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ABSTRAK 

Rahayu, Akhirini Agustin. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

melalui Model Pembelajaran TPS dengan Media CD Interaktif pada Siswa 

Kelas IV SDN Gajahmungkur 02. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Trimurtini, S.Pd, M.Pd. 223 halaman. 

Berdasarkan observasi dan refleksi peneliti di kelas IV SDN Gajahmungkur 

02 Semarang menunjukkan bahwa siswa belum aktif saat kegiatan diskusi 

kelompok, ketika diminta mengerjakan soal siswa kurang memahami bagaimana 

penyelesaiannya, guru kurang memanfaatkan ICT sebagai  media pembelajaran. 

Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Adapun solusi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

TPS dengan media CD interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

cara meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SDN 

Gajahmungkur 02 Semarang? Penelitian tindakan kelas ini meliputi tahapan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian dilakukan 

sebanyak 3 siklus dengan tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Subjek penelitian ini 

terdiri dari guru dan siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02. Teknik pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes (observasi dan 

dokumentasi). Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data 

kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) keterampilan guru pada setiap siklus berturut-turut memperoleh rata-

rata skor 30 (sangat baik), 33 (sangat baik), 35,5 (sangat baik); (2) aktivitas siswa 

pada setiap siklus berturut-turut memperoleh rata-rata skor 22,58 (baik), 25,1 

(baik), 27,6 (sangat baik); (3) kualitas iklim pembelajaran pada setiap siklus 

berturut-turut memperoleh rata-rata skor 4 (baik), 7 (sangat baik), 8 (sangat baik); 

(4) kualitas materi pembelajaran pada setiap siklus berturut-turut memperoleh 

rata-rata skor 6 (sangat baik), 8 (sangat baik), 8 (sangat baik); (5) kualitas media 

pembelajaran pada setiap siklus berturut-turut memperoleh rata-rata skor 9 (sangat 

baik), 11 (sangat baik), 12 (sangat baik); (6) hasil belajar siswa pada setiap siklus 

berturut-turut memperoleh nilai rata-rata 68,6 (ketuntasan klasikal 64%); 69 

(ketuntasan klasikal 71%), 77 (ketuntasan klasikal 85,71%). Simpulan dari 

penelitian ini adalah melalui model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika kelas IV SDN 

Gajahmungkur 02 Semarang. Saran yang dapat diberikan adalah pemberian 

motivasi kepada siswa yang lebih beragam, mempertimbangkan volume 

penggunaan media dengan kondisi kelas, pemberian PR atau tugas terkait materi 

yang akan dipelajari, serta pemanfaatan software lain agar pembuatan media CD 

interaktif lebih kreatif dan menarik minat siswa. 

Kata Kunci: CD interaktif, kualitas pembelajaran, matematika, TPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menyatakan bahwa KTSP adalah 

kurikulum operasional yang disusun  oleh dan dilaksanakan di masing-masing 

satuan pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum. Kemudian pelaksanaan KTSP 

merupakan tanggungjawab bersama seluruh unsur satuan pendidikan yakni kepala 

sekolah/madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, dalam 

mengembangkan dan melaksanakan KTSP dibutuhkan daya dukung yang meliputi 

kebijakan satuan pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan 

(Kemendikbud, 2014: 4). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan adalah 

kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Selain standar isi dan standar kompetensi lulusan, 

dalam melaksanakan suatu pembelajaran dibutuhkan adanya standar proses. 
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Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang 

standar proses pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa untuk satuan pendidikan dasar 

dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. 

 Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Tingkat SD/MI yang tercantum 

dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 pada mata pelajaran matematika, 

diharapkan bahwa semua peserta didik mempunyai standar kompetensi, yaitu: (1) 

memahami konsep bilangan bulat dan cacah, operasi hitung dan sifat-sifatnya, 

serta menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari; (2) 

memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari; (3) memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif.  

Memperhatikan hal tersebut, maka diperlukan suatu pembelajaran yang 

berkualitas untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar sarana 

dan prasarana Bab VII pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, 

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

bahan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur 

dan berkelanjutan (Depdiknas, 2005: 82). Sarana pembelajaran yang memadai 

akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. 

Menurut Uno (2012:153), kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik 



3 
 

serta menghasilkan luaran yang baik pula. Dalam hal ini lembaga pendidikan 

mengelola secara optimal semua komponen pembelajaran berupa pendidik, siswa, 

kurikulum, bahan ajar, iklim pembelajaran, media pembelajaran, fasilitas belajar 

dan materi belajar ditata sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan proses 

dan hasil belajar yang optimal.  Menurut Depdiknas (2004: 9) indikator kualitas 

pembelajaran meliputi, yaitu: (1) perilaku pembelajaran dosen atau pendidik guru 

(teacher educator’s behavior); (2) perilaku dan dampak belajar mahasiswa calon 

guru/ siswa(student teacher’s behavior); (3) iklim pembelajaran (learning 

climate); (4) materi pembelajaran; (5) kualitas media pembelajaran; (6) dan sistem 

pembelajaran.  

Praktik di lapangan, menunjukkan masih banyak permasalahan dalam 

dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada pembelajaran matematika. 

Berdasarkan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran 

Matematika oleh Depdiknas (2007: 12) diketahui bahwa dari data hasil 

identifikasi berdasarkan aspek pelaksanaan pembelajaran SD/MI ditemukan 

permasalahan metode pembelajaran di kelas kurang bervariasi, guru cenderung 

selalu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Proses pembelajaran 

matematika kebanyakan masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, upaya 

guru ke arah peningkatan kualitas proses belajar mengajar belum optimal, metode, 

pendekatan dan evaluasi yang dikuasai guru belum beranjak dari pola tradisional, 

dan hal ini berdampak negatif terhadap daya serap siswa yang ternyata masih 

tetap lemah. KBM yang konvensional dengan metode ceramah merupakan cara 

yang paling aman untuk mengejar pencapaian target pembelajaran. Padahal 
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pencapaian kompetensi sebagaimana tertuang dalam SK dan KD memerlukan 

metode dan pendekatan aktif learning yang bervariasi guna meningkatkan 

kemampuan siswa menguasai suatu kompetensi. Selain itu, sumber belajar masih 

terfokus pada buku pegangan belum melibatkan penggunaan ICT dan lingkungan. 

Berdasarkan refleksi awal yang dilakukan antara peneliti dengan 

kolaborator ditemukan bahwa kualitas pembelajaran matematika di SDN 

Gajahmungkur 02 Semarang belum maksimal. Hal ini terbukti dengan 

ditemukannya beberapa masalah, diantaranya dari faktor siswa dan guru. Dari 

faktor siswa, kemandirian siswa dalam mengerjakan soal latihan masih rendah 

karena siswa masih saling tergantung antara satu sama lain dan belum mempunyai 

rasa percaya pada kemampuan diri sendiri, pada saat diskusi kelompok yang 

beranggotakan 3-4 orang siswa, hanya 2-3 orang siswa yang aktif berdiskusi, 

sedangkan anggota kelompok yang lain hanya menyalin pekerjaan teman, bahkan 

ada beberapa yang bermain sendiri. Ketika siswa dihadapkan pada soal-soal 

latihan operasi hitung bilangan bulat, siswa kurang paham bagaimana seharusnya 

menyelesaikan soal walaupun bentuk soal yang sama kerap disajikan dalam buku 

ajar, siswa tidak begitu yakin apakah jawabannya benar atau salah. 

Permasalahan lain ditemukan dari faktor guru, guru hanya menggunakan 

garis bilangan saja sebagai media bantu dan tidak menggunakan alat peraga lain 

untuk menjelaskan pemahaman siswa terhadap konsep operasi hitung bilangan 

bulat. Guru kurang memanfaatkan penggunaan media menggunakan teknologi 

dan informasi (ICT) sebagai media dan sumber belajar, guru hanya memanfaatkan 

buku pegangan sebagai sumber belajar. Materi bilangan bulat yang disampaikan 
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guru kepada siswa dengan pendekatan abstrak, padahal pola pikir siswa kelas 4 

masih berada pada taraf operasi (berpikir) konkrit. Guru kurang memberikan 

bimbingan terhadap siswa secara individu, guru hanya menanyakan pemahaman 

siswa secara klasikal, jika beberapa siswa sudah mengatakan paham maka guru 

menganggap semua siswa paham.  

Permasalahan ini didukung oleh data hasil belajar yang diperoleh pada 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 tentang 

materi operasi hitung bilangan bulat menunjukkan bahwa dari jumlah 14 siswa, 

terdapat 8 siswa (57%) mendapatkan nilai dibawah KKM yang titetapkan sekolah 

yaitu 60 dan hanya 6 siswa (43%) yang sudah mencapai KKM. Data hasil belajar 

tersebut ditunjukkan dengan nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 80, dengan rata-

rata kelas 59,71.  

Melihat data hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran pada mata 

pelajaran matematika kelas IV SDN Gajahmungkur 02, perlu sekali adanya upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yang dapat mendorong 

siswa untuk aktif, kreatif, mandiri, kerjasama dan toleransi dalam pembelajaran. 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan peneliti bersama kolaborator yaitu guru kelas 

IV menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

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

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

inovatif mengutamakan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator 

disamping informator. Selain itu, selama proses pembelajaran matematika 
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diharapkan antusias dan keaktifan siswa meningkat, mengembangkan keaktifan 

siswa dalam diskusi kelompok, mengembangkan keaktifan siswa dalam bertanya 

dan menyampaikan pendapat. Penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif juga akan menumbuhkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran 

matematika sehingga hasil belajar siswa pun akan meningkat. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah menganalisis beberapa model 

pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, 

dan didapat model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut yaitu dengan penerapan model pembelajaran TPS (Think 

Pair Share) dengan media CD Interaktif dalam pembelajaran matematika. Dengan 

menerapkan model pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif maka guru 

akan melibatkan siswa dalam pembelajaran serta dapat menarik minat dan 

perhatian siswa dalam belajar, sehingga diharapkan akan mengurangi sikap apatis 

siswa dalam proses pembelajaran termasuk dalam diskusi kelompok, penerimaan 

terhadap individu lebih besar karena siswa tidak hanya sebagai pendengar tetapi 

siswa akan terlibat dalam permasalahan yang diberikan oleh guru, serta 

pemahaman konsep siswa tentang operasi hitung bilangan bulat lebih mendalam 

dan hasil belajar siswa lebih optimal.  

Menurut Trianto (2011: 61) model TPS atau berpikir berpasangan berbagi 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. TPS dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar dari siswa 

lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan 
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di depan kelas. Selain itu, TPS juga dapat memperbaiki rasa percaya diri dan 

semua siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas. Hamdayama 

(2014: 201) mengemukakan bahwa TPS sebagai salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, dan sharing. Guru 

tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran (teacher oriented), tetapi 

justru siswa dituntut untuk dapat menemukan dan memahami konsep-konsep baru 

(student oriented).  

Penjelasan ketiga tahapan pada model pembelajaran TPS menurut 

Suprijono (2013: 91) yaitu 1) Thinking, pembelajaran diawali dengan guru 

mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh 

peserta didik, guru memberi kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya; 

2) Pairing, guru meminta peserta didik berpasang-pasangan untuk berdiskusi, 

diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah 

dipikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya; 3) Sharing, hasil 

diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan pasangan 

seluruh kelas, diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada 

pengonstruksian pengetahuan secara integratif, peserta didik dapat menemukan 

struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. Kelebihan model pembelajaran TPS 

antara lain: 1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas; 2) memperbaiki 

kehadiran; 3) angka putus sekolah berkurang; 4) sikap apatis berkurang; 5) 

penerimaan terhadap individu lebih besar; 6) hasil belajar lebih mendalam; 7) 

meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi (Hamdayama, 2014: 203-

204).  
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Penggunaan CD Interaktif yang dipadukan dengan model pembelajaran 

TPS ini akan membuat pembelajaran Matematika menjadi lebih menarik, 

sehingga siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Pernyataan tersebut 

ditunjang oleh pendapat Indriana (2011: 116) bahwa CD Interaktif merupakan 

media pengajaran dan pembelajaran yang sangat menarik dan paling praktis 

penyajiannya dengan memanfaatkan komputer. Media komputer dengan 

menggunakan CD ini bersifat interaktif, yang dapat menerima respons balik dari 

anak didik sehingga mereka langsung belajar dan memahami materi pengajaran 

yang telah disediakan, sehingga akan cukup efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia terdapat unsur-

unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks dan grafis. 

CD Interaktif mempunyai kelebihan antara lain bersifat fleksibel, bersifat content-

rich  dan bersifat interaktif. CD Interaktif juga memiliki kekurangan antara lain 

hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan, 

memerlukan peralatan multimedia (komputer) untuk mengaksesnya, 

pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional, dan 

pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama (Azizah, 2010: 1). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martin (2011: 68) 

menunjukkan bahwa melalui sistem pembelajaran kooperatif siswa belajar lebih 

baik melalui kompetitif, kerja kelompok kolaboratif daripada individual dan 

kompetitif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suna (2010: 10) 

menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share maka kemampuan menjumlah bilangan bulat pada kelas IV SD meningkat. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Isnani (2011: 6-7) menunjukkan terdapat 

peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa kelas V SD dalam materi bangun 

ruang melalui penerapan metode Think Pair Share dalam Pembelajaran 

Matematika Berbantuan CD Interaktif. Penerapan model pembelajaran TPS 

dengan media CD Interaktif dapat mendorong siswa aktif dalam pembelajaran 

termasuk dalam diskusi kelompok, motivasi siswa meningkat sehingga hasil 

belajar siswa lebih mendalam, membuat guru menjadi kreatif dan inovatif untuk 

menerapkan model dan media pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, sehingga kualitas pembelajaran akan meningkat. 

Dari ulasan latar belakang tersebut di atas maka peneliti bersama dengan 

kolaborator mengkaji masalah tersebut melalui penelitian tindakan kelas dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model 

Pembelajaran TPS dengan Media CD Interaktif pada Siswa Kelas IV SDN 

Gajahmungkur 02 Semarang.” 

 

1.2 RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, maka 

yang menjadi fokus rumusan masalah yang akan peneliti kemukakan adalah 

“Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa 

kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang?”. 
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Rumusan masalah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika?  

2) Bagaimanakah model pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang?  

3) Bagaimanakah model pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang? 

4) Bagaimanakah model pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas IV SDN Gajahmunkur 02 Semarang? 

5) Bagaimanakah model pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang? 

6) Bagaimanakah model pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

untuk pelajaran matematika? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti akan menggunakan model 

pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran melalui model pembelajaran TPS dengan 

media CD Interaktif adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1  

Langkah-langkah pembelajaran melalui model pembelajaran  

TPS dengan media CD Interaktif 

Langkah-langkah Model 

Pembelajaran TPS  

menurut Hamdayama (2014: 

201-202) 

Langkah-langkah 

Media CD 

Interaktifmenurut 

Rusman (2012: 212) 

Langkah-langkah 

Pembelajaran melalui 

Model Pembelajaran TPS  

dengan Media CD 

Interaktif 

1. Guru menyiapkan kegiatan 

bembelajaran. 

 1. Membuka kegiatan 

pembelajaran 

2. Guru melakukan 

demonstrasi untuk menggali 

konsep awal siswa 

1. Penyajian 

informasi 

2. Pertanyaan dan 

respons 

3. Penilaian respons 

4. Pemberian balikan 

respons 

5. Pengulangan   

2. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui 

CD interaktif 

(Thinking) 

3. Guru menyampaikan 

pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi 

yang disampaikan. 

4. Guru memberi kesempatan 

siswa untuk  berfikir 

mengenai jawaban dari 

permasalahan yang 

disampaikan oleh guru. 

 3. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan siswa 

secara individu. 

(Thinking) 

(Pairing) 

5. Siswa berdiskusi secara 

berpasangan untuk 

mendiskusikan jawaban. 

 4. Siswa dibagi menjadi 

kelompok secara 

berpasang-pasangan. 

5. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang 

telah dipecahkan secara 

individu. 

(Pairing) 

(Sharing) 

6. Siswa mempresentasikan 

jawaban secara individual atau 

kelompok di depan kelas. 

7. Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi terhadap 

hasil pemecahan masalah yang 

telah mereka diskusikan. 

 6. Pemaparan hasil diskusi 

di depan kelas. 

(Sharing) 

7. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok 

 

8. Guru dan siswa membuat 

simpulan dari materi yang telah 

didiskusikan. 

9. Memberi evaluasi 

 8. Guru menutup 

pembelajaran. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah: 

“Mendeskripsikan peningkatan kualitas pembelajaran matematika di SDN 

Gajahmungkur 02 Semarang.” 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif pada 

siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang. 

3. Mendeskripsikan peningkatan kualitas iklim pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang. 

4. Mendeskripsikan peningkatan kualitas materi pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran TPS dengan 

media CD interaktif pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang. 

5. Mendeskripsikan peningkatan kualitas media pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran TPS dengan 

media CD interaktif pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang. 
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6. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran 

matematika. Selain itu, dapat menambah hasanah bagi dunia pendidikan dan 

sumber informasi kepada pendidik dalam mengajar di kelas.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

1. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang model 

pembelajaran yang inovatif.  

2. Guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang 

bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran. 

3. Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. 

4. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga suasana 

belajar lebih bermakna dan menyenangkan. 

5. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan materi pembelajaran 

sehingga penyampaian ilmu lebih mudah. 
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6. Meningkatkan kreativitas guru dalam menciptakan dan mengembangkan media 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga merangsang minat dan 

perhatian siswa untuk belajar. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

1. Meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran matematika. 

2. Meningkatkan kemandirian siswa dalam memecahkan permasalahan 

matematika. 

3. Meningkatkan keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok. 

4. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif memiliki rasa ingin tahu tinggi, perhatian dan 

minat terhadap mata pelajaran matematika. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

1. Model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif dapat memberikan 

kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran yang lebih inovatif 

dan bervariasi, sehingga mutu sekolah dapat meningkat.  

2. Meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada mata pelajaran matematika 

melalui penerapan model pembelajaran yang inovatif serta memaksimalkan 

kinerja guru. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Hamdani (2011:21) belajar adalah suatu perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya, dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Selain itu, belajar akan lebih 

baik jika subjek belajar mengalami atau melakukannya. Jadi, tidak bersifat 

verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-

rangsangan yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Menurut Slameto (2010:2), 

belajar adalah suatu proses dimana diri seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

perubahan perilaku seseorang yang berlangsung secara bertahap sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungan. Seseorang yang melewati 

proses belajar maka pola pikirnya akan berkembang ke arah yang positif. 

2.1.1.2 Prinsip Belajar 

Ada beberapa prinsip belajar menurut Suprijono (2013:4-5) sebagai berikut: 
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1. Prinsip belajar adalah perubahan perilaku yang memiliki ciri-ciri disadari, 

berkesinambungan, bermanfaat sebagai bekal hidup, positif, permanen, 

terarah, dan mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

2. Belajar merupakan proses sistemik yang dinamis, konstruktif, dan organik 

karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.  

3. Belajar merupakan bentuk pengalaman atau hasil dari interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya.  

Oleh karena itu belajar merupakan perubahan perilaku yang memerlukan 

proses yang panjang yang didapatkan dari pengalaman. Sehingga kegiatan belajar 

akan selalu diiringi dengan perubahan tingkah laku. 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Peristiwa belajar yang terjadi pada diri peserta didik dapat diamati dari 

pebedaan perilaku sebelum dan setelah berada di dalam peristiwa belajar. Hal 

tersebut tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang memberikan kontribusi di 

dalamnya. Slameto (2010: 54-72) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. 

2.1.1.3.1 Faktor Intern 

1. Faktor Jasmaniah 

Dalam faktor ini ada dua yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, ia akan cepat lelah, 

kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah 

ataupun ada gangguan-gangguan fungsi alat indera serta tubuhnya. Keadaan cacat 
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tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. 

Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau 

diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya itu. 

2. Faktor Psikologis 

Faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi 

belajar adalah intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan 

kesiapan. 

3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelalahan rohani dapat 

dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

2.1.1.3.2 Faktor Ekstern 

1. Faktor keluarga 

Cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan 

merupakan faktor keluarga yang dapat mempengaruhi belajar anak. 

2. Faktor sekolah 

Metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah merupakan faktor 

sekolah yang mempengaruhi belajar. 
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3. Faktor masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat merupakan faktor dari masyarakat yang berpengaruh 

terhadap belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar ada 2 yaitu faktor intern (dari dalam individu itu sendiri) 

dan faktor ekstern (luar individu) yang berasal dari lingkungan sekitar individu 

seperti keluarga, sekolah, serta masyarakat. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Perbedaan esensiil istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak 

ajar. Pada pengajaran guru mengajar, peserta didik belajar, sementara pada 

pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir 

lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif 

pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya 

untuk mempelajarinya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran 

adalah dialog interaktif dan merupakan proses organik dan konstruktif, bukan 

mekanis seperti halnya pengajaran (Suprijono, 2013: 13). 

Menurut Aqib (2014:66) pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang 

dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif 

dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Pembelajaran efektif belum tentu efisien, karena pembelajaran efisien tidak cukup 

diindikasikan dengan tambahnya informasi baru bagi siswa, tetapi lebih kepada 
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terwujudnya suasana yang nyaman, menyenangkan, menggairahkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan menurut Sani (2013: 41-48) pembelajaran yang efektif tidak 

terlepas dari peran guru yang efektif, keterlibatan peserta didik, dan sumber 

belajar/lingkungan belajar yang mendukung. Kegiatan pembelajaran yang efektif 

pada umumnya meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Berpusat pada peserta 

didik; 2) Suasana demokratis; 3) Variasi metode pembelajaran; 4) Bahan yang 

sesuai dan bermanfaat; 5) Lingkungan yang kondusif; dan 6) Sarana belajar yang 

menunjang 

Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan sainstifik 

setelah siswa berinter aksi dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dan 

sekitarnya (Hamdani, 2011: 23). Pada dasarnya, semua siswa memiliki gagasan 

atau pengetahuan awal yang sudah terbangun dalam wujud skemata. Dari 

pengetahuan awal dan pengalaman yang ada, siswa menggunakan informasi yang 

berasal dari lingkungannya dalam rangka mengonstruksi interpretasi pribadi serta 

makna-maknanya. Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan yang 

relevan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, 

memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Untuk 

membangun makna tersebut, proses belajar mengajar harus berpusat pada siswa. 

Dari beberapa pendapat tentang pembelajaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah proses belajar mengajar dimana guru berperan 

sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas belajar dan peserta didik sebagai 

subjek belajar. Dalam proses pembelajaran harus ada komunikasi yang aktif 
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antara siswa dengan guru. Pembelajaran yang efektif dan efisien harus memenuhi 

syarat-syarat seperti guru yang efektif, keterlibatan peserta didik, dan sumber 

belajar/lingkungan belajar yang mendukung. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011:194) kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu 

atau keefektifan. Efektifitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

yang berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. Sedangkan Menurut Uno (2012:153), kualitas 

pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang baik 

pula. Agar pelaksanaan pembelajaran dan hasilnya baik, maka perbaikan 

pengajaran diarahkan pada pengelolaan proses pembelajaran.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru sehingga menjadikan peserta didik dapat belajar dengan 

optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, diperlukan adanya suatu upaya dalam 

pencapaian dari indikator kualitas pembelajaran. Menurut Depdiknas (2004: 9) 

indikator kualitas pembelajaran meliputi, yaitu: (1) perilaku pembelajaran dosen 

atau pendidik guru (teacher educator’s behavior); (2) perilaku dan dampak belajar 

mahasiswa calon guru/ siswa (student teacher’s behavior); (3) iklim pembelajaran 

(learning climate); (4) materi pembelajaran; (5) kualitas media pembelajaran; (6) 

dan sistem pembelajaran.  
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Dari beberapa indikator tersebut, peneliti memprioritaskan indikator yang 

menyangkut perilaku pembelajaran pendidik yang tercermin dalam keterampilan 

guru, perilaku dan dampak belajar siswa yang mengacu pada aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar. Keenam indikator kualitas pembelajaran tersebut dapat 

dijabarkan lebih rinci sebagai berikut. 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Menurut Hamdani (2011: 79), guru adalah variabel bebas yang 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hal ini karena guru adalah sutradara dan 

sekaligus aktor dalam proses pengajaran. Kompetensi profesional yang dimiliki 

guru sangat dominan mempengaruhi kualitas pembelajaran, baik dalam bidang 

kognitif (intelektual), seperti penguasaan bahan, bidang, sikap, seperti mencintai 

profesinya, dan bidang perilaku, sepserti keterampilan mengajar, penggunaan 

metode-metode pembelajaran, menilai hasil belajar siswa, dan lain-lain. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

pembelajaran yang kreatif, dan menyenangkan, diperlukan berbagai keterampilan. 

Di antaranya adalah keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar. 

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks, 

sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. 

Menurut Rusman (2014:80-92) mengemukakan bahwa keterampilan dasar 

mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan 

keterampilan mengajar, yakni: 
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2.1.3.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga 

akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar (Rusman, 2014: 80). 

Menurut Mulyasa (2013: 85), komponen-komponen yang berkaitan dengan 

membuka pelajaran meliputi: 1) menarik minat peserta didik; 2) membangkitkan 

motivasi; 3) memberi acuan; dan 4) membuat ikatan. 

2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya 

Memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya adalah dengan cara bertanya. Bertanya sangat biasa dilakukan siswa 

dalam tiap kesempatan, untuk itu guru harus mampu memfasilitasi kemampuan 

bertanya siswa untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Mulyasa 

(2013: 70-77), keterampilan bertanya yang perlu dikuasai guru meliputi: 

a) Keterampilan bertanya dasar, mencakup: pertanyaan yang jelas dan singkat, 

pemberian acuan, pemusatan perhatian, pemindahan giliran, penyebaran 

pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan.   

b) Keterampilan bertanya lanjutan, mencakup: pengubahan tuntuntan tingkat 

kognitif, pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, dan peningkatan 

terjadinya interaksi. 

2.1.3.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan 
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dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal dengan prinsip kehangatan, 

keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif 

(Mulyasa, 2013: 77-78). Menurut Hasibuan dkk (2010: 58), ada 6 komponen 

keterampilan memberi penguatan antara lain: 

1. Penguatan verbal, yaitu penguatan yang berupa kata-kata atau kalimat yang 

diucapkan guru seperti: bagus, pintar, baik, hebat, cerdas. 

2. Penguatan gestural, yaitu penguatan berupa gerakan wajah atau anggota 

badan yang dapat memberikan kesan terhadap siswa, bentuk mimik. Misalnya 

mengankat alis, tersenyum, tepuk tangan, anggukan tanda setuju, menaikkan 

ibu jari yang berarti bagus. 

3. Penguatan dengan cara mendekati siswa untuk menyatakan perhatian guru 

terhadap pekerjaan, tingkah laku, atau penampilan siswa. 

4. Penguatan dengan sentuhan, misalnya menepuk pundak siswa, menjabat 

tangan siswa, mengusap rambut siswa. 

5. Penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, misalnya 

meminta siswa membantu temannya bila dia selesai mengerjakan pekerjaan 

terlebih dahulu dengan tepat, siswa diminta memimpin kegiatan, dll. 

6. Penguatan berupa tanda atau benda, berupa komentar tertulis atau karya siswa 

atau hadiah buku tulis, makanan ringan, permen, dll. 

2.1.3.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Peserta didik adalah individu yang unit, heterogen dan memiliki interes 

yang berbeda-beda. Mulyasa (2013: 78) mengungkapkan bahwa mengadakan 

variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, 
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untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias, tekun, dan penuh 

partisipasi. Menurut Hasibuan (2010: 84), komponen keterampilan variasi dalam 

gaya mengajar guru antara lain: 

1. Variasi suara: keras-lemah, tinggi-rendah, besar-kecil suara. 

2. Pemusatan perhatian secara verbal, isyarat, atau dengan menggunakan model. 

3. Kesenyapan sejenak untuk meminta perhatian siswa. 

4. Kontak pandang untuk meningkatkan hubungan dengan siswa. 

5. Gerakan badan dan mimik, perubahan ekspresi wajah, gerakan kepala dan 

badan. 

6. Perubahan posisi guru. 

7. Media dan bahan disa didengar dan dilihat secara jelas. 

2.1.3.1.5 Keterampilan Menjelaskan 

Dalam memberikan penjelasan, guru perlu menggunakan intonasi bahasa 

sesuai dengan materi yang dijelaskan. Pada waktu memberikan penjelasan, 

hendaknya guru memperhatikan gerak-gerik dan mimik peserta didik, apakah 

penjelasan yang diberikan dapat dipahami atau meragukan, menyenangkan atau 

membosankan, dan apakah menarik perhatikan atau tidak (Mulyasa, 2013: 80-82). 

Menurut Hasibuan (2010: 70), komponen keterampilan menjelaskan meliputi: (1) 

merencakanan pembelajaran; (2) menyajikan kejelasan tujuan, bahasa, dan proses 

penjelasan; (3) penggunaan contoh dan ilustrasi; (4) memberikan penekanan; (5) 

pengorganisasian antara teori dan contoh; (6) memberikan balikan. 
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2.1.3.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara berkelompok. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan guru, agar 

diskusi kelompok kecil dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran adalah 

topik yang sesuai, pembentukan kelompok secara tepat, pengaturan tempat duduk 

yang memungkinkan semua peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif.  

Menurut Mulyasa (2013: 89), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing 

diskusi adalah sebagai berikut: (1) Memusatkan perhatian peserta didik pada 

tujuan dan topik diskusi; (2) Memperluas masalah atau urunan pendapat; (3) 

Menganalisis pandangan peserta didik; (4) Meningkatkan partisipasi peserta didik; 

(5) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi; dan (6) Menutup diskusi.  

2.1.3.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Mulyasa (2013: 91), pengelolaan kelas merupakan keterampilan 

guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan 

mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Menurut Hasibuan 

(2010: 83), keterampilan mengelola kelas dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal diantaranya: (1) menunjukkan sikap tanggap; (2) 

membagi perhatian secara merata; (3) memusatkan perhatian kelompok; (4) 

memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas; (5) menegur dengan teguran lisan 

yang efektif; (6) memberi penguatan. 
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2. Keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal diantaranya; (1) memodifikasi tingkah laku; (2) pengelolaan 

kelompok; (3) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah. 

2.1.3.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan  Perorangan. 

Menurut Hasibuan (2010: 77), ada 4 komponen yang  perlu dikuasai guru 

untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan, yaitu: 

1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, meliputi menunjukkan 

kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, memberikan respons 

positif terhadap pemikiran siswa, membangun hubungan saling mempercayai, 

menunjukkan kesiapan membantu siswa tanpa mendominasi, mendengarkan 

pendapat siswa. 

2. Keterampilan mengorganisasi, meliputi memberikan orientasi umum tentang 

tujuan tugas dan masalah yang akan dipecahkan secara jelas, memvariasikan 

ruang kelas, membentuk kelompok, mengoordinasikan materi dengan 

kegiatan, membagi perhatian secara merata, mengakhiri kegiatan dengan 

laporan hasil dan kesimpulan. 

3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

2.1.3.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran 

Rusman (2014: 92) menjelaskan bahwa kegiatan menutup pelajaran 

dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah 

dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 
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keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Mulyasa (2013: 84) menambahkan 

kegiatan menutup pembelajaran dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian 

tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Guru 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) menarik kesimpulan 

mengenai materi yang telah dipelajari; (2) mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran; (3) menyampaikan bahan-

bahan pendalaman yang harus dipelajari; dan (4) memberikan post tes. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keterampilan dasar 

mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui bahan pengajaran 

yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan positif. Dalam 

penelitian ini, indikator keterampilan guru yang sesuai dengan langkah-langkah 

model pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif adalah sebagai berikut: 

1. Membuka kegiatan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran); 

2. Menggunakan media pembelajaran CD interaktif untuk penyampaian materi 

pembelajaran (keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan); 

3. Memberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi untuk dipecahkan 

siswa secara individu (Thinking) (keterampilan bertanya); 

4. Membimbing siswa dalam memecahkan masalah secara individu (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan); 

5. Mengelompokkan siswa secara berpasang-pasangan (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas); 

6. Membimbing siswa berdiskusi secara berpasangan (Pairing) (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil); 
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7. Melakukan refleksi dan mengevaluasi hasil diskusi bersama siswa (Sharing) 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan 

memberi penguatan); 

8. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pelajaran). 

2.1.3.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas merupakan segala kegiatan yang dilakukan baik kegiatan yang 

bersifat fisik maupun nonfisik. Aktivitas siswa merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Sardiman 

(2011:100), aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktifitas itu saling terkait. Sehubungan dengan hal 

itu, anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak 

berpikir. Berpikir pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada 

taraf berbuat. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 

seperti lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. 

Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Visual activities (kegiatan visual), yang termasuk didalamnya misalnya, 

membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, mengamati percobaan, 

mengamati pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities (kegiatan lisan), seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities (kegiatan mendengarkan), sebagai contoh mendengarkan: 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities (kegiatan menulis), seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing activities (kegiatan menggambar), misalnya: menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram. 
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6. Motor activities (kegiatan metrik), yang termasuk di dalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

7. Mental activities (kegiatan mental), sebagai contoh misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emosional activities (kegiatan emosional), seperti misalnya: menaruh minat, 

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

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah 

semua rangkaian kegiatan siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran yang 

mencakup interaksi siswa bagi interaksi fisik maupun mental.  Dalam penelitian 

ini, indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif adalah sebagai berikut: 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (emosional activities) 

2. Memahami penjelasan guru tentang materi melalui CD Interaktif (visual 

activities, motor activities, mental activities) 

3. Memecahkan permasalahan yang diberikan guru secara individu (Thinking) 

(mental activities, writing activities) 

4. Berdiskusi secara berpasangan (Pairing) (oral activities) 

5. Memaparkan hasil diskusi di depan kelas (Sharing) (emosional activities, 

writing activities, visual activities) 

6. Merefleksi hasil diskusi bersama guru (mental activities, oral activities) 

7. Mengikuti kegiatan akhir pembelajaran (oral activities, visual activities, 

writing activities, mental activities ). 

2.1.3.3 Iklim Pembelajaran 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 35) suasana belajar mempunyai 

pengaruh pada kegiatan belajar. Suasana belajar tersebut meliputi kondisi fisik 
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(kondisi gedung, tata ruang kelas, alat-alat belajar) dan suasana pergaulan. Guru 

memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana belajar yang menarik bagi 

siswa. Beberapa komponen dalam menciptakan suasana belajar adalah sebagai 

berikut: 

1) Penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Menciptakan 

dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal berkaitan dengan 

kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dalam mengendalikan pelajaran. 

Komponen tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut, meliputi: (1) guru 

menunjukkan sikap tanggap terhadap perhatian, keterlibatan, ketidakacuhan, 

dan ketidakterlibatan siswa terhadap tugas-tugas di kelas; (2) pemusatan 

perhatian kelompok terhadap tugas-tugas yang dilakukan agar kegiatan siswa 

dalam belajar dapat dipertahankan; (3) pemberian perhatian kepada beberapa 

kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama; (4) pemberian petunjuk-

petunjuk yang jelas dan singkat sehingga tidak terjadi kebingungan pada siswa; 

(5) pemberian penguatan, baik terhadap siswa yang mengganggu maupun 

bersikap wajar; (6) pemberian teguran kepada siswa bila mengganggu proses 

pembelajaran. 

2) Pengendalian kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal harus 

tetap dipertahankan, untuk itu guru harus dapat mencegah hal-hal yang 

mengganggu jalannya proses pembelajaran. Komponen tersebut dapat 

dilakukan dengan cara berikut, meliputi: (1) peningkatan perilaku yang baik 

dengan pemberian penguatan secara sistematis; (2) pengajaran perilaku baru 

dengan contoh dan pembiasaan; (3) mengurangi perilaku buruk dengan 
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pemberian hukuman; (4) mengusahakan terjadinya kerjasama yang baik dalam 

pelaksanaan tugas; (5) pemeliharaan kegiatan-kegiatan kelompok dengan 

menangani konflik yang timbul; (6) menjauhkan benda-benda yang dapat 

mengganggu konsentrasi. 

Berdasarkan beberapa uraian tentang iklim pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa iklim pembelajaran adalah segala sesuatu yang muncul antara guru dan 

siswa atau antara siswa dengan siswa yang mempengaruhi proses belajar 

mengajar agar lebih menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna demi 

terwujudnya semangat siswa dan kreativitas guru lebih baik. Adapun indikator 

iklim pembelajaran dalam penelitian ini adalah: 1) penciptaan dan pemeliharaan 

iklim pembelajaran yang optimal; 2) pengendalian kondisi belajar pada 

pembelajaran dengan model pembelajaran TPS. 

2.1.3.4 Materi Pembelajaran 

Kosasih (2014: 31) menjelaskan bahwa materi pembelajaran dapat berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai siswa terkait kompetensi 

dasar tertentu. Lebih lanjut Kosasih menyebutkan bahwa materi pembelajaran 

dapat berupa banyak hal yang dipandang dapat untuk meningkatkan pengetahuan 

dan atau pengalaman siswa, seperti buku bacaan, buku kerja, tayangan, koran, 

foto, perbincangan langsung, kartu atau juga diskusi antar siswa. Kosasih (2014: 

31), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran 

diantaranya: (1) materi pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan 

(SK, KD, indikator, tujuan pembelajaran); (2) menetapkan materi pembelajaran 

harus serasi dengan urutan tujuan; (3) materi pelajaran disusun dari hal yang 



32 
 

sederhana menuju yang komplek; (4) sifat materi pelajaran ada yang faktual ada 

yang konseptual. 

Menurut Kosasih (2014: 32) kriteria dalam penyeleksian dan pemilihan 

materi pembelajaran sebagai berikut: 

1. Sahih (valid), materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah 

teruji kebenaran dan kasahihannya. 

2. Tingkat Kepentingan atau Kebermanfaatan (Significance), manfaat suatu 

materi pembelajaran memang harus dilihat dari semua sisi, baik secara 

akademis maupun non-akademis.  

3. Menarik Minat (Interest), materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan 

dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut. 

4. Konsistensi (Keajegan), materi pelajaran harus ajeg antara paparan yang satu 

dengan paparan berikutnya, jangan sampai tumpang tindih, terbalik-balik, 

ataupun tertukar, agar tidak terjadi kebingungan pada diri siswa.  

5. Adekuasi (Kecukupan), materi hendaknya cukup memadai dalam membantu 

siswa dalam menguasai suatu kompetensi. Materi tidak boleh terlalu sedikit 

dan tidak boleh terlalu banyak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran 

adalah isi atau bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dari mata pelajaran 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. Adapun indikator materi pembelajaran yang  

berkualitas antara lain: 1) kesesuasian materi dalam pembelajaran matematika 
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dengan model pembelajaran TPS; 2) isi materi pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran TPS. 

2.1.3.5 Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011: 243) media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Kata media berasal dari behasa latin yang 

berbentuk jamak dari medium. Media pendidikan adalah media yang digunakan 

sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Secara umum media mempunyai 

kegunaan, antara lain: 1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas; 2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra; 3) menimbulkan 

gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar; 4) 

memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, 

auditori, dan kinestetiknya (Daryanto, 2013: 5). 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif (Sukiman, 2012: 28). Sedangkan Rifa’i dan Anni (2011: 196) menjelaskan 

bahwa media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan 

peranan strategi pembelajaran. Adapun kualitas media pembelajaran yang baik 

menurut Depdiknas (2004: 9) meliputi menciptakan pengalaman belajar yang 
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bermakna, memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dengan 

siswa, memperkaya pengalaman belajar siswa, mampu mengubah susasana belajar 

sehingga siswa menjadi aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai 

sumber belajar yang ada. 

Menurut Sudjana (2013: 4) dalam memilih media untuk kepentingan 

pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria, sebagai berikut:                

1) ketepatan dengan tujuan pengajaran; 2) dukungan terhadap isi bahan pelajaran; 

3) kemudahan memperoleh media; 4) keterampilan guru dalam menggunakannya; 

5) tersedia waktu untuk menggunakannya; dan 6) sesuai dengan taraf berfikir. 

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah sarana atau wadah yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan 

peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Adapun 

indikator media pembelajaran yang berkualitas diantaranya; 1) kesesuaian media 

CD interaktif dalam pembelajaran; 2) kelengkapan unsur-unsur media CD 

interaktif; 3) keefektifan media CD interaktif. 

2.1.3.6 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang 

mengikuti proses belajar. Tujuan pendidikan bersifat ideal, sedang hasil belajar 

bersifat aktual. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, 

sehingga hasil belajar yang diukur tergantung kepada tujuan pendidikannya. 

Menurut Suprijono (2013: 5-6), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar 
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yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa,  baik yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar 

(Susanto, 2013:5). 

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom dalam Kosasih (2014: 17-27) 

dapat diklasifikasikan kedalam tiga ranah yaitu:  

1) Ranah kognitif terdiri dari enam tingkatan yaitu: 

a) Mengingat (remembering), ditandai oleh kemampuan peserta didik untuk 

mengenali kembali sesuatu objek, ide, prosedur, prinsip, atau teori yang 

pernah diketahuinya dalam proses pembelajaran, tanpa memanipulasikannya 

dalam bentuk atau simbol lain. 

b) Memahami (understanding), ditandai oleh kemampuan peserta didik untuk 

mengerti akan suatu keonsep, rumus, atau fakta-fakta untuk kemudahan 

menafsirkan dan menyatakannnya kembali dengan kata-kata sendiri. 

c) Menerapkan (applying), merupakan kemampuan melakukan atau 

mengembangkan sesuatu sebagai wujud dari pemahaman konsep tertentu. 

d) Menganalisis (analyzing), merupakan kemampuan memisahkan suatu fakta 

atau konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama 

lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. 

e) Mengevaluasi (evaluating), adalah kemampuan di dalam menunjukkan 

kelebihan dan kelemahan sesuatu berdasarkan kriteria atau patokan tertentu. 

f) Mencipta (creating), merupakan kompetensi kognitif paling tinggi. 

Mencipta adalah kemampuan ideal yang seharusnya dimiliki oleh peserta 

didik setelah mempelajari kompetensi tertentu.  

2) Ranah psikomotor meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan 

motorik, dan kemampuan fisik. Ranah psikomotor memiliki 7 kategori dari 

tingkat yang sederhana hingga tingkat rumit, yaitu: 

a) Persepsi, merupakan kemampuan menggunakan saraf sensori di dalam 

menginterpretasikan atau memperkirakan sesuatu. 

b) Kesiapan, merupakan kemampuan untuk mengkondisikan diri baik mental, 

fisik, dan emosi, untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. 

c) Reaksi yang diarahkan (guided respond) berupa kemampuan untuk 

melakukan suatu keterampilan yang kompleks dengan bimbingan guru. 

d) Reaksi natural (mekanisme) sebagai kemampuan untuk melakukan 

kegiatan pada tingkat keterampilan tahap yang lebih rumit, namun masih 

bersifat umum. 

e) Reaksi kompleks, merupakan kemampuan untuk melakukan keahliannya 

dalam melakukan suatu kegiatan. 

f) Adaptasi, merupakan kemampuan mengembangkan keahlian dan 

memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan. 

g) Kreativitas, merupakan kemampuan untuk menciptakan pola baru yang 

sesuai dengan kondisi tertentu. 
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3) Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi. Ranah 

afektif meliputi 5 kategori, yaitu: 

a) Penerimaan, berarti kemampuan untuk menunjukkan perhatian dan 

penghargaan terhadap materi, ide, karya, ataupun keberadaan seseorang. 

b) Penanggapan, merupakan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera berinteraksi dan 

mengambil tindakan atas suatu kejadian. 

c) Penilaian, merupakan kemampuan untuk meninjau baik tidaknya suatu hal, 

keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan. 

d) Pengorganisasian, merupakan kemampuan membentuk sistem nilai dengan 

mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada. 

e) Karakterisasi, merupakan kemampuan untuk menghayati ataupun 

mengamalkan suatu sistem nilai, misalnya nilai kesantunan. 

 

Oleh karena itu dapat disimpulkan, hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang terjadi pada peserta didik setelah melakukan proses belajar yang 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan penilaian hasil belajar siswa ranah kognitif dan afektif. Sehingga 

siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran matematika apabila 

pengetahuan, sikap, pengalaman dan daya pikir siswa mengalami suatu 

peningkatan yang baik. Hasil belajar siswa digunakan oleh guru sebagai acuan 

atau ukuran kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah 

dilakukan, sehingga apabila tujuan pembelajaran tercapai maka dapat dikatakan 

pembelajaran matematika sudah berhasil diterapkan.  

Dari penjelasan keenam komponen kualitas pembelajaran, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan 

dalam mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran dalam memfasilitasi dan 

mengorganisir lingkungan bagi peserta didik. Kualitas pembelajaran dapat dilihat 

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

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 
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2.1.4 Hakikat Matematika 

Matematika merupakan mata pelajaran yang melatih anak untuk berpikir 

rasional, logis, cermat, jujur, dan sistematis. Pola pikir yang demikian perlu 

dimiliki siswa sekolah dasar sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan matematika akan dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga dikatakan sebagai ilmu yang 

mempunyai objek berupa fakta, konsep, dan operasi serta prinsip. Kesemua objek 

tersebut harus dipahami secara benar oleh siswa, karena materi tertentu dalam 

matematika bisa merupakan prasyarat untuk menguasai materi matematika yang 

lain. Selain itu pembelajaran matematika di sekolah dasar mempunyai kedudukan 

yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.  

Menurut Muhsetyo (2011: 1.26), pembelajaran matematika adalah proses 

pemberian pengalaman kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang 

terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika yang dipelajari. Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian 

kompetensi adalah penggunaan strategi pembelajaran matematika, yang sesuai 

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

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

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

dan pemahaman penalaran matematika. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum 2007 mengemukakan pendidikan nasional antara 
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lain bertujuan mewujudkan learning society dimana setiap anggota masyarakat 

berhak mendapatkan pendidikan (education for all) dan menjadi pembelajar 

seumur hidup (longlife education). Empat pilar pendidikan dari UNESCO, yaitu 

learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. 

Implementasi dalam pembelajaran matematika terlihat dalam pembelajaran dan 

penilaian yang sifatnya learning to know (fakta, skills, konsep, dan prinsip), 

learning to do (doing mathematics), learning to be (enjoy mathematics), dan 

learning to live together (cooperative learning in mathematics). 

Dalam mempelajari kecenderungan pembelajaran matematika saat ini, 

penerapan keempat pilar UNESCO, serta pentingnya penguasaan kompetensi 

matematika untuk kehidupan peserta didik, juga telah dikeluarkan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) oleh Pemerintah melalui Permen 23 Tahun 2006. 

Adapun SKL untuk mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

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

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 
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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. 

 Menurut Muhsetyo (2011: 1.26) ada beberapa strategi pembelajaran 

matematika yang konstruktivistik dan dianggap sesuai pada saat ini antara lain: 

1. Pemecahan masalah (problem solving) 

Ciri utama problem solving (pemecahan masalah) dalam matematika 

adalah adanya masalah yang tidak rutin. Masalah ini dirancang agar siswa 

tertantang untuk menyelesaikan. Meskipun pada awalnya mengalami kesulitan 

mengerjakan pemecahan karena tidak ada aturan, prosedur atau langkah-

langkah yang segera dapat digunakan, mereka menjadi terbiasa dan cerdas 

memecahkan masalah setelah mereka memperoleh banyak latihan. 

2. Penyelidikan matematis (Mathetatical investigation) 

Penyelidikan matematis adalah penyelidikan tentang masalah yang dapat 

dikembangkan menjadi model matematika, berpusat pada tema tertentu, 

berorientasi pada kajian atau eksplorasi mendalam, dan bersifat open-ended. 

Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa cooperative learning. 

3. Penemuan terbimbing (Guided discovery) 

Penemuan terbimbing adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mana guru 

membimbing siswa dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis 

sehingga mereka merasa menemukan sesuatu. Apa yang diperoleh siswa 
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bukanlah temuan-temuan baru bagi guru, tetapi bagi siswa dapat mereka 

rasakan sebagai penemuan baru. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami 

proses penemuan, mereka perlu dibimbing antara lain dengan menggunakan 

pengamatan dan pengukuran langsung atau diarahkan untuk mencari hubungan 

dalam wujud “pola” atau bekerja secara induktif berdasarkan fakta-fakta 

khusus untuk memperoleh aturan umum. 

4. Contextuallearning 

Contextual learning adalah pengelolaan suasana belajar yang mengaitkan 

bahan pelajaran dengan situasi dan/atau kehidupan sehari-hari, hal-hal yang 

faktual atau keadaan nyata yang dialami siswa. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah pembelajaran 

yang penting untuk diberikan kepada anak karena merupakan pendidikan dasar 

yang melatih anak untuk berpikir rasional, logis, cermat, jujur, dan sistematis 

yang perlu dimiliki siswa sekolah dasar sebagai bekal dalam kehidupan sehari-

hari. Beberapa strategi pembelajaran matematika yang sesuai untuk saat ini antara 

lain problem solving, mathematical investigation, guided discovery, dan 

contextual learning. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi 

cooperative learning model TPS (Think Pair Share) dengan media CD Interaktif 

dalam pembelajaran matematika. 

2.1.5 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu 

matematika yang diajarkan di pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah 

(SMP, SMA dan SMK). Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu 
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kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan 

karakteristik khususnya antara hakikat anak dengan hakikat matematika. Anak SD 

sedang mengalami perkembangan dalam tingkat berpikirnya. Ini karena tahap 

berpikir mereka masih belum formal, bahkan bukan tidak mungkin siswa SD di 

kelas-kelas rendah  sebagian berpikirnya masih berada pada tahapan pra konkret. 

Di lain pihak, matematika adalah ilmu deduktif, aksiomatik, formal, hirarkis, 

abstrak, bahasa simbol yang padat arti dan semacamnya, sehingga para ahli 

matematika dapat mengembangkan sebuah sistem matematika. Mengingat adanya 

perbedaan karakteristik itu, maka diperlukan adanya kemampuan khusus dari 

seorang guru untuk menjembatani antara dunia anak yang belum berpikir secara 

deduktif untuk dapat mengerti dunia matematika yang bersifat deduktif (Karso, 

2007: 1.4). Matematika bagi siswa SD berguna untuk kepentingan hidup dalam 

lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikirnya, dan untuk mempelajari 

ilmu-ilmu yang kemudian. Kegunaan atau manfaat matematika bagi para siswa 

SD adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi, terutama pada era 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.  

Menurut Piaget dalam Karso (2007: 1.6) dengan teori belajar yang disebut 

teori tingkat perkembangan berpikir anak telah membagi tahapan kemampuan 

berpikir anak menjadi empat tahapan, yaitu tahap sensori motorik (dari lahir 

sampai usia 2 tahun), tahap operasional awal/ praoperasi (usia 2 sampai 7 tahun), 

tahap operasional/ operasi konkret (usia 7 sampai 11 atau 12 tahun) dan tahap 

operasional formal/ operasi formal (usia 11 tahun ke atas). Anak usia SD pada 
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umumnya berada pada tahap berpikir operasional konkret namun tidak menutup 

kemungkingan mereka masih berada pada tahap praoperasi.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika di sekolah dasar adalah proses belajar mengajar matematika yang 

diawali dengan penanaman konsep, kemudian pemahaman konsep dan yang 

terakhir pembinaan keterampilan dengan catatan guru harus mampu 

mengkonkretkan materi yang bersifat abstrak. 

2.1.6 Bilangan Bulat 

Dalam pembelajaran matematika tidak dapat terlepas dari istilah bilangan. 

Bilangan merupakan suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan 

keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Bilangan dalam 

pembelajaran matematika dibedakan menjadi 9, yakni bilangan asli, bilangan 

prima, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, 

bilangan riil, bilangan imajiner, dan bilangan kompleks. Pada penelitian ini, 

peneliti hanya memfokuskan pada bilangan bulat saja.  

Menurut Karso (2007: 6.13-6.14), bilangan bulat merupakan penggabungan 

dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan asli negatif. Bilangan bulat, 

khususnya bilangan bulat negatif diajarkan di SD sebab banyak digunakan dalam 

keseharian. Pembelajaran pengenalan bilangan bulat, cara membaca dan menulis 

lambang bilangan bulat, dan lawan bilangan bulat sebaiknya selalu dimulai 

dengan lingkungan kehidupan sehari-hari seperti maju-mundur, untung-rugi, naik-

turun, simpan-pinjam, kanan-kiri, dan sebagainya. Penggunaan bilangan bulat 

negatif bertujuan agar siswa mampu mengetahui dan memahami pengukuran yang 
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bernilai negatif, seperti pengukuran suhu (temperatur) di daerah kutub, kedalaman 

laut, dan sebagainya. Selain itu pembelajaran materi bilangan bulat bertujuan agar 

siswa mampu menyelesaikan soal-soal terkait dengan operasi hitung pada 

bilangan bulat khususnya pada kelas IV yaitu operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. Banyak persoalan yang muncul pada sistem bilangan 

bulat bagi siswa-siswa sekolah dasar, misalkan mereka akan melakukan operasi 

hitung, seperti: 4 + (–7); (–6) + 9; (–3) – 6; dan sebagainya. Persoalan yang 

muncul dalam kaitannya dengan soal-soal seperti itu, yakni bagaimana 

memberikan penjelasan dan cara memberikan pengertian operasi tersebut secara 

konkrit, pada umumnya siswa dalam berpikir dari hal-hal yang bersifat konkrit 

menuju hal-hal yang bersifat abstrak. 

Menurut Muhsetyo (2007: 1.11), untuk mengenalkan konsep operasi hitung 

bilangan bulat dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: 

1. Tahap pengenalan konsep secara konkret 

2. Tahap pengenalan konsep secara semi konkret atau semi abstrak 

3. Tahap pengenalan konsep secara abstrak. 

Dalam tahap pertama ada dua model peragaan yang dapat dikembangkan, 

yaitu model yang menggunakan pendekatan himpunan (menggunakan alat peraga 

manik-manik), sedangkan kedua menggunakan menggunakan hukum kekekalan 

panjang (menggunakan alat peraga balok garis bilangan atau pita garis bilangan 

atau tangga garis bilangan). Pada tahap kedua, proses pengerjaan operasi 

hitungnya diarahkan menggunakan garis bilangan dan pada tahap ketiga kepada 
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siswa baru diperkenalkan dengan konsep-konsep operasi hitung yang bersifat 

abstrak. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam membelajarkan 

operasi hitung bilangan bulat kepada siswa sekolah dasar, guru harus 

menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi pelajaran, dan membimbing 

siswa agar dapat menggunakan alat peraga sehingga siswa dapat berpikir konkrit 

terhadap materi operasi hitung bilangan bulat serta menjadikan aktif dalam 

pembelajaran. 

2.1.7 Model Pembelajaran TPS 

Menurut Slavin (2014:257) TPS adalah metode sederhana tetapi sangat 

bermanfaat dikembangkan oleh Frank Lyman dari University of Maryland. Ketika 

guru menyampaikan pelajaran kepada kelas, para siswa duduk berpasangan 

dengan timnya masing-masing. Guru memberikan pertanyaan kepada kelas. Siswa 

diminta untuk memikirkan sebuah jawaban dari mereka sendiri, lalu berpasangan 

dengan pasangannya untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban. 

Akhirnya, guru meminta para siswa untuk berbagi jawaban yang telah mereka 

sepakati dengan seluruh kelas.  

Aqib (2014:24) mengemukakan TPS atau berpikir berpasangan berbagi 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau 

diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, 

dan prosedur yang digunakan think-pair-share dapat memberi siswa lebih banyak 
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waktu berpikir, untuk merespon dan saling membantu. Selanjutnya, menurut 

Suprijono (2013:91) TPS memiliki makna sebagai berikut. 

1. Thinking. Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau 

isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan peserta didik. Guru memberi 

kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya. 

2. Pairing. Pada tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. Beri 

kesempatan kepada pasangan-pasangan untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi 

ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui 

intersubjektif dengan pasangannya. 

3. Sharing. Hasil diskusi intersubjektif setiap pasangan hasilnya dibicarakan 

dengan pasangan seluruh kelas. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya 

jawab yang mendorong pada pengonstruksian pengetahuan secara integratif. 

Peserta didik dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

Pendapat Aqib tersebut juga didukung oleh pendapat Hamdayama (2014: 

202-203) yang menyatakan bahwa model pembelajaran tipe TPS terdiri atas lima 

langkah, dengan tiga langkah utama sebagai ciri khas, yaitu tahap pendahuluan 

think, pair, dan share, penghargaan. 

Beberapa kelebihan model pembelajaran TPS menurut Hamdayama (2014: 

203-204) sebagai berikut: 1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas; 2) 

memperbaiki kehadiran; 3) angka putus sekolah berkurang; 4) sikap apatis 

berkurang; 5) penerimaan terhadap individu lebih besar; 6) hasil belajar lebih 

mendalam; dan 7) meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 

Sedangkan beberapa kelemahan model pembelajaran TPS menurut Hamdayama 
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(2014: 204-205) sebagai berikut: 1) tidak selamanya mudah bagi siswa untuk 

mengatur cara berpikir sistematik; 2) lebih sedikit ide yang masuk; 3) jika ada 

perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok yang bersangkutan 

sehingga banyak kelompok yang melapor dan dimonitor; 4) jumlah murid yang 

ganjil beerdampak pada saat pembentukan kelompok, karena ada satu murid tidak 

mempunyai pasangan; 5) jumlah kelompok yang terbentuk banyak; dan 6) 

menggantungkan pada pasangan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik yang terdiri dari 3 langkah 

utama yakni thinking, pairing, sharing. 

2.1.8 Media CD Interaktif 

Hamdani (2011: 243) menyatakan bahwa media adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan media 

pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Aqib 

(2014: 52) menyatakan bahwa jenis dan karakteristik media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Media grafis (simbol-simbol komunikasi visual), meliputi: gambar/foto, sketsa, 

diagram, bagan/chart, grafik/graphs, kartun, poster, peta/globe, papan flanel, 

papan buletin. 



47 
 

2. Media audio (dikaitkan dengan indera pendengaran) seperti, radio dan alat 

perekam pita magnetik. 

3. Multimedia (dibantu proyektor LCD), misalnya file program komputer 

multimedia. 

Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (format file) yang 

berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaksi 

dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan 

untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif 

terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen 

komunikasi. Komponen komunikasi dalam multimedia interaktif (berbasis 

komputer) adalah hubungan antara manusia (sebagai user/pengguna produk) dan 

komputer (software/aplikasi/produk dalam format file tertentu, biasanya dalam 

bentuk CD). 

Menurut Indriana (2011: 116), CD multimedia interaktif merupakan media 

pengajaran dan pembelajaran yang sangat menarik dan paling praktis 

penyajiannya dengan memanfaatkan komputer. Media komputer dengan 

menggunakan CD ini bersifat interaktif, yang dapat menerima respons balik dari 

anak didik sehingga mereka secara langsung belajar dan memahami materi 

pengajaran yang telah disediakan. Dengan cara demikian, media pembelajaran ini 

akan cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Media ini bersifat interaktif 

dan berbentuk multimedia yang memiliki unsur-unsur media secara lengkap, 

seperti sound, animasi, video, teks, dan grafis. 
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CD multimedia interaktif merupakan salah satu media pembelajaran yang 

interaktif. Menurut Munir (2013:110), multimedia interaktif adalah suatu tampilan 

multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi 

menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya (user). 

CD interaktif merupakan media pengajaran yang sangat menarik dan praktis 

penyajiannya dengan memanfaatkan komputer. Media komputer dengan 

menggunakan CD yang bersifat interaktif, yang dapat menerima respon balik dari 

anak didik sehingga mereka langsung belajar dan memahami materi pengajaran 

yang telah disediakan. 

Thorn (dalam Rusman, 2013: 61) mengajukan enam kriteria untuk menilai 

keefektifan multimedia interaktif, yaitu: (1) kemudahan navigasi, sebuah program 

harus dirancang sesederhana mungkin sehingga peserta didik yang belajar tidak 

perlu belajar komputer terlebih dahulu; (2) kandungan kognisi; (3) pengetahuan 

dan presentasi informasi, kedua kriteria ini adalah untuk menilai isi dari program 

itu sendiri, apakah telah memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik atau 

belum; (4) integrasi media di mana media harus mengintegrasikan aspek dan 

keterampilan yang harus dipelajari. 

Menurut Azizah (2010: 1), kelebihan CD Interaktif antara lain: 1) bersifat 

fleksibel, pengguna dapat memilih materi sesuai dengan keinginan maupun 

penggunaan waktu kapan akan digunakan; 2) bersifat content-rich, menyediakan 

informasi yang cukup banyak sesuai dengan materi yang disajikan; 3) bersifat 

interaktif, adanya komunikasi dua arah antara media dengan pengguna; 4) 

menambah pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah materi pelajaran 
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yang disajikan CD interaktif; 5) tampilan audio visual yang menarik. Sedangkan 

kekurangan media CD interaktif yaitu hanya akan berfungsi untuk hal-hal 

sebagaimana yang telah diprogramkan, memerlukan peralatan multimedia 

(komputer) untuk mengaksesnya, pengembangannya memerlukan adanya tim 

yang profesional, dan pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa CD interaktif adalah 

multimedia berbasis komputer yang menggabungkan semua media yang terdiri 

dari teks, grafis, foto, video, animasi, numerik, narasi dan interaktifitas yang 

diprogramkan berdasarkan teori pembelajaran dan dikemas dalam bentuk piringan 

CD.  

2.1.9 Langkah Pembelajaran TPS dengan Media CD Interaktif dalam 

Pembelajaran Matematika 

Sebuah kelas dikatakan menggunakan model pembelajaran TPS dengan 

media CD interaktif, jika menetapkan komponen utama pembelajaran efektif ini 

dalam pembelajarannya. Penerapan model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Membuka kegiatan pembelajaran. 

2. Penyampaian materi pembelajaran melalui CD interaktif. 

3. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi untuk 

dipecahkan siswa secara individu. (Thinking) 

4. Siswa dibagi menjadi kelompok secara berpasang-pasangan. 

5. Setiap pasangan mendiskusikan jawaban hasil pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu. (Pairing) 
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6. Pemaparan hasil diskusi di depan kelas. (Sharing) 

7. Siswa bersama guru merefleksi dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok 

8. Guru menutup pembelajaran. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan menggunakan model pembelajaran 

TPS dengan media CD Interaktif dalam pembelajaran. Adapun beberapa 

penelitian tersebut adalah:  

 Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2014: 8) dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar pada Pembelajaran Matematika dengan Model 

Kooperatif Thing Pair Share Kelas V” menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

model kooperatif tipe Think Pair Share, kemampuan guru merencanakan 

pembelajaran penjumlahan pecahan meningkat, kemampuan guru melaksanakan 

pembelajaran penjumlahan pecahan meningkat, nilai hasil belajar siswa pada 

pembelajaran penjumlahan pecahan meningkat. Peneliti menyarankan bahwa guru 

sebaiknya membagi atau memasangkan siswa dengan mempertimbangkan 

kemampuan akademik siswa, guru sebaiknya selalu memantau siswa dalam 

pembelajaran dan memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk mengerjakan 

masalah atau soal yang diberikan, guru sebaiknya memberikan kesempatan lebih 

kepada siswa yang memiliki kemampuan akademik kurang untuk lebih 

menonjolkan diri maju ke depan kelas untuk membahas soal yang telah diberikan, 
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dan guru sebaiknya memberi bimbingan kepada siswa yang kurang secara 

individu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Isnani (2011: 9) dengan judul “Keefektifan 

Metode Think Pair Share dalam Pembelajaran Matematika Berbantuan CD 

Interaktif Materi Bangun Ruang Kelas V” menunjukkan bahwa keaktifan siswa 

dalam pembelajaran meningkat, hasil rata-rata keterampilan proses belajar 

meningkat, dan hasil prestasi belajar kelas eksperimen meningkat secara uji 

statistik adalah tuntas, ada pengaruh positif keaktifan dan keterampilan proses 

bahwa rataan prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. 

Hasil tersebut menunjukkan pembelajaran adalah efektif. Kendala yang dialami 

selama penelitian antara lain tidak mudah bagi guru untuk menerapkan metode 

Think Pair Share berbantuan CD interaktif pada pertemuan awal, karena 

merupakan hal yang tidak biasa bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, 

diskusi kelompok dan presentasi hasil kelompok. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadlah (2014: 9) dengan judul 

“Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share di Kelas V SD” ditemukan 

masalah rendahnya motivasi belajar siswa pada materi pokok peristiwa alam 

beserta dampaknya. Dengan penerapan model pembelajaran Think Pair Share 

pada materi pokok peristiwa alam beserta dampaknya disimpulkan bahwa (1) 

penerapan model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa karena dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan ide atau pikiran masing-masing serta belajar aktif bersama teman 
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kelompoknya sehingga siswa dapat meningkatkan peranan mereka baik secara 

individual maupun kelompok, (2) pembelajaran dengan menggunakan Think Pair 

Share siswa berpikir sendiri terlebih dahulu kemudian didiskusikan dengan 

pasangan sehingga siswa telah mempunyai bahan untuk dibawa dalam diskusi 

kelompok. Dengan demikian siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran 

serta dapat mengurangi kejenuhan dan kemalasan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPA. Adapun faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum 

siapnya siswa menghadapi situasi pembelajaran yang baru diterapkan oleh 

peneliti, belum siapnya siswa melakukan suatu tindakan tanpa diminta oleh 

peneliti, dan ada beberapa siswa yang masih belum siap menghadapi perubahan 

dalam gaya mengajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widiantara (2014:8) dengan judul 

“Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Berbantuan Media Visual Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD”. Pada pengamatan awal 

menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran lebih didominasi penggunaan metode ceramah, 

sehingga menyebabkan siswa kurang berminat dalam proses pembelajaran. Maka 

perlu diberikan inovasi pembelajaran yang mampu menciptakan situasi 

pembelajaran menyenangkan dan merangsang minat siswa untuk lebih antusias 

dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan media visual. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara 

siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan 
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media visual dengan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. 

Rata-rata hasil belajar matematika siswa yang dibelajarkan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih tinggi dari pada menggunakan model 

pembelajran konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andriastuti (2014: 10) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN 

Jajartunggal 1/450 Surabaya bahwa penerapan model pembelajaran tipe TPS pada 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Aspek yang menonjol peningkatannya adalah aspek memberikan 

respon terhadap umpan balik dari guru, hal ini disebabkan karena siswa semakin 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Selain peningkatan hasil belajar pada 

ranah kognitif, juga ada peningkatan hasil belajar ranah afektif dan psikomotor, 

pada ranah afektif siswa sudah lebih mampu bekerjasama dalam mengerjakan 

tugas kelompok, berani maju, berani mengutarakan pendapat serta mampu 

menghargai pendapat temannya. Sedangkan pada ranah psikomotor ditunjukkan 

dengan keterampilan menempel gambar sesuai dengan isntruksi, 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara mandiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Juniari (2013: 12) dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS terhadap Hasil Belajar Perkalian dan 

Pembagian Pecahan pada Siswa Kelas V SD” diawali dengan penemuan masalah 

yaitu guru masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran dan 

kurangnya variasi media menjadikan hasil belajar siswa rendah. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan hasil belajar perkalian dan 

pembagian pecahan pada siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dengan siswa yang dibelajarkan dnegan model pembelajaran 

konvensional (        = 2,116  >       = 1,67).  

Penelitian yang dilakukan oleh Suna (2010: 10) pada siswa kelas IV SDN 

21 Limboto Kabupaten Gorontalo dengan judul Meningkatkan Kemampuan 

Menjumlah Bilangan Bulat melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 

Pair Share pada Siswa Kelas IV SDN 21 Limboto Kabupaten Gorontalo 

menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan selama 2 siklus. Setiap siklus melalui 4 

tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta analisis 

dan refleksi. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas pada pembelajaran siklus I menunjukkan bahwa dari 24 siswa yang 

dikenakan tindakan hanya 16 atau 67% yang memperoleh nilai 70 ke atas, 

sedangkan pada pembelajaran siklus II meningkat, dimana siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas berjumlah 20 orang atau 83%. Dari hasil penelitian 

tindakan yang dilakukan maka disimpulkan bahwa dengan melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share kemampuan menjumlah bilangan 

bulat pada kelas IV SDN 21 Limboto Kabupaten Gorontalo meningkat. 

Penelitian menggunakan media pembelajaran CD interaktif dilaksanakan 

oleh Suprayitno (2010: 12) dengan judul “Penggunaan Media CD Interaktif untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas IV SD N Sayung 03 Demak” 
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menunjukkan bahwa pada siklus I diperoleh presentase keterampilan guru 62,5% 

kategori cukup, siklus II meningkat menjadi 84% dengan kategori baik, pada siklus 

III meningkat menjadi 94% dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa, pada 

siklus I presentase aktivitas siswa 68% kategori cukup, siklus II meningkat 

menjadi 78% kategori baik, sedangkan pada siklus III aktivitas siswa 86% dengan 

kategori sangat baik. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus 

I diperoleh nilai rata-rata 54,16 dengan presentase ketuntasan 37%, siklus II nilai 

rata-rata meningkat menjadi 61,25 dengan presentase ketuntasan 58%, pada siklus 

III nilai rata-rata meningkat 80,4 dengan presentase ketuntasan 92%. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media CD interaktif dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD N Sayung 03 Demak.  

Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat diperoleh beberapa kendala yang 

dihadapi para peneliti dalam menerapkan model pembelajaran TPS maupun 

penggunaan media pembelajaran CD interaktif, diantaranya yaitu belum siapnya 

siswa menghadapi situasi pembelajaran yang baru diterapkan oleh peneliti, belum 

siapnya siswa melakukan suatu tindakan tanpa diminta oleh peneliti, dan ada 

beberapa siswa yang masih belum siap menghadapi perubahan dalam gaya 

mengajar. Selain itu, guru belum optimal dalam  membagi atau memasangkan 

siswa dengan mempertimbangkan kemampuan akademik siswa, guru belum 

optimal selalu memantau siswa dalam pembelajaran dan memberi waktu yang 

cukup kepada siswa untuk mengerjakan masalah atau soal yang diberikan, guru 

belum memberikan kesempatan lebih kepada siswa yang memiliki kemampuan 

akademik kurang untuk lebih menonjolkan diri maju ke depan kelas untuk 
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membahas soal yang telah diberikan, dan guru belum sepenuhnya memberi 

bimbingan kepada siswa yang kurang secara individu. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk memperbaiki 

kendala-kendala dalam penerapan model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan model dan media tersebut 

dalam pembelajaran sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta agar 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Salah satu caranya 

yaitu dalam membagi atau memasangkan siswa dengan mempertimbangkan 

kemampuan akademik siswa adalah dengan undian, sehingga pembagian 

kelompok heterogen. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Mata pembelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir 

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

belajar siswa pada pembelajaran matematika materi operasi hitung bilangan bulat 

masih tergolong rendah karena pembelajaran matematika di SDN Gajahmungkur 

02 belum optimal. Siswa belum mampu memahami materi pembelajaran 

matematika. Konsentrasi siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

masih kurang. Siswa kurang aktif saat diskusi kelompok. Hal ini menjadikan 

proses KBM berpusat pada guru karena siswa terlalu pasif saat pembelajaran. 

Ketika siswa dihadapkan pada soal-soal latihan operasi hitung bilangan bulat, 

siswa kurang paham bagaimana seharusnya menyelesaikan soal walaupun bentuk 
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soal yang sama kerap disajikan dalam buku ajar, siswa tidak begitu yakin apakah 

jawabannya benar atau salah. Penggunaan media menggunakan teknologi dan 

informasi (ICT) yang kurang sehingga siswa kurang antusias untuk belajar, siswa 

hanya menggunakan buku pegangan sebagai sumber belajar. 

Salah satu model yang dikembangkan dan diharapkan  dapat membantu 

siswa dalam belajar matematika pada materi pokok operasi hitung bilangan bulat 

yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah model pembelajaran 

TPS dengan media CD interaktif. Penggunaan model TPS dan media CD 

interaktif pada pembelajaran matematika maka guru akan melibatkan siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan perhatian siswa, serta pemahaman 

konsep siswa tentang operasi hitung bilangan bulat dan hasil belajar siswa akan 

meningkat.  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

Kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang masih rendah, ditandai 

dengan 

Pelaksanaan Tindakan Melalui Model Pembelajaran TPS dengan Media CD Interaktif 

Langkah-langkah: 

 

1. Membuka kegiatan pembelajaran. 

2. Penyampaian materi pembelajaran melalui CD interaktif. 

3. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi untuk dipecahkan siswa secara individu. 

(Thinking) 

4. Siswa dibagi menjadi kelompok secara berpasang-pasangan. 

5. Setiap pasangan mendiskusikan hasil pemikiran yang telah dipecahkan secara individu. (Pairing) 

6. Pemaparan hasil diskusi di depan kelas. (Sharing) 

7. Guru menutup pembelajaran  

Kualitas pembelajaran 

 

1. Meningkatnya keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

2. Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

3. Meningkatnya kualitas iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

4. Meningkatnya kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

5. Meningkatnya kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

6. Meningkatnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika 

 

Kondisi Sebelum Pelaksanaan Tindakan 

 

1. Guru kurang memanfaatkan penggunaan media menggunakan teknologi dan informasi sebagai media dan sumber 

belajar. 

2. Guru kurang memberi bimbingan terhadap siswa secara individu, guru hanya menanyakan pemahaman siswa 

secara klasikal. 

3. Saat diskusi kelompok yang beranggotakan 3-4 orang, hanya 2-3 orang siswa yang aktif berdiskusi, dan anggota 

yang lain pasif. 

4. Ketika siswa dihadapkan pada soal-soal latihan operasi hitung bilangan bulat, siswa kurang paham bagaimana 

seharusnya menyelesaikan soal walaupun bentuk soal yang sama kerap disajikan dalam buku ajar, siswa tidak 

begitu yakin apakah jawabannya benar atau salah. 

5. Hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi operasi hitung bilangan bulat masih rendah, dari 14 siswa 

hanya 5 siswa (36%) yang sudah mencapai KKM yaitu 60, sedangkan 9 siswa lainnya belum mencapai KKM. 

Kondisi Sesudah Pelaksanaan Tindakan 

 

1. Guru dapat memanfaatkan media teknologi dan informasi sebagai media dan sumber belajar siswa. 

2. Siswa aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun mental. 

3. Dengan diskusi yang dilakukan secara berpasangan menjadikan siswa lebih aktif dalam diskusi. 

4. Saat dihadapkan pada soal-soal latihan, siswa dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. 

5. Hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi operasi hitung bilangan bulat meningkat. 

Kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang dapat meningkat 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2010: 110). Sedangkan Mulyasa (2011: 63) mengungkapkan hipotesis 

tindakan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, sebagai 

alternatif tindakan yang telah dipilih untuk diteliti melalui penelitian tindakan 

kelas. 

Berdasarkan uraian pada kajian teori, kajian empiris, serta kerangka 

berpikir, maka hipotesis dalam penelitian tindakan ini adalah melalui model 

pembelajaran TPS dengan media CD Interaktif maka keterampilan guru, aktivitas 

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

pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika siswa kelas 

IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Secara garis besar, prosedur penelitian tindakan kelas dibagi menjadi empat 

tahapan yaitu: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pengamatan; dan 4) refleksi 

(Arikunto, 2010: 16). Menurut Supardi (2010: 104), daur ulang dalam penelitian 

tindakan diawali dengan perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan 

(action), mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation 

and evaluation), dan melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai 

perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan), 

sebagaimana gambar berikut. 

 

Gambar 3.1  Spiral penelitian tindakan kelas (Hopkins, 1993 dalam Supardi, 2010: 105) 
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3.1.1 Perencanaan (Planning) 

Menurut Arikunto (2010: 17), dalam tahap menyusun rancangan tindakan 

peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

Dalam tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan kolaborasi dengan guru kelas untuk menyususn identifikasi 

masalah dengan melaksanakan observasi untuk mendapatkan data dan 

kemudian dibuat alternatif pemecahan masalahnya. 

2. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan 

menentukan indikator mata pelajaran matematika bersama kolaborator. 

3. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif. 

4. Menyiapkan media CD interaktif. 

5. Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar kerja siswa, dan lembar 

kerja kelompok. 

6. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran. 

7. Menyiapkan alat dokumentasi untuk merekam proses pembelajaran dan pada 

saat pelaksanaan model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. 
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3.1.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Menurut Arikunto (2010: 18), pelaksanaan tindakan dari penelitian tindakan 

adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, 

yaitu mengenakan tindakan di kelas. Hal yang harus diingat dalam tahap 

pelaksanaan adalah peneliti harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah 

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

Dalam pelaksanaan tindakan peneliti melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. Peneliti 

bersama dengan kolaborator berperan dalam melakukan pengamatan dalam 

pelaksanaan tindakan atau kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan tindakan 

penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, dimana setiap siklus terdiri dari dua 

kali pertemuan.  

3.1.3 Pengamatan (Observing) 

Menurut Arinkunto (2010:19), tahap pengamatan adalah kegiatan 

pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Pada tahap pengamatan/observasi 

peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan 

terjadi selama tindakan berlangsung. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan 

sedang berjalan, jadi kedua tahap berjalan dalam waktu yang sama. 

Kegiatan pengamatan dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat 

untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, dan media pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

TPS dengan media CD interaktif. Peneliti menggunakan lembar observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 
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media pembelajaran, data dokumen, dan video dalam pengumpulan data-data di 

lapangan. 

3.1.4 Refleksi  

Menurut Suhardjono  (2010: 80), tahap refleksi dilakukan untuk mengkaji 

secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah 

terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sistesis, dan penilaian 

terhadap hasil pengamatan tindakan yang dilakukan. Peneliti bersama kolaborator 

menelaah proses pembelajaran yaitu tentang keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar 

pencapaian indikator pada siklus pertama. Peneliti bersama kolaborator juga 

menelaah kekurangan yang ada pada siklus sebelumnya untuk merancang 

perbaikan dan tindak lanjut pada siklus berikutnya. Jika masih banyak masalah 

yang belum teratasi, maka perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi dalam 

refleksi ditentukan apakan penelitian itu harus berhenti atau terus dilakukan. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Siklus adalah satu 

putaran kegiatan beruntun, yang kembali ke langkah semula. Dalam siklus 

penelitian terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Jadi, 

satu siklus adalah dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang 

tidak lain adalah evaluasi (Arikunto, 2010: 20). 
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Tabel 3.1  

Perencanaan Siklus 

Kelas/Semester IV (Empat) / 2 (Genap) 

Mata Pelajaran Matematika 

SK/KD Standar Kompetensi 

Bilangan  

5.Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

5.4 Melakukan operasi hitung campuran 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan  

Tahap perencanaan meliputi: 

1) Mengkaji Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan indikator pembelajaran. 

2) Menyusun RPP matematika SD kelas IV dengan materi operasi penjumlahan 

bilangan bulat. 

3) Mempersiapkan dan memperdalam materi penjumlahan bilangan bulat. 

4) Menyiapkan media pembelajaran berupa CD interaktif. 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa, lembar kerja kelompok dan soal evaluasi. 

6) Menyiapkan lembar observasi dan dokumentasi untuk mengamati keterampilan 

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

pembelajaran yang digunakan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat untuk pembelajaran dalam siklus 1. Siklus 

1 terdiri dari dua pertemuan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran 

sebagai berikut: 
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Pertemuan 1 (105 menit) 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi kepada siswa, “Anak-anak, siapa yang tahu tentang 

bilangan bulat?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Hari ini kita akan belajar tentang 

penjumlahan bilangan bulat. Ibu harap setelah melakukan pembelajaran ini, 

kalian mampu menjelaskan konsep bilangan bulat, melakukan operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat, dan menggambarkan garis bilangan penjumlahan 

bilangan bulat.” 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

5) Guru membentuk kelompok 4 kelompok kecil dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. 

6) Setiap kelompok disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif. (Eksplorasi) 

7) Siswa mengoperasikan dan memahami materi materi dalam CD interaktif. 

(Eksplorasi) 

8) Guru memberikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat untuk dipecahkan secara individu. (Elaborasi) 

9) Siswa memecahkan permasalahan yang diberikan guru dengan batasan waktu 

yang sudah ditentukan (±10 menit). (Elaborasi) 

10) Guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah secara individu. 

11) Siswa dibagi menjadi kelompok diskusi secara berpasang-pasangan. 
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12) Guru mengkondisikan siswa untuk duduk sesuai dengan pasangan yang telah 

ditentukan. (Eksplorasi) 

13) Setiap pasangan diskusi diminta untuk mendiskusikan hasil pemikiran secara 

individu mengenai permasalahan yang telah diberikan guru sebelumnya yaitu 

tentang penjumlahan bilangan bulat. (Elaborasi) 

14) Siswa diminta berdiskusi untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat 

dengan garis bilangan. (Elaborasi) 

15) Guru membimbing siswa dalam berdiskusi. 

16) Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. (Elaborasi) 

17) Guru bersama siswa membahas pemaparan hasil diskusi di depan kelas apakh 

sudah benar atau belum. 

18) Guru memberikan penguatan materi dan apresiasi/penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar. 

(Konfirmasi) 

19) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

20) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 

21) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

22) Guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

23) Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin do’a setelah belajar 

kemudian mengakhiri pembelajaran dengan memberikan salam kepada siswa. 
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Pertemuan 2 (70 menit) 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi kepada siswa, “Anak-anak, pada pertemuan lalu 

kalian telah mempelajari bilangan bulat. Masih ingatkah kalian bilangan bulat 

terdiri dari bilangan apa saja? Kalian juga telah belajar tentang penjumlahan 

bilangan bulat dengan garis bilangan. Masih ingatkah kalian?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Hari ini kita akan belajar tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Ibu harap 

setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat memecahkan permasalahan 

yang berhubungan dengan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, kalian 

dapat membuktikan kebenaran operasi hitung penjumlahan bilangan bulat 

dengan kartu bilangan, dan dapat membuat kalimat matematika yang 

berhubungan dengan operasi penjumlahan bilangan bulat.” 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

5) Guru membentuk kelompok 4 kelompok kecil dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. 

6) Setiap kelompok disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif. (Eksplorasi) 

7) Siswa mengoperasikan dan memahami materi materi dalam CD interaktif 

(Eksplorasi) 

8) Guru memberikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat untuk dipecahkan secara individu. (Elaborasi) 



68 
 

9) Siswa memecahkan permasalahan yang diberikan guru dengan batasan waktu 

yang sudah ditentukan (±10 menit). (Elaborasi) 

10) Guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah secara individu. 

(Eksplorasi) 

11) Siswa dibagi menjadi kelompok diskusi secara berpasang-pasangan. 

12) Guru mengkondisikan siswa untuk duduk sesuai dengan pasangan yang telah 

ditentukan. (Eksplorasi) 

13) Setiap pasangan diskusi diminta untuk mendiskusikan hasil pemikiran secara 

individu mengenai permasalahan yang telah diberikan guru sebelumnya yaitu 

tentang penjumlahan bilangan bulat. (Elaborasi) 

14) Siswa diminta berdiskusi untuk membuktikan kebenaran operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat. (Elaborasi) 

15) Guru membimbing siswa dalam berdiskusi. (Eksplorasi) 

16) Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

17) Guru bersama siswa membahas pemaparan hasil diskusi di depan kelas 

apakah sudah benar atau belum. (Konfirmasi) 

18) Guru memberikan penguatan materi dan apresiasi/penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar. 

19) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

20) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 

21) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 
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22) Guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

23) Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdo’a kemudian 

mengakhiri pembelajaran dengan memberikan salam kepada siswa. 

24) Guru melakukan penilaian dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

3.2.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan kolaborator. Observasi dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, yaitu peneliti dan 

kolaborator melihat dan mengamati secara langsung kemudian mencatat segala 

sesuatu yang terjadi selama kegiatan pembelajaran yang meliputi: 

1)  Melakukan pengamatan keterampilan guru, baik dalam penyajian materi, 

menggunakan media CD interaktif, serta menciptakan iklim pembelajaran yang 

menunjang dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran TPS 

dengan media CD interaktif pada siklus I. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif pada siklus I. 

3.2.1.4 Refleksi  

Setelah observasi dilakukan, maka dilakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran 

TPS dengan media CD interaktif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

pada siklus I. Kegiatan refleksi dalam siklus I meliputi: 
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1) Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan dampak dari tindakan pada 

siklus 1. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus I 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1. 

4) Merencanakan pelaksanaa tindak lanjut untuk pelaksanaan pada siklus 2. 

5) Hasil refleksi digunakan untuk memperbaiki kinerja dan melakukan revisi 

terhadap perencanaan yang akan dilakukan pada siklus II. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan  

1) Mengkaji Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan indikator pembelajaran. 

2) Menyusun RPP matematika SD kelas IV dengan materi operasi pengurangan 

bilangan bulat. 

3) Mempersiapkan dan memperdalam materi pengurangan bilangan bulat. 

4) Menyiapkan media pembelajaran berupa CD interaktif. 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa, lembar kerja kelompok dan soal evaluasi. 

6) Menyiapkan lembar observasi dan dokumentasi untuk mengamati keterampilan 

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

pembelajaran dalam pembelajaran matematika. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat untuk pembelajaran dalam siklus II. Siklus 
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II terdiri dari dua pertemuan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran 

sebagai berikut: 

Pertemuan 1 (105 menit) 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi kepada siswa, “Anak-anak, pada pertemuan 

sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. 

Apakah kalian masih ingat contoh penjumlahan bilangan bulat dalam 

kehidupan sehari-hari?” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Hari ini kita akan belajar tentang 

pengurangan bilangan bulat. Ibu harap setelah melakukan pembelajaran ini, 

kalian dapat membaca operasi penjumlahan pada garis bilangan, melakukan 

operasi hitung pengurangan bilangan bulat, dan menggambarkan garis bilangan 

pengurangan bilangan bulat.” 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

5) Guru membentuk kelompok 4 kelompok kecil dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. 

6) Setiap kelompok disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif. (Eksplorasi) 

7) Siswa mengoperasikan dan memahami materi materi dalam CD interaktif. 

(Eksplorasi) 

8) Guru memberikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat untuk dipecahkan secara individu. (Elaborasi) 
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9) Siswa memecahkan permasalahan yang diberikan guru dengan batasan waktu 

yang sudah ditentukan (±10 menit). (Elaborasi) 

10) Guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah secara individu. 

(Eksplorasi) 

11) Siswa dibagi menjadi kelompok diskusi secara berpasang-pasangan. 

12) Guru mengkondisikan siswa untuk duduk sesuai dengan pasangan yang telah 

ditentukan. (Eksplorasi) 

13) Setiap pasangan diskusi diminta untuk mendiskusikan hasil pemikiran secara 

individu mengenai permasalahan yang telah diberikan guru sebelumnya yaitu 

tentang pengurangan bilangan bulat. (Elaborasi) 

14) Siswa diminta berdiskusi untuk menentukan hasil pengurangan bilangan bulat 

dengan garis bilangan. (Elaborasi) 

15) Guru membimbing siswa dalam berdiskusi. (Eksplorasi) 

16) Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

17) Guru bersama siswa membahas pemaparan hasil diskusi di depan kelas 

apakah sudah benar atau belum. (Konfirmasi) 

18) Guru memberikan penguatan materi dan apresiasi/penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar. 

19) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

20) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 

21) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 
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22) Guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

23) Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdo’a kemudian 

mengakhiri pengajaran dengan memberikan salam kepada siswa. 

Pertemuan 2 (70 menit) 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi kepada siswa, “Anak-anak, pada pertemuan lalu 

kalian telah mempelajari pengurangan bilangan bulat. Masih ingatkah kalian? 

Coba tentukan berapa  hasil dari 15 – (5)!” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Hari ini kita akan belajar tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat. Ibu harap 

setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat memecahkan permasalahan 

yang berhubungan dengan operasi hitung pengurangan bilangan bulat, kalian 

dapat membuktikan kebenaran operasi hitung pengurangan bilangan bulat 

dengan kartu bilangan, dan dapat membuat kalimat matematika yang 

berhubungan dengan operasi pengurangan bilangan bulat”. 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

5) Guru membentuk kelompok 4 kelompok kecil dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. 

6) Setiap kelompok disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif. (Eksplorasi) 

7) Siswa mengoperasikan dan memahami materi materi dalam CD interaktif 

(Eksplorasi) 
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8) Guru memberikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat untuk dipecahkan secara individu. (Elaborasi) 

9) Siswa memecahkan permasalahan yang diberikan guru dengan batasan waktu 

yang sudah ditentukan (±10 menit). (Elaborasi) 

10) Guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah secara individu. 

(Eksplorasi) 

11) Siswa dibagi menjadi kelompok diskusi secara berpasang-pasangan. 

12) Guru mengkondisikan siswa untuk duduk sesuai dengan pasangan yang telah 

ditentukan. (Eksplorasi) 

13) Setiap pasangan diskusi diminta untuk mendiskusikan hasil pemikiran secara 

individu mengenai permasalahan yang telah diberikan guru sebelumnya yaitu 

tentang pengurangan bilangan bulat. (Elaborasi) 

14) Siswa diminta berdiskusi untuk membuktikan kebenaran operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat. (Elaborasi) 

15) Guru membimbing siswa dalam berdiskusi. (Eksplorasi) 

16) Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

17) Guru bersama siswa membahas pemaparan hasil diskusi di depan kelas 

apakah sudah benar atau belum. (Konfirmasi) 

18) Guru memberikan penguatan materi dan apresiasi/penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar. 

19) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

20) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 



75 
 

21) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

22) Guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

23) Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdo’a kemudian 

mengakhiri pengajaran dengan memberikan salam kepada siswa. 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan kolaborator. Observasi dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, yaitu peneliti dan 

kolaborator melihat dan mengamati secara langsung kemudian mencatat segala 

sesuatu yang terjadi selama kegiatan pembelajaran yang meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru, baik dalam penyajian materi, 

menggunakan media CD interaktif, serta menciptakan iklim pembelajaran yang 

menunjang dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran TPS 

dengan media CD interaktif pada siklus II. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif pada siklus II. 

3.2.2.4 Refleksi 

Setelah observasi dilakukan, maka dilakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran 

TPS dengan media CD interaktif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

pada siklus II. Kegiatan refleksi dalam siklus II meliputi: 
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1) Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan dampak dari tindakan pada 

siklus II. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus II  

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

4) Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk pelaksanaan pada siklus II. 

5) Hasil refleksi digunakan untuk memperbaiki kinerja dan melakukan revisi 

terhadap perencanaan yang akan dilakukan pada siklus III. 

3.2.3 Siklus Ketiga 

3.2.3.1 Perencanaan 

1) Menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran. 

2) Menyusun RPP matematika SD kelas IV dengan materi operasi hitung 

campuran bilangan bulat  

3) Mempersiapkan dan memperdalam materi operasi hitung campuran bilangan 

bulat. 

4) Menyiapkan media pembelajaran berupa CD interaktif. 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa, lembar kerja kelompok dan soal evaluasi. 

6) Menyiapkan lembar observasi dan dokumentasi untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat untuk pembelajaran matematika dalam 
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siklus III. Siklus III terdiri dari dua pertemuan. Adapun langkah-langkah dalam 

pelaksanaan pembelajaran tersebut yaitu: 

Pertemuan 1 (105 menit) 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi kepada siswa, “Anak-anak, pada pertemuan 

sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat dan 

pengurangan bilangan bulat. Apakah kalian masih ingat contoh penjumlahan 

bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana jika operasi hitung 

campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? ” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Hari ini kita akan belajar tentang 

operasi hitung campuran bilangan bulat. Ibu harap setelah melakukan 

pembelajaran ini, kalian dapat membaca operasi hitung campuran pada garis 

bilangan, melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat, dan 

menggambarkan garis bilangan operasi hitung campuran bilangan bulat.” 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

5) Guru membentuk kelompok 4 kelompok kecil dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. 

6) Setiap kelompok disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif. (Eksplorasi) 

7) Siswa mengoperasikan dan memahami materi materi dalam CD interaktif 

(Eksplorasi) 

8) Guru memberikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat untuk dipecahkan secara individu. (Elaborasi) 
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9) Siswa memecahkan permasalahan yang diberikan guru dengan batasan waktu 

yang sudah ditentukan (±10 menit). (Elaborasi) 

10) Guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah secara individu. 

(Eksplorasi) 

11) Siswa dibagi menjadi kelompok diskusi secara berpasang-pasangan. 

12) Guru mengkondisikan siswa untuk duduk sesuai dengan pasangan yang telah 

ditentukan. (Eksplorasi) 

13) Setiap pasangan diskusi diminta untuk mendiskusikan hasil pemikiran secara 

individu mengenai permasalahan yang telah diberikan guru sebelumnya yaitu 

tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. (Elaborasi) 

14) Siswa diminta berdiskusi untuk menentukan hasil operasi hitung campuran 

bilangan bulat dengan garis bilangan. (Elaborasi) 

15) Guru membimbing siswa dalam berdiskusi. (Eksplorasi) 

16) Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

17) Guru memberi kesempatan kepada siswa yang lain untuk menanggapi hasil 

pemaparan diskusi pasangan yang maju di depan kelas. (Konfirmasi) 

18) Guru memberikan penguatan materi dan apresiasi/penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar. 

19) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

20) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 

21) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 
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22) Guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

23) Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdo’a kemudian 

mengakhiri pengajaran dengan memberikan salam kepada siswa. 

Pertemuan 2 (70 menit) 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi kepada siswa, “Anak-anak, pada pertemuan lalu 

kalian telah mempelajari operasi hitung campuran bilangan bulat. Masih 

ingatkah kalian? Coba tentukan berapa  hasil dari 6 – (5) + 3? ” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Hari ini kita akan belajar tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. 

Ibu harap setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung campuran bilangan 

bulat, kalian dapat membuktikan kebenaran operasi hitung campuran bilangan 

bulat dengan kartu bilangan, dan dapat membuat kalimat matematika yang 

berhubungan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat” 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

5) Guru membentuk kelompok 4 kelompok kecil dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. 

6) Setiap kelompok disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif. (Eksplorasi) 

7) Siswa mengoperasikan dan memahami materi materi dalam CD interaktif 

(Eksplorasi) 
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8) Guru memberikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat untuk dipecahkan secara individu. (Elaborasi) 

9) Siswa memecahkan permasalahan yang diberikan guru dengan batasan waktu 

yang sudah ditentukan (±10 menit). (Elaborasi) 

10) Guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah secara individu. 

(Eksplorasi) 

11) Siswa dibagi menjadi kelompok diskusi secara berpasang-pasangan. 

12) Guru mengkondisikan siswa untuk duduk sesuai dengan pasangan yang telah 

ditentukan. (Eksplorasi) 

13) Setiap pasangan diskusi diminta untuk mendiskusikan hasil pemikiran secara 

individu mengenai permasalahan yang telah diberikan guru sebelumnya yaitu 

tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. (Elaborasi) 

14) Siswa diminta berdiskusi untuk membuktikan kebenaran operasi hitung 

campuran bilangan bulat. (Elaborasi) 

15) Guru membimbing siswa dalam berdiskusi. (Eksplorasi) 

16) Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas. 

17) Guru memberi kesempatan kepada siswa yang lain untuk menanggapi hasil 

pemaparan diskusi pasangan yang maju di depan kelas. (Konfirmasi) 

18) Guru memberikan penguatan materi dan apresiasi/penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar. 

19) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

20) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami. 
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21) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

22) Guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

23) Guru meminta salah satu siswa memimpin berdo’a kemudian mengakhiri 

pengajaran dengan memberikan salam kepada siswa. 

3.2.3.3 Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan kolaborator. Observasi dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, yaitu peneliti dan 

kolaborator melihat dan mengamati secara langsung kemudian mencatat segala 

sesuatu yang terjadi selama kegiatan pembelajaran yang meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru, baik dalam penyajian materi, 

menggunakan media CD interaktif, serta menciptakan iklim pembelajaran yang 

menunjang dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran TPS 

dengan media CD interaktif pada siklus III. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif pada siklus III. 

3.2.3.4 Refleksi  

Setelah observasi, maka dilakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran TPS dengan 

media CD interaktif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada siklus III. 

Kegiatan refleksi dalam siklus III  meliputi: 
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1) Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan hasil dari tindakan pada 

telah dilakukan pada siklus III.. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus III. 

Semua data yang diperoleh pada saat pelaksanaan tindakan dan hasil 

observasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dan dievaluasi yang dapat 

membantu peneliti dalam membuat laporan dan untuk mengetahui bahwa 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif telah berhasil dan digunakan untuk data dalam menyusun laporan. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek yang akan dikaji dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru 

(peneliti) dan siswa kelas IV SDN Gajahmungkur 02 Semarang sebanyak 14 

siswa dengan 4 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gajahmungkur 02 Semarang, Jalan 

Papandayan Kota Semarang. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. 
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2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

TPS dengan media CD interaktif. 

3. Iklim pembelajaran yang berlangsung saat pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. 

4. Materi pembelajaran yang diajarkan saat pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. 

5. Media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. 

6. Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Menurut Supardi (2010: 131), data kuantitatif (data hasil belajar) yang dapat 

dianalisis secara deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik 

deskriptif. Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa kemampuan 

siswa memahami materi pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Menurut Supardi (2010:131), data kualitatif yaitu data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa 

tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan 
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atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa 

mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi 

belajar dan sejenisnya, dapat dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini, data 

kualitatif diperoleh dari hasil observasi selama proses pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif yang 

diklasifikasikan menjadi kriteria: sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak 

baik dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan media pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika dengan model TPS dengan media CD Interaktif. 

3.6.2 Sumber Data 

Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat, 

sehingga dalam menetapkan sumber data harus dipikirkan dengan matang 

(Arikunto,  2010: 129). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari guru, siswa, dan data dokumen. 

3.6.2.1 Siswa 

Sumber data yang berasal dari siswa diperoleh dari data awal hasil belajar 

siswa sebelum dikenai tindakan, hasil pengamatan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif, dan 

hasil evaluasi pembelajaran. 

3.6.2.2 Guru 

Sumber data yang berasal dari guru pada penelitian ini diperoleh dari lembar 

pengamatan keterampilan guru pada proses pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif. 
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3.6.2.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen diperoleh berupa data awal nilai hasil tes sebelum 

dan sesudah dilakukan penelitian , hasil pengamatan selama proses pembelajaran, 

foto dan video selama pelaksanaan penerapan model pembelajaran TPS dengan 

media CD Interaktif.  

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

observasi, metode tes, dan dokumentasi (triangulasi). 

3.6.3.1 Metode Observasi 

Menurut Sukmadinata (2012: 220), observasi (observation) atau 

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan keterampilan guru, 

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

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran TPS 

dengan media CD interaktif. 

3.6.3.2 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). Tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dalam 

pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk 

mengevaluasi hasil belajar siswa dalam aspek kognitif yang menunjukkan tingkat 
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pemahaman siswa terhadap materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Tes dilakukan setiap akhir pertemuan pada proses pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif dan dibuat dalam 

bentuk tertulis. 

3.6.3.3 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010: 201), di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui data awal dari evaluasi kemampuan siswa dan data-data lain dari hasil 

evaluasi yang dilakukan pada siklus I, siklus II, dan siklus III dalam pembelajaran 

matematika. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Dalam penelitian ini data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar 

matematika yang diperoleh melalui tes tertulis yang dilaksanakan setiap akhir 

pertemuan pada tindakan siklus I, II, dan III. Selanjutnya data kuantitatif 

dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan nilai (skor) 

yang dicapai siswa saat evaluasi, mean, nilai terendah, nilai tertinggi dan 

ketuntasan belajar secara individu maupun klasikal yang ditampilkan dalam 

bentuk persentase. Adapun langkah-langkah untuk mengetahui tingkat 
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keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa setelah pembelajaran 

berlangsung pada setiap siklusnya adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai siswa berdasarkan skor teoretis yang dicapai siswa 

Jika penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat 

diketahui rumus untuk menentukan skor pada siswa. Poerwanti (2008: 6.3) 

menyatakan bahwa cara penskoran terhadap tes adalah sebagai berikut. 

Skor = 
 

 
 x 100  (Rumus menghitung skala 0 - 100) 

Keterangan: 

B  = banyaknya butir yang dijawab benar  

N  = banyaknya butir soal 

Hasil belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan 

tidak tuntas. Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan 

dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta 

tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Kriteria ketuntasan belajar ditentukan 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Belajar Individu 

Kriteria Ketuntasan Individual * Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

<60 Tidak Tuntas 

Keterangan: * (KKM kelas IV Mata Pelajaran Matematika di SDN 

Gajahmungkur 02 Semarang) 



88 
 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk hasil belajar siswa yang 

nilanya di bawah 60 maka dinyatakan tidak tuntas. Sedangkan hasil belajar siswa 

yang nilainya sama atau lebih besar dari 60 maka dinyatakan tuntas. 

2. Rata-rata hasil belajar (mean) dianalisis menggunakan rumus 

  
∑ 

∑ 
 

Keterangan: 

M = Mean (nilai rata-rata)  

∑  = jumlah nilai total semua siswa 

∑N = banyaknya siswa 

(Aqib,  2011: 204) 

3. Menentukan persentase ketuntasan belajar secara klasikal dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =
∑                                             

∑                   
 x 100% 

Keterangan : 

P = persentase ketuntasan belajar 

(Aqib, 2011: 205) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

klasikal yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas. 

Ketuntasan belajar klasikal dapat tercapai apabila  ≥ 85 % dari keseluruhan obyek 

penelitian (Hamdani, 2011: 60). 
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Tabel 3.3  

Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Kriteria Ketuntasan Klasikal* Kualifikasi 

≥ 85 % Tuntas 

<85 % Tidak Tuntas 

Keterangan: 

* (Ketuntasan belajar klasikal dapat tercapai apabila  ≥ 85 % menurut Hamdani, 

2011: 60) 

3.7.2 Data Kualitatif  

Analisis data kualitatif diperoleh dengan menganalisis hasil observasi 

terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, dan media pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan cara 

diorganisasikan, diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus 

analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Skala Likert digunakan untuk menentukan rentang nilai. Skala Likert 

menggunakan empat kategori, yaitu 1= sangat tidak baik, 2 = tidak baik, 3 = baik, 

4 = sangat baik (Sugiyono, 2012: 134-135). Adapun data keterampilan guru, 

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

dianalisis berdasarkan kategori sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik 

sesuai dengan skor yang telah ditetapkan. Menurut Widoyoko (2013: 110) untuk 

menentukan skor dalam 4 kategori tersebut, langkah-langkah yang perlu ditempuh 

yaitu:  
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1) Menentukan skor maksimal; 

2) Menentukan skor minimal; 

3) Menentukan jarak pengukuran (R); 

R = skor maksimal – skor minimal 

4) Menentukan jumlah interval kelas (i), pada penelitian ini menggunakan empat 

interval kelas dengan kategori sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik 

5) Menentukan jarak interval (i); 

Jarak interval (i) = 
 

                      
 

6) Menentukan batas atas dan bawah setiap kelas 

Dari beberapa langkah yang telah dilakukan, maka dapat diketahui nilai R 

(jarak pengukuran), jumlah interval kelas, dan i (lebar interval) yang kemudian 

digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai acuan yang 

digunakan untuk menilai keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, 

materi pembelajaran dan media pembelajaran. 

3.7.2.1 Analisis Data Keterampilan Guru 

Indikator keterampilan guru dalam penelitian ini ada 8 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator dan setiap indikator mempunyai 4 

deskriptor, dari data tersebut maka skor minimalnya adalah 0 dan skor 

maksimalnya adalah 32, sehingga diperoleh: 

R  = skor maksimal – skor minimal 

= 32 – 0 

= 32 

Jarak interval (i) = 
 

                     
 = 

    

 
 = 

  

 
 = 8 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kriteria penilaian 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui model TPS dengan 

media CD interaktif sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skor  Kategori Penilaian 

24 < skor ≤ 32 Sangat baik 

16 < skor ≤ 24 Baik  

8 < skor ≤ 16 Tidak baik 

0 < skor ≤ 8 Sangat tidak baik 

3.7.2.2 Analisis Data Aktivitas Siswa 

Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini ada 7 indikator dengan rentang 

nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator dan setiap indikator mempunyai 4 

deskriptor, dari data tersebut maka skor minimalnya adalah 0 dan skor 

maksimalnya adalah 28, dengan jumlah interval kelas 4 sehingga diperoleh: 

R  = skor maksimal – skor minimal 

= 28 – 0 

= 28 

Jarak interval (i) = 
                            

                     
= 
    

 
 = 

  

 
 = 7 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kriteria penilaian 

aktivitas siswa dala pembelajaran matematika melalui model TPS dengan media 

CD interaktif sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skor Kategori Penilaian 

21 < skor ≤ 28 Sangat baik 

14 < skor ≤ 21 Baik 

7 < skor ≤ 14 Tidak baik 

0 < skor ≤ 7 Sangat tidak baik 

3.7.2.3 Analisis Data Iklim Pembelajaran 

Indikator iklim pembelajaran dalam penelitian ini ada 2 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator dan setiap indikator mempunyai 4 

deskriptor, dari data tersebut maka skor minimalnya adalah 0 dan skor 

maksimalnya adalah 8, dengan jumlah interval kelas 4 sehingga diperoleh: 

R  = skor maksimal – skor minimal 

= 8 – 0 

= 8 

Jarak interval (i) = 
                            

                     
 = 

   

 
 = 

 

 
 = 2 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kriteria penilaian iklim 

pembelajaran  dalam pembelajaran matematika melalui model TPS dengan media 

CD Interaktif sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

Skor Kategori Penilaian 

6 < skor ≤ 8 Sangat baik 

4 < skor ≤ 6 Baik 

2 < skor ≤ 4 Tidak baik 



93 
 

Skor Kategori Penilaian 

0 < skor ≤ 2 Sangat tidak baik 

3.7.2.4 Analisis Data Materi Pembelajaran 

Indikator materi pembelajaran dalam penelitian ini ada 2 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator dan setiap indikator mempunyai 4 

deskriptor, dari data tersebut maka skor minimalnya adalah 0 dan skor 

maksimalnya adalah 8, dengan jumlah interval kelas 4 sehingga diperoleh: 

R  = skor maksimal – skor minimal 

= 8 – 0 

= 8 

Jarak interval (i) = 
                            

                     
 = 

   

 
 = 

 

 
 = 2 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kriteria penilaian materi 

pembelajaran  dalam pembelajaran matematika melalui model TPS dengan media 

CD interaktif sebagai berikut. 

Tabel 3.7 

Kriteria Penilaian Materi Pembelajaran 

Skor Kategori Penilaian 

6 < skor ≤ 8 Sangat baik 

4 < skor ≤ 6 Baik 

2 < skor ≤ 4 Tidak baik 

0 < skor ≤ 2 Sangat tidak baik 

3.7.2.5 Analisis Data Media Pembelajaran 

Indikator materi pembelajaran dalam penelitian ini ada 3 indikator dengan 

rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator dan setiap indikator mempunyai 4 
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deskriptor, dari data tersebut maka skor minimalnya adalah 0 dan skor 

maksimalnya adalah 12, dengan jumlah interval kelas 4 sehingga diperoleh: 

R  = skor maksimal – skor minimal 

= 12 – 0 

= 12 

Jarak interval (i) = 
                            

                     
 = 

    

 
 = 

  

 
 = 3 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kriteria penilaian media 

pembelajaran  dalam pembelajaran matematika melalui model TPS dengan media 

CD interaktif sebagai berikut. 

Tabel 3.8 

Kriteria Penilaian Media Pembelajaran 

Skor Kategori Penilaian 

9 < skor ≤ 12 Sangat baik 

6 < skor ≤ 9 Baik 

3 < skor ≤ 6 Tidak baik 

0 < skor ≤ 3 Sangat tidak baik 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas 

IV SDN Gajahmungkur dengan indikator sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik yaitu perolehan skor >16. 
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2) Aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran TPS dengan media CD interaktif meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik yaitu perolehan skor >14. 

3) Iklim pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik yaitu perolehan skor > 4. 

4) Materi pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik yaitu perolehan skor > 4. 

5) Media pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik yaitu perolehan skor > 6. 

6) Ketuntasan hasil belajar siswa ranah kognitif kelas IV SDN Gajahmungkur 02 

pada pembelajaran matematika melalui model TPS dengan media CD interaktif 

sebesar ≥60 dengan ketuntasan klasikal ≥85%, sedangkan ketuntasan hasil 

belajar siswa ranah afektif meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

yaitu perolehan skor >6. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada siswa kelas IV SDN 

Gajahmungkur 02 Semarang melalui model pembelajaran TPS dengan media CD 

interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, 

aktivitas siswa selama pembelajaran, menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif, kualitas materi pembelajaran yang lebih baik serta penggunaan media 

pembelajaran yang lebih inovatif, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas 

pembelajaran matematika telah meningkat. 

Adapun simpulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru pada siklus I memperoleh rata-rata skor 27 dengan kategori 

sangat baik, siklus II mengalami peningkatan rata-rata skor menjadi 29 dengan 

kategori sangat baik, dan siklus III mengalami peningkatan lagi rata-rata skor 

menjadi 31,5 dengan kategori sangat baik. 

2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 20,375 dengan 

kategori baik, siklus II mengalami peningkatan rata-rata skor menjadi 22,1 

dengan kategori sangat baik, dan siklus III mengalami peningkatan lagi rata-

rata skor menjadi 24,6 dengan kategori sangat baik. 

3) Kualitas Iklim pembelajaran pada siklus I memperoleh rata-rata skor 4 dengan 

kategori baik, siklus II mengalami peningkatan rata-rata skor menjadi 7 dengan 
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kriteria sangat baik, dan siklus III mengalami peningkatan lagi rata-rata skor 

menjadi 8 dengan kategori sangat baik. 

4) Kualitas materi pembelajaran pada siklus I memperoleh rata-rata skor 6 dengan 

kategori sangat baik, siklus II mengalami peningkatan rata-rata skor menjadi 8 

dengan kriteria sangat baik, dan siklus III juga memperoleh rata-rata skor 8 

dengan kategori sangat baik. 

5) Kualitas media pembelajaran pada siklus I memperoleh rata-rata skor 9 dengan 

kategori sangat baik, siklus II mengalami peningkatan rata-rata skor menjadi 

11 dengan kriteria sangat baik, dan siklus III mengalami peningkatan lagi rata-

rata skor menjadi 12 dengan kategori sangat baik. 

6) Hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 68,6 dan presentase 

ketuntasan klasikal sebesar 64%. Pada siklus II hasil belajar siswa meningkat 

dengan nilai rata-rata 69 dan presentase ketuntasan klasikal sebesar 71% dan 

pada siklus III perolehan hasil belajar siswa juga meningkat dengan nilai rata-

rata 77dan presentase ketuntasan klasikal sebesar 85,71%. 
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5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran matematika 

melalui model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif di kelas IV SDN 

Gajahmungkur 02 Semarang, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1) Dalam membangkitkan motivasi pada siswa, guru sebaiknya tidak hanya 

dengan mengajak siswa untuk tepuk semangat, tapi juga dapat menggunakan 

cara lain, misalnya menyampaikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari 

setelah melakukan pembelajaran tersebut. 

2) Dalam menggunakan media CD interaktif guru diharapkan mempertimbangkan 

volume suara dengan kondisi di dalam kelas, sebaiknya guru menggunakan alat 

bantu sound system agar seluruh siswa dapat mendengar dengan jelas isi materi 

dalam CD interaktif tersebut. 

3) Pada kegiatan penutup, sebaiknya guru menyampaikan materi yang harus 

dipelajari terlebih dahulu sebelum pembelajaran selanjutnya, selain itu guru 

juga dapat memberikan PR atau tugas terkait materi yang akan dibelajarkan 

pada pertemuan selanjutnya agar siswa dapat mempersiapkan diri sebelumnya. 

4) Media CD interaktif yang digunakan dalam proses pembelajaran sebaiknya 

dibuat dengan animasi yang lebih menarik dan dibuat dengan menggunakan 

aplikasi atau software yang lebih kreatif lagi agar lebih menarik minat dan 

perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TPS DENGAN MEDIA CD 

INTERAKTIF PADA SISWA KELAS IV SDN GAJAHMUNGKUR 02 

SEMARANG 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

model 

Pembelajaran TPS 

dengan Media CD 

Interaktif 

1. Membuka pelajaran  

2. Menggunakan media 

CD interaktif untuk 

penyampaian materi 

pembelajaran 

3. Memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

materi untuk 

dipecahkan siswa 

secara individu  

4. Membimbing siswa 

dalam memecahkan 

masalah secara 

individu (Thinking) 

5. Mengelompokkan 

siswa secara 

berpasang-pasangan 

6. Membimbing siswa 

berdiskusi secara 

berpasangan 

(Pairing) 

7. Melakukan refleksi 

dan mengevaluasi 

hasil diskusi 

bersama siswa 

(Sharing) 

8. Menutup 

pembelajaran  

1. Guru 

2. Foto 

3. Video 

 

1. Lembar 

observasi 

 

LAMPIRAN 1 



226 
 

 
 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Instrumen 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

model 

Pembelajaran TPS 

dengan Media CD 

Interaktif 

1. Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran  

2. Memahami 

penjelasan guru 

tentang materi 

melalui CD 

Interaktif  

3. Memecahkan 

permasalahan yang 

diberikan guru 

secara individu 

(Thinking) 

4. Berdiskusi secara 

berpasangan 

(Pairing)  

5. Memaparkan hasil 

diskusi di depan 

kelas (Sharing) 

6. Merefleksi hasil 

diskusi bersama guru 

7. Mengikuti kegiatan 

akhir pembelajaran 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video  

1. Lembar 

observasi  

3. Iklim pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

model 

Pembelajaran TPS 

dengan Media CD 

Interaktif 

1. Penciptaan dan 

pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

2. Pengendalian 

kondisi belajar pada 

pembelajaran  

1. Guru 

2. Siswa 

3. Foto 

4. Video  

1. Lembar 

observasi  

4. Materi 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

model 

Pembelajaran TPS 

dengan Media CD 

Interaktif 

1. Kesesuasian materi 

dalam pembelajaran 

matematika dengan 

model pembelajaran 

TPS 

2. Isi materi 

pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran TPS 

1. Guru   1. Lembar 

observasi  



227 
 

 
 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Instrumen 

5. Media 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

model 

Pembelajaran TPS 

dengan Media CD 

Interaktif 

1. Kesesuaian media 

CD interaktif  dalam 

pembelajaran  

2. Keefektifan media 

CD interaktif 

3. Kelengkapan unsur-

unsur media CD 

interaktif 

1. Guru  1. Lembar 

observasi  

6. Hasil belajar siswa 

dalam 

pembelajaran 

matematika melalui 

model 

Pembelajaran TPS 

dengan Media CD 

Interaktif 

≥ 85% dari seluruh 

siswa kelas IV SDN 

Gajahmungkur 02 

Semarang mengalami 

ketuntasan belajar 

individual sebesar      

≥60 dalam pembelajaran 

matematika dengan 

menggunakan model 

pembelajaran TPS 

dengan media CD 

interaktif. 

Indikator Kognitif 

Siklus 1         

Pertemuan 1           

5.2.1 Membaca lambang 

bilngan bulat           

5.2.2 Menentukan hasil 

penjumlahan bilangan 

bulat 

Pertemuan 2           

5.2.3 Memecahkan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

penjumlahan bilangan 

bulat                        

5.2.4 Membuktikan 

kebenaran operasi 

1. Siswa  1. Tes tertulis 

(evaluasi) 
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No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Instrumen 

hitung penjumlahan 

bilangan bulat dengan 

kartu bilangan         

5.2.5 Membuat kalimat 

matematika yang 

berhubungan dengan 

operasi penjumlahan 

bilangan bulat. 

Siklus II        

Pertemuan 1           

5.3.1 Membaca operasi 

hitung pengurangan 

bilangan bulat pada 

garis bilangan          

5.3.2 Menghitung hasil 

pengurangan bilangan 

bulat dengan garis 

bilangan                   

5.3.3 Menentukan hasil 

pengurangan bilangan 

bulat dari soal cerita 

Pertemuan 2           

5.3.4 Memecahkan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

pengurangan bilangan 

bulat                        

5.3.5 Membuktikan 

kebenaran operasi 

hitung pengurangan 

bilangan bulat 

menggunakan kartu 

bilangan                   

5.3.6 Membuat kalimat 

matematika yang 

berhubungan dengan 

operasi pengurangan 

bilangan bulat 
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No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Instrumen 

Siklus III      

Pertemuan 1           

5.4.1   Membaca operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat pada 

garis bilangan          

5.4.2 Menghitung 

operasi hitung campuran 

bilangan bula           

5.4.3 Menentukan hasil 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat 

Pertemuan 2           

5.4.4   Memecahkan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung campuran   

5.4.5 Membuktikan 

kebenaran operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat 

menggunakan kartu 

bilangan                   

5.4.6 Membuat kalimat 

matematika yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat 

 

Indikator Afektif 

1. Mandiri  

2. Kerjasama 

3. Toleransi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Non-tes 

(Penilaian 

sikap) 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran TPS 

dengan Media CD Interaktif pada Siswa Kelas IV SDN Gajahmungkur 02 

Semarang 

Siklus . . . . Pertemuan . . . . 

Nama SD  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Pokok Bahasan : ....................................... 

Nama Guru  :  

Hari/Tanggal   : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda check () pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 0 : Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

b. Skor 1  : Jika hanya 1 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

c. Skor 2 : Jika ada 2 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

d. Skor 3 : Jika ada 3 deskriptorpada setiap indikator yang tampak 

e. Skor 4 : Jika ada 4 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

 (Rusman, 2014:98) 

No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Check () 
Skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Menarik minat siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

  

2. Melakukan apersepsi  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

LAMPIRAN 2 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Check () 
Skor 

4. Memberikan motivasi 

kepada siswa  

 

2. Menggunakan 

media CD 

Interaktif untuk 

penyampaian 

materi pelajaran 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi dan 

keterampilan 

menjelaskan) 

1. Media CD interaktif dapat 

dilihat dengan jelas 

  

2. Media CD interaktif dapat 

didengar dengan jelas 

 

3. Menggunakan contoh dan 

ilustrasi pada media CD 

interaktif 

 

4. Memberikan balikan atas 

materi yang telah 

disampaikan 

 

3. Memberikan 

permasalahan 

yang berkaitan 

dengan materi 

untuk dipecahkan 

secara individu 

(Thinking) 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Pengungkapan pertanyaan 

secara jelas dan singkat  

  

 

 

 

 

2. Pemberian acuan   

3. Pemusatan ke arah jawaban 

yang diminta 

 

4. Memberi waktu untuk 

berpikir 

 

4. Membimbing 

siswa dalam 

memecahkan 

masalah secara 

individu 

(keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1. Menunjukkan kehangatan 

dan kepekaan terhadap 

kebutuhan siswa 

  

2. Membangun hubungan 

saling mempercayai  

 

3. Menunjukkan kesiapan 

membantu siswa tanpa 

mendominasi 

 

4. Memberikan respons positif 

terhadap pemikiran siswa 

 

5. Mengelompokkan 

siswa secara 

berpasang-

pasangan 

(keterampilan 

1. Membagi siswa menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan 

  

2. Memusatkan perhatian 

kelompok 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Check () 
Skor 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan, 

keterampilan 

mengelola kelas) 

3. Memberi petunjuk yang jelas   

4. Pengelolaan tempat duduk 

kelompok diskusi 

 

6. Membimbing 

siswa untuk 

berdiskusi secara 

berpasangan 

(Pairing) 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

1. Memusatkan perhatian siswa 

selama diskusi berlangsung 

  

2. Memperjelas permasalahan  

3. Meningkatkan keterlibatan 

siswa 

 

4. Menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi 

 

7. Melakukan 

refleksi dan 

mengevaluasi 

hasil diskusi 

(Sharing) 

(keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan, 

keterampilan 

memberi 

penguatan) 

 

1. Menghargai pendapat siswa   

2. Mengakhiri kegiatan diskusi 

dengan menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok 

 

3. Memberi penguatan verbal 

atau gestural kepada siswa 

yang memberikan pendapat 

saat merefleksi hasil diskusi 

 

4. Memberikan 

penghargaan/penguatan 

kepada pasangan diskusi 

yang menjawab dengan 

benar 

 

8. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari bersama 

siswa 

  

2. Mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk mengukur 

tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran 

 

3. Memberikan soal evaluasi  
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Check () 
Skor 

4. Menyampaikan topik untuk 

pembelajaran selanjutnya 

 

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Semarang, ………………….. 2015 

Observer, 

 

 

............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

 
 

 

  

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran TPS 

dengan Media CD Interaktif pada Siswa Kelas IV SDN Gajahmungkur 02 

Semarang 

Siklus . . . . Pertemuan . . . . 

 

Nama SD  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Pokok Bahasa  : ................................ 

Nama Guru   : ................................ 

Hari/Tanggal   : ................................ 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda check () pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 0 : Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

b. Skor 1  : Jika hanya 1 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

c. Skor 2 : Jika ada 2 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

d. Skor 3 : Jika ada 3 deskriptorpada setiap indikator yang tampak 

e. Skor 4 : Jika ada 4 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

 (Rusman, 2014:98) 

No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

1.  Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

(emosional activities) 

1. Menaruh minat terhadap 

pembelajaran  

  

2. Bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran 

 

LAMPIRAN 3 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

3. Gembira dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

4. Tenang dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

2.  Memahami penjelasan 

guru tentang materi 

melalui CD Interaktif 

(visual activities, 

mental activities, motor 

activities) 

 

1. Membaca materi 

pembelajaran melalui media 

CD interaktif 

  

2. Mengoperasikan CD 

interaktif sesuai dengan 

petunjuk  

 

3. Menanggapi pertanyaan 

dalam CD interaktif  

 

4. Melihat hubungan antara 

materi dalam CD interaktif 

dengan contoh pada 

kehidupan sehari-hari 

 

3.  Memecahkan 

permasalahan yang 

diberikan guru secara 

individu (Thinking) 

(mental activities, 

writing activities) 

1. Menganalisis permasalahan 

yang diberikan guru 

  

2. Memecahkan permasalahan 

yang diberikan guru 

 

3. Menulis laporan pemecahan 

masalah pada lembar kerja 

yang telah tersedia 

 

4. Melihat hubungan antara 

soal dengan cara 

penyelesaiannya 

 

4.  Berdiskusi secara 

berpasangan (Pairing) 

(oral activities) 

1. Mengeluarkan pendapat 

dalam diskusi 

  

2. Bertanya pendapat teman 

diskusi 

 

3. Memberi saran dalam 

diskusi 

 

4. Berdiskusi untuk 

memecahkan permasalahan 

yang diberikan guru 

 

5.  Memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas 

1. Berani memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

(Sharing) (emosional 

activities, writing 

activities, visual 

activities) 

2. Bersemangat dalam 

memaparkan hasil diskusi di 

depan kelas 

 

3. Menulis laporan hasil 

diskusi di depan kelas 

 

4. Mengamati hasil pekerjaan 

kelompok lain 

 

6.  Merefleksi hasil 

diskusi bersama guru 

(oral activities, mental 

activities) 

1. Mengeluarkan pendapat 

mengenai pemaparan hasil 

diskusi 

  

2. Memberi saran mengenai 

pemaparan hasil diskusi 

yang belum tepat 

 

3. Bertanya hal-hal yang belum 

jelas tentang pemaparan 

hasil diskusi 

 

4. Menanggapi hasil pekerjaan 

kelompok lain 

 

7.  Mengikuti kegiatan 

akhir pembelajaran 

(writing activities, oral 

activities, visual 

activities, mental 

activities) 

1. Bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami 

  

2. Menulis simpulan materi 

yang telah dipelajari 

 

3. Memperhatikan penjelasan 

guru tentang topik yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

 

4. Memecahkan soal evaluasi 

yang diberikan guru 

 

Jumlah Skor  

Katergori  

Semarang, ………………….. 2015 

Observer, 

 

................................ 
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LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran TPS 

dengan Media CD Interaktif pada Siswa Kelas IV SDN Gajahmungkur 02 

Semarang 

Siklus . . . . Pertemuan . . . . 

 

Nama SD  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Pokok Bahasan : .............................. 

Nama Guru   : .............................. 

Hari/Tanggal   : .............................. 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

2. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 0  : Jika tidak ada deskriptor yang tampak  

b. Skor 1  : Jika hanya 1 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

c. Skor 2 : Jika ada 2 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

d. Skor 3 : Jika ada 3 deskriptorpada setiap indikator yang tampak 

e. Skor 4 : Jika ada 4 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

 (Rusman, 2014:98) 

No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

1. Penciptaan dan 

pemeliharaan iklim 

pembelajaran  

1. Guru menunjukkan sikap 

tanggap terhadap perhatian, 

keterlibatan, ketidakacuhan, 

dan ketidakterlibatan siswa 

terhadap tugas-tugas yang 

diberikan 

  

2. Pemusatan perhatian  
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

kelompok terhadap tugas-

tugas yang dilakukan 

3. Pemberian petunjuk-petunjuk 

yang jelas dan singkat 

sehingga tidak terjadi 

kebingungan pada siswa 

 

4. Pemberian penguatan, baik 

terhadap siswa yang 

mengganggu maupun yang 

bersikap wajar 

 

2. Pengendalian 

kondisi belajar pada 

pembelajaran  

1. Peningkatan perilaku yang 

baik dengan pemberian 

penguatan secara sistematis 

  

2. Pengajaran perilaku baru 

dengan contoh dan 

pembiasaan 

 

3. Mengusahakan terjadinya 

kerjasama yang baik dalam 

pelaksanaan tugas 

 

4. Pemeliharaan kegiatan-

kegiatan kelompok dengan 

menangani konflik yang 

timbul 

 

Jumlah Skor  

Kategori   

 

Semarang, ………………….. 2015 

Observer, 

 

 

............................... 
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LEMBAR PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran TPS 

dengan Media CD Interaktif pada Siswa Kelas IV SDN Gajahmungkur 02 

Semarang 

Siklus . . . . Pertemuan . . . . 

 

Nama SD  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Pokok Bahasan : ............................... 

Nama Guru   : ............................... 

Hari/Tanggal   : ............................... 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

2. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 0  : Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

b. Skor 1  : Jika hanya 1 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

c. Skor 2 : Jika ada 2 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

d. Skor 3 : Jika ada 3 deskriptorpada setiap indikator yang tampak 

e. Skor 4 : Jika ada 4 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

(Rusman, 2014:98) 

No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

1. Kesesuaian materi 

dalam pembelajaran 

matematika dengan 

model pembelajaran 

TPS 

1. Sesuai dengan SK    

2. Sesuai dengan KD  

3. Sesuai dengan indikator  

4. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

 

2. Isi materi pembelajaran 

menggunakan model 

1. Materi pembelajaran telah 

teruji kebenarannya 
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

pembelajaran TPS (sahih/valid) 

2. Isi materi tidak rancu atau 

terbalik-balik (konsisten) 

 

3. Menarik minat dan dapat 

memotivasi siswa untuk 

mempelajari lebih lanjut 

(interest) 

 

4. Bermanfaat baik dari sisi 

akademis maupun non 

akademis 

 

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Semarang, ………………….. 2015 

Observer, 

 

 

................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran TPS 

dengan Media CD Interaktif pada Siswa Kelas IV SDN Gajahmungkur 02 

Semarang 

Siklus . . . . Pertemuan . . . . 

 

Nama SD  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Pokok Bahasan : ............................... 

Nama Guru   : ............................... 

Hari/Tanggal   : ............................... 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

2. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 0  : Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

b. Skor 1  : Jika hanya 1 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

c. Skor 2 : Jika ada 2 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

d. Skor 3 : Jika ada 3 deskriptorpada setiap indikator yang tampak 

e. Skor 4 : Jika ada 4 deskriptor pada setiap indikator yang tampak 

(Rusman, 2014:98) 

No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

1. Kesesuaian media 

CD interaktif dalam 

pembelajaran 

 

1. Sesuai dengan SK   

2. Sesuai dengan KD   

3. Sesuai dengan indikator   

4. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

  

2. Keefektifan media 1. Kemudahan navigasi/   
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No Indikator Deskriptor 
Tanda 

check () 
Skor 

CD interaktif  pengoperasian 

2. Kandungan kognisi    

3. Pengetahuan dan presentasi 

informasi 

  

4. Mengintegrasikan aspek dan 

keterampilan yang harus 

dipelajari 

  

3. Kelengkapan unsur-

unsur media CD 

interaktif 

1. Terdapat teks yang dapat 

terbaca dengan jelas 

  

2. Terdapat sound atau audio 

yang dapat didengar dengan 

jelas  

  

3. Terdapat animasi pada 

tampilan CD interaktif 

  

4. Terdapat gambar/grafis yang 

memperjelas materi  

  

Jumlah Skor  

Kategori   

 

Semarang, ………………….. 2015 

Observer, 

 

 

............................. 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus I Pertemuan 1 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Materi    : Penjumlahan bilangan bulat 

Alokasi Waktu  : 3 × 35 menit (3 JP) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Penilaian 

Sumber 

Pembelajaran 

5.2.1 Membaca 

lambang 

bilangan bulat 

5.2.2 Menentukan 

hasil 

penjumlahan 

bilangan bulat  

 

 Konsep bilangan 

bulat 

 

 Operasi hitung 

penjumlahan 

bilangan bulat 

 

 

1. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui 

CD interaktif 

2. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu (Thinking) 

3. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

CD interaktif 

yang berisi materi 

pembelajaran 

operasi 

penjumlahan 

bilangan bulat 

 Evaluasi  

 Afektif 

 

1. Mustaqim, 

Burhan. Ayo 

Belajar 

Matematika 

untuk SD dan 

MI Kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas 

2. Muhsetyo, 

Gatot dkk. 
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Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Penilaian 

Sumber 

Pembelajaran 

berpasang-pasangan  

4. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang 

telah dipecahkan secara 

individu sebelumnya 

(Pairing) 

5. Pemaparan hasil diskusi 

di depan kelas (Sharing) 

6. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok 

2007. 

Pembelajaran 

Matematika 

SD. Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 

3. Karso, dkk. 

2007. 

Pendidikan 

Matematika 1. 

Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan   : SDN Gajahmungkur 02 

Kelas/Semester  : IV (Empat)/2 (Dua) 

Mata pelajaran         : Matematika 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (3 JP) 

Hari/Tanggal  : Senin/20 April 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

C. Indikator Pembelajaran 

5.2.1 Membaca lambang bilangan bulat 

5.2.2 Menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat membaca 

lambang bilangan bulat dengan benar. 

2. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat menentukan 

hasil penjumlahan bilangan bulat tanpa bantuan guru. 

3. Melalui diskusi secara berpasangan siswa dapat menentukan hasil 

penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : Mandiri, Kerjasama, Toleransi  

E. Materi Pembelajaran 

1. Konsep bilangan bulat (terlampir) 

2. Operasi penjumlahan bilangan bulat (terlampir) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Diskusi kelompok 

b. Tanya jawab 
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c. Penugasan  

2. Model Pembelajaran 

a. Model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Model 

Pembelajaran TPS dengan 

Media CD Interaktif 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Kegiatan Awal 

(± 15 menit) 

1. Membuka kegiatan 

pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

2. Guru melakukan 

apersepsi kepada siswa: 

“Anak-anak, siapa yang 

tahu tentang bilangan 

bulat?” 

3. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran: 

“hari ini kita akan 

belajar tentang 

penjumlahan bilangan 

bulat. Ibu harap setelah 

melakukan pembelajaran 

ini, kalian mampu 

menjelaskan konsep 

bilangan bulat, 

melakukan operasi 

hitung penjumlahan 

bilangan bulat, dan 

menggambarkan garis 

bilangan penjumlahan 

bilangan bulat” 

4. Guru memberikan 

motivasi dengan 

mengajak tepuk 

semangat kepada siswa 

agar bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti  2. Penyampaian materi 5. Guru membentuk 4 
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(± 60 menit) pembelajaran melalui CD 

interaktif 

kelompok kecil dengan 

masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-

4 orang siswa. 

6. Setiap kelompok 

disediakan 1 unit laptop 

dan CD interaktif. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa mengoperasikan 

dan memahami materi 

materi dalam CD 

interaktif (Eksplorasi) 

3. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu  

(Thinking) 

8. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

penjumlahan bilangan 

bulat untuk dipecahkan 

secara individu. 

(Elaborasi) 

9. Guru meminta siswa 

memecahkan 

permasalahan dengan 

batasan waktu yang 

sudah ditentukan          

(±10 menit). (Elaborasi) 

10. Guru membimbing 

siswa dalam 

memecahkan masalah 

secara individu. 

4. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan 

11. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan. 

12. Guru mengkondisikan 

siswa untuk duduk 

sesuai dengan pasangan 

yang telah ditentukan. 

(Eksplorasi) 

5. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

13. Setiap pasangan diskusi 

diminta untuk 
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hasil pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu 

sebelumnya. 

(Pairing) 

mendiskusikan hasil 

pemikiran secara 

individu mengenai 

permasalahan yang telah 

diberikan guru 

sebelumnya yaitu 

tentang penjumlahan 

bilangan bulat. 

(Elaborasi) 

14. Siswa diminta 

berdiskusi untuk 

menentukan hasil 

penjumlahan bilangan 

bulat dengan garis 

bilangan. (Elaborasi) 

15. Guru membimbing 

siswa dalam berdiskusi. 

6. Pemaparan hasil diskusi di 

depan kelas 

(Sharing) 

16. Siswa memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas. 

(Elaborasi) 

17. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa yang lain untuk 

menanggapi hasil 

pemaparan diskusi 

pasangan yang maju di 

depan kelas. 

7. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok 

18. Guru bersama siswa 

membahas pemaparan 

hasil diskusi di depan 

kelas apakah sudah 

benar atau belum.  

19. Guru memberikan 

penguatan materi dan 

apresiasi/penghargaan 

kepada pasangan diskusi 

yang berhasil 

memecahkan 

masalahnya dengan 

benar. (Konfirmasi) 
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Kegiatan 

Penutup 

(± 30 menit) 

8. Guru menutup 

pembelajaran 

20. Guru bersama siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

21. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami. 

22. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan 

oleh guru. 

23. Guru menginformasikan 

materi yang akan 

dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

24. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a 

25. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

memberikan salam 

kepada siswa. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. CD interaktif matematika bilangan bulat 

2. Sumber Belajar 

a. Mustaqim, Burhan. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI Kelas 

IV. Jakarta: Depdiknas. 

b. Muhsetyo, Gatot dkk. 2007. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

c. Karso, dkk. 2007. Pendidikan Matematika 1. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 
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b. Tes dalam proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir   : ada (soal evaluasi) 

2. Jenis Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : sikap 

c. Tes akhir   : tertulis 

3. Bentuk Penilaian 

a. Non-tes   : penilaian sikap  

b. Tes    : isian dan uraian 

4. Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian sikap 

 

Kolaborator 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

 Semarang,  20 April 2015 

Peneliti 

 

Akhirini Agustin Rahayu 

NIM. 1401411405 

 

 



251 
 

 
 

Nol 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAMPIRAN 

Bahan Ajar 

Siklus I Pertemuan 1 

Indikator: 

5.2.1 Membaca lambang bilangan bulat 

5.2.2 Menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat  

 Pada pertemuan hari ini dimulai dengan do’a dan presensi kehadiran 

siswa. Guru melakukan apersepsi kepada siswa “Anak-anak, berapakah bilangan 

terkecil yang kalian ketahui? Adakah bilangan yang lebih kecil dari 0 (nol)?”. 

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran “Hari ini kita akan belajar 

tentang bilangan bulat dan penjumlahan bilangan bulat. Ibu harap setelah 

melakukan pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan konsep bilangan bulat, 

melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, dan menggambarkan garis 

bilangan penjumlahan bilangan bulat”. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi 4 kelompok kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa dimana setiap kelompok telah 

disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif yang berisi materi pembelajaran pada 

hari ini. Siswa mengoperasikan dan memahami materi dalam CD interaktif. 

Materi pembelajaran hari ini yang terdapat dalam CD interaktif yaitu: 

 Kita sudah mempelajari bilangan-bilangan yang dimulai dari nol sampai 

tak terhingga. Selama ini yang kita pelajari 0 (nol) adalah bilangan terkecil. 

Tetapi, tahukah kalian bahwa ada bilangan yang lebih kecil dari 0?  

Mengenal  bilangan bulat. 

 Bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... disebut bilangan cacah, sedangkan  1, 

2, 3, 4, 5, ... disebut bilangan asli. Jadi, bilangan cacah adalah gabungan dari 

bilangan nol dan bilangan asli. 

 

 

 

  

Bilangan Asli 



252 
 

 
 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

 

5 6 7

 

8

 

9

 

Nol 

 Adakah lawan bilangan asli? Bagaimana melambangkannya?  

Bilangan nol, bilangan asli, dan lawan bilangan asli disebut bilangan bulat. 

Perhatikan garis bilangan bulat di bawah ini. 

 

 

 

Bilangan-bilangan bulat positif merupakan sebutan lain bilangan asli. 

Setelah kalian memahami konsep bilangan bulat, sekarang kalian akan 

belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan bantuan garis 

bilangan. Agar kalian tidak mengalami kesulitan, perhatikanlah prinsip-prinsip 

kerja penggunaan garis bilangan berikut: 

a. Setiap akan melalukan peragaan, posisi awal selalu dimulai dengan bilangan 

atau skala 0 (nol). 

b. Jika bilangan pertama dalam operasi hitung penjumlahan bertanda positif, 

maka ujung anak panah diarahkan ke bilangan positif dan bergerak maju 

dengan skala yang besarnya sama dengan bilangan pertama sedangkan 

pangkal anak panahnya mengarah pada bilangan negatifnya. Sebaliknya jika 

bilangan pertamanya bertanda negatif, maka ujung anak panahnya diarahkan 

ke bilangan negatif dan gerakkan dengan skala yang besarnya sama dengan 

bilangan pertama sedangkan pangkal anak panahnya mengarah ke bilangan 

positif. 

c. Dalam prinsip operasi hitung penjumlahan, maka anak panah dilangkahkan 

maju. Apabila bilangan penambahnya merupakan bilangan positif, maka 

gerakan maju anak panah harus ke arah bilangan bulat positif. Sebaliknya, 

apabila bilangan penambahnya merupakan bilangan negatif, maka gerakan 

maju anak panah juga harus ke arah bilangan negatif. 

d. Dalam penjumlahan, hasil akhir dilihat dari posisi akhir ujung anak panah. 

Harus kalian pahami terlebih dahulu, jika anak panah pada garis bilangan 

menuju ke arah kanan, maka anak panah tersebut menunjukkan bilangan bulat 

Bilangan Bulat Positif Bilangan Bulat Negatif 
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-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 -9 2 3 5 6 4 7 8 

positif. Jika anah panah menuju ke kiri, maka anak panah tersebut menunjukkan 

bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh berikut. 

Menunjukkan bilangan 5 

 

 

 

Menunjukkan bilangan -5 

 

 

 

Penjumlahan bilangan bulat 

Nah, bagaimanakah cara menjumlah bilangan bulat dengan menggunakan 

garis bilangan? Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan dimulai dari 

bilagan nol. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. 

1. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif 

Contoh: 3 + (7) = . . . 

 

 

a. Dari skala 0 langkahkan anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti 

pada skala 3. Hal ini menunjukkan bilangan pertamanya positif 3. 

b. Karena bilangan penjumlahnya merupakan bilangan negatif, maka pada 

skala 3 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah bilangan 

negatif. 

c. Karena operasi hitungnya mengenai penjumlahan, yaitu oleh bilangan 7 

berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 7 langkah. 

d. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah ketiga tepat berada di atas 

skala - 4 dan ini menunjukkan hasil dari 3 + (7) =  4 

2. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif 

Contoh: (3) + 5 = . . . 
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-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 -9 2 3 5 6 4 7 8 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 5 6 4 7 8 -9 

 

 

 

 

a. Dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan negatif dan 

berhenti pada skala 2. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya 

(negatif 2). 

b. Karena bilangan penjumlahnya merupakan biangan positif, maka pada 

skala 2 tersebut ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah bilangan 

positif. 

c. Karena operasi hitungnya mengenai penjumlahan, yaitu oleh bilangan 5 

berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 5 langkah. 

d. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah ketiga tepat berada di atas 

skala 2, dan ini menunjukkan hasil dari (-3) + 5 = 2 

3. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif 

Contoh: (3) + (4) = . . . 

 

  

a. Dari skala 0, langkahkankah anak panah ke arah bilangan negatif dan 

berhenti pada skala 3. Hal ini untuk menunjukkan bilangan pertamanya 

(negatif 3). 

b. Karena operasi hitungnya berkenaan dengan penjumlahan, dan anak panah 

arahnya sudah sesuai dengan jenis bilangan keduanya, maka 

langkahkanlah maju anak panah tersebut sebanyak 4 langkah dari posisi 

skala 3. 

c. Posisi akhir dari ujung anak panah pada langkah kedua tepat berada di atas 

skala  7, dan ini menunjukkan hasil dari (3) + (4) = 7. 

Setelah kalian memahami materi yang telah ditayangkan melalui CD 

interaktif, Ibu guru akan memberikan permasalahan tentang materi penjumlahan 
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bilangan bulat yang nantinya akan kalian selesaikan secara individu (Thinking). 

Pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

Mari menjumlahkan bilangan bulat berikut ini. 

3. Suhu di dalam lemari es adalah ─    Celcius. Tiba-tiba listrik mati, sehingga 

suhu di dalam lemari es naik    Celcius. Berapakah suhu di dalam lemari es 

sekarang? 

4. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah ─   Celcius. Setelah penghangat 

ruangan dihidupkan, suhu naik    Celcius. Berapakah suhu ruangan 

sekarang? 

Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan bimbingan guru, 

guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

yang telah diberikan guru. Guru memberikan batasan waktu bagi siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut ±10 menit.  

 Setelah kalian menyelesaikan permasalahan secara individu. Sekarang Ibu 

guru akan membagi kalian menjadi berpasang-pasang untuk berdiskusi tentang 

hasil pemikiran yangbaru saja kalian selesaikan. Silahkan kalian berkumpul 

dengan pasangan diskusi kalian. Diskusikan mengenai hasil pemikiran individu 

yang telah kalian selesaikan tadi apakah sudah benar atau belum, kemudian coba 

kalian tentukan hasil penjumlahan bilangan bulat tersebut dengan 

menggambarkan garis bilangannya bersama pasangan diskusimu (Pairing). Guru 

akan berkeliling untuk membimbing jalannya diskusi kelompok. 

 Setelah kalian berdiskusi dengan pasangan diskusi kalian, sekarang 

paparkan/presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Perhatikan pemaparan 

hasil diskusi teman kalian, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan 

pendapat kepada teman kalian yang sedang memaparkan hasil diskusinya? 

kemudian siswa bersama guru merefleksi dan mengevaluasi hasil diskusi yang 

telah dipaparkan. Guru memberikan penguatan materi dan penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar (Sharing). 

 Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, 

siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Setelah semua siswa paham tentang materi yang telah dipelajari hari ini, siswa 
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diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan. Selanjutnya guru memberikan tindak 

lanjut dan mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam. 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan 1 

Hari/tanggal : Senin/20 April 2015 

Nama   : 

No.Urut : 

Petunjuk Soal 

1) Perhatikan permasalahan mengenai operasi hitung penjumlahan bilangan bulat di 

bawah ini! 

2) Kerjakan soal secara individu! 

Soal  

1. Suhu di dalam lemari es adalah ─    Celcius. Tiba-tiba listrik mati, sehingga 

suhu di dalam lemari es naik    Celcius. Berapakah suhu di dalam lemari es 

sekarang? 

Diketahui: suhu lemari es mula-mula ...........  

 Kenaikan suhu  ................. 

Ditanya: Berapakah suhu di dalam lemari es sekarang? 

Jawab: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................... 

2. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah ─   Celcius. Setelah penghangat 

ruangan dihidupkan, suhu naik    Celcius. Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Diketahui: suhu mula-mula ................ 

 Kenaikan suhu ............... 

Ditanya: Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Jawab: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................... 
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Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

Siklus I Pertemuan 1 

Hari/Tanggal : Senin/20 April 2015 

Kelompok  : 

Nama anggota kelompok: 

1. ................................. 

2. ................................. 

Petunjuk Soal 

1) Diskusikanlah permasalahan dibawah ini dengan pasangan diskusimu! 

2) Tentukan pula hasil penjumlahan bilangan bulat tersebut dengan 

menggambarkan garis bilangan! 

3) Perhatikan arah anak panah pada garis bilangan yang kalian buat! 

Soal  

1. Suhu di dalam lemari es adalah ─    Celcius. Tiba-tiba listrik mati, 

sehingga suhu di dalam lemari es naik    Celcius. Berapakah suhu di 

dalam lemari es sekarang? 

Diketahui: suhu lemari es mula-mula .................  

 Kenaikan suhu  .................. 

Ditanya: Berapakah suhu di dalam lemari es sekarang? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Tentukan pula dengan garis bilangan 
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2. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah ─   Celcius. Setelah penghangat 

ruangan dihidupkan, suhu naik    Celcius. Berapakah suhu ruangan 

sekarang? 

Diketahui: suhu mula-mula ............... 

 Kenaikan suhu ................. 

Ditanya: Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Tentukan pula dengan garis bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 
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Kunci Jawaban Lembar Kegiatan Kelompok 

Siklus I Pertemuan 1 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: suhu lemari es mula-mula ─    Celcius  

 Kenaikan suhu     Celcius  

Ditanya: Berapakah suhu di dalam lemari es sekarang? 

Jawab:  

Suhu lemari es mula-mula ─    Celcius (bilangan bulat negatif) 

Kenaikan suhu     Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu mula-mula + kenaikan suhu = suhu sekarang  

(─    + 3 = ........ 

Tentukan pula dengan garis bilangan 

 

 

  

Jadi, (─    + 3 = ─7 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

Jumlah Skor 10 

2. Diketahui: suhu mula-mula ─   Celcius 

Kenaikan suhu    Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Jawab:  

suhu mula-mula ─   Celcius (bilangan bulat negatif) 

Kenaikan suhu    Celcius (bilangan bulat positif)  

Suhu mula-mula + kenaikan suhu = suhu sekarang 

(─5) + 3 = ..... 

Tentukan pula dengan garis bilangan 

 

 

 

Jadi, (─5) + 3 = ─2 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

-10  -9   -8   -7  -6   -5   -4   -3   -2   -1    0     1    2    3     4    5     6     7 

-10  -9   -8   -7  -6   -5   -4   -3   -2   -1    0     1    2    3     4    5     6     7 
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Jumlah Skor 10 

 Skor Teoretis 20 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SISWA 

Siklus I Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

Indikator 

Jenjang Kemampuan 

Kognitif 
Penilaian Jumlah 

Soal 

No 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Teknik Bentuk 

5.2.1 Membaca 

lambang 

bilangan 

bulat 

5.2.2 Menghitung 

hasil 

penjumlahan 

bilangan 

bulat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Isian  

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1, 2, 

3, 4 

 

 

 

5, 6, 

7, 8 

Keterangan: 

C1  = Pengetahuan     

C2  = Pemahaman    

C3  = Aplikasi 

C4  = Analisis       

C5  = Evaluasi         

C6  = Kreasi/Cipta          
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-9   -8  -7   -6   -5  -4  -3   -2  -1    0    1    2    3    4    5     6    7    8 

SOAL EVALUASI 

Siklus I Pertemuan 1 

Hari/Tanggal : Senin/20 April 2015 

Nama            : 

No.Urut  : 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri soal berikut! 

2. Setelah selesai, serahkan lembar jawab pada guru. 

 

Soal: 

 

1. Semua bilangan di sebelah kanan nol adalah bilangan ... 

2. Semua bilangan di sebelah kiri nol adalah bilangan ... 

3. Bilangan bulat terdiri dari bilangan ..., ... dan bilangan ... 

4. 7 dibaca ... 

5. Tentukan hasilnya 5 + (6) = ... 

6. Tentukan hasilnya (3) + 7 = ... 

7. Tentukan hasilnya (5) + (3) = .. 

8. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah     Celcius. Karena dirasakan 

terlalu dingin maka penghangat ruangan dihidupkan dan suhu dinaikkan 

sebesar    Celcius. Berapakah suhu ruangan sekarang? Gambarkan juga pada 

garis bilangan 

Diketahui: ........................................................................................................... 

Ditanya: .............................................................................................................. 

Jawab: ................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 

 -10  -9   -8   -7  -6   -5   -4   -3   -2   -1    0     1    2    3     4    5     6     7 



264 
 

 
 

-9  -8  -7   -6  -5 -4   -3  -2  -1   0    1    2   3    4    5   6    7   8 

-9  -8  -7   -6  -5  -4  -3  -2  -1   0    1    2   3    4   5    6    7    8 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

Siklus I Pertemuan 1 

No  Jawaban  Skor  

1.  

 

Semua bilangan di sebelah kanan nol adalah bilangan bulat 

positif. 

2 

2. Semua bilangan di sebelah kiri nol adalah bilangan bulat 

negatif. 

2 

3. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, nol dan 

bilangan bulat negatif. 

2 

4. 7 dibaca negatif 7 (tujuh) 2 

5. 5 + (6) = 1 3 

6. (3) + 7 = 4 3 

7. (5) + (3) = 8 3 

8. Diketahui: Suhu mula-mula     Celcius 

Keaikan suhu    Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Jawab: 

Suhu mula-mula =     Celcius (bilangan bulat negatif) 

Keaikan suhu =    Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu mula-mula + Keaikan suhu = suhu sekarang 

   + 8 = .... 

 

 

 

Jadi,    + 8 = 3 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 Jumlah Skor 22 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 
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Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes 

bentuk penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 
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PENILAIAN SIKAP 

Siklus I Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

Petunjuk: 

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai dengan perilaku siswa! 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator  
Jumlah 

Skor 
Nilai Mandiri Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  DDY               

2.  ARD               

3.  AAW               

4.  BTYP               

5.  DNC               

6.  GYA               

7.  LAD               

8.  NFQ               

9.  TFH               

10.  YDS               

11.  DAR               

12.  MFN               

13.  AS               

14.  EKD               
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Rubrik Kriteria Penilaian Sikap: 

No Indikator Deskriptor 

a. Mandiri  1. Tidak tergantung pada guru 

2. Dapat membangun pengetahuannya sendiri 

3. Mengerjakan latihan soal sendiri 

4. Tidak tergantung pada teman 

b. Kerjasama  1. Melakukan diskusi dengan tertib 

2. Berdiskusi memecahkan permasalahan 

3. Berperan aktif dalam diskusi 

4. Bertukar ide dengan kelompok diskusi 

c. Toleransi  1. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi 

2. Menerima masukan dari teman 

3. Menerima masukan dari guru 

4. Memberi tanggapan saat berdiskusi 

 

Tabel Kriteria Penilaian Sikap Siswa 

Skor Kategori Penilaian 

9 < skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 < skor ≤ 9 Baik  

3 < skor ≤ 6 Tidak Baik 

0 < skor ≤ 3 Sangat Tidak Baik 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus I Pertemuan 2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Materi    : Penjumlahan bilangan bulat 

Alokasi Waktu  : 2 × 35 menit (2 JP) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Penilaian 

Sumber 

Pembelajaran 

5.2.3 Memecahkan 

permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

hitung 

penjumlahan 

bilangan bulat 

5.2.4 Membuktikan 

kebenaran 

 Permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan 

penjumlahan 

bilangan bulat 

 

 

 Membuktikan 

kebenaran 

1. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

2. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu (Thinking) 

3. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

CD interaktif 

yang berisi 

materi 

pembelajaran 

permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

penjumlahan 

bilangan bulat 

 Tes:  

Pengetahuan 

 

 Non tes: 

a. Penilaian 

sikap 

 

 

1. Mustaqim, 

Burhan. Ayo 

Belajar 

Matematika 

untuk SD 

dan MI 

Kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Muhsetyo, 

LAMPIRAN 8 
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operasi hitung 

penjumlahan 

bilangan bulat 

dengan kartu 

bilangan 

5.2.5 Membuat 

kalimat 

matematika 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

penjumlahan 

bilangan bulat. 

operasi hitung 

penjumlahan 

bilangan bulat 

dengan kartu 

bilangan 

 Membuat 

kalimat 

matematika 

tentang operasi 

hitung 

penjumlahan 

bilangan bulat 

 

berpasang-pasangan  

4. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang 

telah dipecahkan secara 

individu sebelumnya 

(Pairing) 

5. Pemaparan hasil diskusi 

di depan kelas (Sharing) 

6. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok 

Gatot dkk. 

2007. 

Pembelajar

an 

Matematika 

SD. Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 

3. Karso, dkk. 

2007. 

Pendidikan 

Matematika 

1. Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan   : SDN Gajahmungkur 02 

Kelas/Semester  : IV (Empat)/2 (Dua) 

Mata pelajaran        : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (2 JP) 

Hari/Tanggal  : Rabu, 22 April 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

C. Indikator Pembelajaran 

5.2.3 Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat 

5.2.4 Membuktikan kebenaran operasi hitung penjumlahan bilangan bulat 

dengan kartu bilangan 

5.2.5 Membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan operasi 

penjumlahan bilangan bulat. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat 

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat tanpa bantuan guru. 

2. Melalui pengerjaan lembar kegiatan, siswa dapat membuktikan kebenaran 

operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan kartu bilangan dengan 

benar. 

3. Melalui pemecahan masalah open-ended, siswa dapat membuat kalimat 

matematika yang berhubungan dengan operasi penjumlahan bilangan 

bulat dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: Mandiri, Kerjasama, dan Toleransi. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat 

(terlampir) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Diskusi kelompok 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan  

2. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran TPS dengan media CD interaktif 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Model 

Pembelajaran TPS dengan 

Media CD Interaktif 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Kegiatan Awal 

(± 10 menit) 

1. Membuka  kegiatan 

pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan 

apersepsi kepada siswa: 

“anak-anak, pada 

pertemuan lalu kalian 

telah mempelajari 

bilangan bulat. Masih 

ingatkah kalian bilangan 

bulat terdiri dari 

bilangan apa saja? 

Kalian juga telah belajar 

tentang penjumlahan 

bilangan bulat dengan 

garis bilangan. Masih 

ingatkah kalian?” 

3. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran: 

“hari ini kita akan 

belajar tentang 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 
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penjumlahan bilangan 

bulat. Ibu harap setelah 

melakukan pembelajaran 

ini, kalian dapat 

memecahkan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

penjumlahan bilangan 

bulat, kalian dapat 

membuktikan kebenaran 

operasi hitung 

penjumlahan bilangan 

bulat dengan kartu 

bilangan, dan dapat 

membuat kalimat 

matematika yang 

berhubungan dengan 

operasi penjumlahan 

bilangan bulat” 

4. Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

agar bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti  

(± 40menit) 

2. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

5. Guru membentuk 

kelompok 4 kelompok 

kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri 

dari 3-4 orang siswa. 

6. Setiap kelompok 

disediakan 1 unit laptop 

dan CD interaktif. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa mengoperasikan 

dan memahami materi 

materi dalam CD 

interaktif (Eksplorasi) 

3. Guru memberikan 8. Guru memberikan 
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permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu  

(Thinking) 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

penjumlahan bilangan 

bulat untuk dipecahkan 

secara individu. 

(Elaborasi) 

9. Guru meminta siswa 

untuk memecahkan 

permasalahan yang 

diberikan dengan 

batasan waktu yang 

sudah ditentukan          

(±10 menit). (Elaborasi) 

10. Guru membimbing 

siswa dalam 

memecahkan masalah 

secara individu. 

(Eksplorasi) 

4. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan 

11. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan. 

12. Guru mengkondisikan 

siswa untuk duduk 

sesuai dengan pasangan 

yang telah ditentukan. 

(Eksplorasi) 

13. Setiap pasangan diskusi 

telah disediakan kartu 

bilangan positif dan 

kartu bilangan negatif. 

(Eksplorasi) 

5. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu 

sebelumnya.. 

(Pairing) 

14. Setiap pasangan diskusi 

diminta untuk 

mendiskusikan hasil 

pemikiran secara 

individu mengenai 

permasalahan yang telah 

diberikan guru 

sebelumnya yaitu 
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tentang penjumlahan 

bilangan bulat. 

(Elaborasi) 

15. Siswa diminta 

berdiskusi untuk 

membuktikan kebenaran 

operasi hitung 

penjumlahan bilangan 

bulat dengan kartu 

bilangan yang telah 

disediakan. (Elaborasi) 

16. Guru membimbing 

siswa dalam berdiskusi. 

(Eksplorasi) 

6. Pemaparan hasil diskusi di 

depan kelas 

(Sharing) 

17. Siswa memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas. 

18. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa yang lain untuk 

menanggapi hasil 

pemaparan diskusi 

pasangan yang maju di 

depan kelas. 

(Konfirmasi) 

7. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok 

19. Guru memberikan 

penguatan materi dan 

apresiasi/penghargaan 

kepada pasangan diskusi 

yang berhasil 

memecahkan 

masalahnya dengan 

benar. 
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Kegiatan 

Penutup 

(± 20 menit) 

8. Guru menutup 

pembelajaran 

20. Guru bersama siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

21. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami. 

22. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan 

oleh guru. 

23. Guru menginformasikan 

materi yang akan 

dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

24. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a 

25. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

memberikan salam 

kepada siswa. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. CD interaktif matematika bilangan bulat 

2. Sumber Belajar 

a. Mustaqim, Burhan. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI Kelas IV. 

Jakarta: Depdiknas. 

b. Muhsetyo, Gatot dkk. 2007. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

c. Karso, dkk. 2007. Pendidikan Matematika 1. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 
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b. Tes dalam proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir   : ada (soal evaluasi) 

2. Jenis Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : sikap 

c. Tes akhir   : tertulis 

3. Bentuk Penilaian 

a. Non-tes   : penilaian sikap dan kinerja 

b. Tes    : Uraian 

4. Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian sikap 

 

Kolaborator 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

 Semarang,  22 April 2015 

Peneliti 

 

Akhirini Agustin Rahayu 

NIM. 1401411405 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

Siklus I Pertemuan 2 

Indikator Pembelajaran: 

5.2.3 Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat 

5.2.4 Membuktikan kebenaran operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan 

kartu bilangan 

5.2.5 Membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan operasi 

penjumlahan bilangan bulat. 

 Pada pembelajaran hari ini dimulai dengan do’a dan presensi kehadiran 

siswa. Kemudian guru melakukan apersepsi kepada siswa “Anak-anak, pada 

pertemuan lalu kalian telah mempelajari bilangan bulat. Masih ingatkah kalian 

bilangan bulat terdiri dari bilangan apa saja? Kalian juga telah belajar tentang 

penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Masih ingatkah kalian?” 

 Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita akan 

belajar tentang permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. 

Ibu harap setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat, siswa 

dapat membuktikan kebenaran operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan 

kartu bilangan, dan dapat membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan 

operasi penjumlahan bilangan bulat”. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi 4 kelompok kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa dimana setiap kelompok telah 

disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif yang berisi materi pembelajaran pada 

hari ini. Siswa mengoperasikan dan memahami materi dalam CD interaktif. 

Materi pembelajaran hari ini yang terdapat dalam CD interaktif yaitu: 

 Pada pertemuan lalu, kita sudah mempelajari tentang apa itu bilangan bulat 

dan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. 
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Sekarang kita akan mempelajari tentang permasalahan sehari-hari yang 

berhubungan dengan penjumlahan bilangan bulat. 

 Pernahkah kalian mengamati ketika air di dalam kulkas membeku menjadi 

es dan saat dikeluarkan akan mencair? Apakah suhu air di dalam kulkas sama 

ketika sudah dikeluarkan dari kulkas? Es mencair ketika dikeluarkan dari kulkas 

terjadi karena terjadi kenaikan suhu. Hal ini merupakan salah satu contoh 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan 

bulat. Perhatikan permasalahan lain yang berhubungan dengan bilangan bulat 

negatif berikut: 

1. Daerah itu rawan banjir karena ketinggiannya lima sentimeter di bawah 

permukaan air laut. Ketinggian lima sentimeter di bawah permukaan air laut 

di bawah permukaan air laut jika dalam bilangan bulat dituliskan dengan 5 

(negatif lima). 

2. Suhu di daerah kutub dapat mencapai lima belas derajat di bawah nol. Suhu 

lima belas derajat di bawah nol jika dituliskan 15 derajat. 

Itulah contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah 

kalian dapat memberi contoh lain penggunaan bilangan bulat negatif?  

 Sekarang bagaimanakah operasi penjumlahan bilangan bulat dalam 

kehidupan sehari-hari? Perhatikan contoh operasi hitung penjumlahan bilangan 

bulat dalam kehidupan sehari-hari. 

1. Rio ingin membuat minuman dingin. Ia mempunyai segelas air dingin dengan 

suhu   Celcius dan segelas air jeruk bersuhu    Celcius. Kemudian ia 

mencampur air dingin dan air jeruk tersebut, karena dirasa terlalu dingin, 

maka rio menambah air mineral dengan suhu    Celcius ke dalam campuran 

air dingin dan air jeruk. Berapakah suhu minuman dingin sekarang? 

Diketahui : Suhu air dingin    Celcius 

Suhu air jeruk     Celcius 

Suhu air mineral     Celcius 

Ditanya : berapakah suhu minuman dingin sekarang? 

Jawab :  

Suhu air dingin    Celcius (bilangan bulat negatif) 
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Suhu air jeruk     Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu air mineral     Celcius (bilangan bulat positif) 

suhu air dingin + suhu air jeruk + suhu air mineral = Suhu sekarang 

 (9) + 3 + 2 = 4 

Untuk membuktikan apakah hasil dari (9) + 3 + 2 = 4 kita dapat 

menggunakan kartu bilangan. Tapi sebelumnya, perhatikan hal-hal di bawah 

ini untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat menggunakan kartu 

bilangan, yaitu: 

1. Dalam penggunaan kartu bilangan, bilangan nol (netral) diwakili oleh dua 

buah kartu bilangan dengan tanda berbeda (positif dan negatif) yang 

dipasangkan/digabungkan. 

 

 

2. Dalam operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dapat diartikan dengan 

proses penggabungan. Kalau kita menggabungkan sejumlah kartu 

bilangan sama halnya dengan melakukan penjumlahan. 

3. Pada operasi penjumlahan a + b, jika a > 0 dan b > 0 atau a < 0 dan         

b < 0, maka gabungkanlah kartu bilangan ke dalam kelompok kartu 

bilangan lain yang tandanya sama. 

4. Jika a > 0 dan b < 0 atau sebaliknya, maka gabungkanlah sejumlah kartu 

bilangan yang mewakili bilangan positif ke dalam kelompok kartu 

bilangan yang mewakili bilangan negatif. Selanjutnya lakukan 

penggabungan di antara kedua kelompok kartu bilangan tersebut. 

Tujuannya untuk mencari banyak kelompok kartu bilangan yang bernilai 

nol. Melalui proses ini akan menyisakan kartu bilangan yang tidak 

berpasangan yang merupakan hasil penjumlahannya. 

Untuk membuktikan apakah hasil dari (9) + 3 + 2 = 4, langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan 2 

tahap operasi hitung penjumlahan. Perhatikan operasi hitung penjumlahan 

bilangan bulat dibawah ini. 
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2) Tahap 1 

Sediakan 9 buah kartu bilangan bulat negatif. 

 

3) Tambahkan 3 buah kartu bilangan bulat positif dan pasangkan dengan 

kartu bilangan bulat negatif. Kemudian hitung kartu bilangan bulat yang 

tidak berpasangan. 

 

 

                    6 
4) Karena yang tidak berpasangan adalah 6 kartu bilangan bulat negatif, 

maka hasil dari tahap operasi hitung penjumlahan bilangan bulat yang 

pertama adalah (9) + 3 = 6. 

5) Tahap 2 

Sediakan 6 buah kartu bilangan bulat negatif. 

 

6) Tambahkan 2 buah kartu bilangan bulat positif dan pasangkan dengan 

kartu bilangan bulat negatif. Kemudian hitung kartu bilangan bulat yang 

tidak berpasangan. 

 

 

  4 

7) Dari tahap 2 di atas didapatkan ada 4 buah bilangan bulat negatif yang 

tidak berpasangan. 

8) Dari pembuktian dengan menggunakan kartu bilangan maka diperoleh 

kesimpulan bahwa hasil dari (9) + 3 + 2 = 4 adalah benar. 

2. Selain contoh di atas, terdapat contoh lain tentang permasalahan penjumlahan 

bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dikerjakan dengan 

berbagai jawaban, yaitu sebagai berikut: 

a. Daerah A adalah daerah yang rawan banjir karena ketinggiannya di 

bawah permukaan air laut. Agar tidak menjadi daerah rawan banjir, 
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daerah tersebut ditimbun dengan tanah sehingga ketinggiannya 3 meter di 

atas permukaan air laut. Berapakah ketinggian daerah tersebut sebelum 

ditimbun tanah, dan berapa ketinggian timbunan tanah pada daerah 

tersebut? 

Diketahui: ketinggian daerah setelah ditimbun tanah adalah 3 meter di 

atas permukaan air laut. 

Ditanya: Berapakah ketinggian daerah tersebut sebelum ditimbun tanah, 

dan berapa ketinggian timbunan tanah pada daerah tersebut? 

Jawab: 

Ketinggian sebelum ditimbun berada di bawah permukaan air laut 

sehingga menggunakan bilangan bulat negatif. 

Timbunan tanah menggunakan bilangan bulat positif.  

Untuk menjawab soal tersebut ada beberapa kemungkinan, antara lain: 

Ketinggian sebelum + timbunan tanah = ketinggian daerah sekarang 

(bilangan bulat negatif) + (bilangan bulat positif) = 3 

(....) + .... = 3 

Kemungkinan 1: 

a) (1) + 4 = 3 

Kemungkinan 2: 

b) (2) + 5 = 3 

Kemungkinan 3: 

c) (3) + 6 = 3 

Kemunkinan 4: 

d) (4) + 7 = 3, Dst. 
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Setelah kalian memahami materi yang telah ditayangkan melalui CD 

interaktif, Ibu guru akan memberikan pertanyaan/permasalahan yang berhubungan 

dengan operasi penjumlahan bilangan bulat yang nantinya akan kalian selesaikan 

secara individu (Thinking). Pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

3. Suhu di dalam lemasi es    Celcius. Pada saat listrik mati, suhu di dalam 

lemari es naik   Celcius, setelah 10 menit suhu dalam lemari es naik lagi    

Celcius. Berapakah suhu dalam lemari es sekarang? 

4. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah    Celcius. Setelah penghangat 

ruangan dihidupkan, suhu naik    Celcius. Karena dirasa masih dingin maka 

suhu dinaikkan     Celcius. Sehingga suhu ruangan saat ini adalah     

Celcius. Benarkah pernyataan tersebut? 

 Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan 

bimbingan guru, guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang telah diberikan guru. Guru memberikan batasan waktu bagi 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ±10 menit.  

 Setelah kalian menyelesaikan permasalahan secara individu. Sekarang Ibu 

guru akan membagi kalian menjadi berpasang-pasang untuk berdiskusi tentang 

hasil pemikiran yangbaru saja kalian selesaikan. Silahkan kalian berkumpul 

dengan pasangan diskusi kalian. Ibu guru telah membagikan kartu bilangan bulat 

kepada setiap pasangan diskusi. Diskusikan mengenai hasil pemikiran individu 

yang telah kalian selesaikan tadi apakah sudah benar atau belum, kemudian coba 

kalian buktikan operasi penjumlahan bilangan bulat tersebut dengan 

menggunakan kartu bilangan bersama pasangan diskusimu (Pairing). Guru akan 

berkeliling untuk membimbing jalannya diskusi kelompok. 

Setelah kalian berdiskusi dengan pasangan diskusi kalian, sekarang 

paparkan/presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Perhatikan pemaparan 

hasil diskusi teman kalian, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan 

pendapat kepada teman kalian yang sedang memaparkan hasil diskusinya? 

kemudian siswa bersama guru merefleksi dan mengevaluasi hasil diskusi yang 

telah dipaparkan. Guru memberikan penguatan materi dan penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar (Sharing). 
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Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, 

siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Setelah semua siswa paham tentang materi yang telah dipelajari hari ini, siswa 

diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan. Selanjutnya guru memberikan tindak 

lanjut dan mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam. 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Siklus I Pertemuan 2 

Hari/tanggal : Rabu/22 April 2015 

Nama   : 

No.Urut : 

Petunjuk Soal 

1) Perhatikan permasalahan mengenai operasi hitung penjumlahan bilangan 

bulat di bawah ini! 

2) Kerjakan soal secara individu! 

Soal  

1. Suhu di dalam lemasi es    Celcius. Pada saat listrik mati, suhu di dalam 

lemari es naik   Celcius, setelah 10 menit suhu dalam lemari es naik lagi    

Celcius. Berapakah suhu dalam lemari es sekarang? 

Diketahui: suhu mula-mula ............. 

 Kenaikan pertama ............ 

 Kenaikan kedua .............. 

Ditanya: ....................................... 

Jawab:  

suhu mula-mula ....................  

Kenaikan ....................  

Kenaikan ...................... 

Suhu mula-mula + kenaikan I + kenaikan II = suhu sekarang 

      (negatif)            (positif)         (positif) 

...... + ...... + ....... = ....... 

Jadi,  

 

2. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah    Celcius. Setelah penghangat 
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ruangan dihidupkan, suhu naik    Celcius. Karena dirasa masih dingin maka 

suhu dinaikkan     Celcius. Sehingga suhu ruangan saat ini adalah     

Celcius. Benarkah suhu akhir ruangan adalah     Celcius? 

Diketahui: Suhu mula-mula ............... 

 Kenaikan pertama ................ 

 Kenaikan kedua ................. 

 Suhu akhir ................... 

Ditanya:  

Jawab:  

Suhu mula-mula ................ 

Kenaikan pertama .................. 

Kenaikan kedua ................... 

Suhu akhir .................... 

Suhu mula-mula + kenaikan I + kenaikan II = suhu akhir 

...... + ...... + ...... = 10 

Jadi,  
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Lembar Kegiatan Kelompok (LKK) 

Siklus I Pertemuan 2 

Hari/Tanggal : Rabu/22 April 2015 

Kelompok  : 

Nama anggota kelompok: 

1. ................................. 

2. ................................. 

Petunjuk Soal 

1) Diskusikanlah permasalahan dibawah ini dengan pasangan diskusimu! 

2) Kerjakan sesuai petunjuk setiap nomor soal! 

Soal  

1. Tentukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat berikut ini dengan 

menggunakan kartu bilangan yang sudah disediakan! 

Suhu di dalam lemasi es    Celcius. Pada saat listrik mati, suhu di dalam 

lemari es naik   Celcius, setelah 10 menit suhu dalam lemari es naik lagi    

Celcius. Berapakah suhu dalam lemari es sekarang? 

Diketahui: suhu mula-mula ............. 

 Kenaikan pertama ............ 

 Kenaikan kedua .............. 

Ditanya: ................................................................................................................ 

Jawab:  

suhu mula-mula ....................  

Kenaikan ....................  

Kenaikan ...................... 

Suhu mula-mula + kenaikan I + kenaikan II = suhu sekarang 

      (negatif)            (positif)         (positif) 

...... + ...... + ....... = ....... 

Dengan kartu bilangan: 
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2. Buktikan kebenaran operasi hitung bilangan  bulat dengan menggunakan 

garis bilangan! 

Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah    Celcius. Setelah penghangat 

ruangan dihidupkan, suhu naik    Celcius. Karena dirasa masih dingin maka 

suhu dinaikkan     Celcius. Sehingga suhu ruangan saat ini adalah     

Celcius. Benarkah suhu akhir ruangan adalah     Celcius? 

Diketahui: Suhu mula-mula ............... 

 Kenaikan pertama ................ 

 Kenaikan kedua ................. 

 Suhu akhir ................... 

Ditanya: .............................................................................................................. 

Jawab:  

Suhu mula-mula ................ 

Kenaikan pertama .................. 

Kenaikan kedua ................... 

Suhu akhir .................... 

Suhu mula-mula + kenaikan I + kenaikan II = suhu akhir 

...... + ...... + ...... = 10 

Buktikan dengan kartu bilangan: 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

Siklus I Pertemuan 2 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: suhu mula-mula    Celcius 

Kenaikan pertama   Celcius 

Kenaikan kedua    Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu dalam lemari es sekarang? 

Jawab:  

suhu mula-mula    Celcius (bilangan bulat negatif) 

Kenaikan pertama   Celcius (bilangan bulat positif) 

Kenaikan kedua    Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu mula-mula + kenaikan I + kenaikan II = suhu akhir 

 (    + 3 + 5 = ........... 

Pembuktian dengan kartu bilangan: 

Tahap 1 

 

 

 

     7 

Tahap 2 

 

 

                                                2 

Jadi, (    + 3 + 5 = 2 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 Jumlah skor 10 

2. Diketahui: Suhu mula-mula    Celcius 

 Kenaikan pertama    Celcius 

 Kenaikan kedua    Celcius 

 Suhu akhir     Celcius 

Ditanya: Benarkah suhu akhir ruangan adalah     Celcius? 

Jawab: Pembuktian dengan kartu bilangan: 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 
-2 

Tahap 1 
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Ternyata hasil dari, ( ) + 3 + 5 = 3 

Jadi, pernyataan ( ) + 3 + 5 = 10 adalah salah/tidak benar 

 

 

 

 

 

2 

1 

 Jumlah skor 10 

 Skor teoretis 20 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes 

bentuk penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Tahap 2 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SISWA 

Siklus I Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

Indikator 

Jenjang Kemampuan 

Kognitif 
Penilaian Jumlah 

Soal 

No 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Teknik Bentuk 

5.2.3 Memecahkan 

permasalahan yang 

berhubungan 

dengan operasi 

hitung penjumlahan 

bilangan bulat 

5.2.4 Membuktikan 

kebenaran operasi 

hitung penjumlahan 

bilangan bulat 

dengan kartu 

bilangan 

5.2.5 Membuat kalimat 

matematika yang 

berhubungan 

dengan operasi 

penjumlahan 

bilangan bulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

Tes 

 

Uraian  

 

 

 

 

 

 

Uraian  

 

 

 

 

 

Uraian 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Keterangan: 

C1  = Pengetahuan     

C2  = Pemahaman    

C3  = Aplikasi  

C4       = Analisis  

C5  = Evaluasi        

C6  = Kreasi/Cipta         
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SOAL EVALUASI 

Siklus I Pertemuan 2 

Hari/Tanggal : Rabu/22 April 2015 

Nama            : 

No.Urut  : 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri soal berikut! 

2. Setelah selesai, serahkan lembar jawab pada guru. 

Soal: 

1. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah   Celcius. Karena dirasakan terlalu 

dingin maka penghangat ruangan dihidupkan dan suhu dinaikkan sebesar    

Celcius. Setelah beberapa saat kemudian suhu dinaikkan lagi sebesar    

Celcius. Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Diketahui: .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

Ditanya: ............................................................................................................. 

Jawab: ............................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

2. Priska ingin membuat minuman dingin. Ia mempunyai segelas air dingin 

dengan suhu    Celcius dan segelas air jeruk bersuhu    Celcius. Ketika air 

dingin dan air jeruk dalam kedua gelas tersebut dicampur, ternyata 

minumannya terlalu dingin, kemudian Priska menambahkan air mineral 

dengan suhu    Celcius. Setelah diukur, suhu minuman sekarang adalah     

Celcius. Benarkah pernyataan tersebut? Buktikan dengan menggunakan kartu 

bilangan bulat! 

 Diketahui: .......................................................................................................... 
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.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

Ditanya: ............................................................................................................. 

Jawab: ............................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

3. Daerah A adalah daerah yang rawan banjir karena ketinggiannya di bawah 

permukaan air laut. Agar tidak menjadi daerah rawan banjir, daerah tersebut 

ditinggikan dengan beton sehingga ketinggiannya 5 meter di atas permukaan 

air laut. Berapakah ketinggian daerah tersebut sebelum ditinggikan, dan 

berapa ketinggian beton pada daerah tersebut? Berilah minimal 4 

kemungkinan jawaban! 

Diketahui: .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

Ditanya: ............................................................................................................. 

Jawab: ............................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 

----- Selamat mengerjakan ----- 
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─1 

Kunci Jawaban Sosal Evaluasi 

Siklus I Pertemuaan 2 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: suhu mula-mula     Celcius 

 Kenaikan suhu I   Celcius  

 Kenaikan suhu II     Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Jawab:  

suhu mula-mula     Celcius (bilangan bulat negatif) 

Kenaikan suhu I   Celcius (bilangan bulat positif) 

Kenaikan suhu II     Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu mula-mula + kenaikan I + kenaikan II = suhu sekarang 

(5) + 8  + 4 = ..... 

Tahap 1 

(5) + 8  = 3 

Tahap 2 (hasil penjumlahan tahap I dengan bilangan penjumlah 4) 

3 + 4 = 7 

Jadi, suhu ruangan sekarang adalah     Celcius. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 Jumlah skor 10 

2. Diketahui: suhu air dingin    Celcius 

 Suhu air jeruk    Celcius 

Suhu air mineral   Celcius 

Suhu minuman dingin sekaran    Celcius 

Ditanya: benarkah suhu minuman sekarang    Celcius? Buktikan dengan 

kartu bilangan! 

Jawab: 

suhu air dingin    Celcius (bilangan bulat negatif) 

Suhu air jeruk    Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu air mineral   Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu minuman dingin sekarang    Celcius (bilangan bulat negatif) 

Suhu air dingin + suhu air jeruk + suhu air mineral = suhu sekarang 

(10) + 4 + 5 = 1 

Pembuktian dengan kartu bilangan: 

 

 

                                                   6 

 

 

 

 

Ternyata hasil akhirnya didapat 1 kartu bilangan bulat negatif yang tak 

berpasangan. Sehingga hasil dari (10) + 4 + 5 = 1 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Tahap I 

Tahap 2 
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Jadi, pernyataan (10) + 4 + 5 = 1 adalah benar 

 Jumlah skor 14 

3. Diketahui: ketinggian daerah setelah dibeton adalah 5 meter di atas 

permukaan air laut. 

Ditanya: Berapakah ketinggian daerah tersebut sebelum dibeton tanah, dan 

berapa ketinggian beton pada daerah tersebut? 

Jawab: 

Ketinggian sebelum dibeton (bilangan bulat negatif) 

Tinggi beton (bilangan bulat positif) 

Tinggi setelah dibeton (bilangan bulat positif)  

Ketinggian sebelum dibeton + tinggi beton = tinggi sekarang 

(bilangan bulat negatif) + (bilangan bulat positif) = 5 (positif 5) 

Untuk menjawab soal tersebut ada beberapa kemungkinan, antara lain: 

(bilangan bulat negatif) + (bilangan bulat positif) = 5 (positif 5) 

1. (1) + 3 = 2 (salah) 

2. (1) + 6 = 5 (benar) 

3. (2) + 7 = 5 (benar) 

4. (3) + 8 = 5 (benar) 

5. (4) + 9 = 5 (benar) 

6. Dst. 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Setiap 

kemung-

kinan 

jawaban 

benar 

diberi 

skor 2 

(jawaban 

4 skor 8) 

Jumlah skor 14 

Skor Teoretis  38 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 
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PENILAIAN SIKAP 

Siklus I Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

Petunjuk: 

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai dengan perilaku siswa! 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator  
Jumlah 

Skor 
Nilai Mandiri Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY               

2. ARD               

3. AAW               

4. BTYP               

5. DNC               

6. GYA               

7. LAD               

8. NFQ               

9. TFH               

10. YDS               

11. DAR               

12. MFN               

13. AS               

14. EKD               
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Rubrik Kriteria Penilaian Sikap: 

No Indikator Deskriptor 

a. Mandiri  1. Tidak tergantung pada guru 

2. Dapat membangun pengetahuannya sendiri 

3. Mengerjakan latihan soal sendiri 

4. Tidak tergantung pada teman 

b. Kerjasama  1. Melakukan diskusi dengan tertib 

2. Berdiskusi memecahkan permasalahan 

3. Berperan aktif dalam diskusi 

4. Bertukar ide dengan kelompok diskusi 

c. Toleransi  1. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi 

2. Menerima masukan dari teman 

3. Menerima masukan dari guru 

4. Memberi tanggapan saat berdiskusi 

 

Tabel Kriteria Penilaian Sikap Siswa 

Skor Kategori Penilaian 

9 < skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 < skor ≤ 9 Baik  

3 < skor ≤ 6 Tidak Baik 

0 < skor ≤ 3 Sangat Tidak Baik 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus II Pertemuan 1 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Materi    : Pengurangan bilangan bulat 

Alokasi Waktu  : 3 × 35 menit (3 JP) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

Indikator Pembelajaran Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
Media 

Pembelajaran 
Penilaian 

Sumber 

Pembelajaran 

5.3.1 Membaca operasi 

pengurangan 

bilangan bulat 

pada garis 

bilangan. 

5.3.2 Menghitung hasil 

pengurangan 

bilangan bulat 

dengan garis 

bilangan. 

5.3.3 Menentukan hasil 

pengurangan  

 Membaca 

operasi 

pengurangan 

bilangan bulat 

pada garis 

bilangan. 

 Operasi hitung 

pengurangan 

bilangan bulat 

dengan garis 

bilangan 

 Menentukan 

1. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

2. Guru memberikan 

permasalahan yang berkaitan 

dengan materi untuk 

dipecahkan secara individu 

(Thinking) 

3. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan  

CD interaktif yang 

berisi materi 

pembelajaran 

operasi 

pengurangan 

bilangan bulat 

 Evaluasi  

 Afektif 

 

1. Mustaqim, 

Burhan. Ayo 

Belajar 

Matematika 

untuk SD dan 

MI Kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Muhsetyo, 

Gatot dkk. 

2007. 

Pembelajaran 

LAMPIRAN 9 
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bilangan bulat 

dari soal cerita 

hasil 

pengurangan 

bilangan bulat 

dari soal cerita 

4. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban hasil 

pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu 

sebelumnya (Pairing) 

5. Pemaparan hasil diskusi di 

depan kelas (Sharing) 

6. Siswa bersama guru 

merefleksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi kelompok 

Matematika 

SD. Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 

3. Karso, dkk. 

2007. 

Pendidikan 

Matematika 1. 

Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan   : SDN Gajahmungkur 02 

Kelas/Semester  : IV (Empat)/2 (Dua) 

Mata pelajaran         : Matematika 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (3 JP) 

Hari/Tanggal  : Senin/ 27 April 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

C. Indikator Pembelajaran 

5.3.1 Membaca operasi pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan pada 

garis bilangan 

5.3.2 Menghitung operasi pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan 

5.3.3 Menentukan hasil pengurangan bilangan bulat dari soal cerita 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat membaca 

operasi pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. 

2. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat menghitung 

hasil penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan tanpa bantuan 

guru. 

3. Melalui pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasi pengurangan 

bilangan bulat, siswa dapat menentukan hasil pengurangan bilangan bulat 

dari soal cerita dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : Mandiri, Kerjasama, Toleransi  

E. Materi Pembelajaran 

1. Operasi pengurangan bilangan bulat (terlampir) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 
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1. Metode Pembelajaran 

a. Diskusi kelompok 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan  

2. Model Pembelajaran 

a. Model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Model 

Pembelajaran TPS dengan 

Media CD Interaktif 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Kegiatan Awal 

(± 15 menit) 

1. Membuka kegiatan 

pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

2. Guru melakukan 

apersepsi kepada siswa: 

“anak-anak, pada 

pertemuan sebelumnya 

kita sudah belajar 

tentang operasi 

penjumlahan bilangan 

bulat. Nah, apakah 

kalian masih ingat 

contoh penjumlahan 

bilangan bulat dalam 

kehidupan sehari-hari?” 

3. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran: 

“hari ini kita akan 

belajar tentang 

pengurangan bilangan 

bulat. Ibu harap setelah 

melakukan pembelajaran 

ini, kalian dapat 

membaca operasi 

penjumlahan pada garis 

bilangan, melakukan 

operasi hitung 

pengurangan bilangan 
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bulat dengan garis 

bilangan, dan 

menentukan hasil 

pengurangan bilangan 

bulat dari soal cerita” 

4. Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

agar bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti  

(± 60 menit) 

2. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

5. Guru membentuk 

kelompok 4 kelompok 

kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri 

dari 3-4 orang siswa. 

6. Setiap kelompok 

disediakan 1 unit laptop 

dan CD interaktif. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa mengoperasikan 

dan memahami materi 

materi dalam CD 

interaktif. (Eksplorasi) 

3. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu  

(Thinking) 

8. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

pengurangan bilangan 

bulat untuk dipecahkan 

secara individu. 

(Elaborasi) 

9. Guru meminta siswa 

memecahkan 

permasalahan yang 

diberikan dengan 

batasan waktu yang 

sudah ditentukan          

(10 menit). (Elaborasi) 

10. Guru membimbing 
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siswa dalam 

memecahkan masalah 

secara individu. 

(Eksplorasi) 

11. Guru membimbing 

siswa agar terbiasa 

memecahkan masalah 

mulai dari diketahui, 

ditanya, dijawab. 

(Eksplorasi) 

12. Guru memberi motivasi 

kepada siswa agar 

percaya pada diri sendiri 

dalam memecahkan 

masalah.(Elaborasi) 

13. Guru meminta siswa 

memeriksa kembali 

apakah jawaban dari 

pemecahan masalah 

sudah tepat atau belum. 

(Eksplorasi) 

4. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan 

14. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan. 

15. Guru mengkondisikan 

siswa untuk duduk 

sesuai dengan pasangan 

yang telah ditentukan. 

(Eksplorasi) 

5. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu 

sebelumnya 

(Pairing) 

16. Guru menyampaikan 

prosedur diskusi yaitu 

setiap pasangan diskusi 

mendiskusikan hasil 

pemikiran secara 

individu mengenai per-

masalahan yang telah 

diberikan guru sebelum-

nya yaitu tentang 

pengurangan bilangan 

bulat. (Elaborasi) 
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17. Siswa diminta 

berdiskusi untuk 

menentukan hasil 

pengurangan bilangan 

bulat dengan garis 

bilangan. (Elaborasi) 

18. Guru membimbing 

siswa dalam berdiskusi. 

(Eksplorasi) 

19. Guru meminta siswa 

mengecek hasil 

diskusinya (Elaborasi) 

6. Pemaparan hasil diskusi di 

depan kelas. 

(Sharing) 

20. Siswa memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas. 

21. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa yang lain untuk 

menanggapi hasil 

pemapar-an diskusi 

pasangan yang maju di 

depan kelas apakah 

jawabannya sudah tepat 

atau belum. 

(Konfirmasi) 

7. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok 

22. Guru memberikan 

penguatan materi dan 

apresiasi/penghargaan 

berupa verbal “ya, 

benar. Kalian pintar!” 

kepada pasangan diskusi 

yang berhasil memecah-

kan masalahnya dengan 

benar.  
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Kegiatan 

Penutup 

(± 30 menit) 

8. Guru menutup pembelajaran 23. Guru bersama siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

24. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami. 

25. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan 

oleh guru. 

26. Guru menginformasikan 

materi yang akan 

dibahas pada pertemuan 

selanjutnya yaitu 

permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

pengurangan bilangan 

bulat. 

27. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a 

28. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

memberikan salam 

kepada siswa. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. CD interaktif matematika bilangan bulat 

2. Sumber Belajar 

a. Mustaqim, Burhan. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI Kelas IV. 

Jakarta: Depdiknas. 

b. Muhsetyo, Gatot dkk. 2007. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

c. Karso, dkk. 2007. Pendidikan Matematika 1. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 
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I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir   : ada (soal evaluasi) 

2. Jenis Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : sikap 

c. Tes akhir   : tertulis 

3. Bentuk Penilaian 

a. Non-tes   : penilaian sikap  

b. Tes    : isian dan uraian 

4. Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian sikap 

 

 

Kolaborator 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

 Semarang,  27 April 2015 

Peneliti 

 

Akhirini Agustin Rahayu 

NIM. 1401411405 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

Siklus II Pertemuan 1 

Indikator Pembelajaran: 

5.3.1 Membaca operasi pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan pada 

garis bilangan 

5.3.2 Menghitung operasi pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan 

5.3.3 Menentukan hasil pengurangan bilangan bulat dari soal cerita 

 

 Pada pertemuan hari ini dimulai dengan do’a dan presensi kehadiran 

siswa. Guru melakukan apersepsi kepada siswa “Anak-anak, pada pertemuan lalu 

kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, masih 

ingatkah kalian apa saja contoh penjumlahan bilngan bulat dalam kehidupan 

sehari-hari?”. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran “Hari ini kita 

akan belajar tentang bilangan bulat dan penjumlahan bilangan bulat. Ibu harap 

setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat membaca operasi hitung 

bilangan bulat pada garis bilangan, melakukan operasi hitung pengurangan 

bilangan bulat, dan menggambarkan garis bilangan pengurangan bilangan bulat”. 

Guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi 4 kelompok kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa dimana setiap kelompok telah 

disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif yang berisi materi pembelajaran pada 

hari ini. Siswa mengoperasikan dan memahami materi dalam CD interaktif. 

Materi pembelajaran hari ini yang terdapat dalam CD interaktif yaitu: 

 Setelah dapat melakukan penjumlahan bilangan bulat, marilah kita belajar 

pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya, mari kita pahami dulu bilangan bulat 

yang saling berlawanan. 

1. Lawan bilangan bulat 

 Kita telah mempelajari bahwa bilangan bulat positif saling berlawanan 

dengan bilangan bulat negatif. Mari kita lihat lebih lanjut. 
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a. Bilangan bulat yang terletak 2 satuan di kanan 0 adalah bilangan 2. 

Bilangan bulat yang terletak 2 satuan di kiri 0 adalah bilangan ─2. 

b. Bilangan bulat yang terletak 5 satuan di kanan 0 adalah bilangan 5. 

Bilangan bulat yang terletak 5 satuan di kiri 0 adalah bilangan ─5. 

c. Bilangan ─6 terletak 6 satuan di sebelah kiri titik 0. 

Bilangan 6 terletak 6 satuan di sebelah kanan titik 0. 

d. Bilangan ─8 terletak 8 satuan di sebelah kiri titik 0. 

Bilangan 8 terletak 8 satuan di sebelah kanan titik 0. 

Dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat positif dapat diatur berpasangan 

dengan bilangan bulat negatif seperti ditunjukkan diagram anak panah pada 

gambar garis bilangan berikut ini. 

 

 

 

 

 

Secara lengkap dapat disimpulkan sebagai berikut: 

“Bilangan-bilangan bulat di sebelah kiri titik nol saling berlawanan dengan 

bilangan di sebelah kanan titik nol yang berjarak sama”. 

2. Mengurangkan bilangan bulat 

Tentukan hasil pengurangan dan penjumlahan berikut: 

a. 2 – (-5) = . . .   

 

 

 

Jadi, 2 – (-5) = 7 

 

 

─8  ─7   ─6  ─5  ─4  ─3   ─2   ─1    0     1      2      3     4     5      6      7      8     9 

─8 ─7   ─6  ─5  ─4  ─3   ─2  ─1     0      1     2      3     4      5      6      7     8     9 

─8  ─7   ─6  ─5  ─4  ─3   ─2  ─1     0     1      2      3     4     5      6      7      8     9 
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b. 2 – (-6) = . . . 

 

 

 

Jadi,  2 – (-6) = 8 

c. 2 + 5 = . . . 

 

 

 

Jadi, 2 + 5 = 7 

d. 2 + 6 = . . . 

 

 

 Jadi, 2 + 6 = 8 

 Selanjutnya, mari kita bandingkan hasil-hasil pengurangan dan 

penjumlahan di atas dengan penjumlahan di bawah ini. 

a. 2  – (-5) = 7 

b. 2  – (-6) = 8 

c. 2 + 5 = 7 

d. 2 + 6 = 8 

Nah, anak-anak, perhatikan dan bandingkan dengan cermat. Apa yang dapat 

kalian simpulkan? 

 

 

 

 

 

Contoh: 

Tentukan hasil pengurangan bilangan bulat berikut: 

a. (-7) – (-5)  

b. 12 – (-8)  

c. 6 – 10  

d. (-15) – 5  

─8  ─7   ─6  ─5  ─4  ─3   ─2   ─1    0     1      2      3     4     5      6      7      8     9 

─8  ─7   ─6  ─5  ─4  ─3   ─2   ─1    0     1      2      3     4     5      6      7      8     9 

─8  ─7   ─6  ─5  ─4  ─3   ─2   ─1    0     1      2      3     4     5      6      7      8     9 

Mengurangi suatu bilangan bulat sama saja dengan 

menjumlahkan lawan dari bilangan yang mengurangi 

a – b = a + (-b) 

a – (-b) = a + b 
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Jawab: 

a. (-7) – (-5) = . . . 

(-7) +   5   = -2 

b. 12 – (-8) = . . . 

12 +   8   = 20 

c. 6 –    10  = . . . 

6 + (-10) = -4 

d. (-15) – 5 = . . . 

(-15) + (-5) = -20 

Setelah kalian memahami materi yang telah ditayangkan melalui CD 

interaktif, Ibu guru akan memberikan pertanyaan/permasalahan tentang materi 

penjumlahan bilangan bulat yang nantinya akan kalian selesaikan secara individu 

(Thinking). Pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

Mari menghitung pengurangan bilangan bulat berikut ini. 

1. Ibu ingin membuat es batu. Ia membungkus air mineral yang bersuhu 

  Celcius dengan plastik kemudian ditali dengan karet. Setelah itu ibu 

memasukkannya dalam lemari es dan mengatur suhu menjadi     Celcius 

agar air cepat membeku. Berapakah perubahan suhu sebelum dimasukkan 

dalam lemari es dan setelah dimasukkan ke dalam lemari es? 

Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan 

bimbingan guru, guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang telah diberikan guru. Guru memberikan batasan waktu bagi 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ±10 menit.   

Setelah kalian menyelesaikan permasalahan secara individu. Sekarang Ibu 

guru akan membagi kalian menjadi berpasang-pasang untuk berdiskusi tentang 

hasil pemikiran yangbaru saja kalian selesaikan. Silahkan kalian berkumpul 

dengan pasangan diskusi kalian. Diskusikan mengenai hasil pemikiran individu 

yang telah kalian selesaikan tadi apakah sudah benar atau belum, kemudian coba 

kalian gambarkan operasi pengurangan bilangan bulat tersebut dengan 

menggunakan garis bilangan bersama pasangan diskusimu (Pairing). Guru akan 

berkeliling untuk membimbing jalannya diskusi kelompok. 
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Setelah kalian berdiskusi dengan pasangan diskusi kalian, sekarang 

paparkan/presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Perhatikan pemaparan 

hasil diskusi teman kalian, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan 

pendapat kepada teman kalian yang sedang memaparkan hasil diskusinya? 

kemudian siswa bersama guru merefleksi dan mengevaluasi hasil diskusi yang 

telah dipaparkan. Guru memberikan penguatan materi dan penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar (Sharing). 

Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, 

siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Setelah semua siswa paham tentang materi yang telah dipelajari hari ini, siswa 

diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan. Selanjutnya guru memberikan tindak 

lanjut dan mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam. 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Siklus II Pertemuan 1 

Hari/tanggal : 

Nama   : 

No.Urut : 

Petunjuk Soal 

1) Perhatikan permasalahan mengenai operasi hitung pengurangan bilangan 

bulat di bawah ini! 

2) Kerjakan soal secara individu! 

Soal  

1. Ibu ingin membuat es batu. Ia membungkus air mineral yang bersuhu 

  Celcius dengan plastik kemudian ditali dengan karet. Setelah itu ibu 

memasukkannya dalam lemari es dan mengatur suhu menjadi     Celcius 

agar air cepat membeku. Berapakah selisih perubahan suhu setelah 

dimasukkan ke dalam lemari es dan sebelum dimasukkan dalam lemari es? 

Diketahui: suhu mula-mula . . . 

  Suhu setelah dimasukkan lemari es . . . 

Ditanya: ................................................................................................ 

Jawab: 

Suhu mula-mula . . . . (bilangan bulat . . . . .) 

Suhu setelah dimasukkan lemari es . . . .(bilangan bulat . . . . .) 

Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka yang dilakukan adala operasi 

hitung pengurangan bilangan bulat. 

Selisih suhu setelah dimasukkan ke dalam lemari es dan sebelum 

dimasukkan dalam lemari es: 

Selisih suhu  = Suhu setelah dimasukkan lemari es – Suhu mula-mula 

.................. = ............. – ............ 

.................. = ............ 

Jadi, 

....................................................................................................................  

 



312 
 

 
 

Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

Siklus II Pertemuan 1 

Hari/Tanggal : 

Kelompok  : 

Nama anggota kelompok: 

1. ................................. 

2. ................................. 

Petunjuk pengerjaan: 

1) Diskusikanlah permasalahan yang telah kalian selesaikan pada Lembar 

Kerja Siswa sebelumnya dengan pasangan diskusimu! 

2) Tentukan juga hasil pengurangan bilangan bulat tersebut dengan 

menggambarkan garis bilangan! 

3) Perhatikan arah anak panah pada garis bilangan yang kalian buat! 

Soal  

1. Ibu ingin membuat es batu. Ia membungkus air mineral yang bersuhu 

  Celcius dengan plastik kemudian ditali dengan karet. Setelah itu ibu 

memasukkannya dalam lemari es dan mengatur suhu menjadi     Celcius 

agar air cepat membeku. Berapakah selisih perubahan suhu setelah 

dimasukkan ke dalam lemari es dan sebelum dimasukkan dalam lemari es? 

Diketahui: suhu mula-mula . . . .  

  Suhu setelah dimasukkan lemari es . . . . 

Ditanya: ................................................................................................ 

Jawab: 

Suhu mula-mula. . . . .  . . (bilangan bulat . . . . . .) 

Suhu setelah dimasukkan lemari es. . . . . .  (bilangan bulat . . . . . .) 

Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka yang dilakukan adala operasi 

hitung pengurangan bilangan bulat. 

Selisih suhu setelah dimasukkan ke dalam lemari es dan sebelum dimasukkan 

dalam lemari es: 

Selisih suhu  = Suhu setelah dimasukkan lemari es – Suhu mula-mula 

............... = ............. – ............ 



313 
 

 
 

............... = ............ 

Tentukan dengan garis bilangan 

 

 

 

 

 

Jadi, ....................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Kunci Jawaban Lembar Kegiatan Kelompok 

Siklus II Pertemuan 1 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: suhu mula-mula   Celcius 

Suhu setelah dimasukkan lemari es     Celcius 

Ditanya: Berapakah perubahan suhu sebelum dimasukkan dalam lemari es 

dan setelah dimasukkan ke dalam lemari es? 

Jawab: 

Suhu mula-mula   Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu setelah dimasukkan lemari es     Celcius (bilangan bulat negatif) 

Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka yang dilakukan adala operasi 

hitung pengurangan bilangan bulat. 

Selisih suhu setelah dimasukkan ke dalam lemari es dan sebelum 

dimasukkan dalam lemari es: 

Selisih suhu  = Suhu setelah dimasukkan lemari es – Suhu mula-mula 

Selisih  suhu =       –   

Selisih suhu =     

Tentukan dengan garis bilangan 

 

 

 

 

Jadi, Selisih suhu setelah dimasukkan ke dalam lemari es dan sebelum 

dimasukkan dalam lemari es adalah     Celcius 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

2 

 Jumlah skor 15 

 Skor teoretis 15 

  

Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 

 

 

 

 

 

-15-14 -13 -12  -11 -10 -9   -8   -7  -6    -5   -4   -3    -2   -1    0     1     2 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SISWA 

Siklus II Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

Indikator 

Jenjang Kemampuan 

Kognitif 
Penilaian Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Teknik Bentuk 

5.3.1 Membaca operasi 

hitung 

pengurangan 

bilangan bulat. 

Pada garis 

bilangan 

5.3.2 Menghitung hasil 

pengurangan 

bilangan bulat 

dengan garis 

bilangan. 

5.3.3 Menentukan 

hasil 

pengurangan 

bilangan bulat 

dari soal cerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tes 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

Tes 

Isian  

 

 

 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

 

Uraian 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 

 

 

 

 

 

5 

Keterangan: 

C1  = Pengetahuan     

C2  = Pemahaman    

C3  = Aplikasi 
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C4  = Analisis       

C5  = Evaluasi         

C6  = Kreasi/Cipta 



317 
 

 
 

SOAL EVALUASI 

Siklus II Pertemuan 1 

Hari/Tanggal : 

Nama            : 

No.Urut  : 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri soal berikut! 

2. Setelah selesai, serahkan lembar jawab pada guru. 

Soal: 

1. Bacalah operasi bilangan pada garis bilangan dibawah ini. 

 

 

Jawab: ........ – ........ = ...... 

2. Bacalah operasi bilangan pada garis bilangan dibawah ini. 

 

 

Jawab: ....... – ....... = ....... 

3. Hasil dari (─75) – 75 = .... 

Jawab : ....... – ....... = ....... 

 ....... + ....... = ....... 

4. Tentukan hasil pengurangan bilangan bulat berikut dengan garis bilangan. 

5 – (–8) 

 

 

 

 

5. Santi ingin membuat es batu. Ia membungkus air mineral yang bersuhu 

  Celcius dengan plastik kemudian ditali dengan karet. Setelah itu ibu 

memasukkannya dalam lemari es dan mengatur suhu menjadi    Celcius 

agar air cepat membeku. Berapakah selisih perubahan suhu setelah 

dimasukkan ke dalam lemari es dan sebelum dimasukkan dalam lemari es? 

-10 -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1    0     1    2     3    4     5    6     7     

-4    -3   -2   -1    0     1    2    3    4    5     6     7     8    9    10  11   12   13 

-10 -9   -8   -7   -6   -5   -4  -3   -2   -1     0    1     2    3     4    5     6     7     
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Diketahui: ........................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

Ditanya: .............................................................................................................. 

Jawab: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

Siklus II Pertemuan 1 

No  Jawaban  Skor  

1. 4 – 7 = – 3 2 

2. –3 – 5 = –8 2 

3. (─75) – 75 {penjumlahan dengan lawan bilangannya} 

(─75) – 75 =  (─75) + (–75) = –150 

4 

4. 5 – (–8) = 13 

 

 

 

 

4 

5. Diketahui: sebelum dimasukkan lemari es   Celcius 

 Setelah dmasukkan lemari es    Celcius 

Ditanya: Berapakah selisih perubahan suhu setelah dimasukkan ke 

dalam lemari es dan sebelum dimasukkan dalam lemari 

es? 

Jawab: 

Suhu mula-mula  Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu setelah dimasukkan lemari es    Celcius (bilangan bulat 

negatif) 

Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka yang dilakukan adala 

operasi hitung pengurangan bilangan bulat. 

Selisih suhu setelah dimasukkan ke dalam lemari es dan sebelum 

dimasukkan dalam lemari es: 

Selisih suhu  = Suhu setelah dimasukkan lemari es – Suhu mula-

mula 

Selisih  suhu =      –   

Selisih suhu =      +      

Selisih suhu =     

Jadi, Selisih suhu setelah dimasukkan ke dalam lemari es dan 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

-4   -3    -2   -1    0    1    2     3    4    5     6    7     8    9    10  11   12   13 
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sebelum dimasukkan dalam lemari es adalah     Celcius 

 Skor Teoretis 20 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 
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PENILAIAN SIKAP 

Siklus II Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

Petunjuk: 

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai dengan perilaku siswa! 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator  
Jumlah 

Skor 
Nilai Mandiri Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY               

2. ARD               

3. AAW               

4. BTYP               

5. DNC               

6. GYA               

7. LAD               

8. NFQ               

9. TFH               

10. YDS               

11. DAR               

12. MFN               

13. AS               

14. EKD               
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Rubrik Kriteria Penilaian Sikap: 

No Indikator Deskriptor 

a. Mandiri  1. Tidak tergantung pada guru 

2. Dapat membangun pengetahuannya sendiri 

3. Mengerjakan latihan soal sendiri 

4. Tidak tergantung pada teman 

b. Kerjasama  1. Melakukan diskusi dengan tertib 

2. Berdiskusi memecahkan permasalahan 

3. Berperan aktif dalam diskusi 

4. Bertukar ide dengan kelompok diskusi 

c. Toleransi  1. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi 

2. Menerima masukan dari teman 

3. Menerima masukan dari guru 

4. Memberi tanggapan saat berdiskusi 

 

Tabel Kriteria Penilaian Sikap Siswa 

Skor Kategori Penilaian 

9 < skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 < skor ≤ 9 Baik  

3 < skor ≤ 6 Tidak Baik 

0 < skor ≤ 3 Sangat Tidak Baik 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus II Pertemuan 2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Materi    : Pengurangan bilangan bulat 

Alokasi Waktu  : 2 × 35 menit (2 JP) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

Indikator 

Pembelajaran 
Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Penilaian 

Sumber 

Pembelajaran 

5.3.4 Memecahkan 

permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

pengurangan 

bilangan bulat. 

5.3.5 Membuktikan 

kebenaran 

operasi hitung 

pengurangan 

bilangan bulat 

 Permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan 

pengurangan 

bilangan bulat 

 

 Membuktikan 

kebenaran 

operasi hitung 

pengurangan 

bilangan bulat 

1. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

2. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu (Thinking) 

3. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan  

CD interaktif yang 

berisi materi 

pembelajaran 

permasalahan yang 

berhubungan 

dengan operasi 

pengurangan 

bilangan bulat 

 Tes:  

Pengetahuan 

 

 Non tes: 

b. Penilaian 

sikap 

 

1. Mustaqim, 

Burhan. Ayo 

Belajar 

Matematika 

untuk SD dan 

MI Kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Muhsetyo, 

Gatot dkk. 

2007. 

Pembelajara

LAMPIRAN 10 
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menggunakan 

kartu bilangan. 

5.3.6 Membuat 

kalimat 

matematika 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

pengurangan 

bilangan bulat. 

dengan kartu 

bilangan 

 Membuat 

kalimat 

matematika 

tentang operasi 

hitung 

pengurangan 

bilangan bulat 

 

4. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu 

sebelumnya (Pairing) 

5. Pemaparan hasil diskusi di 

depan kelas (Sharing) 

6. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok 

n Matematika 

SD. Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 

3. Karso, dkk. 

2007. 

Pendidikan 

Matematika 

1. Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan   : SDN Gajahmungkur 02 

Kelas/Semester  : IV (Empat)/2 (Dua) 

Mata pelajaran         : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (2 JP) 

Hari/Tanggal  : Rabu/ 29 April 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

C. Indikator Pembelajaran 

5.3.4 Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat 

5.3.5 Membuktikan kebenaran operasi hitung pengurangan bilangan bulat 

menggunakan kartu bilangan 

5.3.6 Membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan operasi 

pengurangan bilangan bulat. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung pengurangan 

bilangan bulat tanpa bantuan guru. 

2. Melalui pemecahan masalah pada lembar kegiatan, siswa dapat 

membuktikan kebenaran operasi hitung pengurangan bilangan bulat dengan 

kartu bilangan dengan benar. 

3. Melalui pemecahan masalah open-ended, siswa dapat membuat kalimat 

matematika yang berhubungan dengan operasi pengurangan bilangan bulat 

dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: Mandiri, Kerjasama, dan Toleransi. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pengurangan bilangan bulat 

(terlampir) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Diskusi kelompok 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan  

2. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran TPS dengan media CD interaktif 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah 

Model Pembelajaran 

TPS dengan Media CD 

Interaktif 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Kegiatan Awal 

(± 10 menit) 

1. Membuka kegiatan 

pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi 

kepada siswa: “anak-anak, pada 

pertemuan lalu kalian telah 

mempelajari pengurangan 

bilangan bulat. Masih ingatkah 

kalian? Coba tentukan berapa  

hasil dari  

15 – (5)” 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran: “hari ini kita akan 

belajar tentang permasalahan 

yang berkaitan dengan 

pengurangan bilangan bulat. Ibu 

harap setelah melakukan 

pembelajaran ini, kalian dapat 

memecahkan permasalahan yang 
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berhubungan dengan operasi 

hitung pengurangan bilangan 

bulat, kalian dapat membuktikan 

kebenaran operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat 

dengan kartu bilangan, dan dapat 

membuat kalimat matematika 

yang berhubungan dengan 

operasi pengurangan bilangan 

bulat” 

4. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti  

(± 40 menit) 

2. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui 

CD interaktif 

5. Guru membentuk kelompok 4 

kelompok kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 

orang siswa. 

6. Setiap kelompok disediakan 1 

unit laptop dan CD interaktif. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa mengoperasikan dan 

memahami materi materi dalam 

CD interaktif (Eksplorasi) 

3. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

materi untuk 

dipecahkan secara 

individu  

(Thinking) 

8. Guru memberikan permasalahan 

yang berhubungan dengan 

operasi hitung pengurangan 

bilangan bulat untuk dipecahkan 

secara individu. (Elaborasi) 

9. Guru meminta siswa 

memecahkan permasalahan yang 

diberikan dengan batasan waktu 

yang sudah ditentukan (10 
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menit). (Elaborasi) 

10. Guru membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah secara 

individu. (Eksplorasi) 

11. Guru membimbing siswa agar 

terbiasa memecahkan masalah 

mulai dari diketahui, ditanya, 

dijawab. (Eksplorasi) 

12. Guru memberi motivasi kepada 

siswa agar percaya pada diri 

sendiri dalam memecahkan 

masalah. (Elaborasi) 

13. Guru memeriksa kembali apakah 

jawaban siswa dari pemecahan 

masalah sudah tepat atau belum. 

(Eksplorasi) 

4. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi 

secara berpasang-

pasangan 

14. Siswa dibagi menjadi kelompok 

diskusi secara berpasang-

pasangan. 

15. Guru mengkondisikan siswa 

untuk duduk sesuai dengan 

pasangan yang telah ditentukan. 

(Eksplorasi) 

5. Setiap pasangan 

mendiskusikan 

jawaban hasil 

pemikiran yang telah 

dipecahkan secara 

individu sebelumnya. 

(Pairing) 

16. Guru menyampaikan prosedur 

diskusi yaitu setiap pasangan 

diskusi mendiskusikan hasil 

pemikiran secara individu 

mengenai permasalahan yang 

telah diberikan guru sebelumnya 

yaitu tentang permasalahan 

sehari-hari yang berhubungan 

dengan pengurangan bilangan 

bulat. (Elaborasi) 
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17. Siswa diminta berdiskusi untuk 

membuktikan kebenaran operasi 

hitung pengurangan bilangan 

bulat dengan menggambarkan 

kartu bilangan. (Elaborasi) 

18. Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi. (Eksplorasi) 

19. Guru mengecek hasil diskusi 

setiap kelompok. (Elaborasi) 

6. Pemaparan hasil 

diskusi di depan kelas 

(Sharing) 

20. Siswa memaparkan hasil diskusi 

di depan kelas. 

21. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa yang lain untuk 

menanggapi hasil pemaparan 

diskusi pasangan yang maju di 

depan kelas apakah jawabannya 

sudah tepat atau belum. 

(Konfirmasi) 

7. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok 

22. Guru memberikan penguatan 

materi dan apresiasi/penghargaan 

berupa verbal “ya, benar. Kalian 

pintar!” kepada pasangan diskusi 

yang berhasil memecahkan 

masalahnya dengan benar. 
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Kegiatan Penutup 

(± 20 menit) 

8. Guru menutup 

pembelajaran 

23. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

24. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum 

dipahami. 

25. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

yang diberikan oleh guru. 

26. Guru menginformasikan materi 

yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya yaitu 

tentang operasi hitung campuran 

bilangan bulat  

27. Guru meminta salah satu siswa 

untuk memimpin berdo’a 

28. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan memberikan salam 

kepada siswa. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. CD interaktif matematika bilangan bulat 

2. Sumber Belajar 

a. Mustaqim, Burhan. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI Kelas 

IV. Jakarta: Depdiknas. 

b. Muhsetyo, Gatot dkk. 2007. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

c. Karso, dkk. 2007. Pendidikan Matematika 1. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 
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b. Tes dalam proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir   : ada (soal evaluasi) 

2. Jenis Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : sikap 

c. Tes akhir   : tertulis 

3. Bentuk Penilaian 

a. Non-tes   : penilaian sikap dan kinerja 

b. Tes    : Uraian 

4. Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian sikap 

 

Kolaborator 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

 Semarang,  29 April 2015 

Peneliti 

 

Akhirini Agustin Rahayu 

NIM. 1401411405 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

Siklus II Pertemuan 2 

Indikator Pembelajaran: 

5.3.4 Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat 

5.3.5 Membuktikan kebenaran operasi hitung pengurangan bilangan bulat 

menggunakan kartu bilangan 

5.3.6 Membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan operasi 

pengurangan bilangan bulat. 

 Pada pembelajaran hari ini dimulai dengan do’a dan presensi kehadiran 

siswa. Kemudian guru melakukan apersepsi kepada siswa “anak-anak, pada 

pertemuan lalu kalian telah mempelajari pengurangan bilangan bulat. Masih 

ingatkah kalian? Coba tentukan berapa  hasil dari 15 – (5)”.  

Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita akan 

belajar tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat. 

Ibu harap setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung pengurangan bilangan 

bulat, kalian dapat membuktikan kebenaran operasi hitung pengurangan bilangan 

bulat dengan kartu bilangan, dan dapat membuat kalimat matematika yang 

berhubungan dengan operasi pengurangan bilangan bulat”. Guru memberikan 

motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi 4 kelompok kecil dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa dimana setiap kelompok telah disediakan 1 

unit laptop dan CD interaktif yang berisi materi pembelajaran pada hari ini. Siswa 

mengoperasikan dan memahami materi dalam CD interaktif. 

Materi pembelajaran hari ini yang terdapat dalam CD interaktif yaitu: 

Pada pertemuan lalu, kita sudah mempelajari tentang apa itu operasi pengurangan 

bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan 
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mempelajari tentang permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan 

pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. 

1. Suhu mula-mula ruangan adalah    Celcius. Dian menyalakan AC dan 

menurunkan suhu ruangan tersebut   Celcius, karena dirasa kurang Dian 

menurunkan lagi suhu ruangan sebesar    Celcius. Berapakah suhu ruangan 

sekarang? 

Diketahui: Suhu mula-mula    Celcius 

 Penurunan suhu pertama   Celcius  

 Penurunan  suhu kedua    Celcius 

Ditanya: . Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Jawab: 

Suhu mula-mula    Celcius (bilangan bulat positif) 

Penurunan suhu pertama   Celcius (bilangan bulat positif) 

Penurunan kedua    Celcius (bilangan bulat positif) 

Suhu mula-mula – penurunan I – penurunan II = suhu akhir 

15 – 5 – 13 = ....... 

Penyelesiaannya yaitu 

(15 – 5) – 13 = ....... 

        10  – 13 = ....... 

 10 + (lawan 13) = ...... 

 10 + (–13) = – 3 

Untuk membuktikan apakah hasil dari 15 – 5 – 13 = – 3 kita dapat 

menggunakan kartu bilangan. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam melakukan proses pengurangan dengan menggunakan 

kartu bilangan yaitu: 

1. Pada operasi a – b, jika a dan b merupakan bilangan positif dan a lebih 

kecil dari b (contoh 5 – 3), maka “pisahkan” secara langsung sejumlah b 

kartu bilangan keluar dari kelompok kartu bilangan yang berjumlah a. 

2. Jika a dan b merupakan bilangan positif dan a lebih kecil dari b (contoh   

3 – 5), maka sebelum memisahkan sejumlah b kartu bilangan yang 
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bilangannya lebih besar dari a, terlebih dahulu gabungkan sejumlah kartu 

bilangan yang bersifat netral ke dalam himpunan kartu bilangan a 

sebanyak kartu bilangan yang akan dipisahkan. 

3. Jika a bilangan positif dan b bilangan negatif (contoh 3 – (-5)), maka 

sebelum memisahkan sejumlah b kartu bilangan yang bernilai negatif, 

terlebih dahulu harus menggabungkan sejumlah kartu bilangan yang 

bersifat netral sebanyak bilangan b. 

4. Jika a bilangan negatif dan b bilangan positif (contoh (-3) – 5), maka 

sebelum memisahkan sejumlah b kartu bilangan yang bernilai positif dari 

kumpulan kartu bilangan yang bernilai negatif, terlebih dahulu harus 

manambahkan sejumlah kartu bilangan yang bersifat netral ke dalam 

kumpulan sebanyak bilangan b. 

5. Jika a dan b merupakan bilangan negatif dan a lebih besar daripada b 

(contoh (-3) – (-5)), maka sebelum memisahkan sejumlah b kartu 

bilangan yang bilangannya lebih kecil dari a, terlebih dahulu harus 

dilakukan proses penggabungan sejumlah kartu bilangan yang bersifat 

netral ke dalam kumpulan kartu bilangan a sebanyak kartu bilangan yang 

akan dipisahkan. 

6. Jika a dan b merupakan bilangan negatif dan a lebih kecil dari b (contoh  

(-5) – (-3)), maka “pisahkan” secara langsung sejumlah b kartu bilangan 

keluar dari kelompok kartu bilangan yang berjumlah a. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini.  

Untuk membuktikan apakah hasil dari 15 – 5 – 13 = – 3 langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Sediakan 15 buah kartu bilangan positif. 

 

2) Ambil 5 buah kartu bilangan positif. Hitung sisanya. 

 

3) Ambil 13 kartu bilangan positif. Karena tidak cukup, maka bantulah 

dengan 13 pasang kartu bilangan bulat. 
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4) Ambil 13 kartu bilangan positif. Hitung berapa kartu bilangan yang tak 

berpasangan.  

 

 

5) Ternyata kartu bilangan yang tak berpasangan adalah 3 buah kartu 

bilangan bulat negatif. 

6) Jadi hasil dari 15 – 5 – 13 = –3 

Jadi suhu ruangan sekarang adalah   Celcius 

Selain contoh di atas, terdapat contoh lain tentang permasalahan 

pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dikerjakan 

dengan berbagai jawaban, yaitu sebagai berikut: 

Tadi siang Haris membeli es buah di depan rumahnya. Setelah mencicipi 

es buah, Haris merasa kurang dingin lalu ia menambah es batu pada es buah 

tersebut sehingga selisih suhu es buah seelah diberi es batu dengan sebulumnya 

adalah     Celcius. Berapakah suhu es buah mula-mula dan suhu es batu? 

Tuliskan minimal 3 kemungkinan jawaban! 

Diketahui: suhu es buah setelah ditambah es batu     Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu es buah mula-mula dan suhu es batu? 

Jawab: 

Karena masalah tersebut berkenaan dengan selisih penurunan suhu, maka masalah 

tersebut merupakan operasi hitung pengurangan bilangan bulat. 

Untuk menjawab soal tersebut ada beberapa kemungkinan, antara lain: 

suhu es batu – Suhu es buah sebelum = suhu es buah setelah ditambah es batu. 

Kemungkinan 1 

(negatif) – (positif) = – 10 

a) (–1) – 9 = – 10 

b) (–2) – 8 = – 10 

c) (–3) – 7 = – 10 

d) (–4) – 6 = – 10 

e) (–5) – 5 = – 10 

f) (–6) – 4 = – 10 

g) (–7) – 3 = – 10 

h) (–8) – 2 = – 10 

i) (–9) – 1 = – 10
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Kemungkinan 2 

(negatif) – (negatif) = – 10 

a) (–11) – (–1) = (–11) + 1 = – 10 

b) (–12) – (–2) = (–12) + 2 = – 10 

c) (–13) – (–3) = (–13) + 3 = – 10 

d) Dst. 

Setelah kalian memahami materi yang telah ditayangkan melalui CD 

interaktif, Ibu guru akan memberikan pertanyaan/permasalahan yang berhubungan 

dengan operasi pengurangan bilangan bulat yang nantinya akan kalian selesaikan 

secara individu (Thinking). Pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

1. Suhu mula-mula ruangan adalah    Celcius. Dian menyalakan AC dan 

menurunkan suhu ruangan tersebut   Celcius, karena dirasa kurang Dian 

menurunkan lagi suhu ruangan sebesar    Celcius. Sehingga suhu ruangan 

sekarang adalah ─  Celcius. Benarkah pernyataan tersebut? 

Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan 

bimbingan guru, guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang telah diberikan guru. Guru memberikan batasan waktu bagi 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ±10 menit.  

Setelah kalian menyelesaikan permasalahan secara individu. Sekarang Ibu 

guru akan membagi kalian menjadi berpasang-pasang untuk berdiskusi tentang 

hasil pemikiran yang baru saja kalian selesaikan. Silahkan kalian berkumpul 

dengan pasangan diskusi kalian. Ibu guru telah membagikan kartu bilangan bulat 

kepada setiap pasangan diskusi. Diskusikan mengenai hasil pemikiran individu 

yang telah kalian selesaikan tadi apakah sudah benar atau belum, kemudian coba 

kalian buktikan operasi pengurangan bilangan bulat tersebut dengan 

menggunakan kartu bilangan bersama pasangan diskusimu (Pairing). Guru akan 

berkeliling untuk membimbing jalannya diskusi kelompok. 

Setelah kalian berdiskusi dengan pasangan diskusi kalian, sekarang 

paparkan/presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Perhatikan pemaparan 

hasil diskusi teman kalian, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan 

pendapat kepada teman kalian yang sedang memaparkan hasil diskusinya? 
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kemudian siswa bersama guru merefleksi dan mengevaluasi hasil diskusi yang 

telah dipaparkan. Guru memberikan penguatan materi dan penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar (Sharing). 

Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, siswa 

diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Setelah semua siswa paham tentang materi yang telah dipelajari hari ini, siswa 

diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan. Selanjutnya guru memberikan tindak 

lanjut dan mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam. 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Siklus II Pertemuan 2 

Hari/tanggal : 

Nama   : 

No.Urut : 

Petunjuk Soal 

1) Perhatikan permasalahan mengenai operasi hitung pengurangan bilangan 

bulat di bawah ini! 

2) Kerjakan soal secara individu! 

Soal  

1. Suhu mula-mula ruangan adalah    Celcius. Dian menyalakan AC dan 

menurunkan suhu ruangan tersebut   Celcius, karena dirasa kurang Dian 

menurunkan lagi suhu ruangan sebesar    Celcius. Sehingga suhu ruangan 

sekarang adalah ─  Celcius. Benarkah pernyataan tersebut? 

Diketahui: suhu mula-mula ......... (bilangan bulat ............) 

 Penurunan pertama .......... (bilangan bulat .............) 

 Penurunan kedua ........... (bilangan bulat ..............) 

 Suhu ruangan sekarang ............. (bilangan bulat ..............) 

Ditanya: ..................................................................................................... 

Jawab:  

suhu sekarang = Suhu mula-mula – penurunan I – penurunan II  

= (....... – .......) – ........ 

= (....... + (.......)) – ........ 

= ....... – ........ 

= ....... + (.......) 

= ....... 

Jadi, pernyataan tersebut ........... 
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Lembar Kegiatan Kelompok (LKK) 

Siklus II Pertemuan 2 

Hari/Tanggal : 

Kelompok  : 

Nama anggota kelompok: 

1. ................................. 

2. ................................. 

Petunjuk Soal 

1) Diskusikanlah permasalahan dibawah ini dengan pasangan diskusimu! 

2) Kerjakan sesuai petunjuk setiap nomor soal! 

Soal  

1. Tentukan hasil dari operasi hitung pengurangan bilangan bulat di bawah ini 

dengan menggunakan kartu bilangan! 

Suhu mula-mula ruangan adalah    Celcius. Dian menyalakan AC dan 

menurunkan suhu ruangan tersebut   Celcius, karena dirasa kurang Dian 

menurunkan lagi suhu ruangan sebesar    Celcius. Sehingga suhu ruangan 

sekarang adalah ─  Celcius. Benarkah pernyataan tersebut? 

Diketahui: suhu mula-mula ......... (bilangan bulat ............) 

 Penurunan pertama .......... (bilangan bulat .............) 

 Penurunan kedua ........... (bilangan bulat ..............) 

 Suhu ruangan sekarang ............. (bilangan bulat ..............) 

Ditanya: ..................................................................................................... 

Jawab:  

suhu sekarang = Suhu mula-mula – penurunan I – penurunan II  

= (....... – .......) – ........ 

= (....... + (.......)) – ........ 

= ....... – ........ 

= ....... + (.......) 

= ....... 
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Menggunakan kartu bilangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, pernyataan tersebut ........... 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

Siklus II Pertemuan 2 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: Suhu mula-mula     Celcius 

 penurunan pertama    Celcius 

 penurunan kedua    Celcius 

 Suhu akhir    Celcius 

Ditanya: Benarkah suhu akhir ruangan    Celcius? 

Jawab:  

suhu sekarang = Suhu mula-mula – penurunan I – penurunan II  

 = (15 – 3) – 5 

 = 12 – 5 

 = 7 

 

Pembuktian dengan kartu bilangan: 

 

 

Penurunan pertama : diambil 3 kartu bilangan positif 

 

 
Penurunan kedua: diambil 5 kartu bilangan positif 

 
 

Ternyata hasil dari, 15 – 3 – 5= 7 bukan –4 

Jadi, pernyataan (–15) – 3 – 5= –4 adalah salah/tidak benar 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Jumlah skor 10 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SISWA 

Siklus II Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

Indikator 
Jenjang Kemampuan Kognitif Penilaian Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 Teknik Bentuk 

5.3.4 Memecahkan 

permasalahan yang 

berhubungan 

dengan operasi 

hitung pengurangan 

bilangan bulat 

5.3.5 Membuktikan 

kebenaran operasi 

hitung pengurangan 

bilangan bulat 

dengan kartu 

bilangan 

5.3.6 Membuat kalimat 

matematika yang 

berhubungan 

dengan operasi 

pengurangan 

bilangan bulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

Uraian  

 

 

 

 

 

 

Uraian  

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Keterangan: 

C1  = Pengetahuan     

C2  = Pemahaman    

C3  = Aplikasi  

C4       = Analisis 

C5  = Evaluasi        

C6  = Kreasi/Cipta         
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SOAL EVALUASI 

Siklus II Pertemuan 2 

Hari/tanggal : 

Nama   : 

No.Urut : 

Petunjuk Soal 

1) Perhatikan permasalahan mengenai operasi hitung pengurangan bilangan 

bulat di bawah ini! 

2) Kerjakan soal secara individu! 

Soal  

1. Suhu mula-mula ruangan adalah    Celcius. Dian menyalakan AC dan 

menurunkan suhu ruangan tersebut   Celcius, karena dirasa kurang Dian 

menurunkan lagi suhu ruangan sebesar   Celcius. Sehingga suhu ruangan 

sekarang adalah ─  Celcius. Benarkah pernyataan tersebut? 

Diketahui: suhu mula-mula .................. 

 Penurunan pertama ................... 

 Penurunan kedua ..................... 

 Suhu ruangan sekarang .................. 

Ditanya: ................................................................................................ 

Jawab:  

 

 

 

 

2. Buktikan operasi hitung bilangan bulat pada soal nomor 1 dengan 

menggambarkan kartu bilangan! 

Jawab: 
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3. Reni membeli es buah di depan rumahnya. Setelah mencicipi es buah, reni 

merasa kurang dingin lalu ia menambah es batu pada es buah tersebut sehingga 

selisih suhu es buah seelah diberi es batu dengan sebulumnya adalah 

   Celcius. Berapakah suhu es buah mula-mula dan suhu es batu? Tuliskan 3 

kemungkinan jawaban! 

Diketahui: 

Ditanya: 

Jawab: 
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Kunci Jawaban Sosal Evaluasi 

Siklus II Pertemuaan 2 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: Suhu mula-mula    Celcius 

 Penurunan suhu pertama   Celcius  

 Penurunan  suhu kedua   Celcius 

 Suhu sekarang adalah ─  Celcius 

Ditanya: . Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Jawab: 

suhu sekarang = Suhu mula-mula – penurunan I – penurunan II  

  = 10 – 3 – 9  

  = 7 – 9 

  = –2 

Suhu ruangan sekarang adalah –   Celcius. 

Jadi pernyataan tersebut benar 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

2 

 

 Jumlah skor 10 

2. Untuk membuktikan apakah hasil dari 10 – 3 – 9 = –9 kita dapat 

menggunakan kartu bilangan. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Sediakan 10 buah kartu bilangan positif. 

 

2. Ambil 3 buah kartu bilangan positif. Hitung sisanya. 

 

3. Ambil 9 kartu bilangan positif. Karena tidak cukup, maka 

bantulah dengan 9 pasang kartu bilangan bulat. 

 

 

 

4. Ambil 9 kartu bilangan positif. Hitung berapa kartu bilangan 

yang tak berpasangan.  

 

 

5. Ternyata kartu bilangan yang tak berpasangan adalah 2 buah 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 
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kartu bilangan bulat negatif. 

6. Jadi hasil dari 10 – 3 – 9 = –2 

Jadi suhu ruangan sekarang adalah –   Celcius 

Pernyataan tersebut benar. 

 

 

2 

 Jumlah skor 10 

3. Diketahui: suhu es buah setelah ditambah es batu    Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu es buah mula-mula dan suhu es batu? 

Jawab: 

Karena masalah tersebut berkenaan dengan selisih penurunan suhu, 

maka masalah tersebut merupakan operasi hitung pengurangan 

bilangan bulat. 

Untuk menjawab soal tersebut ada beberapa kemungkinan, antara 

lain: 

suhu es batu – Suhu es buah sebelum = suhu es buah setelah 

ditambah es batu. 

Kemungkinan 1 

suhu es batu – Suhu es buah sebelum = suhu es buah setelah 

ditambah es batu. 

Kemungkinan 1 

(negatif) – (positif) = – 7 

a) (–1) – 6 = – 10 

b) (–2) – 5 = – 10 

c) (–3) – 4 = – 10 

d) (–4) – 3 = – 10 

e) (–5) – 2 = – 10 

f) Dst. 

Kemungkinan 2 

(negatif) – (negatif) = – 7 

a) (–8) – (–1) = (–8) + 1 = – 7 

b) (–9) – (–2) = (–9) + 2 = – 7 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 
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c) (–10) – (–3) = (–10) + 3 = – 7 

d) Dst. 

(Setiap kemungkinan jawaban benar nilai 2) 

 

 

 

 Jumlah Skor  10 

 Skor Teoretis  30 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 
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PENILAIAN SIKAP 

Siklus II Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

Petunjuk: 

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai dengan perilaku siswa! 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator  
Jumlah 

Skor 
Nilai Mandiri Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY               

2. ARD               

3. AAW               

4. BTYP               

5. DNC               

6. GYA               

7. LAD               

8. NFQ               

9. TFH               

10. YDS               

11. DAR               

12. MFN               

13. AS               

14. EKD               
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Rubrik Kriteria Penilaian Sikap: 

No Indikator Deskriptor 

a. Mandiri  1. Tidak tergantung pada guru 

2. Dapat membangun pengetahuannya sendiri 

3. Mengerjakan latihan soal sendiri 

4. Tidak tergantung pada teman 

b. Kerjasama  1. Melakukan diskusi dengan tertib 

2. Berdiskusi memecahkan permasalahan 

3. Berperan aktif dalam diskusi 

4. Bertukar ide dengan kelompok diskusi 

c. Toleransi  1. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi 

2. Menerima masukan dari teman 

3. Menerima masukan dari guru 

4. Memberi tanggapan saat berdiskusi 

 

Tabel Kriteria Penilaian Sikap Siswa 

Skor Kategori Penilaian 

9 < skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 < skor ≤ 9 Baik  

3 < skor ≤ 6 Tidak Baik 

0 < skor ≤ 3 Sangat Tidak Baik 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus III Pertemuan 1 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Materi    : Operasi hitung campuran bilangan bulat 

Alokasi Waktu  : 3 × 35 menit (3 JP) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.4 Melakukan operasi hitung campuran 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Penilaian 

Sumber 

Pembelajaran 

5.4.1 Membaca 

operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat 

pada garis 

bilangan 

5.4.2 Menghitung 

 Membaca 

operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat 

 

 

1. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

2. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu (Thinking) 

3. Siswa dibagi menjadi 

CD interaktif 

yang berisi materi 

pembelajaran 

operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat 

 Evaluasi  

 Afektif 

 

1. Mustaqim, 

Burhan. Ayo 

Belajar 

Matematika 

untuk SD dan 

MI Kelas IV. 

Jakarta: 

LAMPIRAN 11 
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operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat 

5.4.3 Menentukan 

hasil operasi 

hitung 

campuran 

bilangan bulat 

 

 Operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat 

 

 Menentukan 

hasil operasi 

hitung 

campuran 

bilangan bulat 

dengan garis 

bilangan 

 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan  

4. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu 

sebelumnya (Pairing) 

5. Pemaparan hasil diskusi di 

depan kelas (Sharing) 

6. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok 

Depdiknas. 

2. Muhsetyo, 

Gatot dkk. 

2007. 

Pembelajaran 

Matematika 

SD. Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 

3. Karso, dkk. 

2007. 

Pendidikan 

Matematika 1. 

Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan   : SDN Gajahmungkur 02 

Kelas/Semester  : IV (Empat)/2 (Dua) 

Mata pelajaran         : Matematika 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (3 JP) 

Hari/Tanggal  : Senin/ 4 Mei 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

5.4 Melakukan operasi hitung campuran 

C. Indikator Pembelajaran 

5.4.1 Membaca operasi hitung campuran bilangan bulat pada garis bilangan 

5.4.2 Menghitung operasi hitung campuran bilangan bulat  

5.4.3 Menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat dengan garis 

bilangan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat membaca 

operasi hitung campuran bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. 

2. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat menghitung 

hasil operasi hitung campuran bilangan bulat tanpa bantuan guru. 

3. Melalui memecahkan permasalahan, siswa dapat menentukan hasil operasi 

hitung campuran bilangan bulat dengan garis bilangan dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : Mandiri, Kerjasama, Toleransi 

E. Materi Pembelajaran 

1. Operasi hitung campuran bilangan bulat (terlampir) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Diskusi kelompok 
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b. Tanya jawab 

c. Penugasan  

2. Model Pembelajaran 

a. Model pembelajaran TPS dengan media CD interaktif 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Model 

Pembelajaran TPS dengan 

Media CD Interaktif 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Kegiatan Awal 

(± 15 menit) 

1. Membuka kegiatan 

pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi 

kepada siswa: “anak-anak, 

pada pertemuan 

sebelumnya kita sudah 

belajar tentang operasi 

penjumlahan bilangan 

bulat dan pengurangan 

bilangan bulat. Nah, 

apakah kalian masih ingat 

contoh penjumlahan 

bilangan bulat dalam 

kehidupan sehari-hari? 

Bagaimana jika operasi 

hitung campuran 

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

bulat? ” 

3. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran: “hari 

ini kita akan belajar 

tentang operasi hitung 

campuran bilangan bulat. 
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Ibu harap setelah 

melakukan pembelajaran 

ini, kalian dapat membaca 

operasi hitung campuran 

pada garis bilangan, 

melakukan operasi hitung 

campuran bilangan bulat, 

dan menggambarkan garis 

bilangan operasi hitung 

campuran bilangan bulat” 

4. Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

agar bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti  

(± 60 menit) 

2. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

5. Guru membentuk 

kelompok 4 kelompok 

kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri 

dari 3-4 orang siswa. 

6. Setiap kelompok 

disediakan 1 unit laptop 

dan CD interaktif. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa mengoperasikan dan 

memahami materi materi 

dalam CD interaktif 

(Eksplorasi) 
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3. Guru memberikan 

permasalahan yang berkaitan 

dengan materi untuk 

dipecahkan secara individu  

(Thinking) 

8. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat untuk 

dipecahkan secara 

individu. (Elaborasi) 

9. Guru meminta siswa 

memecahkan 

permasalahan yang 

diberikan dengan batasan 

waktu yang sudah 

ditentukan          (15 

menit). (Elaborasi) 

10. Guru membimbing siswa 

dalam memecahkan 

masalah secara individu. 

(Eksplorasi) 

4. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan 

11. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan. 

12. Guru mengkondisikan 

siswa untuk duduk sesuai 

dengan pasangan yang 

telah ditentukan. 

(Eksplorasi) 

5. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban hasil 

pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu 

sebelumnya 

(Pairing) 

13. Setiap pasangan diskusi 

diminta untuk 

mendiskusikan hasil 

pemikiran secara individu 

mengenai permasalahan 

yang telah diberikan guru 
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sebelumnya yaitu tentang 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat. (Elaborasi) 

14. Siswa diminta berdiskusi 

untuk menentukan hasil 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat dengan 

garis bilangan. (Elaborasi) 

15. Guru membimbing siswa 

dalam berdiskusi. 

(Eksplorasi) 

6. Pemaparan hasil diskusi di 

depan kelas 

(Sharing) 

16. Siswa memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas. 

17. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa yang lain 

untuk menanggapi hasil 

pemaparan diskusi 

pasangan yang maju di 

depan kelas. (Konfirmasi) 

7. Siswa bersama guru 

merefleksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi kelompok 

18. Guru memberikan 

penguatan materi dan 

apresiasi/penghargaan 

kepada pasangan diskusi 

yang berhasil memecahkan 

masalahnya dengan benar. 
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Kegiatan 

Penutup 

(± 30 menit) 

8. Guru menutup pembelajaran 19. Guru bersama siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

20. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

21. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan 

oleh guru.  

22. Guru menginformasikan 

materi yang akan dibahas 

pada pertemuan 

selanjutnya. 

23. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a 

24. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

memberikan salam kepada 

siswa. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. CD interaktif matematika bilangan bulat 

2. Sumber Belajar 

a. Mustaqim, Burhan. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI Kelas 

IV. Jakarta: Depdiknas. 

b. Muhsetyo, Gatot dkk. 2007. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 
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c. Karso, dkk. 2007. Pendidikan Matematika 1. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir   : ada (soal evaluasi) 

2. Jenis Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : sikap 

c. Tes akhir   : tertulis 

3. Bentuk Penilaian 

a. Non-tes   : penilaian sikap  

b. Tes    : isian  

4. Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian sikap 

 

Kolaborator 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

 Semarang,  4 Mei 2015 

Peneliti 

 

Akhirini Agustin Rahayu 

NIM. 1401411405 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

Siklus III Pertemuan 1 

Indikator Pembelajaran: 

5.4.1 Membaca operasi hitung campuran bilangan bulat pada garis bilangan 

5.4.2 Menghitung operasi hitung campuran bilangan bulat  

5.4.3 Menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat dengan garis 

bilangan 

 

 Pada pertemuan hari ini dimulai dengan do’a dan presensi kehadiran 

siswa. Guru melakukan apersepsi kepada siswa “Anak-anak, pada pertemuan 

sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat dan 

pengurangan bilangan bulat. Nah, apakah kalian masih ingat contoh penjumlahan 

bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana jika operasi hitung 

campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? ”. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran “Hari ini kita akan belajar tentang operasi 

hitung campuran bilangan bulat. Ibu harap setelah melakukan pembelajaran ini, 

kalian dapat membaca operasi hitung campuran pada garis bilangan, melakukan 

operasi hitung campuran bilangan bulat, dan menggambarkan garis bilangan 

operasi hitung campuran bilangan bulat”. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa agar bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi 4 kelompok kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa dimana setiap kelompok telah 

disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif yang berisi materi pembelajaran pada 

hari ini. Siswa mengoperasikan dan memahami materi dalam CD interaktif. 

Materi pembelajaran hari ini yang terdapat dalam CD interaktif yaitu: 

Operasi hitung campuran bilangan bulat ada dua macam, yaitu: 

1. Operasi hitung penjumlahan lalu pengurangan bilangan bulat 

Perhatikan contoh dibawah ini: 

b) 8 + (─5) – 4 = –1 

 

─8  ─7   ─6  ─5  ─4  ─3   ─2  ─1     0     1      2     3     4      5      6     7      8     9 
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c)  (─4) + 7 – 6 = –3 

 

 

 

d) 3 + 8 – (─2) = 13 

 

 

 

 

2. Operasi hitung pengurangan lalu penjumlahan bilangan bulat 

Perhatikan contoh di bawah ini: 

a) 5 – 3 + (─6) = ─4 

 

 

 

 

b) 4 – (─3) + 3 = 10 

 

 

 

 

c) (─4) – 5 + 7 = ─2 

 

 

 

 

 Untuk operasi hitung campuran bilangan bulat yang lebih dari 10, dapat 

dihitung tanpa garis bilangan karena akan terlalu panjang. Contohnya dapat kalian 

lihat di bawah ini. 

a) 54 + (─35) – 41 = ...... 

─8  ─7   ─6  ─5   ─4  ─3   ─2  ─1     0     1      2     3     4      5     6     7      8     9 

─4   ─3   ─2  ─1     0     1     2     3     4      5     6     7      8     9      10   11    12   13 

─7  ─6   ─5   ─4  ─3  ─2  ─1      0     1     2      3     4      5     6     7      8      9      10 

─7  ─6   ─5   ─4  ─3  ─2  ─1      0     1     2      3     4      5     6     7      8      9      10 

─10 ─9  ─8   ─7  ─6  ─5  ─4   ─3  ─2  ─1      0      1     2      3     4      5     6     7       
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Jawab: 

54 + (─35) – 41 = ...... 

54 – 35 – 41 = ...... 

(54 – 35) – 41 = ...... 

19 – 41 = ─22 

b) (─62) – (─25) + 36 = ...... 

Jawab: 

(─62) – (─25) + 36 = ...... 

(─62) + 25 + 36 = ...... 

(─62 + 25) + 36 = ...... 

─37 + 36 = ─1 

Setelah kalian memahami materi yang telah ditayangkan melalui CD 

interaktif, Ibu guru akan memberikan pertanyaan/permasalahan tentang materi 

operasi hitung campuran bilangan bulat yang nantinya akan kalian selesaikan 

secara individu (Thinking). Pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

1. Suhu di daerah kutub pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik 

  Celcius dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Maka suhu 

kutub pada sore hari adalah . . . . . 

Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan 

bimbingan guru, guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang telah diberikan guru. Guru memberikan batasan waktu bagi 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ±15 menit.   

Setelah kalian menyelesaikan permasalahan secara individu. Sekarang Ibu 

guru akan membagi kalian menjadi berpasang-pasang untuk berdiskusi tentang 

hasil pemikiran yang baru saja kalian selesaikan. Silahkan kalian berkumpul 

dengan pasangan diskusi kalian. Diskusikan mengenai hasil pemikiran individu 

yang telah kalian selesaikan tadi apakah sudah benar atau belum, kemudian coba 

kalian gambarkan operasi pengurangan bilangan bulat tersebut dengan 

menggunakan garis bilangan bersama pasangan diskusimu (Pairing). Guru akan 

berkeliling untuk membimbing jalannya diskusi kelompok. 
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Setelah kalian berdiskusi dengan pasangan diskusi kalian, sekarang 

paparkan/presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Perhatikan pemaparan 

hasil diskusi teman kalian, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan 

pendapat kepada teman kalian yang sedang memaparkan hasil diskusinya? 

kemudian siswa bersama guru merefleksi dan mengevaluasi hasil diskusi yang 

telah dipaparkan. Guru memberikan penguatan materi dan penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar (Sharing). 

Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, 

siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Setelah semua siswa paham tentang materi yang telah dipelajari hari ini, siswa 

diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan. Selanjutnya guru memberikan tindak 

lanjut dan mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam. 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Siklus III Pertemuan 1 

Hari/tanggal : Senin/ 4 Mei 2015 

Nama   : 

No.Urut : 

Petunjuk Soal 

1) Perhatikan permasalahan mengenai operasi hitung penjumlahan bilangan 

bulat di bawah ini! 

2) Kerjakan soal secara individu! 

Soal 

1. Suhu di daerah kutub pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik 

  Celcius dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Maka suhu 

kutub pada sore hari adalah . . . . . 

Diketahui: suhu pagi hari ..............  

Kenaikan suhu siang hari ...............  

Penurunan suhu sore hari ...............  

Ditanya: ............................................................................ 

Jawab: 

Suhu sore hari = suhu mula-mula + kenaikan suhu – penurunan suhu  

= ....... + ....... – ....... 

= ....... – ...... 

 

 

Jadi, ......................................................................... 



364 
 

 
 

Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

Siklus III Pertemuan 1 

Hari/Tanggal : 

Kelompok  : 

Nama anggota kelompok: 

1. ................................. 

2. ................................. 

Petunjuk pengerjaan: 

1) Diskusikanlah permasalahan yang telah kalian selesaikan pada Lembar 

Kerja Siswa sebelumnya dengan pasangan diskusimu! 

2) Tentukan juga hasil operasi hitung campuran bilangan bulat tersebut 

dengan menggambarkan garis bilangan! 

3) Perhatikan arah anak panah pada garis bilangan yang kalian buat! 

Soal 

1. Suhu di daerah kutub pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik 

  Celcius dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Maka suhu 

kutub pada sore hari adalah . . . . . 

Diketahui: suhu pagi hari ............. 

Kenaikan suhu siang hari ............... 

Penurunan suhu sore hari ............... 

Ditanya: .................................................................................... 

Jawab: 

Suhu sore hari = suhu mula-mula + Kenaikan suhu – Penurunan suhu  

= ....... + ....... – ....... 

= ....... – ...... 



365 
 

 
 

Menggunakan garis bilangan: 

 

 

 

Jadi, ......................................................................... 

0 
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Kunci Jawaban Lembar Kegiatan Kelompok 

Siklus III Pertemuan 1 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: suhu pagi hari ─  Celcius (bilangan bulat negatif) 

Kenaikan suhu siang hari   Celcius (bilangan bulat positif) 

Penurunan suhu sore hari   Celcius (bilangan bulat positif) 

Ditanya: suhu kutub pada sore hari adalah . . . . . 

Jawab: 

Suhu sore hari = suhu mula-mula + Kenaikan suhu – Penurunan suhu  

 = (─5) + 7 – 4 

 = 2 – 4 

 = –2 

Menggunakan garis bilangan: 

 

 

 

 

Jadi, suhu kutub pada sore hari adalah ─  Celcius 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

2 

Jumlah skor 10 

 Skor teoretis 10 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 

 

-11 -10 -9   -8   -7   -6    -5  -4   -3   -2   -1    0     1     2    3    4     5     6 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SISWA 

Siklus III Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.4 Operasi hitung campuran 

Indikator 
Jenjang Kemampuan Kognitif Penilaian Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 Teknik Bentuk 

5.3.4 Membaca 

operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat. 

Pada garis 

bilangan 

5.3.5 Menghitung 

hasil operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat 

dengan garis 

bilangan. 

5.3.6 Menentukan 

hasil operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat 

dari soal cerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tes 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

Isian  

 

 

 

 

 

 

 

Isian 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Keterangan: 

C1  = Pengetahuan     

C2  = Pemahaman    

C3  = Aplikasi 

 C4  = Analisis       

C5  = Evaluasi        

C6  = Kreasi/Cipta 
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SOAL EVALUASI 

Siklus III Pertemuan 1 

Hari/Tanggal : 

Nama            : 

No.Urut  : 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri soal berikut! 

2. Setelah selesai, serahkan lembar jawab pada guru. 

 

Soal 

1. Bacalah operasi hitung campuran bilangan bulat pada garis bilangan di bawah 

ini. 

 

 

 

Jawab: ........ – ........ + ........ = ....... 

2. Bacalah operasi hitung campuran bilangan bulat pada garis bilangan di bawah 

ini. 

 

 

 

Jawab: ........ + ........ – ........ = ....... 

3. Hasil dari (–25) – 31 + 16 = ...... 

Jawab:  

(–25) – 31 + 16 = ...... 

....... + ...... + ....... = ....... 

   ........ + ....... = ....... 

4. Tentukan hasil operasi hitung campuran  bilangan bulat berikut dengan garis 

bilangan! 

5 + (–4) – 5  

-10 -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1     0     1     2    3     4    5     6     7     

-10 -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1     0     1     2    3     4    5     6     7     
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5. Suhu di kota A pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik   Celcius 

dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Maka suhu kota A pada 

sore hari adalah . . . . . 

Diketahui:  

 

 

Ditanya: 

Jawab: 

-4   -3   -2    -1    0     1    2    3    4    5     6    7     8    9    10  11   12   13 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

Siklus III Pertemuan 1 

No  Jawaban  Skor  

1. 4 – 7 + (–5) = – 8 2 

2. –5 + (–4) – (–6) = –3 2 

3. (–25) – 31 + 16 = ....... 

(–25) + (–31) + 16 = ..... 

(–56) + 16 = –40 

4 

4. 5 + (–4) – 6 

 

 

 

 

 

4 

5. Diketahui: suhu pagi hari ─  Celcius 

Kenaikan  suhu   Celcius 

Penurunan suhu   Celcius 

Ditanya: Maka suhu kota A pada sore hari adalah . . . . 

Jawab: 

Suhu sore hari = suhu mula-mula + Kenaikan suhu – Penurunan suhu  

 = (─6) + 9 – 5 

 = 3 – 5 

 = ─2 

Jadi, suhu kota A pada sore hari adalah ─  Celcius 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 Skor Teoretis 20 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 

 

-11-10   -9   -8   -7   -6   -5  -4   -3    -2   -1    0     1     2    3     4     5     6  
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PENILAIAN SIKAP 

Siklus III Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.4 Melakukan operasi hitung campuran 

Petunjuk: 

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai dengan perilaku siswa! 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator  
Jumlah 

Skor 
Nilai Mandiri Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY               

2. ARD               

3. AAW               

4. BTYP               

5. DNC               

6. GYA               

7. LAD               

8. NFQ               

9. TFH               

10. YDS               

11. DAR               

12. MFN               

13. AS               

14. EKD               
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Rubrik Kriteria Penilaian Sikap: 

No Indikator Deskriptor 

a. Mandiri  1. Tidak tergantung pada guru 

2. Dapat membangun pengetahuannya sendiri 

3. Mengerjakan latihan soal sendiri 

4. Tidak tergantung pada teman 

b. Kerjasama  1. Melakukan diskusi dengan tertib 

2. Berdiskusi memecahkan permasalahan 

3. Berperan aktif dalam diskusi 

4. Bertukar ide dengan kelompok diskusi 

c. Toleransi  1. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi 

2. Menerima masukan dari teman 

3. Menerima masukan dari guru 

4. Memberi tanggapan saat berdiskusi 

 

Tabel Kriteria Penilaian Sikap Siswa 

Skor Kategori Penilaian 

9 < skor ≤ 13 Sangat Baik 

6 < skor ≤ 9 Baik  

3 < skor ≤ 6 Tidak Baik 

0 < skor ≤ 3 Sangat Tidak Baik 

 

 



373 
 

 
 

 

PENGGALAN SILABUS 

Siklus III Pertemuan 2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Materi    : Operasi huitung campuran bilangan bulat 

Alokasi Waktu  : 2 × 35 menit (2 JP) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.4 Melakukan operasi hitung campuran  

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 
Penilaian 

Sumber 

Pembelajaran 

5.4.4 Memecahkan 

permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

hitung 

campuran 

bilangan bulat 

5.4.5 Membuktikan 

kebenaran 

 Permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

hitung 

campuran 

bilangan bulat 

 

 Membuktikan 

kebenaran 

1. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

2. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu (Thinking) 

3. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

CD interaktif 

yang berisi 

materi 

pembelajaran 

permasalahan 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat 

Tes  

 Evaluasi  

 

Non tes 

 Afektif 

 

1. Mustaqim, 

Burhan. Ayo 

Belajar 

Matematika 

untuk SD dan 

MI Kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

2. Muhsetyo, 

Gatot dkk. 

LAMPIRAN 11 

LAMPIRAN 12 
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operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat 

menggunakan 

kartu bilangan 

5.4.6 Membuat 

kalimat 

matematika 

yang 

berhubungan 

dengan operasi 

hitung 

campuran 

bilangan bulat 

 

operasi hitung 

campuran 

bilangan bulat 

dengan kartu 

bilangan 

 Membuat 

kalimat 

matematika 

tentang operasi 

hitung 

campuran 

bilangan bulat 

 

berpasang-pasangan  

4. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang telah 

dipecahkan secara individu 

sebelumnya (Pairing) 

5. Pemaparan hasil diskusi di 

depan kelas (Sharing) 

6. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil diskusi 

kelompok 

2007. 

Pembelajaran 

Matematika 

SD. Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 

4. Karso, dkk. 

2007. 

Pendidikan 

Matematika 1. 

Jakarta: 

Universitas 

Terbuka. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 

Kelas/Semester  : IV (Empat)/2 (Dua) 

Mata pelajaran         : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (2 JP) 

Hari/Tanggal   : Rabu/ 6 Mei 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

5.4 Melakukan operasi hitung campuran  

C. Indikator Pembelajaran 

5.4.4 Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat 

5.4.5 Membuktikan kebenaran operasi hitung campuran bilangan bulat 

menggunakan kartu bilangan 

5.4.6 Membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan operasi 

hitung campuran bilangan bulat. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penayangan materi dalam CD interaktif, siswa dapat memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung campuran bilangan 

bulat tanpa bantuan guru. 

2. Melalui pengerjaan lembar kegiatan, siswa dapat membuktikan kebenaran 

operasi hitung campuran bilangan bulat dengan kartu bilangan dengan 

benar. 

3. Melalui pemecahan masalah open-ended, siswa dapat membuat kalimat 

matematika yang berhubungan dengan operasi hitung campuran bulat 

dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: Mandiri, Kerjasama, dan Toleransi. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat 

(terlampir) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Diskusi kelompok 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan  

2. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran TPS dengan media CD interaktif 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Model 

Pembelajaran TPS dengan 

Media CD Interaktif 

Kegiatan Guru dan Siswa 

Kegiatan Awal 

(± 10 menit) 

1. Membuka kegiatan 

pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Guru melakukan apersepsi 

kepada siswa: “anak-anak, 

pada pertemuan lalu kalian 

telah mempelajari operasi 

hitung campuran bilangan 

bulat. Masih ingatkah kalian? 

Coba tentukan berapa  hasil 

dari 

6 – (5) + 3? ” 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran: “hari ini kita 

akan belajar tentang 

permasalahan yang berkaitan 

dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat. Ibu 

harap setelah melakukan 

pembelajaran ini, kalian dapat 

memecahkan permasalahan 

yang berhubungan dengan 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat, kalian dapat 

membuktikan kebenaran 

operasi hitung campuran 
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bilangan bulat dengan kartu 

bilangan, dan dapat membuat 

kalimat matematika yang 

berhubungan dengan operasi 

hitung campuran bilangan 

bulat” 

4. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar 

bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti  

(± 40 menit) 

2. Penyampaian materi 

pembelajaran melalui CD 

interaktif 

5. Guru membentuk kelompok 4 

kelompok kecil dengan 

masing-masing kelompok 

terdiri dari 3-4 orang siswa. 

6. Setiap kelompok disediakan 1 

unit laptop dan CD interaktif. 

(Eksplorasi) 

7. Siswa mengoperasikan dan 

memahami materi materi 

dalam CD interaktif 

(Eksplorasi) 

3. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan materi 

untuk dipecahkan secara 

individu  

(Thinking) 

8. Guru memberikan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan operasi 

hitung campuran bilangan 

bulat untuk dipecahkan secara 

individu. (Elaborasi) 

9. Guru meminta siswa 

memecahkan permasalahan 

yang diberikan dengan batasan 

waktu yang sudah ditentukan          

(10 menit). (Elaborasi) 

10. Guru membimbing siswa 

dalam memecahkan masalah 

secara individu. (Eksplorasi) 

4. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan 

11. Siswa dibagi menjadi 

kelompok diskusi secara 

berpasang-pasangan. 

12. Guru mengkondisikan siswa 

untuk duduk sesuai dengan 

pasangan yang telah 

ditentukan. (Eksplorasi) 

13. Setiap pasangan diskusi telah 
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disediakan kartu bilangan 

positif dan kartu bilangan 

negatif. (Eksplorasi) 

5. Setiap pasangan 

mendiskusikan jawaban 

hasil pemikiran yang telah 

dipecahkan secara 

individu sebelumnya. 

(Pairing) 

14. Setiap pasangan diskusi 

diminta untuk mendiskusikan 

hasil pemikiran secara 

individu mengenai 

permasalahan yang telah 

diberikan guru sebelumnya 

yaitu tentang operasi hitung 

campuran bilangan bulat. 

(Elaborasi) 

15. Siswa diminta berdiskusi 

untuk membuktikan kebenaran 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat dengan kartu 

bilangan yang telah 

disediakan. (Elaborasi) 

16. Guru membimbing siswa 

dalam berdiskusi. (Eksplorasi) 

6. Pemaparan hasil diskusi 

di depan kelas. 

(Sharing) 

17. Siswa memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas. 

18. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa yang lain untuk 

menanggapi hasil pemaparan 

diskusi pasangan yang maju di 

depan kelas. (Konfirmasi) 

7. Siswa bersama guru 

merefleksi dan 

mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok 

19. Guru memberikan penguatan 

materi dan 

apresiasi/penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil 

memecahkan masalahnya 

dengan benar. 
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Kegiatan 

Penutup 

(± 20 menit) 

8. Guru menutup 

pembelajaran 

20. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

21. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum 

dipahami. 

22. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan oleh 

guru. 

23. Guru menginformasikan 

materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

24. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdo’a 

25. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan 

memberikan salam kepada 

siswa. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. CD interaktif matematika bilangan bulat 

2. Sumber Belajar 

a. Mustaqim, Burhan. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI Kelas IV. 

Jakarta: Depdiknas. 

b. Muhsetyo, Gatot dkk. 2007. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

c. Karso, dkk. 2007. Pendidikan Matematika 1. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

I. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir   : ada (soal evaluasi) 

2. Jenis Penilaian 
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a. Tes awal   : tidak ada 

b. Tes dalam proses : sikap 

c. Tes akhir   : tertulis 

3. Bentuk Penilaian 

a. Non-tes   : penilaian sikap  

b. Tes    : Uraian 

4. Instrumen Penilaian 

a. Lembar pengamatan aktivitas siswa 

b. Penilaian sikap 

 

Kolaborator 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

 Semarang,  6 Mei 2015 

Peneliti 

 

Akhirini Agustin Rahayu 

NIM. 1401411405 
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LAMPIRAN  

Bahan Ajar 

Siklus III Pertemuan 2 

Indikator Pembelajaran: 

5.4.4 Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat 

5.4.5 Membuktikan kebenaran operasi hitung campuran bilangan bulat 

menggunakan kartu bilangan 

5.4.6 Membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat. 

 Pada pembelajaran hari ini dimulai dengan do’a dan presensi kehadiran 

siswa. Kemudian guru melakukan apersepsi kepada siswa “anak-anak, pada 

pertemuan lalu kalian telah mempelajari operasi hitung campuran bilangan bulat. 

Masih ingatkah kalian? Coba siapakah yang dapat menemukan  hasil dari 6 – (5) 

+ 3? Silahkan maju ke depan kelas dan tuliskan di papan tulis! ”.  

Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita akan 

belajar tentang permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran 

bilangan bulat. Ibu harap setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat 

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung campuran 

bilangan bulat, kalian dapat membuktikan kebenaran operasi hitung campuran 

bilangan bulat dengan kartu bilangan, dan dapat membuat kalimat matematika 

yang berhubungan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat”. Guru 

memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi 4 kelompok kecil dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa dimana setiap kelompok telah 

disediakan 1 unit laptop dan CD interaktif yang berisi materi pembelajaran pada 

hari ini. Siswa mengoperasikan dan memahami materi dalam CD interaktif. 

Materi pembelajaran hari ini yang terdapat dalam CD interaktif yaitu: 
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 Pada pertemuan lalu, kita sudah mempelajari tentang apa itu operasi hitung 

campuran bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan 

mempelajari tentang permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan 

pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. 

1. Suhu di kota A pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik    Celcius 

dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Maka suhu kota A pada 

sore hari adalah . . . . . 

Diketahui: suhu pada pagi hari ─  Celcius 

 Kenaikan suhu siang hari    Celcius 

 Penurunan suhu sore hari   Celcius 

Ditanya: berapakah suhu kota A di sore hari? 

Jawab: 

suhu pada pagi hari ─  Celcius (bilangan bulat negatif) 

Kenaikan suhu siang hari    Celcius (bilangan bulat positif) 

Penurunan suhu sore hari   Celcius (bilangan bulat positif) 

Kenaikan suhu menunjukkan operasi penjumlahan, sedangkan penurunan 

suhu menunjukkan operasi pengurangan, maka: 

Suhu sore hari = suhu pagi + kenaikan di siang – penurunan di sore 

........ = (─9) + 10 – 5 

─4 = 1 – 5 

Jadi, suhu kota A di sore hari adalah ─  Celcius 

2. Suhu mula-mula ruangan adalah    Celcius. Tasya menyalakan AC dan 

menurunkan suhu ruangan tersebut    Celcius, karena dirasa terlalu dingin 

Tasya menaikan lagi suhu ruangan sebesar   Celcius. Berapakah suhu 

ruangan sekarang? 

Diketahui: suhu mula-mula    Celcius 

 Penurunan suhu    Celcius 

 Kenaikan suhu   Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu ruangan sekarang? 

Jawab: 

suhu mula-mula    Celcius 
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Penurunan suhu    Celcius (menunjukkan operasi pengurangan) 

Kenaikan suhu   Celcius (menunjukkan operasi penjumlahan) 

Suhu sekarang = suhu mula-mula – penurunan suhu + kenaikan suhu 

 ....... = 15 – 18 + 5 

      2 = –3 + 5 

Jadi, suhu ruangan sekarang adalah   Celcius. 

Setelah kalian memahami materi yang telah ditayangkan melalui CD 

interaktif, Ibu guru akan memberikan pertanyaan/permasalahan yang berhubungan 

dengan operasi hitung campuran bilangan bulat yang nantinya akan kalian 

selesaikan secara individu (Thinking). Pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

1. Suhu di kota A pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik    Celcius 

dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Sedangkan di kota B, 

suhu pada pagi hari     Celcius, pada siang hari naik    Celcius. Sore 

harinya turun lagi   Celcius. Berapakah suhu kota A ban kota B pada sore 

hari? Kota manakah yang lebih dingin? 

Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan 

bimbingan guru, guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang telah diberikan guru. Guru memberikan batasan waktu bagi 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ±10 menit.  

Setelah kalian menyelesaikan permasalahan secara individu. Sekarang Ibu 

guru akan membagi kalian menjadi berpasang-pasang untuk berdiskusi tentang 

hasil pemikiran yang baru saja kalian selesaikan. Silahkan kalian berkumpul 

dengan pasangan diskusi kalian. Ibu guru telah membagikan kartu bilangan bulat 

kepada setiap pasangan diskusi. Diskusikan mengenai hasil pemikiran individu 

yang telah kalian selesaikan tadi apakah sudah benar atau belum, kemudian coba 

kalian buktikan operasi pengurangan bilangan bulat tersebut dengan 

menggunakan kartu bilangan bersama pasangan diskusimu (Pairing). Guru akan 

berkeliling untuk membimbing jalannya diskusi kelompok. 

Setelah kalian berdiskusi dengan pasangan diskusi kalian, sekarang 

paparkan/presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Perhatikan pemaparan 

hasil diskusi teman kalian, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan 
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pendapat kepada teman kalian yang sedang memaparkan hasil diskusinya? 

kemudian siswa bersama guru merefleksi dan mengevaluasi hasil diskusi yang 

telah dipaparkan. Guru memberikan penguatan materi dan penghargaan kepada 

pasangan diskusi yang berhasil memecahkan masalahnya dengan benar (Sharing). 

Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, 

siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

Setelah semua siswa paham tentang materi yang telah dipelajari hari ini, siswa 

diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan. Selanjutnya guru memberikan tindak 

lanjut dan mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam. 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Siklus III Pertemuan 2 

Hari/tanggal : 

Nama   : 

No.Urut : 

Petunjuk Soal 

1) Perhatikan permasalahan mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat 

di bawah ini! 

2) Kerjakan soal secara individu! 

Soal  

1. Suhu di kota A pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik    Celcius 

dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Sedangkan di kota B, 

suhu pada pagi hari     Celcius, pada siang hari naik    Celcius. Sore 

harinya turun lagi   Celcius. Berapakah suhu kota A ban kota B pada sore 

hari? Kota manakah yang lebih dingin? 

Diketahui: suhu kota A pagi hari .............  

 Kenaikan siang hari  .............. 

 Penurunan sore hari .............. 

 Suhu kota B pagi hari .............. 

Kenaikan siang hari .............. 

Penurunan sore hari .............. 

Ditanya: ........................................................................................................... 

 .......................................................... 

Jawab:  

Kota A: 

Suhu sore = suhu pagi + kenaikan siang – penurunan sore 

= ....... + ....... – ........ 

= ....... – ....... 

= ....... 

Jadi, suhu kota A di sore hari adalah .......................... 
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Kota B: 

Suhu sore = suhu pagi + kenaikan siang – penurunan sore 

= ....... + ....... – ........ 

= ....... – ....... 

= ....... 

 

Jadi, suhu kota A di sore hari adalah .......................... 

Maka, yang lebih dingin adalah kota ............ karena 

............................................................................................................................. 
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Lembar Kegiatan Kelompok (LKK) 

Siklus III Pertemuan 2 

Hari/Tanggal : 

Kelompok  : 

Nama anggota kelompok: 

1. ................................. 

2. ................................. 

Petunjuk Soal 

1) Diskusikanlah permasalahan dibawah ini dengan pasangan diskusimu! 

2) Kerjakan sesuai petunjuk setiap nomor soal! 

Soal  

1. Tentukan hasil dari operasi hitung campuran bilangan bulat di bawah ini 

dengan menggunakan kartu bilangan! 

Suhu di kota A pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik    Celcius 

dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Sedangkan di kota B, 

suhu pada pagi hari     Celcius, pada siang hari naik    Celcius. Sore 

harinya turun lagi   Celcius. Berapakah suhu kota A ban kota B pada sore 

hari? Kota manakah yang lebih dingin? 

Diketahui: suhu kota A pagi hari .............  

 Kenaikan siang hari  .............. 

 Penurunan sore hari .............. 

 Suhu kota B pagi hari .............. 

Kenaikan siang hari .............. 

Penurunan sore hari .............. 

Ditanya: ........................................................................................................... 

 .......................................................... 

Jawab:  

Kota A: 

Suhu sore = suhu pagi + kenaikan siang – penurunan sore 

= ....... + ....... – ........ 
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= ....... – ....... 

= ....... 

Menggunakan kartu bilangan: 

 

 

 

 

 

 

Jadi, suhu kota A di sore hari adalah .......................... 

Kota B: 

Suhu sore = suhu pagi + kenaikan siang – penurunan sore 

= ....... + ....... – ........ 

= ....... – ....... 

= ....... 

Menggunakan kartu bilangan: 

 

 

 

 

 

Jadi, suhu kota B di sore hari adalah .......................... 

Maka, yang lebih dingin adalah kota ............ karena 

............................................................................................................................. 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

Siklus III Pertemuan 2 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: suhu kota A pagi hari   Celcius  

 Kenaikan siang hari     Celcius  

 Penurunan sore hari    Celcius  

 Suhu kota B pagi hari ─   Celcius  

Kenaikan siang hari     Celcius 

Penurunan sore hari    Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu kota A ban kota B pada sore hari? Kota manakah 

yang lebih dingin? 

Jawab:  

Kota A: 

Suhu sore = suhu pagi + kenaikan siang – penurunan sore 

...... = (–9) +10 – 3 

–2  = 1 – 3 

Dengan kartu bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kota B 

Suhu sore = suhu pagi + kenaikan siang – penurunan sore 

...... = (–10) +12 – 7 

–5  = 2 – 7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

–1 

Tahap 1 

Tahap 2 Diambil positif 3 

–2 
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Dengan kartu bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhu kota A di sore hari adalah ─  Celcius 

Suhu kota B di sore hari adalah ─  Celcius 

Jadi, yang lebih dingin adalah kota B 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Jumlah skor 16 

 Skor teoretis 16 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–2 

Tahap 1 

Tahap 2 Diambil positif 7 

–5 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SISWA 

Siklus III Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.4 Melakukan operasi hitung campuran 

Indikator 
Jenjang Kemampuan Kognitif Penilaian Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 Teknik Bentuk 

5.4.4 Memecahkan 

permasalahan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

campura bilangan 

bulat. 

5.4.5 Membuktikan 

kebenaran operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat dengan 

kartu bilangan 

5.4.6 Membuat 

kalimat matematika 

yang berhubungan 

dengan operasi hitung 

campuran bilangan 

bulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

Tes 

Uraian  

 

 

 

 

 

 

LKK  

 

 

 

 

 

Uraian 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Keterangan: 

C1  = Pengetahuan     

C2  = Pemahaman    

C3  = Aplikasi  

C4       = Analisis 

C5  = Evaluasi        

C6  = Kreasi/Cipta         
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SOAL EVALUASI 

Siklus III Pertemuan 2 

Hari/tanggal : 

Nama   : 

No.Urut : 

Petunjuk Soal 

1) Perhatikan permasalahan mengenai operasi hitung campuran bilangan 

bulat di bawah ini! 

2) Kerjakan soal secara individu! 

Soal  

1. Suhu di kota A pada pagi hari ─  Celcius. Pada siang hari naik    Celcius 

dari suhu semula. Sore harinya turun lagi   Celcius. Sedangkan di kota B, 

suhu pada pagi hari    Celcius, pada siang hari naik    Celcius. Sore 

harinya turun lagi   Celcius. Berapakah suhu kota A ban kota B pada sore 

hari? Kota manakah yang lebih panas? 

Diketahui:  

Ditanya:  

Jawab:  

 

2. Suhu mula-mula ruangan adalah    Celcius. Rudi menyalakan AC dan 

menurunkan suhu ruangan tersebut, karena dirasa terlalu dingin Rudi 

menaikkan lagi suhu ruangan. Sehingga suhu ruangan sekarang adalah 

  Celcius. Berapakah penurunan suhu dan kenaikan suhu sehingga didapat 

suhu sekarang sebesar    Celcius? Tuliskan minimal 3 kemungkinan jawaban! 

Diketahui: 

Ditanya: 

Jawab: 
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Kunci Jawaban Sosal Evaluasi 

Siklus III Pertemuaan 2 

No  Jawaban  Skor  

1. Diketahui: suhu kota A pagi hari   Celcius  

 Kenaikan siang hari     Celcius  

 Penurunan sore hari    Celcius  

 Suhu kota B pagi hari ─  Celcius  

Kenaikan siang hari     Celcius 

Penurunan sore hari    Celcius 

Ditanya: Berapakah suhu kota A ban kota B pada sore hari? Kota 

manakah yang lebih panas? 

Jawab:  

Kota A: 

Suhu sore = suhu pagi + kenaikan siang – penurunan sore 

...... = (–5) +10 – 7 

–2  = 5 – 7 

Kota B: 

Suhu sore = suhu pagi + kenaikan siang – penurunan sore 

...... = (–3) +15 – 5 

  7   = 12 – 5 

Suhu kota A pada sore hari adalah   Celcius 

Suhu kota B pada sore hari adalah   Celcius 

Jadi, kota yang lebih panas adalah kota B 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 Jumlah skor 15 

3. Diketahui: suhu mula-mula    Celcius 

 Suhu sekarang   Celcius 

Ditanya: Berapakah penurunan suhu dan kenaikan suhu sehingga 

didapat suhu sekarang sebesar    Celcius? 

Jawab: 

Operasi hitung campuran tersebut didahului dengan penurunan 

dilanjutkan kenaikan, sehingga operasi hitungnya diawali dengan 

pengurangan dilanjutkan penjumlahan 

Suhu sekarang = suhu mula-mula – penurunan + kenaikan 

5 = 18 – ........ + .......... 

5 = 18 – (13) 

Untuk memperoleh bilangan positif 13, dapat diperoleh dari beberapa 

kemungkinan, antara lain: 

(Positif + positif) 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Setiap 

kemungkin-

an jawaban 
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a) 5 + 8 

b) 6 + 7 

c) 9 + 4 

d) Dst. 

(positif + negatif) 

a) 14 + (–1) 

b) 15 + (–2) 

c) 16 + (–3) 

d) Dst. 

(negatif + negatif) 

a) (–1) – (–14) 

b) (–2) – (–15) 

c) (–3) – (–16) 

d) Dst. 

benar skor 3 

(maks skor 

9) 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor 15 

Skor Teoretis  30 

 Penilaian: 

Skor =   
 

 
 x 100 (rumus bila menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

N = skor teoritis 

Nilai maksimal =   
  

  
 x 100 = 100 
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PENILAIAN SIKAP 

Siklus III Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Gajahmungkur 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester    : IV (Empat)/ 2 (Genap) 

Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar  : 5.4 Melakukan operasi hitung campuran 

Petunjuk: 

Berilah tanda () pada kolom  aspek yang dinilai sesuai dengan perilaku siswa! 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator  
Jumlah 

Skor 
Nilai Mandiri Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY               

2. ARD               

3. AAW               

4. BTYP               

5. DNC               

6. GYA               

7. LAD               

8. NFQ               

9. TFH               

10. YDS               

11. DAR               

12. MFN               

13. AS               

14. EKD               
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Rubrik Kriteria Penilaian Sikap: 

No Indikator Deskriptor 

a. Mandiri  1. Tidak tergantung pada guru 

2. Dapat membangun pengetahuannya sendiri 

3. Mengerjakan latihan soal sendiri 

4. Tidak tergantung pada teman 

b. Kerjasama  1. Melakukan diskusi dengan tertib 

2. Berdiskusi memecahkan permasalahan 

3. Berperan aktif dalam diskusi 

4. Bertukar ide dengan kelompok diskusi 

c. Toleransi  1. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi 

2. Menerima masukan dari teman 

3. Menerima masukan dari guru 

4. Memberi tanggapan saat berdiskusi 

 

Tabel Kriteria Penilaian Sikap Siswa 

Skor Kategori Penilaian 

9 < skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 < skor ≤ 9 Baik  

3 < skor ≤ 6 Tidak Baik 

0 < skor ≤ 3 Sangat Tidak Baik 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 

No Indikator Keterampilan Guru 

Deskriptor Pert. 

1 

Deskriptor Pert. 

2 

Skor 

Siklus I 

1 2 3 4 Skor 1 2 3 4 Skor  

1. Membuka pembelajaran √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

2. 

Menggunakan media CD interaktif 

untuk penyampaian materi 

pelajaran 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

3. 

Memberikan permasalahan yang 

berkaitan dengan materi untuk 

dipecahkan siswa secara individu 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

4. 

Membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah secara 

individu 

√  √  2 √  √  2 2 

5. 
Mengelompokkan siswa secara 

berpasang-pasangan 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

6. 
Membimbing siswa berdiskusi 

secara berpasang-pasangan 
√ √ √  3 √ √ √  3 3 

7. 
Melakukan refleksi dan evaluasi 

hasil diskusi bersama siswa 
 √   1  √   1 1 

8. Menutup pembelajaran √  √ √ 3 √  √ √ 3 3 

Jumlah Skor Keterampilan Guru 27  27 27 

Kategori 
Sangat 

Baik 
 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

Semarang,   April  2015 

Observer, 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

 

 

 

 

LAMPIRAN 13 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

No Indikator Keterampilan Guru 

Deskriptor Pert. 

1 

Deskriptor Pert. 

2 

Skor 

Siklus 

II 

1 2 3 4 Skor 1 2 3 4 Skor  

1. Membuka pembelajaran √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

2. 

Menggunakan media CD interaktif 

untuk penyampaian materi 

pelajaran 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

3. 

Memberikan permasalahan yang 

berkaitan dengan materi untuk 

dipecahkan siswa secara individu 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

4. 

Membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah secara 

individu 

√  √ √ 3 √ √  √ 3 3 

5. 
Mengelompokkan siswa secara 

berpasang-pasangan 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

6. 
Membimbing siswa berdiskusi 

secara berpasang-pasangan 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

7. 
Melakukan refleksi dan evaluasi 

hasil diskusi bersama siswa 
 √  √ 2  √  √ 2 2 

8. Menutup pembelajaran √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

Jumlah Skor Keterampilan Guru 29 

 

29 29 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

Semarang,   April  2015 

Observer, 

 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

LAMPIRAN 14 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS III 

No Indikator Keterampilan Guru 

Deskriptor Pert. 

1 

Deskriptor Pert. 

2 

Skor 

Siklus 

III 

1 2 3 4 Skor 1 2 3 4 Skor  

1. Membuka pembelajaran √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

2. 

Menggunakan media CD interaktif 

untuk penyampaian materi 

pelajaran 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

3. 

Memberikan permasalahan yang 

berkaitan dengan materi untuk 

dipecahkan siswa secara individu 

√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

4. 

Membimbing siswa dalam 

memecahkan masalah secara 

individu 

√ √ √  3 √ √ √ √ 4 3,5 

5. 
Mengelompokkan siswa secara 

berpasang-pasangan 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

6. 
Membimbing siswa berdiskusi 

secara berpasang-pasangan 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

7. 
Melakukan refleksi dan evaluasi 

hasil diskusi bersama siswa 
√ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

8. Menutup pembelajaran √ √ √ √ 4 √ √ √ √ 4 4 

Jumlah Skor Keterampilan Guru 31,5 

 

31,5 31,5 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

Semarang,   Mei  2015 

Observer, 

 

Etty Rosita, A.Ma. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

LAMPIRAN 15 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator dan Deskriptor Pertemuan 1 Jumlah 

skor tiap 

siswa 

Kategori 1 2 3 4  5 6 7 

a b c d a b c D a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 DDY √ - √ √ √ √ - - - √ √ √ - √ - - √ - - √ - - - √ √ - √ √ 16 B 

2 ARD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ - - √ - √ √ 23 B 

3 AAW √ - √ √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ 22 B 

4 BTYP √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ - - √ - - √ √ - - √ √ - √ √ 20 B 

5 DNC √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - - - √ √ - √ √ 21 B 

6 GYA √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ - √ √ 23 B 

7 LAD √ - √ √ √ √ √ - - √ √ √ - √ √  √ - - √ √ - - √ √ - √ √ 20 B 

8 NFQ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ - √ √ 23 B 

9 TFH √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - √ - - √ √ - - √ √ - √ √ 21 B 

10 YDS √ - √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ - √ √ 21 B 

11 DAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 MFN √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ 23 B 

13 AS √ - √ √ √ √ - - - √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ - √ √ 20 B 

14 EKD √ - √ √ √ √ - - - √ √ √ - √ √ - √ - - √ √ - - - √ - √ √ 17 B 

Jumlah 

skor 

klasikal 

39 36 46 43 28 23 39 274 - 

Rata-rata 3 2,75 3,5 3,33 2,16 1,75 3 21,07 - 

Kategori SB B SB SB B SB SB B - 

LAMPIRAN 16 
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No 
Nama 

Siswa 

Indikator dan Deskriptor Pertemuan 2 Jumlah 

skor tiap 

siswa 

Kategori 1 2 3 4  5 6 7 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 DDY √ - √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - - √ - - √ √ √ - √ √ 21 B 

2 ARD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 28 SB 

3 AAW √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ - √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 23 B 

4 BTYP √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

5 DNC √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

6 GYA √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

7 LAD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 24 SB 

8 NFQ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - - - √ - √ √ 23 B 

9 TFH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 YDS √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 26 SB 

11 DAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 MFN √ - √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ - - √ - - √ √ √ - √ √ 22 B 

13 AS √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

14 EKD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 24 SB 

Jumlah skor 

klasikal 
36 36 43 44 28 34 36 291 - 

Rata-rata 3 3 3,5 3,6 2,33 2,83 3 24,09 - 

Kategori SB SB SB SB B B SB SB - 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No Indikator aktivitas siswa 
Skor 

pertemuan 1 

Skor 

pertemuan 2 

Jumlah skor 

siklus I 
Rata-rata 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 39 36 37,5 3 

2. Memahami penjelasan guru tentang materi melalui CD interaktif 36 36 36 2,875 

3. Memecahkan permasalahan yang diberikan guru secara individu 46 43 44,5 3,5 

4. Berdiskusi secara berpasangan 43 44 43,5 3,465 

5. Memaparkan hasil diskusi di depan kelas 28 28 28 2,245 

6. Merefleksi hasil diskusi bersama guru 23 34 28,5 2,29 

7. Melaksanakan kegiatan menutup pembelajaran 39 36 37,5 3 

Jumlah skor aktivitas siswa 274 291 282,5 22,58 

Rata-rata 21,07 24,09 22,58 2,8 

Kategori  Baik Sangat Baik Baik  Baik  

 

Semarang,    April 2015 

Observer                  Observer 

 

           Hilman Jadid               Tika Aprilia
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator dan Deskriptor Pertemuan 1 

Jumlah 

skor tiap 

siswa 

Kategori 

1 2 3 4  5 6 7 
 

 

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 DDY √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - - √ - - - √ √ - √ √ 22 B 

2 ARD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 27 SB 

3 AAW √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 23 B 

4 BTYP √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 26 SB 

5 DNC √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 24 SB 

6 GYA √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

7 LAD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 24 SB 

8 NFQ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

9 TFH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 YDS √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 24 SB 

11 DAR √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

12 MFN √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 24 SB 

13 AS √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ √ 26 SB 

14 EKD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

Jumlah skor 

klasikal 
40 39 46 47 33 37 39 319 

- 

Rata-rata 3,07 3 3,5 3,64 2,5 2,85 3 24,56 - 

Kategori SB SB SB SB B B SB SB - 

LAMPIRAN 17 
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No 
Nama 

Siswa 

Indikator dan Deskriptor Pertemuan 2 Jumlah 

skor tiap 

siswa 

Kategori 

1 2 3 4  5 6 8  

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 DDY √ - √ - √ √ - √ √ √ √ - - √ - - √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ 20 B 

2 ARD √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 31 SB 

3 AAW √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ 27 SB 

4 BTYP √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ 26 SB 

5 DNC √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

6 GYA √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ 26 SB 

7 LAD √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ √ 27 SB 

8 NFQ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ √ 25 SB 

9 TFH √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ 26 SB 

10 YDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 DAR √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ - - √ √ - √ √ 23 B 

12 MFN √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ - √ √ 25 SB 

13 AS √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ - √ √ 25 SB 

14 EKD √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ 26 SB 

Jumlah 

skor 

klasikal 

41 39 47 49 40 40 39 334 - 

Rata-rata 3,16 3 3,64 3,76 3,1 3,1 3 25,71 - 

Kategori SB SB SB SB SB SB SB SB - 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No Indikator aktivitas siswa 
Skor 

pertemuan 1 

Skor 

pertemuan 2 

Jumlah skor 

siklus II 
Rata-rata 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 40 41 40,5 3,115 

2. Memahami penjelasan guru tentang materi melalui CD interaktif 39 39 39 3 

3. Memecahkan permasalahan yang diberikan guru secara individu 46 47 46,5 3,55 

4. Berdiskusi secara berpasangan 47 49 48 3,68 

5. Memaparkan hasil diskusi di depan kelas 33 40 36,5 2,785 

6. Merefleksi hasil diskusi bersama guru 37 40 38,5 2,965 

7. Melaksanakan kegiatan menutup pembelajaran 39 39 39 3 

Jumlah skor aktivitas siswa 319 334 326,5 22,1 

Rata-rata 24,56 25,71 25,1 3,14 

Kategori  SB SB SB SB 

 

Semarang,    April 2015 

Observer                  Observer 

 

           Ninik Mulyani               Tika Aprilia
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator dan Deskriptor Pertemuan 1 Jumlah 

skor tiap 

siswa 

Kategori 

1 2 3 4  5 6 7  

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 DDY √ - √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 23 B 

2 ARD √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

3 AAW √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 28 SB 

4 BTYP √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ √ √ √ 25 SB 

5 DNC √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

6 GYA √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 26 SB 

7 LAD √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 28 SB 

8 NFQ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

9 TFH √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ 26 SB 

10 YDS √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

11 DAR √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 24 B 

12 MFN √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

13 AS √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

14 EKD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ √ √ √ √ √ 25 SB 

Jumlah 

skor 

klasikal 

44 42 55 54 46 42 56 381 

- 

Rata-rata 3,16 3 3,9 3,83 3,28 3 4 27,17 - 

Kategori SB SB SB SB SB SB SB SB - 

LAMPIRAN 18 
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No 
Nama 

Siswa 

Indikator dan Deskriptor Pertemuan 2 Jumlah 

skor tiap 

siswa 

Kategori 

1 2 3 4  5 6 7  

a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d 

1 DDY √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 28 SB 

2 ARD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 28 SB 

3 AAW √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 28 SB 

4 BTYP √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 30 SB 

5 DNC √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 29 SB 

6 GYA √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ 26 SB 

7 LAD √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

8 NFQ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ 26 SB 

9 TFH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 YDS √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 28 SB 

11 DAR √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

12 MFN √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ 27 SB 

13 AS √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 28 SB 

14 EKD √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 28 SB 

Jumlah 

skor 

klasikal 

48 39 52 51 44 39 52 364 - 

Rata-rata 3,71 3 4 3,92 3,38 3 4 28 - 

Kategori SB SB SB SB SB SB SB SB - 
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DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No Indikator aktivitas siswa 
Skor 

pertemuan 1 

Skor 

pertemuan 2 

Jumlah skor 

siklus III 
Rata-rata 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 44 48 46 3,435 

2. Memahami penjelasan guru tentang materi melalui CD interaktif 42 39 40,5 3 

3. Memecahkan permasalahan yang diberikan guru secara individu 55 52 53,5 3,95 

4. Berdiskusi secara berpasangan 54 51 52,5 3,875 

5. Memaparkan hasil diskusi di depan kelas 46 44 45 3,33 

6. Merefleksi hasil diskusi bersama guru 42 39 40,5 3 

7. Melaksanakan kegiatan menutup pembelajaran 56 52 54 4 

Jumlah skor aktivitas siswa 381 364 372,5 24,6 

Rata-rata 27,17 28 27,6 3,45 

Kategori SB SB SB SB 

 

Semarang,    Mei 2015 

Observer                  Observer 

 

           Hilman Jadid          Lu’ul Khusnahwati
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HASIL PENGAMATAN KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS I 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran 
- √ √ √ 3 

2. Pengendalian kondisi belajar pada 

pembelajaran 
√ - - - 1 

Jumlah skor iklim pembelajaran pertemuan 1 4 

Kategori  Baik 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran 
- √ √ √ 3 

2. Pengendalian kondisi belajar pada 

pembelajaran 
√ - - - 1 

Jumlah skor iklim pembelajaran pertemuan 2 4 

Kategori  Baik  

 

No Indikator iklim pembelajaran 

Skor Deskriptor Siklus I 
Rata-rata 

skor 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. Penciptaan dan pemeliharaan 

iklim pembelajaran 
3 3 3 

2. Pengendalian kondisi belajar 

pada pembelajaran 
1 1 1 

Jumlah skor iklim pembelajaran  4 4 4 

Kategori  Baik Baik Baik 

 

Semarang,     April 2015 

Observer, 

 

 

. 

NIP. 19780815 201406 2 005 

LAMPIRAN 19 
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HASIL PENGAMATAN KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS II 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

2. Pengendalian kondisi belajar pada 

pembelajaran 
√ √ √ - 3 

Jumlah skor iklim pembelajaran pertemuan 1 7 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

2. Pengendalian kondisi belajar pada 

pembelajaran 
√ √ √ - 3 

Jumlah skor iklim pembelajaran pertemuan 2 7 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

No Indikator iklim pembelajaran 

Skor Deskriptor Siklus II Rata-

rata 

skor 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. Penciptaan dan pemeliharaan 

iklim pembelajaran 
4 4 4 

2. Pengendalian kondisi belajar 

pada pembelajaran 
3 3 3 

Jumlah skor iklim pembelajaran  7 7 7 

Kategori  
Sangat Baik Sangat Baik 

Sangat 

Baik 

Semarang,     April 2015 

Observer, 

 

 

 

 

NIP. 19780815 201406 2 005 

LAMPIRAN 20 
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HASIL PENGAMATAN KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS III 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

2. Pengendalian kondisi belajar pada 

pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

Jumlah skor iklim pembelajaran pertemuan 1 8 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

2. Pengendalian kondisi belajar pada 

pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

Jumlah skor iklim pembelajaran pertemuan 2 8 

Kategori  Sangat 

Baik 

 

No Indikator iklim pembelajaran 

Skor Deskriptor Siklus 

III Rata-rata 

skor Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. Penciptaan dan pemeliharaan 

iklim pembelajaran 
4 4 4 

2. Pengendalian kondisi belajar 

pada pembelajaran 
4 4 4 

Jumlah skor iklim pembelajaran  8 

Kategori  Sangat Baik 

 

Semarang,     Mei 2015 

Observer, 
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HASIL PENGAMATAN KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS I 

No Indikator materi pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian materi dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran 

TPS 
√ √ √ √ 4 

2. Isi materi pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran TPS 
√ √ - - 2 

Jumlah skor materi pembelajaran pertemuan 1 6 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

No Indikator materi pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian materi dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran 

TPS 
√ √ √ √ 4 

2. Isi materi pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran TPS 
√ √ - - 2 

Jumlah skor materi pembelajaran pertemuan 2 6 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

No 
Indikator materi 

pembelajaran 

Skor Deskriptor Siklus I 
Rata-rata 

skor 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. Kesesuaian materi dalam 

pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran 

TPS 

4 4 4 

2. Isi materi pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran TPS 

2 2 2 

Jumlah skor materi pembelajaran  6 

Kategori  Sangat Baik 

Semarang,     April 2015 

Observer, 
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HASIL PENGAMATAN KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS II 

No Indikator materi pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian materi dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran 

TPS 
√ √ √ √ 4 

2. Isi materi pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran TPS 
√ √ √ √ 4 

Jumlah skor materi pembelajaran pertemuan 1 8 

Kategori Sangat Baik 

 

No Indikator materi pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian materi dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran 

TPS 
√ √ √ √ 4 

2. Isi materi pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran TPS 
√ √ √ √ 4 

Jumlah skor materi pembelajaran pertemuan 2 8 

Kategori Sangat Baik 

 

No 
Indikator materi 

pembelajaran 

Skor Deskriptor Siklus II 
Rata-rata 

skor 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. Kesesuaian materi dalam 

pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran 

TPS 

4 4 4 

2. Isi materi pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran TPS 
4 4 4 

Jumlah skor materi pembelajaran 8 

Kategori Sangat Baik 

 

Semarang,     April 2015 

Observer, 

 

 

 

NIP. 19780815 201406 2 005 

LAMPIRAN 23 



414 
 

 
 

 

HASIL PENGAMATAN KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS III 

No Indikator materi pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian materi dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran 

TPS 
√ √ √ √ 4 

2. Isi materi pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran TPS 
√ √ √ √ 4 

Jumlah skor materi pembelajaran pertemuan 1 8 

Kategori Sangat Baik 

 

No Indikator materi pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian materi dalam pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran 

TPS 
√ √ √ √ 4 

2. Isi materi pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran TPS 
√ √ √ √ 4 

Jumlah skor materi pembelajaran pertemuan 2 8 

Kategori Sangat Baik 

 

No 
Indikator materi 

pembelajaran 

Skor Deskriptor Siklus III Rata-rata 

skor Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Kesesuaian materi dalam 

pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran 

TPS 

4 4 4 

2. Isi materi pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran TPS 
4 4 4 

Jumlah skor materi pembelajaran 8 

Kategori Sangat Baik  

 

Semarang,     Mei 2015 

Observer, 
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HASIL PENGAMATAN KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS I 

No Indikator media pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam pembelajaran  √ √ √ √ 4 
2. Keefektifan media CD interaktif - √ - √ 2 
3. Kelengkapan unsur-unsur media CD interaktif √ - √ √ 3 

Jumlah skor media pembelajaran pertemuan 1 9 

Kategori  Sangat Baik 

 

No Indikator media pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam pembelajaran  √ √ √ √ 4 
2. Keefektifan media CD interaktif - √ - √ 2 
3. Kelengkapan unsur-unsur media CD interaktif √ - √ √ 3 

Jumlah skor media pembelajaran pertemuan 2 9 

Kategori  Sangat Baik 

 

No Indikator media pembelajaran 
Skor Deskriptor Siklus I Rata-rata 

skor Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam 

pembelajaran  
4 4 4 

2. Keefektifan media CD interaktif 2 2 2 

3. Kelengkapan unsur-unsur media CD 

interaktif 
3 3 3 

Jumlah skor media pembelajaran  9 

Kategori  Sangat Baik 

 

Semarang,     April 2015 

Observer, 
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HASIL PENGAMATAN KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS II 

No Indikator media pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam pembelajaran  √ √ √ √ 4 
2. Keefektifan media CD interaktif √ √ √ √ 4 
3. Kelengkapan unsur-unsur media CD interaktif √ - √ √ 3 

Jumlah skor media pembelajaran pertemuan 1 11 

Kategori  Sangat Baik 

 

No Indikator media pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam pembelajaran  √ √ √ √ 4 
2. Keefektifan media CD interaktif √ √ √ √ 4 
3. Kelengkapan unsur-unsur media CD interaktif √ - √ √ 3 

Jumlah skor media pembelajaran pertemuan 2 11 

Kategori  Sangat Baik 

 

No Indikator media pembelajaran 
Skor Deskriptor Siklus II Rata-rata 

skor Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam 

pembelajaran  
4 4 4 

2. Keefektifan media CD interaktif 4 4 4 

3. Kelengkapan unsur-unsur media CD 

interaktif 
3 3 3 

Jumlah skor media pembelajaran 11 

Kategori Sangat Baik 

 

Semarang,     April 2015 

Observer, 
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HASIL PENGAMATAN KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS III 

No Indikator media pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 1 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam pembelajaran  √ √ √ √ 4 
2. Keefektifan media CD interaktif √ √ √ √ 4 
3. Kelengkapan unsur-unsur media CD interaktif √ √ √ √ 4 

Jumlah skor media pembelajaran pertemuan 1 12 

Kategori  Sangat Baik 

 

No Indikator media pembelajaran 
Deskriptor pertemuan 2 

a b c d Skor 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam pembelajaran  √ √ √ √ 4 
2. Keefektifan media CD interaktif √ √ √ √ 4 
3. Kelengkapan unsur-unsur media CD interaktif √ √ √ √ 4 

Jumlah skor media pembelajaran pertemuan 2 12 

Kategori  Sangat Baik 

 

No Indikator media pembelajaran 
Skor Deskriptor Siklus III Rata-rata 

skor Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Kesesuaian media CD interaktif dalam 

pembelajaran  
4 4 4 

2. Keefektifan media CD interaktif 4 4 4 

3. Kelengkapan unsur-unsur media CD 

interaktif 
4 4 4 

Jumlah skor media pembelajaran  12 

Kategori  Sangat Baik 

 

Semarang,     Mei 2015 

Observer, 
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DAFTAR NILAI AWAL SISWA KELAS IV SDN GAJAHMUNGKUR 02 

SEMARANG (PRA SIKLUS) 

Pembelajaran  (Matematika ) 

KD dalam K13 : 

3.8  Memahami pola penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan 

menggunakan hal-hal yang konkrit dan garis bilangan 

KD dalam KTSP : 

5.2  Menjumlahkan bilangan bulat 

5.3  Mengurangkan bilangan bulat 

No Nama KKM 
Nilai 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 
Rata-rata 

1.  DDY 

60 

35 

80 35 59,71 

2.  ARD 75 

3.  AAW 50 

4.  BTYP 50 

5.  DNC 55 

6.  GYA 55 

7.  LAD 55 

8.  NFQ 75 

9.  TFH 55 

10.  YDS 73 

11.  DAR 40 

12.  MFN 80 

13.  AS 73 

14.  EKD 65 

 

 

 

Semarang, 07 Januari 2015 

 

Guru Kelas IV 
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DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA (KOGNITIF) SIKLUS I 

No Nama 
Nilai 

Rata-rata Keterangan 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1.  DDY 42 37 38,5 Tidak Tuntas 

2.  ARD 100 74 87,5 Tuntas 

3.  AAW 50 67 58,5 Tidak Tuntas 

4.  BTYP 89 42 65,5 Tuntas 

5.  DNC 80 37,5 58,75 Tidak Tuntas 

6.  GYA 72 45 58,5 Tidak Tuntas 

7.  LAD 87,5 67 77,25 Tuntas 

8.  NFQ 77 67 72 Tuntas 

9.  TFH 91 - 91 Tuntas 

10.  YDS 91 67 79 Tuntas 

11.  DAR - 42 42 Tidak Tuntas 

12.  MFN 90 - 90 Tuntas 

13.  AS 92 50 71 Tuntas 

14.  EKD 91 50 70,5 Tuntas 

Jumlah 960 

Rata-rata 68,6 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 37 

Tidak Tuntas 5 

Tuntas 9 

Persentase Ketuntasan 64 % 
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DATA HASIL PENGAMATAN SIKAP SISWA (AFEKTIF) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No 
Nama 

Siswa 

Perilaku 
Jumlah 

Skor 
Kategori Mandiri  Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  DDY √ - - - √ - - - - √ - - 3 Tidak Baik 

2.  ARD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

3.  AAW - - √ √ √ √ √ √ - - √ - 7 Baik 

4.  BTYP - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - 9 Sangat Baik 

5.  DNC - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 10 Sangat Baik 

6.  GYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

7.  LAD - √ √ √ √ √ √ √ - √ - - 8 Baik 

8.  NFQ - - √ √ √ √ √ √ - √ - - 7 Baik 

9.  TFH - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

10.  YDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

11.  DAR - - - - - - - - - - - - - - 

12.  MFN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 11 Sangat Baik 

13.  AS - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 Sangat Baik 

14.  EKD - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 10 Sangat Baik 
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DATA HASIL PENGAMATAN SIKAP SISWA (AFEKTIF) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No 
Nama 

Siswa 

Perilaku 
Jumlah 

Skor 
Kategori Mandiri  Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY √ - - - √ - - - - √ - - 3 Tidak Baik 

2. ARD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

3. AAW - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

4. BTYP - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

5. DNC √ √ √ - √ √ √ - - √ √ - 8 Baik 

6. GYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

7. LAD √ √ √ - √ √ √ - - √ - - 7 Baik 

8. NFQ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 11 Sangat Baik 

9. TFH - - - - - - - - - - - - - - 

10. YDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

11. DAR √ - - - √ √ √ - - √ - - 5 Tidak Baik 

12. MFN - - - - - - - - - - - - - - 

13. AS √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 11 Sangat Baik 

14. EKD √ √ √ - √ √ √ √ - √ - - 8 Baik 
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DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA (KOGNITIF) SIKLUS II 

No Nama 
Nilai Rata-

rata 
Keterangan 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. DDY 50 60 55 Tidak Tuntas 

2. ARD 90 87 88,5 Tuntas 

3. AAW 70 73 71,5 Tuntas 

4. BTYP 50 65 57,5 Tidak Tuntas 

5. DNC 70 67 68,5 Tuntas 

6. GYA 70 73 71,5 Tuntas 

7. LAD 50 60 55 Tidak Tuntas 

8. NFQ 85 70 77,5 Tuntas 

9. TFH - 73 73 Tuntas 

10. YDS 70 - 70 Tuntas 

11. DAR 60 53 56,5 Tidak Tuntas 

12. MFN 75 70 72,5 Tuntas 

13. AS 50 93 71,5 Tuntas 

14. EKD 90 77 83,5 Tuntas 

Jumlah 972 

Rata-Rata 69 

Nilai Tertinggi 93 

Nilai Terendah 50 

Tidak Tuntas 4 

Tuntas  10 

Persentas Ketuntasan 71% 
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DATA HASIL PENGAMATAN SIKAP SISWA (AFEKTIF) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No 
Nama 

Siswa 

Perilaku 
Jumlah 

Skor 
Kategori Mandiri  Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY √ - - - √ - - - - √ - - 3 Tidak Baik 

2. ARD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

3. AAW √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

4. BTYP √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 11 Sangat Baik 

5. DNC √ √ - - √ √ √ √ - - √ - 7 Baik 

6. GYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

7. LAD √ √ √ - √ √ √ - - - √ - 7 Baik 

8. NFQ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ = 10 Sangat Baik 

9. TFH - - - - - - - - - - - - - - 

10. YDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

11. DAR √ - - - √ √ - √ - √ - - 5 Tidak Baik 

12. MFN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

13. AS √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 11 Sangat Baik 

14. EKD - - √ √ √ √ √ √ - - √ - 7 Baik 
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DATA HASIL PENGAMATAN SIKAP SISWA (AFEKTIF) 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No 
Nama 

Siswa 

Perilaku 
Jumlah 

Skor 
Kategori Mandiri  Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY √ - - - √ - - - - √ - - 3 Tidak Baik 

2. ARD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

3. AAW √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

4. BTYP √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

5. DNC √ - √ - √ √ √ √ - √ - - 7 Baik  

6. GYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

7. LAD √ - √ - √ √ √ - √ - √ - 7 Baik  

8. NFQ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 11 Sangat Baik 

9. TFH - - - - - - - - - - - - - - 

10. YDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

11. DAR - - - √ √ - - - - √ - - 3 Tidak Baik 

12. MFN - - - - - - - - - - - - - - 

13. AS √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 11 Sangat Baik 

14. EKD √ - √ - √ √ √ - - √ - - 6 Baik  
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DAFTAR NILAI EVALUASI SISWA (KOGNITIF) SIKLUS III 

No Nama 
Nilai 

Rata-rata Keterangan 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. DDY 60 50 55 Tidak Tuntas 

2. ARD 90 100 95 Tuntas 

3. AAW 80 70,8 75,4 Tuntas 

4. BTYP 60 70,8 65,4 Tuntas 

5. DNC 80 100 90 Tuntas 

6. GYA 80 70,8 75,4 Tuntas 

7. LAD 80 75 77,5 Tuntas 

8. NFQ 80 100 90 Tuntas 

9. TFH 80 - 80 Tuntas 

10. YDS 80 100 90 Tuntas 

11. DAR 60 55 57,5 Tidak Tuntas 

12. MFN 80 67 73,5 Tuntas 

13. AS 60 100 80 Tuntas 

14. EKD 80 79 79,5 Tuntas 

Jumlah 1084,2 

Rata-Rata 77 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 50 

Tidak Tuntas 2 

Tuntas  12 

Persentase Ketuntasan 85,71% 
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DATA HASIL PENGAMATAN SIKAP SISWA (AFEKTIF) 

SIKLUS III PERTEMUAN 1 

No 
Nama 

Siswa 

Perilaku 
Jumlah 

Skor 
Kategori Mandiri  Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - 9 Sangat Baik 

2. ARD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

3. AAW √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

4. BTYP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 11 Sangat Baik 

5. DNC √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

6. GYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

7. LAD √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ 10 Sangat Baik 

8. NFQ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 10 Sangat Baik 

9. TFH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

10. YDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

11. DAR √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - 9 Sangat Baik 

12. MFN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

13. AS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

14. EKD √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 
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DATA HASIL PENGAMATAN SIKAP SISWA (AFEKTIF) 

SIKLUS III PERTEMUAN 2 

No 
Nama 

Siswa 

Perilaku 
Jumlah 

Skor 
Kategori Mandiri  Kerjasama  Toleransi  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. DDY √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - 9 Sangat Baik 

2. ARD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

3. AAW √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

4. BTYP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 11 Sangat Baik 

5. DNC √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 

6. GYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

7. LAD √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ 10 Sangat Baik 

8. NFQ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 11 Sangat Baik 

9. TFH - - - - - - - - - - - - - - 

10. YDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

11. DAR √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ - 9 Sangat Baik 

12. MFN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

13. AS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 Sangat Baik 

14. EKD √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - 10 Sangat Baik 
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 DOKUMENTASI SIKLUS I 

  
Guru melakukan apersepsi Penggunaan media CD interaktif 

  

Siswa memecahkan masalah secara 

individu 
Siswa berdiskusi secara berpasangan 

  
Pemaparan hasil diskusi Refleksi dan evaluasi hasil diskusi 

 
Kegiatan menutup pembelajaran 
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 DOKUMENTASI SIKLUS II 

  
Guru melakukan apersepsi Penggunaan media CD interaktif 

  

Siswa memecahkan masalah secara 

individu 
Siswa berdiskusi secara berpasangan 

  
Pemaparan hasil diskusi Refleksi dan evaluasi hasil diskusi 

 
Kegiatan menutup pembelajaran 
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 DOKUMENTASI SIKLUS III 

  
Guru melakukan apersepsi Penggunaan media CD interaktif 

  

Siswa memecahkan masalah secara 

individu 
Siswa berdiskusi secara berpasangan 

  
Pemaparan hasil diskusi Refleksi dan evaluasi hasil diskusi 

 
Guru menutup pembelajaran 
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BUKTI FISIK HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 
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BUKTI FISIK HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 
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BUKTI FISIK HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN KKM MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

KELAS IV SDN GAJAHMUNGKUR 02 SEMARANG 
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