakukan guru ialah mengatur urutan pertanyaan, mengubah tuntutan 

tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, dan meningkatkan interaksi guru-

siswa dan antarsiswa. Beberapa hal yang harus dihindari namun masih nampak 

saat guru bertanya ialah siswa menjawab pertanyaan secara serentak dan 

mengulang pertanyaan apabila siswa tidak menjawab. Oleh karena itu, guru perlu 
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memperhatikan pemilihan dan isi dari pertanyaan yang disampaikan. Hal ini akan 

memperkecil kemungkinan siswa kesulitan menjawab pertanyaan dan 

keserempakan dalam menjawab pertanyaan.  

Indikator aktivitas siswa yang meningkat dari siklus I ke siklus II 

diantaranya adalah (i) kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, (ii) berpartisipasi 

dalam diskusi kelompok, dan (iii) membuat simpulan pembelajaran. Kesiapan 

siswa mengikuti pembelajaran ditandai dengan menyiapkan alat tulis dan buku, 

duduk di kursi masing-masing, bersikap tenang, dan memperhatikan guru. 

Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok meningkat dan nampak saat siswa dapat 

bekerjasama dalam kelompok, menyampaikan pendapat, dan menanggapi jawaban 

temannya. Partisipasi aktif siswa saat berdiskusi menjadikan pembelajaran lebih 

efektif dan menyenangkan. Siswa juga terlibat dalam membuat simpulan 

pembelajaran. Jika sebelumnya siswa tidak menuliskan simpulan pembelajaran, 

pada siklus II siswa menunjukkan aktivitas menuliskan simpulan pembelajaran di 

buku tulis. Peningkatan iklim pembelajaran nampak dari suasana kelas yang 

bersih, rapi, dan nyaman untuk belajar. Pemilihan media komik disesuaikan 

dengan materi dan kebutuhan siswa. Penyusunan komik dapat dikembangkan lagi 

bila guru menyajikan masalah yang beragam dan menggunakan penokohan yang 

berbeda. Salah satu fakta menarik dari penggunaan komik ialah siswa merasa 

tertarik untuk belajar matematika melalui cerita yang ada pada komik dan guru 

dapat memanfaatkan komik untuk menyampaikan materi kepada siswa. Komik 

dapat digunakan siswa untuk belajar, baik di sekolah maupun di rumah. 
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Selain hasil belajar kognitif, hasil belajar terdiri dari hasil belajar afektif dan 

psikomotorik. Dalam penelitian ini, jenis hasil belajar atau ranah hasil belajar 

yang diteliti adalah hasil belajar kognitif. Hal ini ditunjukkan dengan evaluasi 

yang diberikan oleh guru dimana tes evaluasi tersebut hanya mengukur 

pencapaian kognitif siswa. Oleh karena itu, agar peningkatan hasil belajar yang 

mencakup ketiga ranah tersebut dapat diukur, sebaiknya guru menyiapkan 

instrumen penilaian afektif dan psikomotorik juga. Sehingga, asesmen yang 

dilakukan guru dapat menjadi tolok ukur pencapaian hasil belajar yang lebih 

lengkap dan valid. Hal ini dikarenakan keberhasilan belajar siswa diarahkan 

kepada meningkatnya hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai 

tujuan pembelajaran yang telah tercantum dalam kurikulum maupun rencana 

pembelajaran yang telah disusun.  

Dalam mata pelajaran matematika, pembelajaran dapat digunakan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan nilai karakter siswa, misalnya tanggung jawab, 

teliti, jujur, dan kerjasama. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa selama 

pembelajaran, baik pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I, siswa melakukan 

kerjasama dengan baik saat berdiskusi dalam kelompok. Hal ini ditunjukkan 

kelompok AL, SI, dan YI yang bekerjasama dengan teman sekelompok saat 

menyelesaikan masalah membagi sama banyak. Misalnya, AL bertanya kepada DI 

tentang menentukan FPB menggunakan cara tabel dan SI yang berdiskusi dengan 

KA dan CA saat menentukan jumlah kotak terbanyak untuk membungkus kue dan 

permen. Pada siklus II, siswa menunjukkan tanggung jawab dengan bekerjasama 

mengerjakan lembar kerja dan mengerjakan tugas sesuai pembagian tugas yang 
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ditentukan. Hal ini ditunjukkan oleh 8 siswa di kelompok BU dan kelompok AL 

yang mengerjakan tugas sesuai pembagian tugas sebelumnya. Misalnya, BU 

bertugas menghitung KPK dari 4 dan 10 sedangkan YA bertanggungjawab untuk 

mengecek kembali laporan sebelum dipresentasikan. Selain itu, siswa 

menunjukkan ketelitiannya dengan mengecek kembali laporan yang mereka buat 

sebelum menyampaikannya di depan kelas. Hal ini ditunjukkan 3 orang siswa 

yang mengecek laporan kelompoknya dengan mengecek kembali setiap operasi 

hitung yang ada dalam laporan. Dengan munculnya nilai karakter tersebut dalam 

pembelajaran, maka dapat diasumsikan bahwa dalam penelitian ini selain 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa juga menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap dan karakter siswa. Namun, karena hal tersebut belum 

diteliti selama penelitian ini berlangsung, maka dapat dijadikan refleksi untuk 

ditindaklanjuti pada penelitian yang selanjutnya. 

Berdasarkan pemaknaan temuan penelitian yang telah diuraikan peneliti, 

ditemukan beberapa hal yang saling berkaitan dan menarik untuk dikaji lebih 

lanjut. Misalnya, (i) peningkatan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran diiringi 

dengan meningkatnya iklim pembelajaran pada siklus I, (ii) peningkatan 

keterampilan guru dalam menyampaikan materi diiringi dengan peningkatan 

aktivitas siswa merumuskan dan menganalisis masalah pada siklus I, dan (iii) 

pemberian reward yang bervariasi meningkatkan keaktifan siswa saat diskusi 

kelas pada siklus II. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa melalui Problem Based Learning menggunakan komik 

pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

keterampilan guru pada setiap siklusnya, yaitu indikator (1) melaksanakan 

kegiatan pendahuluan pada deskriptor menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa; (2) melakukan eksplorasi atau pengenalan dengan 

melengkapi komik pada deskriptor memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa; (3) menyampaikan materi dan mengklarifikasi konsep yang 

belum jelas pada deskriptor menggunakan contoh-contoh yang mudah 

dipahami; (4) membimbing siswa merumuskan dan menganalisis masalah 

pada deskriptor memberikan contoh rumusan masalah; (5) membimbing 

diskusi kelompok pada deskriptor memotivasi siswa; (6) menggunakan 

komik dalam pembelajaran pada deskriptor memberikan kesempatan bagi 
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siswa untuk bertanya; (7) memberikan penguatan pada deskriptor 

menghindari respon negatif; (8) mengkonfirmasi presentasi laporan 

kelompok pada deskriptor menilai laporan kelompok dan memberikan 

umpan balik; dan (9) melakukan kegiatan penutup pada deskriptor 

memberikan umpan balik.  

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

aktivitas siswa pada setiap siklusnya, yaitu indikator (1) kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran pada deskriptor memusatkan perhatian kepada 

guru; (2) melengkapi komik pada deskriptor membandingkan komik dengan 

komik yang ditempel guru; (3) memperhatikan penyampaian materi pada 

deskriptor mencatat materi yang dijelaskan guru; (4) merumuskan dan 

menganalisis masalah pada deskriptor menuliskan rumusan masalah; (5) 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok pada deskriptor mengajukan 

pertanyaan; (6) mencari informasi dari komik pada deskriptor 

menyampaikan informasi kepada kelompok; (7) menyusun laporan 

kelompok pada deskriptor mengecek kembali laporan; (8) 

mempresentasikan laporan kelompok pada deskriptor mengajukan 

pertanyaan terkait presentasi; dan (9) membuat simpulan pembelajaran pada 

deskriptor menyampaikan kembali simpulan pembelajaran.  

3) Iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 
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Semarang mengalami peningkatan. Siklus I memperoleh skor rata-rata 9,5 

dengan kriteria baik dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 15,5 

dengan kriteria sangat baik. 

4) Kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang mengalami peningkatan. Siklus I memperoleh skor 

rata-rata 4,5 dengan kriteria baik dan mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 7,5 dengan kriteria sangat baik. 

5) Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Problem Based Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN 

Purwoyoso 06 Semarang mengalami peningkatan. Siklus I memperoleh skor 

rata-rata 14,5 dengan kriteria baik dan mengalami peningkatan pada siklus 

II menjadi 19,5 dengan kriteria sangat baik. 

6) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui Problem Based 

Learning menggunakan komik pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 06 

Semarang mengalami peningkatan, yaitu ketuntasan belajar klasikal pada 

siklus I sebesar 37,84% menjadi 83,78% pada siklus II. Hasil belajar 

Matematika siswa kelas V sudah memenuhi indikator keberhasilan, yaitu 

sebanyak 80% dari jumlah seluruh siswa kelas V mengalami ketuntasan 

belajar dengan kriteria ketuntasan individu sebesar 65 (KKM). 

Peningkatan perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, dan kualitas 
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media pembelajaran pada penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika melalui Problem Based Learning menggunakan komik. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama penelitian yang telah 

dilakukan, maka saran yang diberikan peneliti adalah: 

1) Guru hendaknya menampilkan contoh-contoh masalah yang bervariasi dan 

kontekstual untuk mengawali pembelajaran sehingga siswa dapat belajar 

melalui proses penyelesaian berbagai masalah tersebut. 

2) Guru sebaiknya mengadakan variasi dalam memberi penguatan dan cara 

mengajar agar siswa menjadi lebih fokus dan tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran. 

3) Guru sebaiknya mempertimbangkan jumlah siswa dan penataan ruang kelas 

agar terdapat ruang gerak yang cukup serta memudahkan guru dalam 

memantau atau mengawasi jalannya diskusi. 

4) Guru hendaknya menyampaikan materi dengan jelas dan memanfaatkan 

media atau alat peraga secara efektif dan efisien agar siswa dapat 

memahami materi pembelajaran yang diajarkan dengan baik. 

5) Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan asesmen untuk ranah afektif 

dan psikomotorik serta nilai karakter siswa menggunakan instrumen yang 

relevan karena dalam penelitian ini belum meneliti hal tersebut.  
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Pengumpulan Data 

Teknik Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui Problem 

Based Learning 

menggunakan 

komik 

1. Melaksanakan kegiatan 

pendahuluan. 

2. Melakukan eksplorasi 

atau pengenalan 

dengan melengkapi 

komik. 

3. Menyampaikan materi 

dan mengklarifikasi 

konsep yang belum 

jelas. 

4. Membimbing siswa 

merumuskan dan 

menganalisis masalah 

5. Membimbing diskusi 

kelompok 

6. Menggunakan komik 

dalam pembelajaran. 

7. Memberikan 

penguatan. 

8. Mengkonfirmasi 

presentasi laporan 

kelompok 

9. Melakukan kegiatan 

penutup. 

1. Guru 

2. Catatan 

lapangan 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

1. Lembar 

observasi  

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 

 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui Problem 

Based Learning 

menggunakan 

komik 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

2. Melengkapi komik. 

3. Memperhatikan 

penyampaian materi. 

4. Mengajukan 

pertanyaan tentang 

konsep yang belum 

jelas. 

5. Merumuskan dan 

menganalisis masalah. 

6. Berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok. 

7. Mencari informasi dari 

komik. 

8. Menyusun laporan 

1. Siswa 

2. Catatan 

lapangan 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 
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kelompok. 

9. Mempresentasikan 

laporan kelompok. 

10. Membuat simpulan 

pembelajaran. 

 

3.  Iklim 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui Problem 

Based Learning 

menggunakan 

komik 

1. Kepedulian guru 

terhadap siswa. 

2. Kenyamanan 

lingkungan belajar. 

3. Sikap siswa terhadap 

pembelajaran. 

4. Komunikasi antara 

guru dan siswa. 

1. Guru 

2. Siswa 

3. Catatan 

lapangan 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 

4.  Kualitas materi 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui Problem 

Based Learning 

menggunakan 

komik 

1. Penyusunan materi 

pembelajaran. 

2. Konten materi 

pembelajaran. 

1. Guru 1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

5. Kualitas media 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui Problem 

Based Learning 

menggunakan 

komik 

1. Kesesuaian komik 

dengan materi 

pembelajaran. 

2. Memfasilitasi siswa 

dalam proses 

pemecahan masalah. 

3. Memfasilitasi interaksi 

guru dengan siswa. 

4. Menarik perhatian 

siswa. 

5. Kebermanfaatan komik 

bagi guru dan siswa. 

1. Guru 1. Observasi 

2. Dokumentasi 

1. Lembar 

observasi 

2. Foto 

6. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui Problem 

Based Learning 

menggunakan 

komik (ranah 

kognitif) 

1. Mengidentifikasi 

permasalahan-

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

FPB. 

2. Memecahkan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

1. Siswa 1. Tes 1. Soal 

evaluasi 
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FPB. 

3. Mengecek suatu 

penyelesaian 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

FPB. 

4. Memunculkan dua cara 

berbeda dalam 

menyelesaikan suatu 

permasalahan yang 

berkaitan dengan FPB. 

5. Mengidentifikasi 

permasalahan-

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

6. Memecahkan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

7. Mengecek suatu 

penyelesaian 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

8. Memunculkan dua cara 

berbeda dalam 

menyelesaikan suatu 

permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI  

PROBLEM BASED LEARNING  MENGGUNAKAN KOMIK 

 

Perilaku 

Pembelajaran 

Guru  

(Depdiknas, 2004) 

Keterampilan 

Guru 

(Mulyasa,2005) 

Langkah-langkah  

Problem Based Learning 

Menggunakan Komik 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Problem 

Based Learning 

Menggunakan Komik 

Membangun persepsi 

dan sikap positif 

siswa 

1. Keterampilan 

Bertanya 

 

2. Keterampilan 

Memberi 

Penguatan 

 

 

3. Keterampilan 

Mengadakan 

Variasi 

 

4. Keterampilan 

Menjelaskan 

 

 

5. Keterampilan 

Membuka dan 

Menutup 

Pelajaran 

 

6. Keterampilan 

Membimbing 

Diskusi 

Kelompok 

Kecil 

 

 

7. Keterampilan 

Mengelola 

Kelas 

 

8. Keterampilan 

Mengajar 

Kelompok 

Kecil dan 

A. Guru menyiapkan komik 

dan mengkondisikan 

siswa untuk belajar. 

B. Guru membagikan komik 

kepada siswa. 

C. Siswa melengkapi komik 

dan membandingkan 

hasilnya dengan komik 

yang asli. 

Melaksanakan kegiatan 

pendahuluan. (5-A, 7-A) 

 

Melakukan eksplorasi 

atau pengenalan dengan 

melengkapi komik. (1-B, 

1-C, 2-C) 

Menguasai disiplin 

ilmu  

D. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok (beranggotakan 

5 sampai 6 orang) dan 

membagikan komik. 

E. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran dan 

mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas. 

Menyampaikan materi 

pembelajaran dan 

mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas. (7-D, 

4-E, 1-E) 

Memahami keunikan 

setiap siswa 

F. Siswa merumuskan 

masalah. 

G. Siswa menganalisis 

masalah dan melakukan 

curah pendapat. 

H. Siswa menata gagasan 

dan secara sistematis 

menganalisisnya bersama 

anggota kelompok. 

I. Setiap kelompok 

memformulasikan tujuan 

pembelajaran. 

J. Guru membimbing 

diskusi kelompok dan 

membagikan komik. 

K. Siswa mencari informasi 

tambahan melalui komik 

yang dibagikan guru. 

Membimbing siswa 

merumuskan dan 

menganalisis masalah. 

(6-F, 8-F, 8-G, 8-H) 

 

Membimbing diskusi 

kelompok. (6-I, 6-J) 

 

Menggunakan komik 

dalam pembelajaran.  

(3-J, 3-K, 3-L, 6-J) 
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Perorangan L. Setiap kelompok 

menentukan pemecahan 

masalah dan menyusun 

laporan. 

Menguasai 

pengelolaan 

pembelajaran yang 

mendidik 

berorientasi pada 

siswa 

M. Setiap kelompok 

mempresentasikan 

laporan kelompok. 

N. Guru mengkonfirmasi dan 

menilai laporan 

kelompok.  

Memberikan penguatan. 

(2-M, 2-N) 

 

Mengkonfirmasi 

presentasi laporan 

kelompok. (2-N, 4-N) 

 

 

Mengembangkan 

kepribadian dan 

keprofesionalan 

O. Guru membimbing siswa 

membandingkan, 

menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian 

suatu masalah 

berdasarkan laporan 

kelompok yang ada. 

Melakukan kegiatan 

penutup. (5-M, 5-N, 5-O) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI  

PROBLEM BASED LEARNING  MENGGUNAKAN KOMIK 

Perilaku Siswa 

(Depdiknas, 2004) 

Aktivitas Siswa 

(Hamalik, 2001) 

Langkah-langkah 

Problem Based Learning 

Menggunakan Komik 

Indikator Aktivitas 

Siswa dalam 

Problem Based 

Learning 

Menggunakan 

Komik 

Memiliki persepsi dan 

sikap positif terhadap 

belajar 

1. Aktivitas visual 

 

2. Aktivitas lisan 

 

3. Aktivitas 

mendengarkan 

 

4. Aktivitas 

menulis 

 

5. Aktivitas 

menggambar 

 

6. Aktivitas metrik 

 

7. Aktivitas mental 

 

8. Aktivitas 

emosional 

A. Guru menyiapkan 

komik dan 

mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

B. Guru membagikan 

komik kepada siswa. 

C. Siswa melengkapi 

komik dan 

membandingkan 

hasilnya dengan komik 

yang asli. 

Kesiapan mengikuti 

pembelajaran.  

(1-A, 1-B, 3-B, 2-C) 

 

Melengkapi komik. 

(4-C, 7-C) 

 

Mau dan mampu 

mendapatkan dan 

mengintegrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

membangun sikapnya 

D. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

(beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan 

membagikan komik. 

E. Guru menyampaikan 

materi pem-belajaran 

dan mengklarifikasi 

konsep yang belum 

jelas. 

Memperhatikan 

penyampaian materi. 

(3-D, 1-D) 

 

Mengajukan 

pertanyaan tentang 

konsep yang belum 

jelas.  

(1-E, 2-E, 3-E, 7-E) 

Mau dan mampu 

memperluas serta 

memperdalam 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

memantapkan 

sikapnya 

F. Siswa merumuskan 

masalah. 

G. Siswa menganalisis 

masalah dan 

melakukan curah 

pendapat. 

H. Siswa menata gagasan 

dan secara sistematis 

menganalisisnya 

bersama anggota 

kelompok. 

I. Setiap kelompok 

memformulasikan 

Merumuskan dan 

menganalisis masalah. 

(1-F, 2-F, 4-F, 2-G, 4-

G, 7-G) 

 

Berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok.  

(4-H, 7-H, 4-I, 1-J, 7-

J) 

 

Mencari informasi 

dari komik. 

(1-K, 6-K, 4-L, 7-L) 



321 

 

 

3
2
5
 

tujuan pembelajaran. 

J. Guru membimbing 

diskusi kelompok dan 

membagikan komik. 

K. Siswa mencari 

informasi tambahan 

melalui komik yang 

dibagikan guru. 

L. Setiap kelompok 

menentukan 

pemecahan masalah 

dan menyusun laporan. 

 

Menyusun laporan 

kelompok.  

(4-L, 7-L) 

Mau dan mampu 

membangun 

kebiasaan berpikir, 

bersikap, dan bekerja 

produktif 

M. Setiap kelompok 

mempresentasikan 

laporan kelompok. 

N. Guru mengkonfirmasi 

dan menilai laporan 

kelompok. 

O. Guru membimbing 

siswa mem-

bandingkan, 

menyeleksi, dan/atau 

menentukan 

penyelesaian suatu 

masalah berdasarkan 

laporan kelompok yang 

ada. 

Mempresentasikan 

laporan kelompok. (2-

M, 8-M) 

 

Membuat simpulan 

pembelajaran. (1-N, 

2-N, 4-N, 2-O, 7-O) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR IKLIM PEMBELAJARAN 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

PROBLEM BASED LEARNING  MENGGUNAKAN KOMIK 

 

Iklim 

Pembelajaran 

(Depdiknas, 2004) 

Komponen Iklim 

Pembelajaran 

(Kauchak & Eggen, 

1998) 

Langkah-langkah  

Problem Based Learning 

Menggunakan Komik 

Iklim Pembelajaran 

dalam Problem Based 

Learning Menggunakan 

Komik 

1. Suasana kelas 

yang kondusif. 

 

2. Perwujudan 

nilai dan 

semangat 

ketauladanan, 

prakarsa, dan 

kreativitas guru. 

Penerimaan dan 

kepedulian 

A. Guru menyiapkan 

komik dan 

mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

B. Guru membagikan 

komik kepada siswa. 

C. Siswa melengkapi 

komik dan 

membandingkan 

hasilnya dengan komik 

yang asli. 

Kepedulian guru terhadap 

siswa.  

(1-A, 1-C, 1-D, 1-J, 1-O, 

2-A, 2-E, 2-J) 

 

 

Lingkungan belajar 

yang tertib 

D. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

(beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan 

membagikan komik. 

E. Guru menyampaikan 

materi pem-belajaran 

dan mengklarifikasi 

konsep yang belum 

jelas. 

 

Kenyamanan lingkungan 

belajar. (1-A, 1-J, 1-O) 

 

 

Siswa meghargai 

dan memahami 

tugas belajar 

F. Siswa merumuskan 

masalah. 

G. Siswa menganalisis 

masalah dan melakukan 

curah pendapat. 

H. Siswa menata gagasan 

dan secara sistematis 

menganalisisnya 

bersama anggota 

kelompok. 

I. Setiap kelompok 

Sikap siswa terhadap 

lingkungan belajar.  

(1-G, 1-H, 2-G, 2-H, 2-I) 
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memformulasikan 

tujuan pembelajaran. 

J. Guru membimbing 

diskusi kelompok dan 

membagikan komik. 

K. Siswa mencari informasi 

tambahan melalui komik 

yang dibagikan guru. 

L. Setiap kelompok 

menentukan pemecahan 

masalah dan menyusun 

laporan. 

M. Setiap kelompok 

mempresentasikan 

laporan kelompok. 

N. Guru mengkonfirmasi 

dan menilai laporan 

kelompok. 

O. Guru membimbing 

siswa mem-bandingkan, 

menyeleksi, dan/atau 

menentukan 

penyelesaian suatu 

masalah berdasarkan 

laporan kelompok yang 

ada. 

Komunikasi antara guru 

dan siswa. (1-J, 1-K, 2-J, 

2-N, 1-O) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PROBLEM BASED 

LEARNING  MENGGUNAKAN KOMIK 

 

Kualitas Materi 

Pembelajaran 

(Depdiknas, 2004) 

Langkah-langkah Problem Based Learning 

Menggunakan Komik 

Indikator Kualitas 

Materi Pembelajaran 

dalam Problem Based 

Learning 

Menggunakan Komik 

1. Kesesuaiannya 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai 

siswa. 

 

2. Keseimbangan 

antara keluasan dan 

kedalaman materi 

dengan waktu yang 

tersedia. 

 

3. Sistematis dan 

kontekstual. 

 

4. Mengakomodasi 

partisipasi aktif 

siswa dalam 

belajar. 

 

5. Dapat menarik 

manfaat yang 

optimal dari 

perkembangan dan 

kemajuan bidang 

ilmu, teknologi, 

dan seni. 

A. Guru menyiapkan komik dan 

mengkondisikan siswa untuk belajar. 

B. Guru membagikan komik kepada siswa. 

C. Siswa melengkapi komik dan 

membandingkan hasilnya dengan komik 

yang asli. 

Penyusunan materi 

pembelajaran. (1-A, 2-E, 

3-E, 4-K, 5-K) 

 

Konten materi 

pembelajaran. (1-E, 2-E, 

3-E, 4-K) 

 
D. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok (beranggotakan 5 sampai 6 orang) 

dan membagikan komik. 

E. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

dan mengklarifikasi konsep yang belum 

jelas. 

F. Siswa merumuskan masalah. 

G. Siswa menganalisis masalah dan melakukan 

curah pendapat. 

H. Siswa menata gagasan dan secara sistematis 

menganalisisnya bersama anggota kelompok. 

I. Setiap kelompok memformulasikan tujuan 

pembelajaran. 

J. Guru membimbing diskusi kelompok dan 

membagikan komik. 

K. Siswa mencari informasi tambahan melalui 

komik yang dibagikan guru. 

L. Setiap kelompok menentukan pemecahan 

masalah dan menyusun laporan. 

M. Setiap kelompok mem-presentasikan laporan 

kelompok. 

N. Guru mengkonfirmasi dan menilai laporan 

kelompok. 

O. Guru membimbing siswa mem-bandingkan, 

menyeleksi, dan/atau menentukan 

penyelesaian suatu masalah berdasarkan 

laporan kelompok yang ada. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI  

PROBLEM BASED LEARNING MENGGUNAKAN KOMIK 

Kualitas Media 

Pembelajaran 

(Depdiknas, 2004) 

Langkah-langkah Problem Based 

Learning Menggunakan Komik 

Indikator Kualitas 

Media Pembelajaran 

dalam Problem Based 

Learning Menggunakan 

Komik 

1. Menciptakan 

pengalaman 

belajar yang 

bermakna. 

 

2. Memfasilitasi 

proses interaksi 

antara siswa dan 

guru, siswa 

dengan siswa. 

 

3. Memperkaya 

pengalaman 

belajar siswa. 

 

4. Mampu mengubah 

suasana belajar 

sehingga siswa 

menjadi aktif 

berdiskusi dan 

mencari informasi 

melalui berbagai 

sumber belajar 

yang ada. 

A. Guru menyiapkan komik dan 

mengkondisikan siswa untuk belajar. 

B. Guru membagikan komik kepada siswa. 

C. Siswa melengkapi komik dan 

membandingkan hasilnya dengan komik 

yang asli. 

Kesesuaian komik dengan 

materi pembelajaran. (1-C, 

2-C, 1-E, 2-J, 3-K) 

 

Memfasilitasi siswa dalam 

proses pemecahan 

masalah. (1-D, 1-E, 1-F, 1-

G, 4-K, 4-L) 

 

Memfasilitasi interaksi 

guru dengan siswa. (2-C, 

2-D, 2-K, 2-N) 

 

Menarik perhatian siswa. 

(4-C, 4-D, 4-K) 

 

Kebermanfaatan komik 

bagi guru dan siswa. (1-E, 

2-C, 3-K, 4-K, 2-M, 2-N) 

 

 

D. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok (beranggotakan 5 sampai 6 

orang) dan membagikan komik. 

E. Guru menyampaikan materi pem-

belajaran dan mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas. 

 

F. Siswa merumuskan masalah. 

G. Siswa menganalisis masalah dan 

melakukan curah pendapat. 

H. Siswa menata gagasan dan secara 

sistematis menganalisisnya bersama 

anggota kelompok. 

I. Setiap kelompok memformulasikan 

tujuan pembelajaran. 

J. Guru membimbing diskusi kelompok 

dan membagikan komik. 

K. Siswa mencari informasi tambahan 

melalui komik yang dibagikan guru. 

L. Setiap kelompok menentukan 

pemecahan masalah dan menyusun 

laporan. 

M. Setiap kelompok mempresentasikan 

laporan kelompok. 

N. Guru mengkonfirmasi dan menilai 

laporan kelompok. 

O. Guru membimbing siswa mem-

bandingkan, menyeleksi, dan/atau 

menentukan penyelesaian suatu masalah 

berdasarkan laporan kelompok yang ada. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 

Nama Guru  : 

Nama Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Hari, tanggal  : 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No

. 
Indikator Deskriptor 

Check  

(√) 
Skor 

1. Melaksanakan kegiatan 

pendahuluan. 

a. Mengkondisikan siswa   

b. Melakukan apersepsi  

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran  

d. Memotivasi siswa  

2. Melakukan eksplorasi atau 

pengenalan dengan 

melengkapi komik. 

a. Menjelaskan cara melengkapi 

komik 

  

b. Membimbing siswa melengkapi 

komik 

 

c. Memberi kesempatan bertanya 

bagi siswa 

 

d. Memberi penguatan 

verbal/nonverbal 

 

3. Menyampaikan materi dan 

mengklarifikasi konsep 

yang belum jelas 

a. Menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami 

  

b. Memberi contoh konkret yang 

berkaitan dengan materi 

 

c. Relevan dengan tujuan 

pembelajaran 

 

d. Memberi motivasi  
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4.  Membimbing siswa 

merumuskan dan 

menganalisis masalah 

a. Memberi petunjuk merumuskan 

masalah 

 

 

 

b. Membimbing siswa menuliskan 

rumusan masalah 

 

c. Memberi contoh rumusan masalah  

d. Membimbing siswa menganalisis 

masalah 

 

5. Membimbing diskusi 

kelompok 

a. Memusatkan perhatian dan 

kegiatan siswa dalam diskusi 

  

b. Membantu siswa dalam 

merumuskan dan menganalisis 

masalah 

 

c. Memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi dalam kelompok 

 

d. Mengawasi dan menengahi 

jalannya diskusi 

 

6. Menggunakan komik 

dalam pembelajaran 

a. Menjelaskan cara menggunakan 

komik 

  

b. Membimbing siswa mencari 

informasi dalam komik 

 

c. Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya 

 

d. Membimbing siswa menyusun 

laporan 

 

7. Memberikan penguatan a. Memberi penguatan verbal   

b. Memberi penguatan nonverbal  

c. Diberikan dengan segera  

d. Menghindari respon negatif  

8. Mengkonfirmasi 

presentasi laporan 

kelompok 

a. Mengkonfirmasi jawaban 

kelompok 

  

b. Menilai laporan kelompok  

c. Memberi umpan balik  

d. Memberi penguatan  

9. Melaksanakan kegiatan 

penutup 

a. Menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa 

  

b. Memberikan evaluasi  

c. Memberi umpan balik  

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

selanjutnya 
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Skor maksimal (m) = 36 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 36 – 0 

 = 36 

p = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
36 – 0

4
 

 = 9 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

9 ≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ......................... 

Kategori  = ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ..................... 2013 

Observer 

 

 

 

 

 

............................................ 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Siswa  : 

Nama Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Hari, tanggal  : 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

4.  

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1. Kesiapan mengikuti 

pembelajaran 

a. Menyiapkan buku dan alat tulis   

b. Bersikap tenang dan tertib  

c. Menempati tempat duduk sendiri  

d. Memusatkan perhatian pada guru  

2. Melengkapi komik a. Menulis identitas pada sampul komik   

b. Membaca komik yang dibagikan guru  

c. Melengkapi bagian yang kosong  

d. Membandingkan komik dengan komik yang 

ditempel guru di depan kelas 

 

3. Memperhatikan 

penyampaian materi 

a. Mengarahkan pandangan pada guru   

b. Mengajukan pertanyaan terkait materi  

c. Membuat catatan di buku tentang materi  

d. Memberi tanggapan atau pendapat pada diskusi 

kelas 

 

4.  Mengajukan pertanyaan 

tentang konsep yang 

belum jelas 

a. Mengajukan pertanyaan   

b. Menggunakan kalimat yang jelas saat bertanya  

c. Memperhatikan jawaban dari guru atau siswa 

lain 
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d. Menyampaikan sanggahan atau opini lain  

5. Merumuskan dan 

menganalisis masalah 

a. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok   

b. Menuliskan rumusan masalah  

c. Menganalisis masalah bersama kelompok  

d. Bekerjasama dengan anggota yang lain  

6. Berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok 

a. Mengajukan pertanyaan   

b. Menggunakan bahasa yang sopan  

c. Menanggapi pertanyaan anggota kelompok  

d. Memperhatikan anggota yang lain saat 

menyampaikan pendapat 

 

7. Mencari informasi dari 

komik 

a. Menemukan informasi dari komik   

b. Mengkonsultasikan pada guru tentang 

informasi yang ada pada komik 

 

c. Menuliskan informasi yang didapat  

d. Menyampaikan informasi kepada kelompok  

8. Menyusun laporan 

kelompok 

a. Bekerjasama dengan anggota lain memecahkan 

masalah 

  

b. Menyusun pemecahan masalah  

c. Menuliskan pemecahan masalah di lembar 

laporan kelompok 

 

d. Mengecek kembali laporan kelompok  

9. Mempresentasikan 

laporan kelompok 

a. Memperhatikan presentasi tiap kelompok   

b. Mengajukan pertanyaan  

c. Berpartisipasi dalam diskusi  

d. Mencatat hal-hal penting  

10. Membuat simpulan 

pembelajaran 

a. Ikut menyimpulkan pembelajaran bersama 

guru dan siswa lain 

  

b. Menanyakan hal-hal yang belum jelas  

c. Mencatat simpulan  

d. Mampu menyampaikan kembali simpulan 

pembelajaran 

 

 

Skor maksimal (m) = 40 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 40 – 0 

 = 40 
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p  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
40 – 0

4
 

 = 10 

 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30 Baik (B) 

10 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 10 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ......................... 

Kategori  = ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ..................... 2013 

Observer 

 

 

 

 

 

............................................ 
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LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru   : 

Kelas/Semester : 

Hari, tanggal  : 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1. Kepedulian guru 

terhadap siswa 

 

 

a. Guru memberi perhatian pada seluruh siswa   

b. Guru tidak membeda-bedakan siswa  

c. Memotivasi siswa dalam belajar  

d. Memberi penguatan verbal atau nonverbal  

2. Kenyamanan 

lingkungan belajar 

a. Ruang kelas rapi   

b. Lingkungan kelas bersih  

c. Siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran  

d. Guru menegur siswa yang mengganggu 

jalannya pembelajaran 

 

3. Sikap siswa 

terhadap 

pembelajaran 

a. Siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas   

b. Mengikuti pembelajaran dengan tertib  

c. Bekerjasama dengan teman lain  

d. Siswa memperhatikan penjelasan guru  

4. Komunikasi antara 

guru dan siswa 

a. Guru melibatkan siswa dalam pembelajaran   

b. Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dan 

menanggapi pertanyaan dalam diskusi 

 

c. Menggunakan bahasa yang baik dan 

komunikatif 

 

d. Siswa dan guru berperilaku sopan dalam 

pembelajaran 
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Skor maksimal (m) = 16 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 16 – 0 

 = 16 

p  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
16 – 0

4
 

 = 4 

 

Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

12 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik (A) 

8 ≤ skor < 12 Baik (B) 

4 ≤ skor < 8 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 4 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ......................... 

Kategori  = ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ..................... 2013 
Observer 

 

 

 

 

 

............................................ 
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LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru   : 

Nama Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Hari, tanggal  : 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1. . Penyusunan materi 

pembelajaran 

a. Sesuai SK dan KD   

b. Sesuai tujuan pembelajaran  

c. Sistematis atau runtut  

d. Kontekstual  

2.  Konten materi 

pembelajaran 

a. Mencakup pengetahuan yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

  

b. Memuat contoh-contoh yang sesuai 

dengan materi 

 

c. Ada keseimbangan antara keluasan 

materi dengan waktu yang tersedia  

 

d. Menggunakan kalimat yang jelas dan 

komunikatif 

 

 

Skor maksimal (m) = 8 

Skor minimal (k) = 0 

Rentang  = 8 - 0 

   = 8 
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p  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
8 – 0

4
 

 = 2 

 

Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

4 ≤ skor < 6 Baik (B) 

2 ≤ skor < 4 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 2 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ......................... 

Kategori  = ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ..................... 2013 

Observer 

 

 

 

 

 

............................................ 
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LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru   : 

Kelas/Semester : 

Hari, tanggal  : 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Skor 

1. Kesesuaian komik dengan 

materi pembelajaran 

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran   

b. Sesuai dengan materi pembelajaran  

c. Berisi informasi yang diperlukan 

siswa 

 

d. Mencantumkan contoh konkret  

2. Memfasilitasi siswa dalam 

proses pemecahan 

masalah 

a. Berisi informasi yang dapat 

digunakan untuk memecahkan 

masalah 

  

b. Sistematis dan runtut  

c. Terdapat petunjuk yang jelas  

d. Sesuai dengan materi pembelajaran  

3. Memfasilitasi interaksi 

guru dengan siswa 

 

 

a. Berisi materi yang jelas   

b. Membantu komunikasi guru dengan 

siswa 

 

c. Memunculkan diskusi kelas tentang 

materi 

 

d. Mendorong siswa berpartisipasi 

dalam diskusi klasikal 

 

4. Menarik perhatian siswa a. Menggunakan contoh kegiatan 

sehari-hari 

  

b. Terdapat kombinasi gambar dan teks  

c. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif 

 

d. Memfasilitasi interaksi antarsiswa  
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5. Kebermanfaatan komik 

bagi guru dan siswa 

a. Mudah digunakan dalam 

pembelajaran 

  

b. Praktis dan dapat digunakan di luar 

pembelajaran 

 

c. Memfasilitasi komunikasi guru dan 

siswa 

 

d. Dapat dimanfaatkan siswa untuk 

membuat suatu karya 

 

 

Skor maksimal (m) = 20  

Skor minimal (k)   = 0 

Rentang  = 20 - 0 

   = 20 

p  = 
(nilai  data  terbesar  – nilai  data  terkecil )

4
 

 = 
20 – 0

4
   

 = 5 

 

Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 ≤ skor < 15 Baik (B) 

5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 5 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ....................  Kategori  =  ....................... 

 

 

 

 

 

Semarang, ..................... 2013 

Observer 

 

 

 

 

 

............................................ 
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CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran Matematika Melalui Problem Based Learning Menggunakan Komik 

pada Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Siklus .... Pertemuan .... 

 

Nama Guru : 

Hari, tanggal : 

Pukul  : 

Catatlah kegiatan dan keadaan selama pembelajaran berlangsung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

Semarang, ..................... 2013 

Observer 

 

 

 

 

 

............................................ 
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SILABUS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/I 

Materi : FPB dan KPK 

Alokasi Waktu : 4 × 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Indikator Pembelajaran Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media Pembelajaran Sumber Belajar 

- Mengidentifikasi 

permasalahan-

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

FPB. 

 

- Memecahkan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

- Masalah-masalah di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

FPB 

 

- Menyelesaikan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

FPB 

- Siswa diberi KOMET B 

yang berisi permasalahan-

permasalahan tentang 

operasi hitung, FPB, dan 

KPK. Dalam komik ini 

terdapat bagian-bagian 

yang kosong. Siswa 

diminta untuk melengkapi 

komik ini. 

- Setelah siswa melengkapi 

KOMET B, kemudian 

siswa membandingkan 

hasil pekerjaannya 

- Penilaian proses: 

Tes tertulis (essay) 

- Penilaian hasil 

belajar: Tes 

tertulis (essay) 

Komik edukasi matematika 

(KOMET) materi menyelesaikan 

permasalahan di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

FPB 

- Depdiknas. 2006. 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

Hlm. 427. 

- Depdiknas. 2007. 

Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah.  

- Pujiati. 2011. 

Menentukan Faktor 

Persekutuan Terbesar 

(FPB) Secara 



 

 

 

3
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yang berkaitan dengan 

FPB. 

dengan komik yang 

ditampilkan guru di 

depan kelas. 

- Guru membentuk 

kelompok heterogen 

dengan anggota 5 sampai 

6 orang siswa. 

- Diberikan KOMET C 

kepada setiap kelompok 

yang berisi permasalahan 

FPB tentang membagi 

sama banyak. 

- Setiap kelompok 

mendiskusikan 

permasalahan dalam 

KOMET C dan 

bekerjasama mencari 

penyelesaiannya. 

- Guru membagikan 

KOMET D yang dapat 

digunakan sebagai 

sumber informasi dalam 

menyelesaikan 

permasalahan pada 

Geometris. Jurnal 

LIMAS. Nomor 

27:26-28. 

- Suharjana, Agus dan 

Pujiati. 2011. 

Pembelajaran Faktor 

Persekutuan Terbesar 

dan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil 

di SD. Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika. 
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KOMET C. 

- Siswa mencari informasi 

dari komik yang 

dibagikan oleh guru 

sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. 

- Setiap kelompok 

menyusun laporan 

kelompok. Laporan 

ditulis dalam lembar 

terakhir KOMET C. 

- Setiap kelompok 

menempelkan laporannya 

di depan kelas. 

Kemudian, guru meminta 

perwakilan beberapa 

kelompok 

mempresentasikan secara 

singkat laporannya. 

- Guru mengkonfirmasi 

presentasi laporan 

kelompok. 
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RENCANA PELAKASANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Nama Sekolah : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I 

Alokasi Waktu : 4 × 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

II. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan 

FPB 

 

III. Indikator 

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan FPB. 

2. Memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan FPB. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan melengkapi komik, siswa dapat mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan FPB dengan benar. 

2. Diberikan suatu masalah diskusi yang berkaitan dengan FPB, siswa 

dapat memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan FPB dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : kerjasama, kreatif, tanggung jawab. 
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V. Materi Pembelajaran 

- Masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB 

- Menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan FPB 

 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Problem Based Learning 

Metode pembelajaran  : ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Langkah-langkah 

Problem Based Learning 

Menggunakan Komik 

Kegiatan Pembelajaran 

Pra Kegiatan  

(± 10 menit) 

A. Guru menyiapkan 

komik dan 

mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

1. Salam. 

2. Doa. 

3. Presensi. 

4. Pengkondisian kelas. 

5. Persiapan kegiatan pembelajaran. 

  

Kegiatan 

Pendahuluan  

(± 15 menit) 

 

 

6. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa. 

“Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan faktor prima? 

Coba sebutkan faktor prima yang kurang dari 20”. 

7. Guru memberikan respon terhadap jawaban siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

Diharapkan siswa dapat menentukan faktor prima yang kurang 

dari 20, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

9. Guru menjelaskan cakupan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

(± 25 menit) 
B. Guru membagikan 

komik kepada siswa.  

 

10. Guru membagikan komik (KOMET B) kepada setiap siswa 

tentang permasalahan yang berkaitan dengan FPB. 

 

Bu Lia : “Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB. 

Nah, mari kita mulai belajar dengan melengkapi 

bagian-bagian yang kosong berikut ini!” 
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Bu Lia : “Anak-anak, kalian pernah belajar tentang FPB 

kan? Sekarang Ibu ingin mengetahui apakah kalian 

benar-benar sudah memahami pengertian FPB 

melalui masalah-masalah berikut ini. Coba kalian 

identifikasi setiap permasalahan berikut ini, apakah 

termasuk masalah tentang FPB, KPK, atau operasi 

hitung campuran!” 

 

 Masalah 1 

 

Alfa memiliki 5 kaleng berisi koin. Setiap kaleng berisi 15 

koin. Jika Alfa mengambil 1 koin dari setiap kaleng, berapa 

jumlah seluruh koin Alfa sekarang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah ini merupakan masalah tentang: 

................................................... 

 

Masalah 2 

Yoga berlatih sepakbola setiap 5 hari sekali. Rino berlatih 

sepakbola setiap 3 hari sekali. Pada tanggal 10 Mei 2011 mereka 

berlatih sepakbola bersama untuk pertama kalinya. Pada tanggal 

berapakah mereka akan berlatih bersama untuk yang kedua 
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kalinya? 

 

 
 

Masalah ini merupakan masalah tentang: 

...................................................... 

 

Masalah 3 

Pak Doni memiliki 10 baju dan 20 dasi. Rencananya baju 

dan dasi tersebut akan dibungkus dalam kotak bingkisan dengan 

isi yang sama banyak. Berapakah kemungkinan kotak terbanyak 

yang dibuat Pak Doni? 

 

 

 

 
 

Masalah ini merupakan masalah tentang: 

...................................................... 

 

Masalah 4 

Sebuah kebun memiliki ukuran 5 × 10 meter. Di tepi kebun 

tersebut akan ditanam pohon mangga dengan jarak antar 

pohonnya adalah 2 meter. Berapakah jumlah pohon mangga yang 

ditanam pada kebun tersebut? 
 

Masalah ini merupakan masalah tentang: 

...................................................... 
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Bu Lia : “Nah, setelah kalian melengkapi bagian yang kosong 

tersebut, masalah nomor berapakah yang berkaitan 

dengan FPB?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Siswa melengkapi 

komik dan 

membandingkan 

hasilnya dengan komik 

yang asli. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk melengkapi bagian yang belum 

lengkap atau kosong pada komik yang dibagikan. (elaborasi) 

12. Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi 

komik. 

13. Guru menampilkan komik berukuran cukup besar yang telah 

dilengkapi dan disiapkan oleh guru sebelumnya. 

14. Siswa membandingkan hasil pekerjaannya dengan komik yang 

ditampilkan guru di depan kelas. 

15. Guru mengkonfirmasi jawaban siswa dan memberikan 

penguatan kepada siswa. (konfirmasi) 

Elaborasi  

(± 40 menit) 

D. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

(beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan 

membagikan komik. 

16. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

beranggotakan 5-6 orang siswa. 

17. Guru membagikan komik yang berisi Lembar Kerja kepada 

setiap kelompok. 

 

 

E. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran 

dan mengklarifikasi 

konsep yang belum 

jelas. 

18. Guru menyampaikan materi pembelajaran mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan FPB.. 

19. Guru memberikan kesempatan bertanya bagi siswa mengenai 

materi pembelajaran. 

20. Guru mengklarifikasi konsep yang belum jelas melalui tanya 

jawab dengan siswa. (eksplorasi) 

21. Guru menjelaskan kepada setiap kelompok mengenai kegiatan 

yang akan mereka lakukan, mulai dari merumuskan masalah 

sampai mempresentasikan laporan kelompok. 

F. Siswa merumuskan 

masalah. 

22. Siswa mendiskusikan komik yang dibagikan guru pada setiap 

kelompok. (elaborasi) 

23. Siswa merumuskan permasalahan yang terdapat pada komik. 

Bu Lia : “Apakah belajar FPB itu bermanfaat? Pernahkah 

kalian menemukan contoh permasalahan yang 

berkaitan dengan FPB? Nah, sekarang kita akan 

belajar untuk memecahkan permasalahan yang ada 

Masalah yang berkaitan dengan FPB adalah 

masalah nomor ....... 

Yang ingin dicari dari masalah ini 

adalah........................................................................

................................................... 
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kaitannya dengan FPB.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan yang diperoleh adalah: 

Berapakah kotak terbanyak yang kemungkinan disediakan Ibu 

untuk 48 kue donat dan 40 permen? 

 

G. Siswa menganalisis 

masalah dan 

melakukan curah 

pendapat. 

24. Siswa menganalisis masalah yang telah dirumuskan. 

25. Siswa berdiskusi dan melakukan curah pendapat mengenai 

masalah yang dihadapi. (elaborasi) 

26. Guru membimbing kelompok dalam menganalisis masalah dan 

melakukan curah pendapat. 

H. Siswa menata gagasan 

dan secara sistematis 

menganalisisnya 

bersama anggota 

27. Siswa menata gagasan dan ide dari curah pendapat yang 

dilaksanakan. 

28. Siswa menganalisis secara sistematis gagasan yang telah 

diperoleh bersama anggota kelompok yang lain. 

Ibu memiliki 48 kue donat dan 40 permen.  

 

    

    

Permen dan kue donat tersebut akan dimasukkan ke dalam 

kotak-kotak snack. 

        

 Jika setiap kotak memuat permen dan kue donat dalam jumlah 

yang sama, berapa kemungkinan kotak terbanyak yang 

disediakan Ibu? 
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kelompok.  

Siswa menata gagasan dan menuliskan dalam lembar 

“Gagasan yang Kamu Peroleh”, kemudian menganalisisnya 

bersama anggota kelompok. Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Setiap kelompok 

memformulasikan 

tujuan pembelajaran. 

29. Setiap kelompok menentukan tujuan pembelajaran yang 

merupakan dasar penugasan bagi setiap anggota untuk mencari 

informasi tentang masalah yang akan diselesaikan. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Guru membimbing 

diskusi kelompok dan 

membagikan komik. 

30. Guru membimbing kelompok dalam menyelesaikan masalah. 

31. Guru membagikan komik kepada setiap kelompok yang berisi 

informasi tambahan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

K. Siswa mencari 

informasi tambahan 

melalui komik yang 

dibagikan guru. 

32. Siswa mencari informasi dari komik yang dibagikan oleh guru 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

 

L. Setiap kelompok 

menentukan pemecahan 

masalah dan menyusun 

laporan. 

33. Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah. 

34. Setiap kelompok menyusun laporan kelompok. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Terdapat 48 kue donat dan 40 permen. 

2. Akan diletakkan ke dalam kotak yang isinya sama banyak. 

3. Ditanyakan kemungkinan kotak terbanyak yang disediakan 

oleh Ibu. 

4. Merupakan masalah yang berkaitan dengan FPB. 

1. Cici  mencari faktorisasi prima dari 48. 

2. Ari  mencari faktorisasi prima dari 40. 

3. Didi menentukan FPB dari 48 dan 40 menggunakan 

faktorisasi prima. 

4. Lita  mengecek perhitungan yang dilakukan Didi dan 

menulis penyelesaian masalah. 
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Konfirmasi  

(± 20 menit) 
M. Setiap kelompok 

mempresentasikan 

laporan kelompok. 

 

35. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

laporan di depan kelas. 

N. Guru mengkonfirmasi 

dan menilai laporan 

yang dipresentasikan 

setiap kelompok. 

36. Guru mengkonfirmasi laporan kelompok yang dipresentasikan. 

(konfirmasi) 

37. Guru memberikan penguatan. 

O. Guru membimbing 

siswa membandingkan, 

menyeleksi, dan/atau 

menentukan 

penyelesaian suatu 

masalah berdasarkan 

laporan kelompok yang 

ada. 

38. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membandingkan 

beberapa laporan kelompok yang telah dibuat. (elaborasi) 

39. Guru membimbing siswa membandingkan beberapa laporan 

kelompok yang ada. 

 

Kegiatan Penutup  

(± 30 menit) 

 

 

40. Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran. 

41. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

42. Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak 

lanjut. 

43. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 

 

Diketahui: 

Ibu mempunyai 48 kue donat dan 40 permen. 

Akan dimasukkan ke dalam kotak, masing-masing kotak 

isinya sama. 

Berapa kemungkinan kotak terbanyak yang disediakan Ibu? 

 

Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu dicari FPB dari 48 

dan 40 melalui faktorisasi prima. 

Faktorisasi prima: 

48 = 2
4× 3 

40 = 2
3
 × 5 

Maka, FPB dari 48 dan 40 adalah 2
3
= 8. 

 

Jadi, kemungkinan kotak terbanyak yang disediakan oleh Ibu 

adalah 8 kotak. 
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VIII. Media Pembelajaran 

Komik edukasi matematika (KOMET) materi menyelesaikan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB 

 

IX. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Hlm. 427. 

2. Depdiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.  

3. Pujiati. 2011. Menentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) Secara 

Geometris. Jurnal LIMAS. Nomor 27:26-28. 

4. Suharjana, Agus dan Pujiati. 2011. Pembelajaran Faktor Persekutuan 

Terbesar dan Kelipatan Persekutuan Terkecil di SD. Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika. 

 

X. Penilaian 

1. Prosedur  

a. Penilaian proses  : tes 

b. Penilaian hasil belajar : tes 

 

2. Jenis tes  

a. Penilaian proses  : tertulis  

b. Penilaian hasil belajar : tertulis 

 

3. Bentuk tes  

a. Penilaian proses  : essay 

b. Penilaian hasil belajar : essay 
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4. Instrumen tes  

a. Penilaian proses  : lembar kerja kelompok 

b. Penilaian hasil belajar : lembar evaluasi 

 

Semarang, 8 November 2013 

Kolaborator 

 

 

 

Siti Hadjar, S.Pd. 

NIP 19730930 200701 2 008 

 

Peneliti 

 

 

 

Wijaya Layla Putri 

NIM 1401409172 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas/Semester  : V/I 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Standar Kompetensi  : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal Bentuk Tes 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

FPB. 

Mengidentifikasi contoh permasalahan yang berkaitan dengan FPB dari 

beberapa contoh permasalahan. 

Essay C2 1 

Memecahkan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan FPB. 

Menentukan jumlah kotak terbanyak yang perlu disediakan jika 

diketahui jumlah baju dan sepatu yang tersedia. 

Essay C3 2a 

Menentukan banyaknya baju dan sepatu pada setiap kotak. Essay 2b 

Menentukan banyaknya stoples permen yang perlu disediakan. Essay C3 3a 

Menentukan banyaknya permen yang terdapat dalam setiap stoples. Essay 3b 
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SOAL EVALUASI 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti! 

1. Perhatikan contoh-contoh permasalahan berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah manakah yang penyelesaiannya berkaitan dengan FPB? 

2. Bu Heni memiliki 30 baju dan 24 sepatu. Ia ingin menyumbangkan baju dan 

sepatu tersebut pada anak yang kurang mampu. Setiap anak akan mendapat 

satu kotak yang berisi baju dan sepatu. Jumlah baju dan sepatu dalam 

masing-masing kotak adalah sama banyak. 

a. Berapa kotak terbanyak yang dapat dibuat Bu Heni? 

b. Berapa banyaknya baju dan sepatu pada setiap kotak? 

3. Seorang pedagang memiliki 42 permen rasa cokelat, 48 permen rasa jeruk, 

dan 60 permen rasa mangga. Ia menginginkan setiap stoples memuat ketiga 

jenis permen tersebut dalam jumlah yang sama. 

a. Berapa stoples terbanyak yang bisa disediakan pedagang?  

b. Berapa banyak permen rasa cokelat, rasa jeruk, dan rasa mangga dalam 

setiap stoplesnya? 

 

 

Nama : 

No. : 

A. Dewi berenang setiap 5 hari sekali, Fara berenang seminggu sekali, Gisca 

berenang 8 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama-sama, berapa 

hari lagi mereka akan berenang bersama-sama lagi?  

B. Lampu A berkedip setiap 6 detik sekali, sedangkan lampu B setiap 8 detik 

sekali. Setiap berapa detik kedua lampu tersebut akan berkedip secara 

bersamaan? 

C. Ibu Siska akan membagikan 27 kemeja dan 45 celana pendek kepada anak-

anak yang membutuhkan. Setiap anak memperoleh kemeja dan celana pendek 

dalam jumlah yang sama. 

a. Berapa banyak anak yang memperoleh kemeja dan celana pendek tersebut?  

b. Berapa banyak kemeja dan celana pendek yang diperoleh setiap anak? 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

N

o

. 

Langkah Penyelesaian Skor 

Jumlah  

Skor 

1

. 

Masalah yang berkaitan dengan FPB adalah masalah C. 

 

5 5 

2

. 

Diketahui: 

Bu Heni memiliki 30 baju dan 24 sepatu. Baju dan sepatu itu akan dimasukkan 

ke dalam kotak-kotak. Banyaknya baju dan sepatu dalam masing-masing kotak 

adalah sama banyak. 

 

2 20 

Ditanyakan: 

a. Berapa kotak terbanyak yang dapat dibuat Bu Heni? 

b. Berapa banyaknya baju dan sepatu pada setiap kotak? 

 

2 

Penyelesaian: 

Kotak terbanyak yang dapat dibuat dapat ditentukan menggunakan FPB dari 30 

dan 24. 

 

2 

Faktorisasi prima: 

30 = 2   × 3 × 5      

2 

24 = 2
3
 × 3  2 

FPB (30, 24) = 2 × 3 = 6 2 

Maka, kotak terbanyak yang dapat dibuat adalah 6 kotak. 2 

Jumlah baju tiap kotak  

= jumlah seluruh baju : jumlah kotak 

= 30 : 6 

= 5 

Jadi, jumlah baju pada setiap kotak adalah 5 buah. 

2 

Jumlah sepatu tiap kotak  

= jumlah seluruh sepatu : jumlah kotak 

= 24 : 6 

= 4  

Jadi, jumlah sepatu tiap kotak adalah 4 buah. 

2 

Jadi, setiap kotak berisi 5 baju dan 4 sepatu. 

 

2 

3

. 

Diketahui: 

Pedagang memiliki 42 permen rasa cokelat, 48 permen rasa jeruk, dan 60 

permen rasa mangga. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam 

2 25 
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stoples. Setiap stoples berisi jenis dan jumlah yang sama banyak. 

Ditanyakan: 

a. Stoples terbanyak yang bisa disediakan pedagang. 

b. Banyaknya permen rasa cokelat, rasa jeruk, dan rasa mangga 

dalam setiap stoplesnya. 

2 

Stoples terbanyak ditentukan menggunakan FPB dari 42, 48, dan 60. 

Menentukan FPB dapat menggunakan faktorisasi prima. 

2 

42 = 2 × 3 × 7     2 

48 = 2
4
 × 3 2 

60 = 2
2
 × 3 × 5 2 

FPB dari 42, 48, dan 60 adalah 2 × 3 = 6. 2 

Jadi, stoples terbanyak yang bisa disediakan adalah 6. 2 

Banyaknya permen coklat  

= 42 : 6  

= 7 

Jadi, banyaknya permen coklat adalah 7 buah. 

2 

Banyaknya permen jeruk  

= 48 : 6  

= 8  

Jadi, banyaknya permen jeruk adalah 8 buah. 

2 

Banyaknya permen mangga  

= 60 : 6 

= 10 

Jadi, banyaknya permen mangga adalah 10 buah. 

2 

Jadi, setiap stoples berisi 7 permen coklat, 8 permen jeruk, dan 10 permen 
mangga. 

3 

Jumlah 50 

 

 

PEDOMAN PENYEKORAN 

 

Jumlah maksimal skor butir soal = 50 

 

Skor total =  
jumlah  skor  butir  soal  yang  diperoleh

jumlah  maksimal  skor  butir  soal
 × 100 
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MATERI AJAR 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Fido berlatih badminton setiap 5 hari sekali. Rino berlatih badminton setiap 3 hari 

sekali. Pada tanggal 10 Januari 2011 mereka berlatih badminton bersama untuk 

pertama kalinya. Pada tanggal berapakah mereka akan berlatih bersama untuk 

yang kedua kalinya? 

2) Septi sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-13. Ia sudah 

berencana akan mengundang anak yatim ke rumahnya dan akan membagikan 

bingkisan kepada mereka. Tabungan Septi hanya cukup digunakan untuk membeli 

75 buku tulis dan 50 pensil. Setiap anak yatim nantinya akan memperoleh buku 

tulis dan pensil yang sama banyak. 

a. Berapa anak yatim terbanyak yang akan diundang ke ulang tahunnya? 

b. Berapakah buku tulis dan pensil yang diperoleh masing-masing anak? 

 

 

 

 

 

 

Lalu, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut?  

Langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk menyelesaikannya?  

 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan: 

 

Anak-anak, apakah kalian dapat memberikan contoh masalah 

yang berkaitan dengan FPB? Apakah masalah tersebut sering ditemui 

di kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mengingat kembali tentang 

masalah yang berkaitan dengan FPB, sekarang perhatikan masalah-

masalah berikut ini! 

Dari dua masalah tersebut, manakah yang penyelesaiannya berkaitan 

dengan FPB? Masalah yang berkaitan dengan FPB adalah masalah Septi 

yang ingin membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak yatim yang 

diundang di ulang tahunnya. Hal ini karena masalah tersebut adalah 

masalah membagi sama banyak, dimana masalah tersebut dapat 

diselesaikan menggunakan FPB. 
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Dalam merumuskan masalah, kita perlu menentukan apa yang ingin dicari atau 

diketahui dari masalah tersebut. Lalu, bagaimana rumusan masalah untuk masalah 

Septi tersebut? 

Rumusan masalah yang dapat dibuat ialah: 

a. Berapa anak yatim terbanyak yang akan diundang ke ulang tahun Septi?  

b. Berapakah buku tulis dan pensil yang diperoleh masing-masing anak? 

 

 

Nah, setelah merumuskan masalah, sekarang kita akan menganalisis masalah 

tersebut. Dari masalah tersebut, kita dapat memperoleh beberapa hal yang membantu 

kita menyelesaikan masalah. Sekarang coba kita tuliskan apa saja yang kita ketahui 

dari masalah tersebut dan menganalisisnya! 

Septi memiliki 75 buku tulis dan 50 pensil. Ia ingin membaginya dalam jumlah 

terbanyak, dengan isi yang sama. Masalah ini termasuk masalah yang berkaitan dengan 

FPB, yaitu membagi sama banyak tanpa sisa. Septi harus meghitung berapa jumlah anak 

yang diundang ke pestanya. Ia juga harus menentukan apa saja isi setiap bingkisan yang 

dibuatnya. Isi setiap bingkisan diperoleh dari membagi jumlah buku tulis dan pensil 

dengan jumlah anak yang diundang. 

 

 

Sudahkah kalian menganalisis masalah Septi tersebut? Nah, sekarang coba 

tuliskan gagasan apa yang diperoleh setelah menganalisis masalah tersebut! Gagasan 

tersebut sebaiknya dituliskan secara sistematis atau berurutan supaya lebih mudah 

memahaminya. 

- Septi memiliki 75 buku tulis dan 50 pensil. 

- Ia ingin membuat bingkisan, dengan isi yang sama, dalam jumlah terbanyak. 

- Masalah berkaitan dengan FPB. 

Menata gagasan dan secara sistematis 

menganalisisnya bersama anggota kelompok 

Menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat 

Merumuskan masalah 
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- FPB dari 75 dan 50 digunakan untuk menentukan jumlah bingkisan yang akan 

dibuat. 

 

 

Supaya kita lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat 

memformulasikan tujuan pembelajaran, yaitu dengan menentukan tugas-tugas atau 

langkah-langkah penghitungan yang akan dilakukan. Nah, sekarang kita tuliskan tujuan 

yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut! 

- Menentukan FPB dari 75 dan 50 (Misal: dengan mendata faktor dari 75 dan 50, 

pohon faktor, dll.). 

- Menentukan jumlah anak yang diundang ke pesta.  

- Menentukan isi setiap bingkisan. 

 

 

Setelah memformulasikan tujuan pembelajaran, sekarang kita akan menentukan 

langkah-langkah pemecahan masalah Septi. Langkah-langkahnya ialah menentukan 

FPB dari 75 dan 50, menentukan jumlah anak yang diundang ke pesta, dan menentukan 

isi setiap bingkisan. 

Menentukan FPB dari 75 dan 50 dapat ditentukan dengan mendata faktor dari 75 dan 

50, kemudian dicari faktor persekutuan terbesarnya. 

Bilangan Semua faktor yang mungkin 

75 1, 3, 5, 15, 25, 75 

50 1, 2, 5, 10, 25, 50 

 

Faktor persekutuan dari 75 dan 50 adalah 1, 5, dan 25.  

Faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 50 adalah 25. 

Jadi, anak yatim yang diundang ke pesta ulang tahun Septi sebanyak 25 anak.  

Maka, dapat ditentukan banyaknya buku tulis dan pensil yang akan diterima setiap anak 

sebagai berikut: 

Banyaknya buku tulis =  75 : 25 = 3 buah. 

Banyaknya pensil = 50 : 25 = 2 buah. 

Jadi, setiap anak akan mendapatkan 3 buah buku tulis dan 2 buah pensil.  

Menentukan pemecahan masalah 

Memformulasikan tujuan pembelajaran 



 

 

 

 

3
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SILABUS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/I 

Materi : FPB dan KPK 

Alokasi Waktu : 4 × 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Indikator Pembelajaran Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media Pembelajaran Sumber Belajar 

- Mengecek suatu 

penyelesaian 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

FPB. 

 

- Memunculkan dua cara 

berbeda dalam 

menyelesaikan suatu 

- Masalah-masalah di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

FPB. 

 

- Menyelesaikan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

FPB menggunakan 

beberapa cara berbeda. 

- Siswa diberi KOMET B 

yang berisi langkah 

penyelesaian suatu 

masalah yang berkaitan 

dengan FPB. Dalam 

komik ini terdapat 

bagian-bagian yang 

kosong. Siswa diminta 

untuk melengkapi komik 

ini. 

- Setelah siswa melengkapi 

KOMET B, kemudian 

siswa membandingkan 

- Penilaian proses: 

Tes tertulis (essay) 

- Penilaian hasil 

belajar: Tes 

tertulis (essay) 

Komik edukasi matematika 

(KOMET) materi menyelesaikan 

permasalahan di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

FPB 

- Depdiknas. 2006. 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

Hlm. 427. 

- Depdiknas. 2007. 

Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah.  

- Pujiati. 2011. 

Menentukan Faktor 

Persekutuan Terbesar 

(FPB) Secara 
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permasalahan yang 

berkaitan dengan FPB. 

hasil pekerjaannya 

dengan komik yang 

ditampilkan guru di 

depan kelas. 

- Guru membentuk 

kelompok heterogen 

dengan anggota 5 sampai 

6 orang siswa. 

- Diberikan KOMET C 

kepada setiap kelompok 

yang berisi permasalahan 

FPB tentang membagi 

sama banyak. 

- Setiap kelompok 

mendiskusikan 

permasalahan dalam 

KOMET C dan 

bekerjasama mencari 

penyelesaiannya. 

- Guru membagikan 

KOMET D yang dapat 

digunakan sebagai 

sumber informasi dalam 

menyelesaikan 

Geometris. Jurnal 

LIMAS. Nomor 

27:26-28. 

- Suharjana, Agus dan 

Pujiati. 2011. 

Pembelajaran Faktor 

Persekutuan Terbesar 

dan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil 

di SD. Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika. 
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permasalahan pada 

KOMET C. 

- Siswa mencari informasi 

dari komik yang 

dibagikan oleh guru 

sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. 

- Setiap kelompok 

menyusun laporan 

kelompok. Laporan 

ditulis dalam lembar 

terakhir KOMET C. 

- Setiap kelompok 

menempelkan laporannya 

di depan kelas. 

Kemudian, guru meminta 

perwakilan beberapa 

kelompok 

mempresentasikan secara 

singkat laporannya. 

- Guru mengkonfirmasi 

presentasi laporan 

kelompok. 
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RENCANA PELAKASANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Nama Sekolah : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I 

Alokasi Waktu : 4 × 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

II. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, 

dan FPB 

 

III. Indikator 

1. Mengecek suatu penyelesaian permasalahan di kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan FPB. 

2. Memunculkan dua cara berbeda dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan FPB. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan melengkapi komik, siswa dapat mengecek suatu 

penyelesaian permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan FPB dengan benar. 

2. Diberikan suatu masalah berkaitan dengan FPB untuk dianalisis bersama 

kelompok, siswa dapat memunculkan dua cara berbeda dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan FPB dengan 

benar. 

Karakter yang diharapkan : kerjasama, kreatif, tanggung jawab. 
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V. Materi Pembelajaran 

- Masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB 

- Menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan FPB menggunakan beberapa cara berbeda 

 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Problem Based Learning 

Metode pembelajaran  : ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah Problem Based 

Learning Menggunakan Komik 
Kegiatan Pembelajaran 

Pra Kegiatan  

(± 10 menit) 

A. Guru menyiapkan 

komik dan 

mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

1. Salam. 

2. Doa. 

3. Presensi. 

4. Pengkondisian kelas. 

5. Persiapan kegiatan pembelajaran. 

  

Kegiatan Pendahuluan  

(± 15 menit) 

 

 

6. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa. 

“Anak-anak, siapa yang bisa memberi contoh permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan FPB?”. 

7. Guru memberikan respon terhadap jawaban siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

9. Guru menjelaskan cakupan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

(± 25 menit) 

B. Guru membagikan 

komik kepada siswa.  

 

10. Guru membagikan komik (KOMET B) kepada setiap siswa 

tentang suatu penyelesaian permasalahan yang berkaitan 

dengan FPB. 

Bu Lia : “Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengecek suatu 

penyelesaian permasalahan di kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan FPB. Nah, mari kita mulai belajar dengan 

melengkapi bagian-bagian yang kosong berikut ini!” 

Bu Lia : “Anak-anak, perhatikan dengan seksama masalah berikut ini 

beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian, bantulah 

Fina dalam mengecek penyelesaian masalah ini!” 
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Pada suatu hari, Pak Tardi mengecek persediaan sayur yang 

ada di toko. Ternyata terdapat 20 ikat bayam dan 30 buah jagung  

    

   

Seorang pegawai ditugaskan membuat paket-paket sayuran 

yang terdiri dari bayam dan jagung (jumlah setiap sayuran pada 

masing-masing paket sama banyak). Tiap paket akan dijual dengan 

harga Rp 7.000,00.  

Kemudian, pegawai tersebut melaksanakan perintah Pak Tardi. 

Pertama, Ia membuat tabel perkalian 20 dan 30. 

 

 

 

Lalu Ia menentukan FPB dari 20 dan 30, yaitu 5. 

Maka, pegawai itu membuat 5 paket sayuran yang masing-

masing paket berisi 4 ikat bayam dan 6 buah jagung. Sehingga, uang 

yang didapat dari penjualan semua paket sayuran tersebut adalah 5 × 

Rp 7.000 = Rp 35.000. 

30 

× 

1 30 

2 15 

3 10 

5 6 

 

20 

× 

1 20 

2 10 

4 5 
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Fina :”Teman-teman, mari kita bekerjasama untuk mengecek 

penyelesaian masalah paket sayuran tersebut!” 

Fina : “Dari cerita di atas, diketahui bahwa Pak Tardi memiliki 

...... ikat bayam dan ...... buah jagung. Kemudian, akan dibuat 

paket sayuran dalam jumlah terbanyak yang memungkinkan 

untuk dibuat. Setiap paket isinya sama banyak.” 

Fina : “Mari kita menentukan banyaknya paket sayuran dengan 

mencari FPB dari 20 dan 30 menggunakan faktorisasi 

prima!” 

  

Fina : “Dari faktorisasi prima tersebut, maka diketahui bahwa 

FPB dari 20 dan 30 adalah ......... “ 

Fina : “Selanjutnya, kita menggunakan FPB dari 20 dan 30 

tersebut sebagai jumlah paket sayuran terbanyak yang dapat 

dibuat. Jadi, kita dapat membuat ........ paket sayuran.” 

Fina : “Nah, paket sayuran ini kita jual. Bila semuanya terjual, 

berapa uang yang kita dapatkan?” 

 

Fina : “Jadi, seharusnya uang yang diperoleh dari penjualan 

paket sayuran adalah ........................ “ 

 Faktorisasi prima: 

20 = ..... × ....... 

 

30 = ..... × ...... × ..... 

  

 Uang yang diperoleh 

= banyaknya paket sayuran  × harga tiap paket 

=  × Rp 7.000,00 

= ..................... 
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C. Siswa melengkapi 

komik dan 

membandingkan 

hasilnya dengan komik 

yang asli. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk melengkapi bagian yang belum 

lengkap atau kosong pada komik yang dibagikan. (elaborasi) 

12. Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi 

komik. 

13. Guru menampilkan komik berukuran cukup besar yang telah 

dilengkapi dan disiapkan oleh guru sebelumnya. 

14. Siswa membandingkan hasil pekerjaannya dengan komik yang 

ditampilkan guru di depan kelas. 

15. Guru mengkonfirmasi jawaban siswa dan memberikan 

penguatan kepada siswa. (konfirmasi) 

Elaborasi  

(± 40 menit) 

D. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

(beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan 

membagikan komik. 

16. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

beranggotakan 5-6 orang siswa. 

17. Guru membagikan komik yang berisi Lembar Kerja kepada 

setiap kelompok. 

 

 

E. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran 

dan mengklarifikasi 

konsep yang belum 

jelas. 

18. Guru menyampaikan materi pembelajaran mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan FPB.. 

19. Guru memberikan kesempatan bertanya bagi siswa mengenai 

materi pembelajaran. 

20. Guru mengklarifikasi konsep yang belum jelas melalui tanya 

jawab dengan siswa. (eksplorasi) 

21. Guru menjelaskan kepada setiap kelompok mengenai kegiatan 

yang akan mereka lakukan, mulai dari merumuskan masalah 

sampai mempresentasikan laporan kelompok. 

F. Siswa merumuskan 

masalah. 

22. Siswa mendiskusikan komik yang dibagikan guru pada setiap 

kelompok. (elaborasi) 

23. Siswa merumuskan permasalahan yang terdapat pada komik. 

Bu Lia : “Apakah belajar FPB itu bermanfaat? Pernahkah kalian 

menemukan contoh permasalahan yang berkaitan dengan FPB? 

Nah, sekarang kita akan belajar untuk memecahkan 

permasalahan yang ada kaitannya dengan FPB. Kali ini kalian 

diminta untuk membuat dua penyelesaian yang berbeda untuk 

masalah berikut ini!” 
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Permasalahan yang diperoleh adalah: 

Berapakah banyaknya paket hadiah yang dibuat Pak Tono? 

Apa saja isi setiap paket hadiah tersebut? 

G. Siswa menganalisis 

masalah dan 

melakukan curah 

pendapat. 

24. Siswa menganalisis masalah yang telah dirumuskan. 

25. Siswa berdiskusi dan melakukan curah pendapat mengenai 

masalah yang dihadapi. (elaborasi) 

26. Guru membimbing kelompok dalam menganalisis masalah dan 

melakukan curah pendapat. 

H. Siswa menata gagasan 

dan secara sistematis 

menganalisisnya 

bersama anggota 

kelompok. 

27. Siswa menata gagasan dan ide dari curah pendapat yang 

dilaksanakan. 

28. Siswa menganalisis secara sistematis gagasan yang telah 

diperoleh bersama anggota kelompok yang lain. 

Siswa menata gagasan dan menuliskan dalam lembar “Gagasan yang 

Kamu Peroleh”, kemudian menganalisisnya bersama anggota kelompok. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Setiap kelompok 

memformulasikan 

tujuan pembelajaran. 

29. Setiap kelompok menentukan tujuan pembelajaran yang 

merupakan dasar penugasan bagi setiap anggota untuk mencari 

informasi tentang masalah yang akan diselesaikan. 

1. Terdapat 18 bola sepak dan 21 bola pingpong. 

2. Akan dibuat paket hadiah terbanyak yang isinya 

sama. 

3. Menyelesaikan permasalahan ini menggunakan dua 

cara, yaitu faktorisasi prima dan tabel pembagian. 

Pak Tono mengunjungi sebuah toko peralatan olahraga. Disana 

Ia membeli 18 bola sepak dan 21 bola pingpong.  

 

 
Bola-bola tersebut akan dikemas oleh Pak Tono sebagai paket 

hadiah untuk muridnya. Pak Tono ingin membuat paket hadiah dalam 

jumlah terbanyak dengan isi yang sama. Berapakah banyaknya paket 

hadiah yang dibuat Pak Tono? Lalu, apa isi setiap paket hadiah 

tersebut?” 
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Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Guru membimbing 

diskusi kelompok dan 

membagikan komik. 

30. Guru membimbing kelompok dalam menyelesaikan masalah. 

31. Guru membagikan komik kepada setiap kelompok yang berisi 

informasi tambahan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

K. Siswa mencari 

informasi tambahan 

melalui komik yang 

dibagikan guru. 

32. Siswa mencari informasi dari komik yang dibagikan oleh guru 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

 

L. Setiap kelompok 

menentukan pemecahan 

masalah dan menyusun 

laporan. 

33. Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah. 

34. Setiap kelompok menyusun laporan kelompok. 

Contoh: 

 

Menggunakan Faktorisasi Prima 

Terdapat 18 bola sepak dan 21 bola pingpong. 

 

Akan dibuat paket hadiah terbanyak dengan isi yang sama 

untuk setiap paketnya. Yang ingin diketahui adalah 

banyaknya paket hadiah dan isi setiap paket hadiah 

tersebut. 

 

Menentukan banyaknya paket dapat menggunakan FPB 

dari 18 dan 21 seperti ini: 

18 = 2 × 3
2
 

21 = 3 × 7 
Maka, FPB dari 18 dan 21 adalah 3. Jadi, banyaknya 

paket hadiah yang dibuat adalah 3 paket. 

 

Kemudian, isi setiap paket tersebut adalah: 

Banyaknya bola sepak = 18 :3 = 6 buah. 

Banyaknya bola pingpong = 21 : 3 = 7 buah. 

 

1. Cici dan Ari  menyelesaikan permasalahan 

menggunakan faktorisasi prima. 

 

2. Lita dan Didi  menyelesaikan permasalahan 

menggunakan tabel pembagian. 
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Jadi, Pak Tono dapat membuat 3 paket hadiah yang setiap 

paket berisi 6 bola sepak dan 7 bola pingpong. 

 

 

Menggunakan Tabel Perkalian 

Terdapat 18 bola sepak dan 21 bola pingpong. 

 

Akan dibuat paket hadiah terbanyak dengan isi yang sama 

untuk setiap paketnya. Yang ingin diketahui adalah 

banyaknya paket hadiah dan isi setiap paket hadiah 

tersebut. 

 

Menentukan banyaknya paket dapat menggunakan FPB 

dari 18 dan 21 seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa FPB dari 18 dan 21 

adalah 3. Jadi, banyaknya paket hadiah yang dibuat 

adalah 3 paket. 

 

Kemudian, isi setiap paket tersebut adalah: 

Banyaknya bola sepak = 18 :3 = 6 buah. 

Banyaknya bola pingpong = 21 : 3 = 7 buah. 

 

Jadi, Pak Tono dapat membuat 3 paket hadiah yang setiap paket berisi 

6 bola sepak dan 7 bola pingpong. 

 

Konfirmasi  

(± 20 menit) 
M. Setiap kelompok 

mempresentasikan 

laporan kelompok. 

 

35. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

laporan di depan kelas. 

N. Guru mengkonfirmasi 

dan menilai laporan 

yang dipresentasikan 

setiap kelompok. 

36. Guru mengkonfirmasi laporan kelompok yang dipresentasikan. 

(konfirmasi) 

37. Guru memberikan penguatan. 

O. Guru membimbing 

siswa membandingkan, 

menyeleksi, dan/atau 

menentukan 

penyelesaian suatu 

38. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membandingkan 

beberapa laporan kelompok yang telah dibuat. (elaborasi) 

39. Guru membimbing siswa membandingkan beberapa laporan 

kelompok yang ada. 

 

18 

× 

1 18 

2 9 

3 6 

 

21 

× 

1 21 

3 7 
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masalah berdasarkan 

laporan kelompok yang 

ada. 

Kegiatan Penutup  

(± 30 menit) 

 

 

40. Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran. 

41. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

42. Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak 

lanjut. 

43. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 

 

VIII. Media Pembelajaran 

Komik edukasi matematika (KOMET) materi menyelesaikan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB. 

 

IX. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Hlm. 427. 

2. Depdiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.  

3. Pujiati. 2011. Menentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) Secara 

Geometris. Jurnal LIMAS. Nomor 27:26-28. 

4. Suharjana, Agus dan Pujiati. 2011. Pembelajaran Faktor Persekutuan 

Terbesar dan Kelipatan Persekutuan Terkecil di SD. Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika. 

 

X. Penilaian 

1. Prosedur  

a. Penilaian proses : tes 

b. Penilaian hasil belajar : tes 

2. Jenis tes  

a. Penilaian proses : tertulis  

b. Penilaian hasil belajar : tertulis 
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3. Bentuk tes  

a. Penilaian proses : essay 

b. Penilaian hasil belajar : essay 

 

4. Instrumen tes  

a. Penilaian proses : lembar kerja kelompok 

b. Penilaian hasil belajar : lembar evaluasi 

 

Semarang, 15 November 2013 

Kolaborator 

 

 

 

Siti Hadjar, S.Pd. 

NIP 19730930 200701 2 008 

 

Peneliti 

 

 

 

Wijaya Layla Putri 

NIM 1401409172 

 

Mengetahui, 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas/Semester  : V/I 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Standar Kompetensi  : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal Bentuk Tes 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Mengecek suatu penyelesaian 

permasalahan di kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan FPB. 

 

Memunculkan dua cara berbeda dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang 

berkaitan dengan FPB. 

Menentukan jumlah kantong plastik terbanyak yang perlu disediakan jika 

diketahui jumlah pensil dan penghapus yang tersedia. 

Essay 

 

C3 1a 

 

Menentukan banyaknya pensil dan penghapus dalam setiap kantong. Essay C3 1b 

Menentukan banyaknya spidol jika diketahui jumlah penggaris dan 

kantong plastik yang tersedia. 

 

Essay 

 

C4 2 
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SOAL EVALUASI 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti! 

1. Pada suatu hari kakak akan membagikan pensil dan penghapus kepada 

teman-temannya. Kakak mempunyai 21 pensil dan 14 penghapus. 

Kemudian, pensil dan penghapus tersebut akan dimasukkan ke dalam 

kantong-kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak tanpa bersisa. 

Bila kakak menginginkan kantong plastik terbanyak untuk membagi pensil 

dan penghapus tersebut, tentukanlah: 

a. berapa kantong plastik yang dibutuhkan kakak? 

b. apa saja isi setiap kantong plastik tersebut? 

 

2. Tika memiliki 42 buah spidol dan penggaris sebanyak n. 

Kemudian, Tika membagi spidol dan penggaris tersebut ke dalam kantong-kantong 

dengan isi yang sama banyak.  

Jumlah kantong terbanyak yang digunakan untuk membungkus spidol dan penggaris 

tersebut adalah 14 kantong.  

Berapakah banyaknya penggaris yang dimiliki Tika? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

No. : 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

No. Langkah Penyelesaian Skor 
Jumlah 

Skor 

1. Diketahui: 

Kakak mempunyai 21 pensil dan 14 penghapus. Pensil dan penghapus 

tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong memiliki 

isi yang sama. 

2 25 

Ditanyakan: 

a. Berapa kantong terbanyak yang dibutuhkan kakak? 

b. Apa saja isi setiap kantong tersebut? 

2 

Penyelesaian: 

Kantong terbanyak yang dibutuhkan kakak dapat ditentukan menggunakan 

FPB dari 21 dan 14. 

3 

Faktorisasi prima: 

21 = 3 × 7 

3 

14 = 2 × 7 3 

FPB dari 21 dan 14 = 7 3 

Maka, kantong terbanyak yang dibutuhkan kakak adalah 7 buah. 3 

Jumlah pensil tiap kantong 

= jumlah seluruh pensil : jumlah kantong 

= 21 : 7 

= 3 

Jadi, jumlah pensil tiap kantong adalah 3 buah. 

2 

Jumlah penghapus tiap kantong 

= jumlah seluruh penghapus : jumlah kantong 

= 14 : 7 

= 2  

Jadi, jumlah penghapus tiap kantong adalah 2 buah. 

2 
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Jadi, setiap kantong berisi 3 pensil dan 2 penghapus. 2 

2. Diketahui: 

Tika memiliki 42 buah spidol dan penggaris sebanyak n. 

Tika membagi spidol dan penggaris tersebut ke dalam kantong-kantong 

dengan isi yang sama banyak.  

Jumlah kantong terbanyak yang digunakan adalah 14 kantong.  

3 35 

Ditanyakan: 

Berapakah banyaknya penggaris yang dimiliki Tika? 

3 

Jumlah spidol = 42 

Jumlah penggaris = n 

3 

Banyaknya kantong merupakan FPB dari 42 dan n, yaitu 14. 4 

FPB dari 42 dan n dapat dicari melalui faktorisasi prima. 

42 = 2 × 3 × 7 

n   = .............. 

FPB = 14 = 2 × 7 

 

6 

Faktor persekutuan dari 42 dan n adalah 2 dan 7. 4 

Maka, n dapat ditentukan dengan mengalikan 2 dan 7. 4 

n = 2 × 7 = 14 4 

Kemungkinan jawaban lain: 

n = 2
2
 × 7 = 28 

n = 2 × 7
2
 = 98 

n = 2
3
 × 7 = 56 

 

Jadi, banyaknya penggaris yang dimiliki Tika adalah 14 buah. 4 

Jumlah 60 

 

PEDOMAN PENYEKORAN 

 

Jumlah maksimal skor butir soal = 60 

 

Skor total =  
jumlah  skor  butir  soal  yang  diperoleh

jumlah  maksimal  skor  butir  soal
 × 100 
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MATERI AJAR 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari masalah tersebut, kita mengetahui bahwa Pak Tono ingin membagi sama 

banyak 18 bola sepak dan 21 bola pingpong menjadi paket-paket hadiah untuk 

muridnya. Nah, kuncinya adalah masalah ini adalah membagi sama banyak. 

Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan membagi sama banyak? Dapatkah 

kita menggunakan FPB? Oleh karena itu, ayo kita kerjakan bersama-sama masalah 

ini! 

 

 

Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai 

masalah yang berkaitan dengan FPB. Dalam penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan FPB, dapat digunakan beberapa 

cara untuk menentukan FPB. Cara apa sajakah yang dapat 

digunakan? FPB dapat ditentukan menggunakan tabel perkalian 

dan faktorisasi prima. Perhatikan contoh berikut ini! 

 

Pak Tono mengunjungi sebuah toko 

peralatan olahraga.  

Disana Ia membeli  18 bola sepak dan 21 

bola pingpong. Bola-bola tersebut akan 

dikemas oleh Pak Tono sebagai paket hadiah 

untuk muridnya. Pak Tono ingin membuat 

paket hadiah dalam jumlah terbanyak dengan 

isi yang sama. Berapakah banyaknya paket 

hadiah yang dibuat Pak Tono? Lalu, apa isi 

setiap paket hadiah tersebut? 
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Untuk memudahkan kita menentukan pemecahan masalah, langkah pertama 

yang kita lakukan adalah merumuskan masalah. Bagaimana kita merumuskan 

masalah? Kita dapat menuliskan pertanyaan atau pernyataan mengenai apa yang 

ingin diketahui dari masalah tersebut. Karena Pak Tono ingin membagi sama 

banyak 18 bola sepak dan 21 bola pingpong, maka rumusan masalahnya adalah 

seperti berikut: 

 

 

 

        

Nah, setelah merumuskan masalah kita akan menganalisis masalah tersebut. 

dalam menganalisis masalah, kita perlu menuliskan dahulu beberapa hal yang 

penting dari masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh analisis masalah Pak Tono: 

 

 

 

 

 

 

       

 

Sudahkah kalian menganalisis masalah Pak Tono? Jika sudah, sekarang 

cobalah untuk menata gagasan yang muncul saat kalian melakukan curah pendapat 

dengan temanmu. Selanjutnya, susunlah gagasan tersebut secara runtut dan 

analisislah lagi! 

 

Menata gagasan dan secara sistematis 

menganalisisnya bersama anggota kelompok 

Menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat 

Merumuskan masalah 

a. Berapakah banyaknya paket hadiah yang dibuat Pak Tono? 

b. Apa saja isi paket hadiah yang dibuat Pak Tono? 

Masalah tersebut menginginkan kita untuk mencari berapa paket terbanyak yang dapat 

dibuat dari bola sepak dan bola pingpong yang disediakan. Terdapat 18 bola sepak dan 21 

bola pingpong. Untuk menentukan banyaknya paket kita harus mencari FPB dari 18 dan 

21. Untuk menentukan FPB, dapat menggunakan faktorisasi prima atau tabel perkalian. 
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Setelah menganalisis masalah, sekarang kita akan memformulasikan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan kita gunakan dalam menentukan 

pemecahan masalah. Contoh tujuan pembelajaran dari masalah tersebut ialah: 

 

 

 

 

        

Nah, dalam menentukan pemecahan masalah, kita akan melaksanakan tujuan 

pembelajaran yang telah diformulasikan sebelumnya. Pemecahan masalah Pak Tono 

yang ingin membagi sama banyak 18 bola sepak dan 21 bola pingpong dilakukan 

dengan menentukan FPB dari 18 dan 21, menentukan jumlah paket yang akan 

dibuat, dan menentukan isi dari setiap paket hadiah. Kita akan menggunakan cara 

faktorisasi prima dan tabel dalam menentukan pemecahan masalah seperti berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

Menentukan pemecahan masalah 

Memformulasikan tujuan pembelajaran 

Menggunakan Faktorisasi Prima 

Menentukan banyaknya paket dapat menggunakan FPB dari 18 dan 21 

seperti ini: 

18 = 2 × 3
2
 

21 = 3 × 7 

Maka, FPB dari 18 dan 21 adalah 3. Jadi, banyaknya paket hadiah yang 

dibuat adalah 3 paket. 

a. Pak Tono memiliki 18 bola sepak dan 21 bola pingpong. 

b. Akan dibuat paket hadiah, isi setiap paket harus sama dan jumlah paket 

merupakan kemungkinan jumlah terbanyak. 

c. Masalah ini berkaitan dengan FPB.  

d. Menentukan FPB dapat menggunakan faktorisasi prima atau tabel 

perkalian. 

a. Menentukan FPB dari 18 dan 21. 

b. Menentukan jumlah paket yang akan dibuat. 

c. Menentukan isi setiap paket hadiah. 
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** S E L A M A T     B E L A J A R ** 

 

 

 

 

Menggunakan Tabel Perkalian 

Menentukan banyaknya paket dapat menggunakan FPB dari 18 dan 21 seperti ini: 

 

 

 

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa FPB dari 18 dan 21 adalah 3.  

Jadi, banyaknya paket hadiah yang dibuat adalah 3 paket. 

 

18 

× 

1 18 

2 9 

3 6 

 

21 

× 

1 21 

3 7 

 

Setelah ditentukan banyaknya paket yang akan dibuat, 

selanjutnya adalah menghitung isi dari setiap paket yang 

dibuat. 

Banyaknya bola sepak  = 18 :3  

 = 6 

Banyaknya bola pingpong  = 21 : 3  

 = 7 

Jadi, Pak Tono dapat membuat 3 paket hadiah yang setiap paket berisi 6 bola 

sepak dan 7 bola pingpong. 
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SILABUS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/I 

Materi : FPB dan KPK 

Alokasi Waktu : 4 × 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Indikator Pembelajaran Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media Pembelajaran Sumber Belajar 

- Mengidentifikasi 

permasalahan-

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

 

- Memecahkan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

- Masalah-masalah di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

 

- Menyelesaikan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

- Siswa diberi KOMET B 

yang berisi permasalahan-

permasalahan tentang  

FPB dan KPK. Dalam 

komik ini terdapat 

bagian-bagian yang 

kosong. Siswa diminta 

untuk melengkapi komik 

ini. 

- Setelah siswa melengkapi 

KOMET B, kemudian 

siswa membandingkan 

hasil pekerjaannya 

- Penilaian proses: 

Tes tertulis (essay) 

- Penilaian hasil 

belajar:  

Tes tertulis (essay) 

Komik edukasi matematika 

(KOMET) materi menyelesaikan 

permasalahan di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

KPK 

- Depdiknas. 2006. 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

Hlm. 427. 

- Depdiknas. 2007. 

Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah.  

- Suharjana, Agus dan 

Pujiati. 2011. 

Pembelajaran Faktor 

Persekutuan Terbesar 



 

 

 

 

3
8
1
 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

dengan komik yang 

ditampilkan guru di 

depan kelas. 

- Guru membentuk 

kelompok heterogen 

dengan anggota 5 sampai 

6 orang siswa. 

- Diberikan KOMET C 

kepada setiap kelompok 

yang berisi permasalahan 

KPK tentang berkunjung 

bersama. 

- Setiap kelompok 

mendiskusikan 

permasalahan dalam 

KOMET C dan 

bekerjasama mencari 

penyelesaiannya. 

- Guru membagikan 

KOMET D yang dapat 

digunakan sebagai 

sumber informasi dalam 

menyelesaikan 

permasalahan pada 

dan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil 

di SD. Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika. 
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KOMET C. 

- Siswa mencari informasi 

dari komik yang 

dibagikan oleh guru 

sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. 

- Setiap kelompok 

menyusun laporan 

kelompok. Laporan 

ditulis dalam lembar 

terakhir KOMET C. 

- Setiap kelompok 

menempelkan laporannya 

di depan kelas. 

Kemudian, guru meminta 

perwakilan beberapa 

kelompok 

mempresentasikan secara 

singkat laporannya. 

- Guru mengkonfirmasi 

presentasi laporan 

kelompok. 
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RENCANA PELAKASANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Nama Sekolah : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I 

Alokasi Waktu : 4 × 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

II. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, 

dan FPB 

 

III. Indikator 

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-

hari yang berkaitan dengan KPK. 

2. Memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan KPK. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan melengkapi komik, siswa dapat mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan KPK dengan benar. 

2. Diberikan suatu masalah diskusi tentang berkunjung bersama, siswa 

dapat memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan KPK dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : kerjasama, kreatif, tanggung jawab. 
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V. Materi Pembelajaran 

- Masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK 

- Menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan KPK 

 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Problem Based Learning 

Metode pembelajaran  : ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah Problem Based 

Learning Menggunakan Komik 
Kegiatan Pembelajaran 

Pra Kegiatan  

(± 10 menit) 

A. Guru menyiapkan 

komik dan 

mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

1. Salam. 

2. Doa. 

3. Presensi. 

4. Pengkondisian kelas. 

5. Persiapan kegiatan pembelajaran. 

  

Kegiatan Pendahuluan  

(± 15 menit) 

 

 

6. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa. 

“Anak-anak, adakah yang mengetahui KPK dari 8 dan 12?”. 

7. Guru memberikan respon terhadap jawaban siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

Diharapkan siswa dapat menentukan KPK dari 8 dan 12, yaitu 24. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

9. Guru menjelaskan cakupan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

(± 25 menit) 

B. Guru membagikan 

komik kepada siswa.  

 

10. Guru membagikan komik (KOMET B) kepada setiap siswa 

tentang permasalahan-permasalahan FPB dan KPK. 

 

Bu Lia : “Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan KPK. Nah, mari kita mulai belajar dengan 

melengkapi bagian-bagian yang kosong berikut ini!” 

 

Bu Lia : “Anak-anak, kalian pernah belajar tentang KPK bukan? 

Sekarang Ibu ingin mengetahui apakah kalian benar-benar 
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sudah memahami pengertian KPK melalui masalah-masalah 

berikut ini. Coba kalian identifikasi setiap permasalahan berikut 

ini, apakah termasuk masalah tentang FPB atau KPK!” 

 

Bu Lia : “Perhatikan masalah yang pertama!” 

Rina bertugas mengantarkan makanan ke rumah Bu Heti setiap 

3 hari sekali. Dina biasanya berkunjung ke rumah Bu Heti 

setiap 6 hari sekali. Pada hari keberapakah Dina dan Rina 

bertemu di rumah Bu Heti secara bersama untuk pertama 

kalinya? 

Bu Lia : “Masalah tersebut merupakan masalah tentang .................. “ 

 

Bu Lia : “Sekarang perhatikan masalah yang kedua!” 

Mira suka sekali mengoleksi perangko. Dia memiliki 21 

perangko bercorak tumbuhan dan 18 perangko bercorak hewan. 

Mira ingin membagi perangko tersebut ke album plastik. Setiap 

album plastik memiliki isi perangko yang sama. Tentukan 

kemungkinan album terbanyak yang dapat dibuat oleh Mira! 

Bu Lia : “Masalah tersebut merupakan masalah tentang .................. “ 

 

Bu Lia : “Dari dua contoh masalah tersebut, apakah kalian kesulitan 

menentukan masalah yang berkaitan dengan KPK? Coba 

perhatikan masalah ketiga ini!” 

Dio mengendarai mobil dari kota A ke kota B pada pukul 09.00 

dengan kecepatan 30 km/jam. Satu jam kemudian, Feni 

menyusul Dio dari kota A dengan kecepatan 45 km/jam. Pada 

pukul berapa Feni dapat menyusul Dio? 

Bu Lia : “Menurut kalian, masalah tersebut dapat diselesaikan 

menggunakan FPB atau KPK?” 

 

 

 

 

 

Bu Lia : “Anak-anak, apakah kalian ingin memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan KPK selain contoh tersebut? Kalian bisa 

belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK pada 

KOMET C.” 

 

 

Masalah ketiga dapat diselesaikan menggunakan 

........ 
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C. Siswa melengkapi 

komik dan 

membandingkan 

hasilnya dengan komik 

yang asli. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk melengkapi bagian yang belum 

lengkap atau kosong pada komik yang dibagikan. (elaborasi) 

12. Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi 

komik. 

13. Guru menampilkan komik berukuran cukup besar yang telah 

dilengkapi dan disiapkan oleh guru sebelumnya. 

14. Siswa membandingkan hasil pekerjaannya dengan komik yang 

ditampilkan guru di depan kelas. 

15. Guru mengkonfirmasi jawaban siswa dan memberikan 

penguatan kepada siswa. (konfirmasi) 

Elaborasi  

(± 40 menit) 

D. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

(beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan 

membagikan komik. 

16. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

beranggotakan 5-6 orang siswa. 

17. Guru membagikan komik yang berisi Lembar Kerja kepada 

setiap kelompok. 

 

 

E. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran 

dan mengklarifikasi 

konsep yang belum 

jelas. 

18. Guru menyampaikan materi pembelajaran mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan KPK. 

19. Guru memberikan kesempatan bertanya bagi siswa mengenai 

materi pembelajaran. 

20. Guru mengklarifikasi konsep yang belum jelas melalui tanya 

jawab dengan siswa. (eksplorasi) 

21. Guru menjelaskan kepada setiap kelompok mengenai kegiatan 

yang akan mereka lakukan, mulai dari merumuskan masalah 

sampai mempresentasikan laporan kelompok. 

F. Siswa merumuskan 

masalah. 

22. Siswa mendiskusikan komik yang dibagikan guru pada setiap 

kelompok. (elaborasi) 

23. Siswa merumuskan permasalahan yang terdapat pada komik. 

 

Bu Lia : “Anak-anak, apakah kalian sudah megetahui contoh masalah 

yang berkaitan dengan KPK? Nah, sekarang kita akan belajar 

untuk memecahkan permasalahan yang ada kaitannya dengan 

KPK.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan yang diperoleh adalah: 

Kapankah Fira, Varel, dan tante pergi bersama-sama ke taman bunga 

untuk yang kedua kalinya? 

 

G. Siswa menganalisis 

masalah dan 

melakukan curah 

pendapat. 

24. Siswa menganalisis masalah yang telah dirumuskan. 

25. Siswa berdiskusi dan melakukan curah pendapat mengenai 

masalah yang dihadapi. (elaborasi) 

26. Guru membimbing kelompok dalam menganalisis masalah dan 

melakukan curah pendapat. 

H. Siswa menata gagasan 

dan secara sistematis 

menganalisisnya 

bersama anggota 

kelompok. 

27. Siswa menata gagasan dan ide dari curah pendapat yang 

dilaksanakan. 

28. Siswa menganalisis secara sistematis gagasan yang telah 

diperoleh bersama anggota kelompok yang lain. 

 

Siswa menata gagasan dan menuliskan dalam lembar “Gagasan yang 

Kamu Peroleh”, kemudian menganalisisnya bersama anggota kelompok. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Setiap kelompok 

memformulasikan 

tujuan pembelajaran. 

29. Setiap kelompok menentukan tujuan pembelajaran yang 

merupakan dasar penugasan bagi setiap anggota untuk mencari 

informasi tentang masalah yang akan diselesaikan. 

Contohnya: 

 

 

 

1. Masalah berkunjung bersama berkaitan dengan KPK. 

2. Fira dan Varel pergi ke taman bunga setiap 4 hari sekali. 

3. Tante pergi ke taman bunga setiap 10 hari sekali. 

4. Mereka pergi bersama ke taman bunga pada hari Sabtu, 1 Mei 

2013. 

Fira dan Varel pergi ke taman bunga setiap 4 hari 

sekali. Suatu hari, Fira ingin pergi bersama-sama dengan 

tante ke taman bunga. Tante pergi ke taman bunga setiap 10 

hari sekali. Mereka pernah pergi bersama untuk yang pertama 

kali pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2013. Kapankah mereka 

pergi bersama-sama ke taman bunga untuk yang kedua 

kalinya? 
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J. Guru membimbing 

diskusi kelompok dan 

membagikan komik. 

30. Guru membimbing kelompok dalam menyelesaikan masalah. 

31. Guru membagikan komik kepada setiap kelompok yang berisi 

informasi tambahan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

K. Siswa mencari 

informasi tambahan 

melalui komik yang 

dibagikan guru. 

32. Siswa mencari informasi dari komik yang dibagikan oleh guru 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

 

L. Setiap kelompok 

menentukan pemecahan 

masalah dan menyusun 

laporan. 

33. Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah. 

34. Setiap kelompok menyusun laporan kelompok. 

Contoh: 

 

 

Konfirmasi  

(± 20 menit) 
M. Setiap kelompok 

mempresentasikan 

laporan kelompok. 

 

35. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

laporan di depan kelas. 

N. Guru mengkonfirmasi 

dan menilai laporan 

yang dipresentasikan 

setiap kelompok. 

36. Guru mengkonfirmasi laporan kelompok yang dipresentasikan. 

(konfirmasi) 

37. Guru memberikan penguatan. 

1. Cici menentukan kelipatan dari 4. 

2. Ari  menentukan kelipatan dari 10. 

3. Lita  menentukan KPK dari 4 dan 10. 

4. Nino menentukan hari dan tanggal Fira, Varel, dan 

tante pergi ke taman bunga. 

Diketahui: 

Fira dan Varel pergi ke taman setiap 4 hari. 

Tante pergi ke taman setiap 10 hari sekali. 

Mereka pergi bersama untuk pertama kali pada Sabtu, 1 Mei 2013. 

Ditanyakan: Hari dan tanggal Fira, Varel, dan tante pergi bersama untuk 

kedua kalinya. 

Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu dicari KPK dari 4 dan 10. 

Kelipatan 4   : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ... 

Kelipatan 10 : 10, 20, 30, 40, 50, ... 

KPK dari 4 dan 10 adalah 20. 

Mereka akan pergi bersama-sama 20 hari kemudian, yaitu pada:1 Mei 2013 

+ 20 hari = 21 Mei 2013  

Jadi, Fira, Varel, dan tante akan pergi ke taman bersama-sama untuk kedua 

kalinya pada hari Jumat, 21 Mei 2013. 
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O. Guru membimbing 

siswa membandingkan, 

menyeleksi, dan/atau 

menentukan 

penyelesaian suatu 

masalah berdasarkan 

laporan kelompok yang 

ada. 

38. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membandingkan 

beberapa laporan kelompok yang telah dibuat. (elaborasi) 

39. Guru membimbing siswa membandingkan beberapa laporan 

kelompok yang ada. 

 

Kegiatan Penutup  

(± 30 menit) 

 

 

40. Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran. 

41. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

42. Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak 

lanjut. 

43. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 

 

VIII. Media Pembelajaran 

Komik edukasi matematika (KOMET) materi menyelesaikan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. 

 

IX. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Hlm. 427. 

2. Depdiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.  

3. Suharjana, Agus dan Pujiati. 2011. Pembelajaran Faktor Persekutuan 

Terbesar dan Kelipatan Persekutuan Terkecil di SD. Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika. 
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X. Penilaian 

1. Prosedur  

a. Penilaian proses : tes 

b. Penilaian hasil belajar : tes 

2. Jenis tes  

a. Penilaian proses : tertulis  

b. Penilaian hasil belajar : tertulis 

3. Bentuk tes  

a. Penilaian proses : essay 

b. Penilaian hasil belajar : essay 

4. Instrumen tes  

a. Penilaian proses : lembar kerja kelompok 

b. Penilaian hasil belajar : lembar evaluasi 

 

Semarang, 20 November 2013 

Kolaborator 

 

 

 

Siti Hadjar, S.Pd. 

NIP 19730930 200701 2 008 

Peneliti 

 

 

 

Wijaya Layla Putri 

NIM 1401409172 

 

Mengetahui, 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas/Semester  : V/I 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Standar Kompetensi  : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal Bentuk Tes 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan di kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan KPK. 

 

Memecahkan permasalahan di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. 

Menyelesaikan permasalahan tanggal belanja bersama dua orang dengan 

waktu belanja yang berbeda 

Essay 

 

C3 1 

 

Menyelesaikan masalah berkunjung secara bersamaan Essay C3 2 
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SOAL EVALUASI 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti! 

1. Pak Hadi dan Pak Jayin adalah pedagang sembako yang biasa berbelanja di 

toko “ABC”. Pak Hadi berbelanja ke toko tersebut setiap 8 hari sekali, 

sedangkan Pak Jayin setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 25 Maret 2011, Pak 

Hadi dan Pak Jayin berbelanja secara bersamaan di toko tersebut. Pada 

tanggal berapa mereka akan belanja bersama-sama lagi? 

 

2. Keluarga besar kami mempunyai kebiasaan saling berkunjung ke rumah 

saudara. Biasanya Kakek mengunjungi keluarga kami setiap 18 hari sekali, 

sedangkan Paman mengunjungi keluarga kami setiap 30 hari sekali. Setiap 

berapa hari sekali kakek dan paman mengunjungi kami secara bersama-

sama? 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

No. : 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

No. Langkah Penyelesaian Skor 
Jumlah 

Skor 

1. Diketahui: 

Pak Hadi berbelanja setiap 8 hari sekali. 

Pak Jayin berbelanja setiap 6 hari sekali. 

Mereka berbelanja bersama pada 25 Maret 2011. 

3 30 

Ditanyakan: 

Tanggal belanja bersama yang kedua kali 

3 

Penyelesaian: 

Untuk mencari tanggal belanja bersama yang kedua kali, maka digunakan KPK dari 

8 dan 6. 

3 

Kelipatan 8 : 8, 16, 24, 32, 40, ... 4 

Kelipatan 6 : 6, 12, 18, 24, 30, .... 4 

KPK dari 8 dan 6 adalah 24. 4 

Mereka akan berbelanja bersama pada tanggal: 

25 Maret 2011 + 24 hari = 18 April 2011. 

5 

Jadi, Pak Hadi dan Pak Jayin akan berbelanja bersama untuk kedua kalinya pada 

tanggal 18 April 2011. 

4 

2. Diketahui: 

Kakek berkunjung setiap 18 hari sekali. 

Paman berkunjung setiap 30 hari sekali.  

3 20 

Ditanyakan: 

Setiap berapa hari sekali Kakek dan Paman berkunjung ke rumah 

3 

Penyelesaian: 

Untuk menentukan tanggal Kakek dan Paman berkunjung bersama digunakan KPK 

dari 18 dan 30. 

3 

Menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima: 

18 = 2 × 3
2 

30 = 2 × 3 × 5 

4 

KPK dari 18 dan 30  

= 2 × 3
2
 × 5 = 90 

4 

Jadi, Kakek dan Paman akan berkunjung bersama setiap 90 hari sekali. 3 

Jumlah 50 

 

PEDOMAN PENYEKORAN 

 

Jumlah maksimal skor butir soal = 50 

 

Skor total =  
jumlah  skor  butir  soal  yang  diperoleh

jumlah  maksimal  skor  butir  soal
 × 100 
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MATERI AJAR 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar 

1.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Di kehidupan sehari-hari, dapat kita temui berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Dapatkah kamu 

menyebutkan contoh masalah yang berkaitan dengan KPK? 

Permasalahan yang berkaitan dengan KPK, misalnya adalah masalah 

berkunjung bersama dan masalah susul-menyusul.  

 Lalu, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan KPK? Masalah yang berkaitan dengan KPK dapat 

diselesaikan dengan menentukan KPK dari beberapa bilangan 

menggunakan kelipatan, tabel pembagian, dan faktorisasi prima.  

Perhatikan contoh masalah berikut! 
Tiga bus kota dengan jurusan yang berbeda meninggalkan terminal yang 

sama, dan akan kembali ke terminal tersebut setiap 60 menit, 80 menit dan 

120 menit . 

Jika ketiga bus tersebut meninggalkan terminal secara bersamaan pada 

pukul 05.30 pagi, pukul berapa ketiga bus akan bertemu di terminal yang 

sama tersebut? 
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Masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan KPK dari ketiga bilangan. 

Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan masalah ketiga bus tersebut melalui 

langkah-langkah berikut ini: 

        

Setelah memahami masalah tersebut di atas, apa yang ditanyakan dari masalah 

tersebut? Hal-hal apa saja yang ingin diketahui dari masalah tersebut? Nah, sekarang 

kita perlu merumuskan masalah agar masalah tersebut dapat diselesaikan.Berikut ini 

adalah contoh rumusan masalah tersebut: 

 

 

        

Selanjutnya, kita akan menganalisis masalah tersebut. Coba tuliskan beberapa 

hal penting dari masalah tersebut dan analisislah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat 

Merumuskan masalah 

60 menit 

80 menit 

120 menit 

Pada pukul berapa ketiga bus akan bertemu di terminal? 

Dari masalah tersebut, diketahui bahwa terdapat tiga bus yang akan 

kembali ke terminal setelah 60 menit, 80 menit, dan 120 menit. 

Ketiga bus meninggalkan terminal pada pukul 05.30. Masalah ini 

berkaitan dengan KPK. KPK digunakan untuk menentukan kapan 

ketiga bus kembali ke terminal secara bersamaan. 
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Bila informasi-informasi yang terdapat dalam masalah telah ditulis, apa yang 

kalian pikirkan dari masalah tersebut? Apakah kalian menemukan gagasan-gagasan 

baru untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, sekarang tuliskan gagasan tersebut 

dan analisislah kembali! 

 

 

 

 

 

 

 

      

Setelah menganalisis gagasan-gagasan yang kalian temukan, sekarang kita akan 

mencoba untuk memformulasikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dapat 

digunakan sebagai pembagian tugas dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. 

Dengan demikian, kita dapat menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah dengan 

tepat. Berikut adalah contoh tujuan pembelajaran yang dibuat untuk menyelesaikan 

masalah di atas: 

 

 

 

 

 

 

 

Memformulasikan tujuan pembelajaran 

Menata gagasan dan secara sistematis 

menganalisisnya bersama anggota kelompok 

a. Terdapat tiga bus, ketiga bus meninggalkan terminal pada pukul 05.30. 

b. Bus pertama kembali ke terminal setiap 60 menit, bus kedua setiap 80 menit, 

dan bus ketiga setiap 120 menit. 

c. Ditanyakan kapan ketiga bus akan kembali secara bersamaan di terminal. 

d. Masalah ini berkaitan dengan KPK. 

e. Menentukan KPK dapat menggunakan faktorisasi prima. 

a. Menentukan KPK dari 60, 80, dan 120. 

b. Menentukan waktu tempuh ketiga bus untuk kembali ke terminal secara 

bersamaan. 

c. Menentukan pukul berapa ketiga bus kembali ke terminal secara bersamaan. 
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Setelah memformulasikan tujuan pembelajaran, sekarang kita dapat menyelesaikan 

masalah tersebut dengan menentukan KPK dari 60, 80, dan 120, menentukan waktu 

tempuh ketiga bus untuk kembali ke terminal secara bersamaan, dan menentukan pukul 

berapa ketiga bus kembali ke terminal secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan pemecahan masalah 

 

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menentukan KPK dari 60, 80, dan 

120. Jika sudah diketahui KPK dari 60, 80, dan 120 selanjutnya kita dapat 

menentukan pada pukul berapa ketiga bus akan kembali bersama di terminal tersebut. 

Mencari KPK dari 60, 80, dan 120 dapat menggunakan faktorisasi prima sebagai 

berikut. 

KPK dari 60, 80, dan 120. 

Faktorisasi prima dari 60, 

80, dan 120: 

60    = 2
2
 × 3 × 5 

80    = 2
4
 × 5 

120 = 2
3
 × 3 × 5 

KPK dari 60, 80, dan 120 

adalah 2
4
 × 3 × 5 = 240. 

Ketiga bus akan kembali 

bersama ke terminal pada menit 

ke-240 setelah mereka 

berangkat dari terminal.  
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Nah, karena satu jam sama dengan 60 menit, maka 240 

menit dapat diubah ke jam. Caranya adalah seperti berikut: 

Waktu tempuh = 
240 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 × 1 jam = 4 jam 

Ketiga bus berangkat pada pukul 05.30. 

Mereka akan bertemu bersama untuk pertama kalinya setelah menempuh 

perjalanan selama 4 jam. 

Pukul 05.30 + 4 jam = Pukul 09.30 

Jadi, ketiga bus akan kembali ke terminal pada pukul 09.30. 
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SILABUS 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/I 

Materi : FPB dan KPK 

Alokasi Waktu : 4 × 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Indikator Pembelajaran Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media Pembelajaran Sumber Belajar 

- Mengecek suatu 

penyelesaian 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

 

- Memunculkan dua cara 

berbeda dalam 

menyelesaikan suatu 

- Masalah-masalah di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

 

- Menyelesaikan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

KPK. 

- Siswa diberi KOMET B 

yang berisi masalah piket 

bersama. Dalam komik 

ini terdapat bagian-bagian 

yang kosong. Siswa 

diminta untuk melengkapi 

komik ini. 

- Setelah siswa melengkapi 

KOMET B, kemudian 

siswa membandingkan 

hasil pekerjaannya 

dengan komik yang 

ditampilkan guru di 

- Penilaian proses: 

Tes tertulis (essay) 

- Penilaian hasil 

belajar:  

Tes tertulis (essay) 

Komik edukasi matematika 

(KOMET) materi menyelesaikan 

permasalahan di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

KPK 

- Depdiknas. 2006. 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

Hlm. 427. 

- Depdiknas. 2007. 

Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah.  

- Suharjana, Agus dan 

Pujiati. 2011. 

Pembelajaran Faktor 

Persekutuan Terbesar 



 

 

 

 

4
0
0

 

permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK. 

depan kelas. 

- Guru membentuk 

kelompok heterogen 

dengan anggota 5 sampai 

6 orang siswa. 

- Diberikan KOMET C 

kepada setiap kelompok 

yang berisi permasalahan 

KPK tentang susul 

menyusul. 

- Setiap kelompok 

mendiskusikan 

permasalahan dalam 

KOMET C dan 

bekerjasama mencari 

penyelesaiannya. 

- Guru membagikan 

KOMET D yang dapat 

digunakan sebagai 

sumber informasi dalam 

menyelesaikan 

permasalahan pada 

KOMET C. 

- Siswa mencari informasi 

dan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil 

di SD. Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika. 
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dari komik yang 

dibagikan oleh guru 

sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. 

- Setiap kelompok 

menyusun laporan 

kelompok. Laporan 

ditulis dalam lembar 

terakhir KOMET C. 

- Setiap kelompok 

menempelkan laporannya 

di depan kelas. 

Kemudian, guru meminta 

perwakilan beberapa 

kelompok 

mempresentasikan secara 

singkat laporannya. 

- Guru mengkonfirmasi 

presentasi laporan 

kelompok. 
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RENCANA PELAKASANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Nama Sekolah : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I 

Alokasi Waktu : 4 × 35 menit 

 

i. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

ii. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

 

iii. Indikator 

1. Mengecek suatu penyelesaian permasalahan di kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan KPK. 

2. Memunculkan dua cara berbeda dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan KPK. 

 

iv. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan melengkapi komik, siswa dapat mengecek suatu 

penyelesaian permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan KPK dengan benar. 

2. Diberikan suatu masalah diskusi tentang susul-menyusul, siswa dapat 

memunculkan dua cara berbeda dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan KPK dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : kerjasama, kreatif, tanggung jawab. 
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v. Materi Pembelajaran 

- Masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK 

- Menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan KPK 

 

vi. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Problem Based Learning 

Metode pembelajaran  : ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

vii. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah Problem Based 

Learning Menggunakan Komik 
Kegiatan Pembelajaran 

Pra Kegiatan  

(± 10 menit) 

A. Guru menyiapkan 

komik dan 

mengkondisikan siswa 

untuk belajar. 

1. Salam. 

2. Doa. 

3. Presensi. 

4. Pengkondisian kelas. 

5. Persiapan kegiatan pembelajaran. 

  

Kegiatan Pendahuluan  

(± 15 menit) 

 

 

6. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa. 

“Anak-anak, siapa yang bisa memberi contoh permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan KPK?”. 

7. Guru memberikan respon terhadap jawaban siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa. 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

9. Guru menjelaskan cakupan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

(± 25 menit) 

B. Guru membagikan 

komik kepada siswa.  

 

10. Guru membagikan komik (KOMET B) kepada setiap siswa 

tentang suatu penyelesaian permasalahan yang berkaitan 

dengan FPB. 

Bu Lia : “Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengecek suatu 

penyelesaian permasalahan di kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan KPK. Nah, mari kita mulai belajar dengan 

melengkapi bagian-bagian yang kosong berikut ini!” 
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Fina : “Cici, kamu melihat Pak Teguh nggak?” 

Cici : “Wah, enggak tuh. Memangnya ada apa?” 

Fina : “Begini, tadi Pak Didi mencari Pak Teguh. Besok tanggal 10 Mei 

2011 beliau mau berangkat piket sama Pak Teguh.” 

Cici : “Oh, piket sekolah ya. Tapi, bukannya jadwal mereka piket 

berbeda?” 

Fina : “Iya, Pak Teguh setiap 12 hari sedangkan Pak Didi setiap 18 hari 

sekali.” 

Cici : “O iya, pada tanggal 14 April aku melihat Pak Teguh berangkat 

piket bersama Pak Didi lho. Apa benar mereka akan piket bersama 

lagi tanggal 10 Mei 2011?” 

Fina : “Yah, gimana cara kita mengeceknya? Aku tanyakan Pak Didi 

dulu ya.” 

Cici : “Eitss, kita saja yang mengeceknya. Kita bisa menggunakan 

KPK.” 

Fina : “Wah, ayo kita kerjakan Ci.” 

Cici : “Kita menentukan KPK dari 12 dan 18 dulu ya, pakai cara 

kelipatan saja.” 

Fina : “Kelipatan 12 adalah .... , .... , .... , .... , dan  .... “ 

Cici : “Kemudian, kelipatan 18 adalah .... , .... , .... , dan .... “ 

Fina : “Setelah itu, kita bisa menentukan KPK-nya kan? KPK dari 12 

dan 18 adalah kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 yang nilainya 

terkecil, yaitu .... “ 

Cici : “Nah, sekarang tinggal menentukan tanggalnya. Mereka piket 

bersama untuk pertama kali pada 14 April 2011. Berarti, mereka 

akan piket untuk kedua kalinya pada  

 14 April 2011 + .... hari = ............................. 

Fina : “Jadi, Pak Teguh dan Pak Didi akan piket bersama untuk kedua 

kalinya pada tanggal .................................. “ 

 

C. Siswa melengkapi 

komik dan 

membandingkan 

11. Siswa diberi kesempatan untuk melengkapi bagian yang belum 

lengkap atau kosong pada komik yang dibagikan. (elaborasi) 

12. Guru membimbing siswa secara klasikal untuk melengkapi 

Pak Teguh dan Pak Didi petugas kebersihan di sekolah. Selain 

itu mereka juga mendapat tugas tambahan piket di sekolah. Pak 

Teguh piket setiap 12 hari sekali dan Pak Didi setiap 18 hari sekali. 

Pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 mereka mendapat tugas piket 

secara bersamaan untuk yang pertama kali.  

Benarkah mereka akan bertemu untuk yang kedua kalinya pada 

tanggal 10 Mei 2011? 
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hasilnya dengan komik 

yang asli. 

komik. 

13. Guru menampilkan komik berukuran cukup besar yang telah 

dilengkapi dan disiapkan oleh guru sebelumnya. 

14. Siswa membandingkan hasil pekerjaannya dengan komik yang 

ditampilkan guru di depan kelas. 

15. Guru mengkonfirmasi jawaban siswa dan memberikan 

penguatan kepada siswa. (konfirmasi) 

Elaborasi  

(± 40 menit) 

D. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

(beranggotakan 5 

sampai 6 orang) dan 

membagikan komik. 

16. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

beranggotakan 5-6 orang siswa. 

17. Guru membagikan komik yang berisi Lembar Kerja kepada 

setiap kelompok. 

 

 

E. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran 

dan mengklarifikasi 

konsep yang belum 

jelas. 

18. Guru menyampaikan materi pembelajaran mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan FPB.. 

19. Guru memberikan kesempatan bertanya bagi siswa mengenai 

materi pembelajaran. 

20. Guru mengklarifikasi konsep yang belum jelas melalui tanya 

jawab dengan siswa. (eksplorasi) 

21. Guru menjelaskan kepada setiap kelompok mengenai kegiatan 

yang akan mereka lakukan, mulai dari merumuskan masalah 

sampai mempresentasikan laporan kelompok. 

F. Siswa merumuskan 

masalah. 

22. Siswa mendiskusikan komik yang dibagikan guru pada setiap 

kelompok. (elaborasi) 

23. Siswa merumuskan permasalahan yang terdapat pada komik. 

Bu Lia : “Anak-anak, kalian telah belajar memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan KPK. Nah, kali ini kalian diminta untuk 

membuat dua penyelesaian yang berbeda untuk masalah berikut 

ini!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali bersepeda dari kota Yogyakarta ke Solo dengan kecepatan 

rata-rata 20 km/jam, berangkat pukul 07.00. Satu jam kemudian 

Bambang menyusul Ali naik sepeda motor dengan kecepatan 30 

km/jam. Pada km berapa dan pada pukul berapa Bambang berpapasan 

dengan Ali? 
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Permasalahan yang diperoleh adalah: 

Pada km dan pukul berapa Bambang berpapasan dengan Ali? 

G. Siswa menganalisis 

masalah dan 

melakukan curah 

pendapat. 

24. Siswa menganalisis masalah yang telah dirumuskan. 

25. Siswa berdiskusi dan melakukan curah pendapat mengenai 

masalah yang dihadapi. (elaborasi) 

26. Guru membimbing kelompok dalam menganalisis masalah dan 

melakukan curah pendapat. 

H. Siswa menata gagasan 

dan secara sistematis 

menganalisisnya 

bersama anggota 

kelompok. 

27. Siswa menata gagasan dan ide dari curah pendapat yang 

dilaksanakan. 

28. Siswa menganalisis secara sistematis gagasan yang telah 

diperoleh bersama anggota kelompok yang lain. 

Siswa menata gagasan dan menuliskan dalam lembar “Gagasan yang 

Kamu Peroleh”, kemudian menganalisisnya bersama anggota kelompok. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Setiap kelompok 

memformulasikan 

tujuan pembelajaran. 

29. Setiap kelompok menentukan tujuan pembelajaran yang 

merupakan dasar penugasan bagi setiap anggota untuk mencari 

informasi tentang masalah yang akan diselesaikan. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Guru membimbing 

diskusi kelompok dan 

membagikan komik. 

30. Guru membimbing kelompok dalam menyelesaikan masalah. 

31. Guru membagikan komik kepada setiap kelompok yang berisi 

informasi tambahan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

K. Siswa mencari 

informasi tambahan 

melalui komik yang 

32. Siswa mencari informasi dari komik yang dibagikan oleh guru 

sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

 

1. Ali bersepeda dengan kecepatan 20 km/jam pada 

pukul 07.00. 

2. Bambang menyusul Ali pada pukul 08.00 dengan 

kecepatan 30 km/jam. 

3. Masalah diselesaikan menggunakan KPK dari 20 

dan 30. 

1. Cici dan Ari  menentukan jarak tempuh Ali dan 

Bambang sesuai selisih waktu keduanya. 

2. Lita   menyelesaikan permasalahan 

menggunakan garis bilangan (kelipatan). 

3. Didi  menyelesaikan permasalahan 

menggunakan faktorisasi prima. 
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dibagikan guru. 

L. Setiap kelompok 

menentukan pemecahan 

masalah dan menyusun 

laporan. 

33. Setiap kelompok menentukan pemecahan masalah. 

34. Setiap kelompok menyusun laporan kelompok. 

Contoh: 

Diketahui: 

Ali bersepeda dengan kecepatan 20 km/jam. 

Bambang menyusul Ali dengan kecepatan 30 km/jam. 

Ali berangkat pukul 07.00 dan Bambang pukul 08.00. 

 

Ditanyakan :  

Pada kilometer berapa dan pukul berapa Ali dan Bambang 

berpapasan? 

 

Penyelesaian: 

Selisih waktu berangkat Ali dan Bambang adalah 1 jam. 

Karena Ali menempuh 20 km dan Bambang menempuh 30 km 

setiap 1 jam, maka sebagai dasar perhitungan KPK digunakan 

20 dan 30. 

Menggunakan garis bilangan 

 
Ali akan berpapasan dengan Bambang pada kilometer ke-60 

pukul 10.00. 

 

Menggunakan Faktorisasi Prima 

Faktorisasi prima dari 20 dan 30: 

20 = 2
2×  5 

30 = 2 ×  3 ×  5 

KPK dari 20 dan 30 = 2
2× 3× 5 = 60 

Maka, Ali dan Bambang akan berpapasan pada km ke-60. 

Untuk menempuh 60 km, Ali membutuhkan 3 jam dan 

Bambang membutuhkan 2 jam. 

Ali berangkat pukul 07.00, sedangkan Bambang berangkat 

pukul 08.00. 

Jadi, mereka akan berpapasan pada pukul 10.00. 

Konfirmasi  

(± 20 menit) 
M. Setiap kelompok 

mempresentasikan 
laporan kelompok. 

 

35. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

laporan di depan kelas. 

N. Guru mengkonfirmasi 

dan menilai laporan 

36. Guru mengkonfirmasi laporan kelompok yang dipresentasikan. 

(konfirmasi) 
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yang dipresentasikan 

setiap kelompok. 

37. Guru memberikan penguatan. 

O. Guru membimbing 

siswa membandingkan, 

menyeleksi, dan/atau 

menentukan 

penyelesaian suatu 

masalah berdasarkan 

laporan kelompok yang 

ada. 

38. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membandingkan 

beberapa laporan kelompok yang telah dibuat. (elaborasi) 

39. Guru membimbing siswa membandingkan beberapa laporan 

kelompok yang ada. 

 

Kegiatan Penutup  

(± 30 menit) 

 

 

40. Guru bersama siswa membuat simpulan pembelajaran. 

41. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. 

42. Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak 

lanjut. 

43. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 

 

viii. Media Pembelajaran 

Komik edukasi matematika (KOMET) materi menyelesaikan permasalahan di 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. 

 

ix. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Hlm. 427. 

2. Depdiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.  

3. Suharjana, Agus dan Pujiati. 2011. Pembelajaran Faktor Persekutuan 

Terbesar dan Kelipatan Persekutuan Terkecil di SD. Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika. 
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x. Penilaian 

1. Prosedur  

a. Penilaian proses : tes 

b. Penilaian hasil belajar : tes 

2. Jenis tes  

a. Penilaian proses : tertulis  

b. Penilaian hasil belajar : tertulis 

3. Bentuk tes  

a. Penilaian proses : essay 

b. Penilaian hasil belajar : essay 

4. Instrumen tes  

a. Penilaian proses : lembar kerja kelompok 

b. Penilaian hasil belajar : lembar evaluasi 

 

Semarang, 21 November 2013 

Kolaborator 

 

 

 

Siti Hadjar, S.Pd. 

NIP 19730930 200701 2 008 

Peneliti 

 

 

 

Wijaya Layla Putri 

NIM 1401409172 

 

Mengetahui, 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas/Semester  : V/I 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Standar Kompetensi  : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Indikator Pembelajaran Indikator Soal Bentuk Tes 
Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Mengecek suatu penyelesaian 

permasalahan di kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan KPK. 

 

Memunculkan dua cara berbeda dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK. 

Memecahkan masalah tiga orang yang bersepeda bersama. Essay 

 

C3 1 

 

Menyelesaikan masalah susul-menyusul dua kendaraan dengan kecepatan 

yang berbeda. 

Essay C3 2 
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SOAL EVALUASI 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti! 

1. Fero bersepeda setiap 3 hari sekali. Nita bersepeda setiap 4 hari sekali. 

Sedangkan Dora bersepeda tiap 6 hari sekali. Setiap berapa hari mereka 

bertiga akan bersepeda bersama? 

2. Dona mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km/jam dari kota A ke kota 

B pada pukul 09.00. Satu jam kemudian Lia menyusul Dona dengan 

kecepatan 60 km/jam.  

a. pada kilometer berapa Dona berpapasan dengan Lia? 

b. pada pukul berapa Dona berpapasan dengan Lia? 

 

 

Nama : 

No. : 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI  

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

No. Langkah Penyelesaian Skor 
Jumlah 

Skor 

1. Diketahui: 

Fero bersepeda setiap 3 hari. 

Nita bersepeda setiap 4 hari. 

Dora bersepeda setiap 6 hari. 

2 25 

Ditanyakan: 

Setiap berapa hari mereka bersepeda bersama 

2 

Penyelesaian: 

Untuk mengetahui setiap berapa hari mereka bersepeda bersama, maka digunakan 

KPK dari 3, 4, dan 6 (menggunakan kelipatan) 

2 

Kelipatan 3 : 3, 6, 9, 12, 15, 18, ... 4 

Kelipatan 4 : 4, 8, 12, 16, 20, 24, ... 4 

Kelipatan 6 : 6, 12, 18, 24, 30, .... 4 

KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. 4 

Jadi, mereka bertiga akan bersepeda bersama setiap 12 hari sekali. 3 

2. Diketahui: 

Dona mengendarai mobil kecepatannya 40 km/jam. 

Lia mengendarai mobil kecepatannya 60 km/jam. 

Dona berangkat pukul 09.00 

Lia berangkat pukul 10.00  

3 35 

Ditanyakan: 

a. Pada km keberapa mereka berpapasan 

b. Pada pukul berapa mereka berpapasan 

2 

Penyelesaian: 

Selisih waktu berangkat Dona dan Lia adalah 1 jam. 

3 
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Dona menempuh 40 km dalam sejam. 

Lia menempuh 60 km dalam sejam. 

Maka, akan dicari KPK dari 40 dan 60. 3 

Menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima: 

40 = 2
3
 × 5 

4 

60 = 2
2
 × 3 × 5 4 

KPK dari 40 dan 60  

= 2
3
 × 3 × 5 = 120 

4 

Jadi, Dona dan Lia akan berpapasan pada kilometer ke-120. 3 

Waktu tempuh Dona = 120 : 40 = 3 jam 3 

Waktu tempuh Lia = 120 : 60 = 2 jam 3 

Jadi, mereka akan berpapasan pada pukul 12.00 3 

Jumlah  60 

 

 

PEDOMAN PENYEKORAN 

 

Jumlah maksimal skor butir soal = 60 

 

Skor total =  
jumlah  skor  butir  soal  yang  diperoleh

jumlah  maksimal  skor  butir  soal
 × 100 
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MATERI AJAR 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi 

2. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar 

1.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Dapatkah kalian menyebutkan masalah yang berkaitan 

dengan KPK? Bagaimanakah cara menyelesaikan masalah 

tersebut? Salah satu masalah yang berkaitan dengan KPK 

adalah masalah susul-menyusul. Masalah susul-menyusul 

dapat diselesaikan dengan menggunakan cara faktorisasi 

prima atau kelipatan. 

Lalu, hal-hal apa saja yang sering ditanyakan dalam masalah susul-menyusul? 

Hal-hal yang sering ditanyakan dalam soal susul-menyusul antara lain: 

a. Pada kilometer keberapa dua kendaraan berpapasan. 

b. Pada pukul berapa dua kendaraan berpapasan. 

c. Pada pukul berapa suatu kendaraan dapat disusul dari arah yang 

berlawanan. 

 

Berikut adalah contoh permasalahan tentang susul-menyusul: 

Ribka mengendarai sepeda motor dari Kudus ke Pati pada pukul 13.00 

dengan kecepatan 30 km/jam. Satu setengah jam kemudian, Eli menyusul 

Ribka dari Kudus dengan kecepatan 40 km/jam. Pada kilometer dan pukul 

berapa Ribka berpapasan dengan Eli? 
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Dalam merumuskan masalah, kita perlu menentukan apa yang ingin dicari 

atau diketahui dari masalah tersebut. Lalu, bagaimana rumusan masalah untuk 

masalah Ribka tersebut? Berikut ini adalah contoh rumusan masalah untuk masalah 

susul-menyusul tersebut: 

 

  

 

    

Nah, setelah merumuskan masalah, sekarang kita akan menganalisis masalah 

tersebut. Dari masalah tersebut, kita dapat memperoleh beberapa hal yang 

membantu kita menyelesaikan masalah. Sekarang coba kita tuliskan apa saja yang 

kita ketahui dari masalah tersebut dan menganalisisnya! 

 

 

 

 

 

 

      

Sudahkah kalian menganalisis masalah tersebut? Nah, sekarang coba tuliskan 

gagasan apa yang diperoleh setelah menganalisis masalah tersebut. Gagasan 

tersebut sebaiknya dituliskan secara sistematis atau berurutan supaya lebih mudah 

memahaminya. 

 

 

Menata gagasan dan secara sistematis 

menganalisisnya bersama anggota kelompok 

Menganalisis masalah dan melakukan curah pendapat 

Merumuskan masalah 

Pada kilometer dan pukul berapa Ribka berpapasan dengan Eli? 

Ribka mengendarai motor dengan kecepatan 30 km/ jam. Ribka berangkat pukul 13.00. 

Eli menyusul Ribka dengan kecepatan 40 km/jam. Eli berangkat pukul 14.30. 

Ditanyakan kapan mereka akan berpapasan/bertemu dalam perjalanan. Untuk itu, dapat 

digunakan KPK untuk menyelesaikan masalah ini. KPK digunakan untuk menentukan 

pada kilometer berapa mereka akan berpapasan. 
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Supaya kita lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat 

memformulasikan tujuan pembelajaran, yaitu dengan menentukan tugas-tugas atau 

langkah-langkah penghitungan yang akan dilakukan. Nah, sekarang kita tuliskan 

tujuan yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan masalah susul-menyusul 

tersebut! 

 

 

 

 

 

       

Selanjutnya, cobalah untuk menyelesaikan masalah menggunakan langkah-

langkah yang telah ditentukan dalam tujuan pembelajaran. pemecahan masalah 

harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

Menentukan pemecahan masalah 

Memformulasikan tujuan pembelajaran 

Diketahui: 

Ribka mengendarai motor dengan kecepatan 

30 km/ jam. 

Ribka berangkat pukul 13.00 

Eli menyusul Ribka dengan kecepatan 40 

km/jam. 

Eli berangkat pukul 14.30 

Ditanyakan: 

Pada kilometer dan pukul berapa Ribka 

berpapasan dengan Eli? 

Ribka mengendarai motor dengan kecepatan 30 km/ jam. 

Ribka berangkat pukul 13.00. 

Eli menyusul Ribka dengan kecepatan 40 km. 

Eli berangkat pukul 14.30. 

Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. 

a. Menentukan dasar perhitungan KPK. 

b. Menentukan pada kilometer berapa Ribka dan Eli berpapasan. 

c. Menentukan pada pukul berapa Ribka da Eli berpapasan. 
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Permasalahan ini berkaitan dengan KPK. Untuk menyelesaikannya, kita 

perlu menentukan berapa selisih waktu keberangkatan Ribka dan Eli. 

Selisih waktu berangkat = 1,5 jam 
Selanjutnya, sebagai dasar perhitungan KPK kita mencari jarak tempuh 

keduanya selama 1,5 jam. 

Jarak tempuh Ribka = 1,5 jam × 30 km/jam = 45 km. 

Jarak tempuh Eli     = 1,5 jam × 40 km/jam = 60 km. 

Selanjutnya, kita menentukan KPK dari 45 dan 60. Kita dapat menggunakan 

cara faktorisasi prima. 

45 = 3
2
 × 5 

60 = 2
2
 × 3 × 5 

KPK dari 45 dan 60 =2
2
 × 3

2
 × 5 = 180 

Jadi, Ribka dan Eli akan bertemu pada kilometer ke-180. 

Untuk menentukan pukul berapa mereka berpapasan, maka 

dapat dicari menggunakan cara sebagai berikut: 

Waktu tempuh Ribka = 180 : 30 = 6 jam 

Waktu tempuh Eli     = 180 : 40 = 4,5 jam 

Jadi, mereka akan berpapasan pada pukul 19.00. 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

No. Nama Siswa 
Skor 

Jumlah Rata-rata Kategori 
Pertemuan I Pertemuan II 

1 RA 26 50 76 38 BELUM TUNTAS 

2 AN 66 70 136 68 TUNTAS 

3 GI  24 67 91 45.5 BELUM TUNTAS 

4 AL 60 80 140 70 TUNTAS 

5 AR 60 70 130 65 TUNTAS 

6 AY 26 53 79 39.5 BELUM TUNTAS 

7 AK 10 37 47 23.5 BELUM TUNTAS 

8 BT 60 70 130 65 TUNTAS 

9 BU 65 67 132 66 TUNTAS 

10 SI  30 47 77 38.5 BELUM TUNTAS 

11 DA  34 32 66 33 BELUM TUNTAS 

12 DE 64 68 132 66 TUNTAS 

13 DV  66 67 133 66.5 TUNTAS 

14 DI 65 68 133 66.5 TUNTAS 

15 EN 38 48 86 43 BELUM TUNTAS 

16 IR 30 55 85 42.5 BELUM TUNTAS 

17 FD 68 65 133 66.5 TUNTAS 

18 JI 36 50 86 43 BELUM TUNTAS 

19 NI 34 56 90 45 BELUM TUNTAS 
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20 KA  52 30 82 41 BELUM TUNTAS 

21 KI 52 48 100 50 BELUM TUNTAS 

22 LA 28 42 70 35 BELUM TUNTAS 

23 NU  40 45 85 42.5 BELUM TUNTAS 

24 PA  38 52 90 45 BELUM TUNTAS 

25 PU  40 55 95 47.5 BELUM TUNTAS 

26 RA 32 55 87 43.5 BELUM TUNTAS 

27 ER 24 38 62 31 BELUM TUNTAS 

28 FA 46 33 79 39.5 BELUM TUNTAS 

29 WA  26 52 78 39 BELUM TUNTAS 

30 YA 68 66 134 67 TUNTAS 

31 YI 20 28 48 24 BELUM TUNTAS 

32 ZA 55 35 90 45 BELUM TUNTAS 

33 ZE 66 70 136 68 TUNTAS 

34 NA 42 52 94 47 BELUM TUNTAS 

35 IQ 60 72 132 66 TUNTAS 

36 AD 68 66 134 67 TUNTAS 

37 RI  65 70 135 67.5 TUNTAS 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

No. Nama Siswa 
Skor 

Jumlah Rata-rata Kategori 
Pertemuan I Pertemuan II 

1 RA 52 60 112 56 BELUM TUNTAS 

2 AN 80 72 152 76 TUNTAS 

3 GI 66 72 138 69 TUNTAS 

4 AL 72 70 142 71 TUNTAS 

5 AR 80 76 156 78 TUNTAS 

6 AY 80 75 155 77.5 TUNTAS 

7 AK 68 66 134 67 TUNTAS 

8 BT 76 75 151 75.5 TUNTAS 

9 BU 65 70 135 67.5 TUNTAS 

10 SI 70 66 136 68 TUNTAS 

11 DA 65 66 131 65.5 TUNTAS 

12 DE 80 80 160 80 TUNTAS 

13 DV 62 72 134 67 TUNTAS 

14 DI 64 68 132 66 TUNTAS 

15 EN 50 45 95 47.5 BELUM TUNTAS 

16 IR 56 76 132 66 TUNTAS 

17 FD 76 66 142 71 TUNTAS 

18 JI 80 72 152 76 TUNTAS 



 

 

 

4
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19 NI 80 83 163 81.5 TUNTAS 

20 KA 48 65 113 56.5 BELUM TUNTAS 

21 KI 80 80 160 80 TUNTAS 

22 LA 88 76 164 82 TUNTAS 

23 NU 72 86 158 79 TUNTAS 

24 PA 72 78 150 75 TUNTAS 

25 PU 62 70 132 66 TUNTAS 

26 RA 58 66 124 62 BELUM TUNTAS 

27 ER 54 68 122 61 BELUM TUNTAS 

28 FA 78 83 161 80.5 TUNTAS 

29 WA 56 88 144 72 TUNTAS 

30 YA 60 72 132 66 TUNTAS 

31 YI 56 75 131 65.5 TUNTAS 

32 ZA 60 66 126 63 BELUM TUNTAS 

33 ZE 72 82 154 77 TUNTAS 

34 NA 72 83 155 77.5 TUNTAS 

35 IQ 70 72 142 71 TUNTAS 

36 AD 80 80 160 80 TUNTAS 

37 RI 54 76 130 65 TUNTAS 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN I 

SERI A  
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN I 

SERI B
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN I 

SERI C 

  



445 

 

 

 

KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN I 

SERI D  
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN II 

SERI A 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN II 

SERI B 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN II 

SERI C 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN II 

SERI D 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN III 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN III 

SERI B 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN III 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN III 

SERI D 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN IV 

SERI A 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN IV 
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KOMIK EDUKASI MATEMATIKA (KOMET) PERTEMUAN IV 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

Guru melaksanakan apersepsi 

 

 

Siswa melengkapi KOMET B 
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Siswa menyampaikan jawaban di depan kelas 

 

 

Guru membimbing diskusi kelompok 

 

 

 

 



460 

 

 

 

 

Siswa mempresentasikan laporan kelompok 

 

 

Laporan kelompok yang ditempelkan pada papan diskusi kelompok 
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SURAT-SURAT PENELITIAN 
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