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ABSTRAK 

Kurniawati, Widi. 2015. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning berbantuan Snowball Throwing 

berbantuan Media Komik”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Nursiwi Nugraheni, S.Si, M.Pd 

 

Latar belakang penelitian ini adalah karena guru mendominasi pembelajaran 

dan kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengkonstruk pengetahuan 

sendiri melalui diskusi kelompok maupun perseorangan, sehingga pemodelan 

tidak terlihat dalam pembelajaran. Selain itu guru belum memberi kesempatan 

bertanya pada siswa dan kurang diberi kesempatan untuk merefleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru belum menerapkan penilaian otentik, hanya terfokus 

pada aspek kognitif. Siswa kurang terampil membuat dan menjawab pertanyaan 

dari teman yang lain. Guru kurang menggunakan media yang meningkatkan minat 

baca siswa serta media yang memudahkan siswa dalam memahami materi karena 

materi disajikan tanpa disertai gambar. rumusan masalah secara umum, yaitu: 

Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika materi Pecahan 

melalui CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik pada Siswa 

Kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang? Penelitian ini bertujuan meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang 

melalui CTL variasi Snowball Throwing berbantuan media komik. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam dua siklus dengan empat kali pertemuan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan nontes. Analisis data menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

keterampilan guru siklus I memperoleh skor 23 meningkat pada siklus II menjadi 

29, aktivitas siswa siklus I memperoleh jumlah skor 16,3 siklus II rata-rata skor 

29,5, iklim pembelajaran meningkat dari siklus I jumlah skor 6 menjadi 8 pada 

siklus II, materi pembelajaran siklus I memperoleh jumlah skor 5 meningkat pada 

siklus II menjadi 8, media pembelajaran siklus I memperoleh jumlah skor 8 

meningkat pada siklus II menjadi 8, hasil belajar siklus I memperoleh ketuntasan 

belajar  sebanyak 69%  menjadi 86% pada siklus II.  

Simpulan penelitian adalah dengan CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yang 

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

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

IVA SDN Petompon 02 Semarang. Saran bagi guru adalah lebih meningkatkan 

kemampuan untuk mengkonstruk pemahaman siswa dan lebih membiasakan 

siswa dalam melakukan pembelajaran berbasis masalah. 

 

Kata kunci: Kualitas, Pembelajaran, Matematika, CTL, Snowball Throwing, 

Komik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI Nomor 

22 Tahun 2006 mencantumkan bahwa pembelajaran matematika hendaknya 

dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap 

dibimbing untuk menguasai konsep matematika (Depdiknas, 2008: 134). Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam pelajaran matematika diperlukan proses berfikir logis 

dan sistematis. Melalui pengenalan masalah kontekstual, siswa mampu 

menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pengenalan 

masalah (contextual problem) tersebut sangat penting ditanamkan pada siswa 

mulai dari jenjang pendidikan dasar.  

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

wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media 

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

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan seperti yang disebutkan dalam. Oleh karena itu Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) selain menyampaikan materi pelajaran, guru juga harus 

memanfaatkan sarana penunjang seperti media pembelajaran berupa media audio, 

visual maupun audio visual. Hal ini bertujuan membatu siswa untuk 

mempermudah memahami materi pelajaran. Untuk pembelajaran matematika, 
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guru dapat memanfaatkan media yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Sehingga pemahaman siswa akan lebih baik bila masalah yang diberikan dapat 

diselesaikan menggunakan media yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-

hari. Penggunaan media sangat menentukan kualitas pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan.  

Permendiknas RI No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Matematika  

merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang perlu diajarkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Karena matematika merupakan ilmu dasar yang harus dimiliki 

oleh setiap orang. Perkembangan ekonomi, teknologi dan komunikasi saat ini 

tidak lepas dari adanya matematika. Melalui matematika kita mampu menghitung, 

mengukur, menaksir, dan membilang. Oleh karena itu, mulai dari pendidikan 

dasar hingga pendidikan tinggi matematika tetap diajarkan. 

Fatani (2009:21) menyebutkan bahwa Metematika adalah queen of science 

yang berarti ratunya ilmu. Dalam Matematika membahas fakta-fakta, hubungan-

hubungannya, serta membahas problem ruang dan waktu. Dengan begitu 

matematika dapat menolong manusia menafsirkan secara eksak berbagai ide dan 

kesimpulan. 

Menurut Depdiknas (2004:7) kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai 

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

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

hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Suatu pembelajaran 

tidak akan dibilang berkualitas bila tidak memiliki beberapa indikator kualitas 

pembelajaran. Indikator kualitas pembelajaran tersebut antara lain perilaku 
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pembelajaran guru (teacher educator’s behavior), perilaku dan dampak belajar 

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

pembelajaran yang berkualitas, kualitas media pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran (Depdiknas: 2004:7). Pembelajaran yang berkualitas ditentukan 

oleh indikator-indikator tersebut. Bila indikator tersebut belum terpenuhi, maka 

pembelajaran belum disebut berkualitas.  

Kegiatan pembelajaran di Indonesia belum menunjukkan kualitas 

pembelajaran yang baik. Depdiknas (2007:12) menemukan bahwa dalam aspek 

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

kurang bervariasi, guru cenderung selalu menggunakan metode ceramah dan 

tanya-jawab. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak didukung 

fasilitas yang memadai, sehingga berpengaruh pada kreativitas dan aktivitas guru 

dalam  kegiatan belajar-mengajar.  

Temuan seperti di atas juga terjadi di SDN Petompon 02 Semarang. 

Berdasarkan  hasil refleksi bersama kolaborator melalui data observasi dan data 

hasil belajar bahwa pembelajaran Matematika materi pecahan masih kurang 

optimal. Guru mendominasi pembelajaran dan kurang memberi kesempatan pada 

siswa untuk mengkonstruk pengetahuan sendiri melalui diskusi kelompok maupun 

perseorangan, sehingga pemodelan tidak terlihat dalam pembelajaran. Selain itu 

guru belum memberi kesempatan bertanya pada siswa dan kurang diberi 

kesempatan untuk merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru belum 

menerapkan penilaian otentik, hanya terfokus pada aspek kognitif. Siswa kurang 

terampil membuat dan menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Guru kurang 
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menggunakan media yang meningkatkan minat baca siswa serta media yang 

memudahkan siswa dalam memahami materi karena materi disajikan tanpa 

disertai gambar.  

Temuan-temuan di atas berdampak terhadap pembelajaran matematika. Hal ini 

terlihat dari hasil analisis data pengambilan skor pada mata pelajaran Matematika 

materi operasi pecahan sebelum dilakukan tindakan. Sebanyak 31 siswa dari 42 

siswa memiliki skor di bawah KKM yaitu 66, dengan nilai tertinggi 95 dan nilai 

terendah 15. Dari 7 soal yang dikerjakan siswa sebagai data awal, terdiri dari 6 

tipe soal yaitu C1 sampai C6. Dari tipe soal yang diberikan tersebut, 35% siswa 

belum mampu mengerjakan tipe soal C1, 67% siswa belum mampu mengerjakan 

tipe soal C2, 45% siswa belum mampu mnegerjakan tipe soal C3, 59% siswa 

belum mampu mengerjakan tipe soal C4, 88% siswa belum mampu mengerjakan 

tipe soal C5, dan 100% siswa belum mampu mengerjakan tipe soal C6. Dengan 

kata lain persentase ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 26% dengan nilai 

rata-rata kelas. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran 

tersebut perlu sekali proses pembelajaran untuk ditingkatkan kualitasnya, agar 

siswa sekolah dasar tersebut terampil menghitung operasi pecahan, sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika. Dengan melihat data 

hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran tersebut perlu ada perbaikan 

pembelajaran matematika. 

Pembelajaran yang menyenangkan dapat diciptakan dengan menggunakan 

model pembelajaran. Menurut Putra (2013:243) CTL adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 
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nyata siswa sekaligus mendorong siswa untuk membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni 

konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan 

penilaian sebenarnya.  

Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila tidak menguasai 

satupun metode mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan para ahli psikologi 

dan pendidikan (Djamarah, 2013: 46). Dengan metode pembelajaran Snowball 

Throwing siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, siswa menjadi antusias 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa menjadi terampil membuat dan 

menjawab pertanyaan dari teman yang lain, guru dapat mengukur pemahaman 

materi yang dipelajari siswa, siswa berani berpendapat melalui pertanyaan yang 

dibuat. Kelebihan dari metode Snowball Throwing merupakan metode yang 

mampu menciptakan iklim pemebalajaran yang menyenangkan. Karena sifat 

metode Snowball Throwing adalah permainan. Meskipun ini merupakan 

permainan, tetapi guru tetap mampu melaksanakan kegiatan belajar.  

Melalui media komik, siswa menjadi lebih tertarik. Karena media komik 

adalah media yang banyak disukai anak-anak. Selain penuh dengan gambar, 

komik juga mampu menyampaikan materi/tujuan pembelajaran dengan lebih 

menyenangkan. Secara tidak sadar dengan membaca komik siswa telah 

mempelajari materi yang ingin disampaikan oleh guru. Menurut Daryanto 

(2013:128)  secara empirik siswa lebih tertarik untuk membaca buku bergambar 

dari pada buku-buku teks. Melalui ekspresi yang divisualisasikan membuat 
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pembaca untuk terus membacanya hingga selesai. Selain itu dengan membaca 

komik, kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosa kata jauh lebih banyak 

dari siswa yang tidak menyukai komik. 

Untuk memecahkan permasalahan di atas, maka peneliti berdiskusi dengan 

kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika menggunakan 

model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan media komik.  Melalui model 

CTL pembelajaran berpusat pada siswa dan guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengkonstruk pengetahuan sendiri melalui diskusi kelompok maupun 

perseorangan, sehingga pemodelan terlihat dalam pembelajaran. Selain itu guru 

memberi kesempatan bertanya pada siswa dan diberi kesempatan untuk merefleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. Guru telah menerapkan penilaian otentik, 

tidak hanya terfokus pada aspek kognitif. Dengan menggunakan metode Snowball 

Throwing siswa menjadi terampil membuat dan menjawab pertanyaan dari teman 

yang lain. Dengan menggunakan media komik, guru menggunakan media yang 

meningkatkan minat baca siswa serta media yang memudahkan siswa dalam 

memahami materi karena materi disajikan disertai gambar. 

Pemecahan masalah tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayati (2012: 94) tentang  metode Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dengan judul “Pembelajaran Penjumlahan Bilangan Pecahan dengan Metode 

Contextual Teaching and Learning (CTL) di SD Muhammadiyah Program 

Khusus, Kota Barat, Surakarta” menyimpulkan bahwa pada proses belajar 

mengajar sebagian peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada selama proses belajar mengajar 
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berlangsung. Siswa juga terlihat antusias dalam belajar, menanggapi positif 

dorongan-dorongan yang diberikan guru, dan mempunyai semangat untuk 

mencapai kompetensi-kompetensi yang telah diberikan oleh guru. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Nalurita (2010:51) dengan judul “Bahan Ajar 

Kesebangunan dan Simetri berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Menggunakan Macromedia Flash di Kelas 5 Sekolah Dasar menyimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa kelas V Qiblatain terdapat dalam kategori baik sekali 

dan kategori baik. Di mana siswa dengan kategori baik sekali sebanyak 14 orang 

dan siswa dalam kategori baik sebanyak 9 orang. Dilihat dari persentase hasil 

belajar siswa diperoleh 61% hasil belajar siswa berada dalam kategori baik sekali 

dan 39 % hasil belajar siswa berada dalam kategori baik. 

Selain itu penelitian tentang metode Snowball Throwing yang dilakukan 

oleh I Gede Arta Januwardana (2014) dengan judul “  Pengaruh Metode Snowball 

Throwing Berbantuan Media Sederhana Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas V Sd Gugus 1 Kuta Badung” menyimpulkan bahwa berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara siswa yang 

dibelajarkan dengan metode snowball throwing berbantuan media sederhana 

dengan siswa yang dibelajarkan pembelajaran konvensional pada siswa kelas V di 

SD Nomor 2 Kuta sebagai kelompok eksperimen dan SD No 5 Kuta sebagai 

kelompok kontrol, tahun ajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan oleh thitung 2,41 

> ttabel 2,000 dan di dukung oleh perbedaan skor rata-rata yang diperoleh antara 

siswa yang dibelajarkan dengan metode snowball throwing berbantuan media 
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sederhana yaitu 75,22 yang berada pada kategori tinggi dan siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional yaitu 60,00 yang 

berada pada kategori sedang maka Ha diterima. Perbedaan hasil belajar tersebut 

diatas disebabkan karena didalam metode snowball throwing siswa secara aktif 

terlibat dalam proses pembelajaran, siswa yang menggali dan menemukan peroses 

pembelajaran bersama anggota kelompoknya masing-masing sehingga peroses 

pembelajaran mengarah kedalam situasi diskusi multi arah dimana materi yang 

telah dipelajari lebih terkesan dan lebih awet melekat dalam ingatan siswa. 

Melalui penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) variasi 

Snowball Throwing berbantuan media komik diharapkan adanya peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil pembelajaran Matematika 

dapat dicapai dengan optimal. Dari ulasan latar belakang tersebut maka penelitian 

ini harus segera dilakukan dan akan dikaji melalui penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui CTL 

variasi Snowball Throwing Berbantuan Media Komik Pada Siswa Kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang.” 

1.2 Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah  

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat diambil rumusan masalah 

secara umum, yaitu: Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran 

Matematika materi Pecahan melalui CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

Media Komik pada Siswa Kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang? 
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Kemudian dari rumusan masalah tersebut dapat diperinci lebih lanjut sebagai 

berikut : 

a. Bagaimanakah peningkatan kualitas pembelajaran matematika  melalui Model 

CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran Matematika di kelas 

IVA SDN Petompon 02 Semarang? 

b. Bagaimanakah peningkatan kualitas pembelajaran matematika  melalui Model 

CTL variasi Snowball Throwing Berbantuan Media Komik dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang? 

c. Bagaimanakah peningkatan kualitas pembelajaran matematika  melalui Model 

CTL variasi Snowball Throwing Berbantuan Media Komik dapat 

meningkatkan iklim pembelajaran dalam pembelajaran Matematika di kelas 

IVA SDN Petompon 02? 

d. Bagaimanakah peningkatan kualitas pembelajaran matematika  melalui Model 

CTL variasi Snowball Throwing Berbantuan Media Komik dapat 

meningkatkan kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran Matematika 

di kelas IVA SDN Petompon 02? 

e. Bagaimanakah peningkatan kualitas pembelajaran matematika  melalui Model 

CTL variasi Snowball Throwing Berbantuan Media Komik dapat 

meningkatkan kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran Matematika 

di kelas IVA SDN Petompon 02? 



10 
 

 
 

f. Bagaimanakah peningkatan kualitas pembelajaran matematika  melalui Model 

CTL variasi Snowball Throwing Berbantuan Media Komik dapat 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Matematika di kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti merencanakan 

pemecahan masalah melalui penelitian tindakan kelas dengan pemecahan masalah 

difokuskan melalui model. Adapun langkah-langkah menurut Putra (2013:257)  

tentang model pembelajaran Contextual Teaching and Learning, menurut (Sani: 

2014:234) tentang metode Snowball Throwing, dan menurut Putri (2014:15) 

tentang media komik sebagai berikut:  

Tabel  1.1  Langkah-langkah model CTL variasi snowball throwing 

berbantuan media komik 

Langkah - 

langkah model 

CTL 

(Putra:2013:257) 

Langkah - langkah 

metode Snowball 

Throwing (Sani: 

2014:234) 

Langkah - langkah 

media komik 

(Putri :2014:15) 

Langkah model CTL variasi snowball 

throwing berbantuan media komik 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

  1) Persiapan 

Siapkan 2 komik. 

Setelah membuat 

salinan masing-

masing komik, 

tutupi beberapa 

dialog.  

Gunakan komik 

berukuran lebih 

besar sebagai 

model dan siapkan 

salinan setiap 

komik untuk 

masing-masing 
kelompok. 

1. Guru menyiapkan 

dan membagikan 

komik yang akan 

digunakan untuk 

kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

 

 

1. Siswa 

menyimak 

komik yang 

dibagikan oleh 

guru. 

 

1) Konstruktivisme 

 

 2) Pengenalan  

Tampilkan salah 

satu komik dengan 

beberapa dialog 

yang sudah ditutup. 

Jelaskan 

keterkaitan cerita 

2. Guru membimbing 

siswa 

mengkonstruksi 

komik yang telah 

dibagikan dan 

dibaca siswa 

2. Siswa 

mengkonstruks

ikan konsep 

melalui komik 

yang dibagikan 

guru 
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Langkah - 

langkah model 

CTL 

(Putra:2013:257) 

Langkah - langkah 

metode Snowball 

Throwing (Sani: 

2014:234) 

Langkah - langkah 

media komik 

(Putri :2014:15) 

Langkah model CTL variasi snowball 

throwing berbantuan media komik 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

antar bingkai. 

Bersama siswa 

susunlah kalimat 

sederhana untuk 

mengisi dialog 

yang ditutup. 

Bandingkan 

hasilnya dengan 

komik yang asli. 

2) Inkuiri 

 

  3. Guru meminta 

siswa melakukan 

penemuan dengan 

mengisi bagian 

yang rumpang 

pada komik 

3. Siswa 

melakukan 

penemuan 

dengan 

mengisi bagian 

yang rumpang 

pada komik 

3) Bertanya 

 

  4. Guru bertanya 

jawab tentang isi 

dari komik yang 

dibagikan.  

4. Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

guru tentang 

masalah pada 

komik 

4) Masyarakat 

belajar 

 

1. guru 

membentuk 

kelompok dan 

memanggil 

masing-masing 

ketua 

kelompok 

untuk diberi 

penjelasan 

 

3) Mengajar 

Gunakan komik 

yang belum 

dipakai. Berilah 

tiap kelompok 

salinan dari komik 

tersebut. Mintalah 

para siswa untuk 

menganalisis 

komik tersebut dan 

melengkapi 
dialognya. 

5. Guru 

mengelompokkan 

siswa dalam 

kelompok yang 

beranggotakan 7 

orang. 

5. Siswa 

berkelompok 

dan 

mendiskusikan 

masalah yang 

diberikan guru 

5) Pemodelan 

 

 4) Penutup 

Mintalah setiap 

kelompok untuk 

menyampaikan 

jawaban atau 
tanggapan mereka. 

 

6. Guru meminta 

siswa 

menyampaikan 

hasil diskusi 

siswa dan 

memberi reward 

pada masing-

masing kelompok 

6. Siswa 

menyampaikan 

hasil diskusi.  

 

 2. Masing-masing 

ketua 

kelompok 

kembali ke 

kelompoknya 

masing-masing, 

kemudian 

menjelaskan 

materi yang 

disampaikan 

oleh guru 

kepada teman-

temannya. 

 7. Guru 

mengarahkan 

siswa untuk 

melakukan 

kegiatan 

snowball 

throwing. 

7. Siswa 

melakukan 

kegiatan 

snowball 

throwing. 
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Langkah - 

langkah model 

CTL 

(Putra:2013:257) 

Langkah - langkah 

metode Snowball 

Throwing (Sani: 

2014:234) 

Langkah - langkah 

media komik 

(Putri :2014:15) 

Langkah model CTL variasi snowball 

throwing berbantuan media komik 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 

3. Masing-masing 

peserta didik 

kemudian 

diberikan satu 

lembar kertas 

kerja untuk 

menuliskan 

satu pertanyaan 

apa saja yang 

menyangkut 

materi yang 

sudah 

dijelaskan. 

4. Kertas yang 

berisi 

pertanyaan 

tersebut dibuat 

seperti bola dan 

dilempar dari 

satu peserta 

didik pada 

peserta didik 

yang lain. 

5. Setelah peserta 

didik 

memperoleh 

satu bola/satu 

pertanyaan, 

diberikan 

kesempatan 

kepada peserta 

didik untuk 

menjawab. 

6) Refleksi 

 

  8. Guru mengajak 

siswa 

menyimpulkan 

bersama-sama 

tentang materi 

yang telah 

dibahas. 

8. Siswa 

menyimpulkan 

materi yang 

telah dipelajari 

dibimbing oleh 

guru. 

7) Penilaian 

sebenarnya 

 

6. Guru 

melakukan 

evaluasi pada 

akhir 

pembelajaran. 

5) Berikan penilaian 

pada hasil 

pekerjaan mereka 

9. Guru melakukan 

penilaian dengan 

cara memberi 

evaluasi 

9. Siswa 

mengerjakan 

soal evaluasi 

yang diberikan 

guru 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  

a. Tujuan Umum  

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika materi operasi 

hitung pecahan melalui Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang. 

b. Tujuan Khusus  

1) Mendeskripsikan keterampilan guru  pada peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika melalui Model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  

2) Mendeskripsikan aktivitas siswa pada peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika melalui Model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  

3) Mendeskripsikan kualitas iklim pembelajaran pada peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika melalui Model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  

4) Mendeskripsikan kualitas materi pembelajaran pada peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika melalui Model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  
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5) Mendeskripsikan kualitas media pembelajaran pada peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika melalui Model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  

6) Meningkatkan hasil belajar siswa pada peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika melalui Model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis. 

a. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran matematika 

dalam bidang kajian strategi pembelajaran. Penelitian ini diharapkan 

menambah referensi tentang penelitian di bidang matematika, terutama pada 

penelitian tindakan kelas. 

b. Manfaat Praktis  

1) Siswa  

Penelitian ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Matematika. Selain itu, siswa menjadi lebih kreatif,  mampu 

bekerjasama di dalam kelas, dan mampu memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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2) Guru  

Penelitian ini memberikan pengalaman baru tentang model CTL variasi 

snowball throwing berbantuan media komik. 

3) Sekolah  

Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi sekolah untuk meningkatkan 

pelayanan dan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. 

4) Peneliti  

Penelitian ini dapat menjadi bekal sebagai calon guru serta memberikan 

pengalaman langsung tentang model CTL variasi snowball throwing 

berbantuan media komik pada saat pembelajaran Matematika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar  

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang 

adal disekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai suatu proses yang 

diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman 

(Rusman:2013). 

Slameto (2010: 2) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Djamarah (2013:10) belajar adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan latihan. 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan yang bertujuan 

terjadinya perubahan tingkah laku melalui proses pengalaman dan latihan yang 

kontinyu dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang.  
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Menurut Sutikno (2013:7-9) terdapat 8 prinsip dalam belajar, yaitu:  

a. Belajar perlu memiliki pengalaman dasar. Pada dasarnya, seseorang akan 

mudah belajar sesuatu jika sebelumnya memiliki pengalaman yang akan 

mempermudahnya dalam memperoleh pengalaman baru. 

b. Belajar harus bertujuan yang jelas dan terarah. Adanya tujuan-tujuan akan 

dapat membantu menuntun guna tercapainya tujuan. 

c. Belajar memerlukan situasi yang problematis. Situasi yang problematis ini 

akan membantu membangkitkan motivasi belajar. 

d. Belajar harus memiliki tekat dan kemauan yang keras dan tidak mudah putus 

asa. 

e. Belajar memerlukan bimbingan, arahan, serta dorongan. Ini akan 

mempermudah dalam hal penerimaan serta pemahaman akan sesuatu materi. 

f. Belajar memerlukan latihan. Efek positif dari memperbanyak latihan adalah 

dapat membantu menguasai segala sesuatu yang dipelajari, mengurangi 

kelupaan, dan memperkuat daya ingat. 

g. Belajar memerlukan metode yang tepat. Metode belajar yang tepat 

memungkinkan siswa belajar lebih efektif dan efisien. 

h. Belajar membutuhkan waktu dan tempat yang tepat. Karena faktor waktu dan 

tempat ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam belajar, dengan demikian faktor ini perlu mendapat perhatian lebih 

serius. 
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2.1.2 Pembelajaran  

Menurut Rusman (2013:93) pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses 

interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan 

tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai 

media pembelajaran. 

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

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Sutikno (2013:31) menyimpulkan bahwa 

inti dari pembelajaran itu adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru 

(pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri siswa. 

Dari beberapa pendapat tentang pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu lingkungan 

belajar dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang. 

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Belajar  

Menurut Slameto (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja yaitu : 

a. Faktor intern  

1) Faktor Jasmaniah, yaitu kesehatan dan cacat tubuh  
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2) Faktor Psikologis, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan  

3) Faktor kelelahan, yaitu kelelahan jasmani dan rohani  

b. Faktor Ekstern  

1) Faktor keluarga, yaitu cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua 

dan latar belakang kebudayaan.  

2) Faktor sekolah, yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah. 

3) Faktor masyarakat, yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.  

Menurut Thomas F. Staton (dalam Sardiman, 2012:39), terdapat enam faktor 

psikologis yang berpengaruh dalam belajar, yaitu motivasi, konsentrasi, reaksi, 

organisasi, pemahaman dan ulangan. Selanjutnya,Hamalik (2013: 32-33) 

menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar antara lain: (1) 

Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; (2) Belajar memerlukan latihan dengan 

cara relearning, recalling dan reviewing; (3) Belajar siswa lebih berhasil, artinya 

belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa berhasil dan mendapatkan kepuasan; 

(4) Siswa mengetahui berhasil atau gagal dalam belajar; (5) Faktor asosiasi atau 

antara yang lama dengan yang baru, secara berurutan diasosiasikan, sehingga 

menjadi satu kesatuan pengalaman; (6) Pengalaman masa lampau; (7) Faktor 
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kesiapan belajar; (8) Faktor minat dan usaha; (9) Faktor fisiologis dan faktor 

intelegensi. 

Rifa’i dan Ani (2011:97) menyebutkan bahwa ada 2 faktor yang memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar, yaitu kondisi internal dan kondisi 

eksternal siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti keseharan organ 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi 

sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan kondisi 

eksternal terkait dengan lingkungan siswa, seperti tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa.  

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Agar 

pembelajaran berlangsung dengan baik, maka perlu adanya keseimbangan dari 

kedua faktor tersebut dalam pembelajaran matematika melalui CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan media Komik pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang. 

 

2.1.4 Kualitas Pembelajaran  

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Uno (2011:153) kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik 

serta menghasilkan luaran yang baik pula. Yang dimaksud efektifitas belajar 

adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran 

seni (Daryanto, 2010: 57). 
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Menurut Depdiknas (2004:6) kualitas pembelajaran adalah intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergi guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, iklim 

pembelajaran, media belajar, fasilitas belajar, dan materi belajar, sistem 

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah 

suatu tingkat keberhasilan untuk suatu pencapaian tujuan dalam proses 

memfasilitasi dan mengorganisir lingkungan bagi peserta didik sehingga 

menghasilkan luaran yang baik dalam pembelajaran matematika melalui model 

CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang.  

2.1.4.2 Indikator Kualitas Pembelajaran  

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2004:7-9) dalam bukunya yang 

berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran” secara kasat mata indikator 

kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran 

pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Masing-masing 

indikator tersebut secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Perilaku pembelajaran pendidik, dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut :  

1) Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi 

pendidik  

2) Menguasai displin ilmu  

3) Dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan 

siswa  
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4) Menguasai pengelolaan pembelajaran  

5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan  

b. Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya sebagai 

berikut :  

1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar  

2) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya  

3) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya  

4) Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya 

secara bermakna  

5) Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja 

produktif  

6) Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah/satuan pendidikan sesuai dengan bidang studinya  

c. Iklim pembelajaran mencakup :  

1) Suasana kelas yang kondusif  

2) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas 

pendidik  

d. Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari :  

1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa  
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2) Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia  

3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual  

4) Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

semaksimal mungkin  

5) Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi, dan seni  

6) Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, professional, psiko-

pedagogis, dan praktis  

e. Kualitas media pembelajaran tampak dari :  

1) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna  

2) Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru, siswa 

dengan siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan  

3) Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa  

4) Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu – satunya, menjadi siswa aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang 

ada  

f. Sistem pembelajaran mampu menunjukkan kualitasnya jika:  

1) Dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya  

2) Memiliki perencanaan yang matang  

Dari penjelasan tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator 

kualitas pembelajaran terdiri dari perilaku guru dalam pembelajaran, perilaku dan 
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dampak belajar peserta didik, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas 

media pembelajaran, dan sistem pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik pada 

siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang..  

Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan indikator yaitu ditekankan 

pada perilaku guru, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan pemakaian 

media pembelajaran yang dapat diamati dalam indikator keterampilan guru, dan 

untuk perilaku siswa diamati dalam indikator aktivitas siswa. 

2.1.4.3 Keterampilan Guru  

Keterampilan dasar mengajar (teaching skill), merupakan suatu karakteristik 

umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya 

adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus 

dimiliki oleh seorang guru sebagi modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas 

pembelajarannya secara terencana dan professional (Rusman:2013:80). 

Keterampilan dasar pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam 

melaksanakan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

2.1.4.3.1 Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills) 

Menurut Rusman (2013:80) kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah 

usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan pra-kondisi bagis siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat 
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pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek 

yang positif terhadap kegiatan belajar. 

Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam 

kegiatan pendahuluan adalah :  

1) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

2) Melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari. 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

4) Menyampiakan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 

silabus dan RPP. 

Komponen membuka pelajaran menurut Uzer Usman (dalam 

Rusman:2013:81)  adalah sebagai berikut: 

1) Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. 

2) Menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan 

rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan memerhatikan 

minat atau interes siswa. 

3) Memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan 

pembelajaran dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan 

dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan 

beberapa pertanyaan. 
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4) Memberikan apersepsi (memberikan kaitan antara materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari), sehingga materi yang dipelajari merupakan satu 

kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. 

2.1.4.3.2 Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Menurut Sobry (2013: 54) tujuan bertanya adalah memperoleh informasi. 

Namun demikian, pertanyaan yang diajukan guru tidak semata-mata bertujuan 

mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswanya, tetapi yang jauh lebih 

penting adalah untuk mendorong siswa berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Rusman (2013:82) bertanya memainkan peranan penting, hal ini 

karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan 

yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas 

siswa.  

Beberapa ciri perntanyaan yang baik menurut Usman (dalam Rusman: 

2013:82-83), yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa, berisi informasi yang 

cukup, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu, memberi kesempatan 

siswa berpikir sebelum menjawab pertanyaan, pernyataan menyeluruh kepada 

siswa, berikan respon yang ramah dan menyenangkan, dan menuntun siswa untuk 

menjawab pertanyaan. 

Komponen-komponen keterampilan bertanya meliputi: 

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

harus singkat dan jelas, sehingga mudah dan dimengerti oleh siswa. 
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2) Pemberian acuan. Guru dapat memberikan acuan sebelum masuk pada 

jawaban yang diinginkan. 

3) Focus pertanyaan. Pertanyaan harus terfokus pada pertanyaan yang 

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

atau pertanyaan sempit. 

4) Pemindahan giliran. Pertanyaan harus diberikan secara bergiliran (redirecting) 

agar tidak didominasi oleh beberapa orang siswa saja, hal ini dapat 

menyebabkan kecemburuan siswa. 

5) Penyebaran. Idealnya pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu, sehingga 

semua siswa berpikir (memikirkan jawaban), setelah itu pertanyaan disebar 

untuk memberikan kesempatan pada semua siswa. 

6) Pemberian waktu berpikir. Setelah pertanyaan diberikan, berilah waktu untuk 

berpikir kepada siswa kurang lebih satu sampai lima menit, setelah itu guru 

dapat memberi kesempatan menjawab bagi yang sudah siap, atau langsung 

menunjuk satu per satu kepada siswa. 

7) Pemberian tuntunan. Bila siswa mengalami kesulitan untuk menjawab, guru 

dapat memberikan tuntunan (prompting), sehingga siswa memiliki gambaran 

jawaban yang diharapkan. 

2.1.4.3.3 Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Menurut Sobry (2013:56) penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku, 

yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali tingkah laku 

tersebut. 
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Rusman (2013:84) menjelaskan guru yang baik harus selalu memberi 

penguatan, baik dalam bentuk penguatan verbal maupun nonverbal yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa 

yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik (feedback) bagi 

siswa atas perbuatan baik sebagai suatu tindakan dorongan, sehingga perbuatan 

tersebut terus diulang. 

2.1.4.3.4 Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Sobry (2013:56) menjelaskan variasi sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa akan menjadi sangat bosan jika guru selalu membelajarkan 

dengan cara yang sama alias monoton dari waktu ke waktu. 

Peserta didik adalah individu yang unit, heterogen dan memiliki interes yang 

berbeda-beda. Siswa ada yang memiliki kecenderungan auditif, yaitu senang 

mendengarkan, visual, senang melihat dan kecenderungan kinestetik, yaitu senang 

melakukan. Karena itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi 

dalam pembelajaran. Penggunaan multisumber, multimedia, multimetode, 

multistrategi, dan multimodel (Rusman: 2013:85). 

2.1.4.3.5 Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Rusman (2013:86) Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah 

menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk 

menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan 

akibat. Penyampian informasi yang terencana dengan baik disajikan dengan 

urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Keterampilan 
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menjelaskan dapat mempengaruhi siswa secara positif dan efektif, maka sudah 

seharusnya seorang guru harus menguasai keterampilan tersebut (Sobry:2013:56). 

Tujuan dari pemberian penjelasan yang dikemukakan Rusman (2014:87) 

adalah untuk membimbing siswa agar dapat memahami materi yang sedang 

dipelajari. Pemberian penjelasan melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah. Dengan pemberian penjelasan, guru mendapatkan 

balikan dari siswa mengenai tingkat pemahaman siswa. Selain itu pemberian 

penjelasan juga bertujujan untuk membimbing siswa untuk menghayati dan 

mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan 

masalah. 

Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan (explaining skills) 

(Rusman:2013:87-88) adalah sebagai berikut: 

1) Merencanakan 

Penjelasan yang dilakukan guru perlu direncanakan dengan baik, 

terutama yang berkenaan dengan isi materi dan aktivitas siswa itu sendiri. 

Yang berkenaan dengan isi materi meliputi analisis masalah secara 

keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada diantara unsur-unsur yang 

sesuai yang dikaitkan dengan penggunaan rumus, hukum, dalil, generalisasi 

yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Mengenai yang 

berhubungan dengan siswa hendaknya diperhatikan perbedaan individual 

siswa baik itu usia, tugas perkembangan, jenis kelamin, kemampuan, interes, 

latar belakang sosial budaya, bakat, dan lingkungan belajar anak. 
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2) Penyajian Suatu Penjelasan 

Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memerhatikan 

hal-hal berikut ini: (a) Kejelasan, (b) Penggunaan contoh dan ilustrasi, (c) 

Pemberian tekanan, (d) Penggunaan balikan.  

2.1.4.3.6 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 kelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan 

dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil (Rusman:2013:89). 

Sobry (2013:56) menjelaskan guru dituntut memiliki keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil agar siswa bisa berdiskusi secara efektif 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi 

kelompok (Rusman:2013:89), yaitu:  

1) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, dengan cara 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, 

kemukakan masalah-masalah khusus, catat perubahan atau penyimpangan 

diskusi dari tujuan dan merangkum hasil diskusi. 

2) Memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman. Dalam 

memimpin diskusi seorang guru perlu memperjelas atau menguraikan 

permasalahan, meminta komentar siswa, dan menguraikan gagasan siswa 
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dengan memberikan informasi tambahan agar kelompok peserta diskusi 

memperoleh pengertian yang lebih jelas. 

3) Menganalisis pandangan siswa. Adanya perbedaan pendapat dalam diskusi, 

menuntut seorang guru harus mampu menganalisis dengan cara memperjelas 

hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang perlu disepakati disamping meneliti 

apakah suatu alasan mempunyai dasar yang kuat. 

4) Meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan memberikan waktu untuk 

berfikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan penuh perhatian. 

5) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dilakukan dengan cara 

memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, memberikan 

kesempatan pada siswa yang belum bertanya (pendiam) terlebih dahulu, 

mencegah monopoli pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar 

terhadap pertanyaan temannya. 

6) Menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindaklanjuti 

hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. 

7) Hal-hal yang perlu dihindarkan adalah mendominasi/monopoli pembicaraan 

dalam diskusi, serta membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi. 

2.1.4.3.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Uzer Usman (dalam Rusman: 2013:90) pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, 

seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, 
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memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas 

atau penetapan norma kelompok yang produktif. 

Pengelolaan kelas mengarah pada peran guru untuk menata pembelajaran. 

Secara kolektif atau klasikal dengan cara mengelola perbedaan-perbedaan 

kekuatan individual menjadi sebuah aktivitas belajar bersama (Sobry: 2013:57). 

Komponen-komponen dalam mengelola kelas menurut Rusman (2013:90) 

adalah sebagai berikut:  

1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal. 

2) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal. 

3) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

2.1.4.3.8 Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Menurut Rusman (2013:91) pembelajaran individual adalah pembelajaran yang 

paling humanis untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Pembelajaran ini 

terjadi bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara 

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

Sedangkan menurut Sobry (2013:58) membelajarkan secara perseorangan ialah 

kegiatan guru menghadapi banyak siswa yang masing-masing mendapat 

kesempatan untuk bertatap muka dengan guru serta memperoleh bantuan dan 

bimbingan guru secara perseorangan. 

Komponen yang perlu dikuasai guru menurut Rusman (2013:91) berkenaan 

dengan pembelajaran perseorangan ini adalah:  
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1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

2) keterampilan mengorganisasi 

3) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran  

2.1.4.3.9 Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Rusman (2013:92) menjelaskan yang dimaksud dengan menutup pelajaran 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajarai oleh siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

Komponen-komponen menutup pelajaran sebagaimana dijelaskan Uzer 

Usman (dalam Rusman: 2013:92) adalah sebagai berikut: 

1) meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

2) melakukan evaluasi antara lain dengan cara mendemontrasikan keterampilan, 

mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa 

sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. 

Setelah mengkaji teori tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

kesembilan keterampilan tersebut harus dimiliki oleh seorang guru karena guru 

mempunyai peran sangat penting dalam proses pembelajaran yang dapat 

mendorong aktivitas siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 
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Dalam penelitian ini, peningkatan keterampilan seorang guru agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran diamati dalam pembelajaran yang 

menggunakan model CTL metode snowball throwing berbantuan media komik.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka indikator keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang 

adalah (1) melaksanakan kegiatan membuka pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran); (2) mengkonstruksikan pemahaman konsep melalui 

komik (keterampilan pembelajaran perseorangan); (3) mengecek pemahaman 

siswa dengan bertanya (keterampilan bertanya); (4) membimbing siswa 

melakukan penemuan dalam masyarakat belajar (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil dan keterampilan mengelola kelas); (5) melakukan 

penguatan (keterampilan memberi penguatan); (6) mengadakan variasi dengan 

melakukan permainan snowball throwing (Keterampilan mengadakan variasi); 

(7) melakukan kegiatan penutup (keterampilan menutup pembelajaran). 

2.1.4.4 Aktivitas Siswa  

Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat tergantung dari 

pemanfaatan potensi yang dia miliki oleh siswa itu sendiri. Oleh karena itu 

keaktifan siswa dalam menjalani proses belajar mengajar merupakan salah satu 

kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Siswa akan  aktif dalam 

kegiatan belajarnya bila ada motivasi, baik itu motivasi ekstrinsik maupun 

instrinsik (Rusman:2013). Menurut Sardiman (2011: 100), yang dimaksud 

aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 
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Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) menggolongkan kegiatan siswa sebagai 

berikut. 

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi percobaan, pekerjaan orang lain.  

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.  

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

diskusi, musik, pidato.  

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin.  

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

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

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

berternak.  

7) Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.  

8) Emotional activities, misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

Aktivitas siswa tersebut dipilih dan disesuaikan dengan dalam pembelajaran 

matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media 

Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang. Indikator 

pengamatannya yaitu (1) Menyimak komik yang dibagikan  (visual activities, , 
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emotional activities); (2) Mengkonstruksikan komik yang dibaca (oral activities, 

listening activities, motor activities); (3)  Melakukan penemuan terhadap masalah 

yang ada pada komik (oral activities, mental activities, emotional activities ); (4) 

Bertanya dan menjawab pertanyaan guru ( oral activities, mental activities, 

emotional activities); (5) Mendiskusikan masalah melalui masyarakat belajar (oral 

activities, mental activities, activities, writing activities); (6) Bermain Snowball 

throwing (emotional activities, visual activities, motor activities, writing 

activities); (7) Mengerjakan permasalahan lain (mental activities, writing 

activities, emotional activities). 

2.1.4.5 Pengertian Iklim Belajar  

Menurut Anitah (2009: 8.34) iklim belajar yang kondusif atau optimal 

berkaitan dengan pengaturan orang atau barang. Misalnya, pengaturan tempat 

duduk siswa yang sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan kelas 

yang bersih dan terang, alat peralatan yang menarik atau hubungan guru-siswa 

dan siswa-siswa yang sehat dan akrab. Guru memegang peranan penting di dalam 

menciptakan iklim kelas yang kondusif. 

Mulyasa (2013:91) menyebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan guru 

dalam penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran. Guru menunjukkan sikap 

tanggap pada siswa dan membagi perhatian secara visual serta verbal. Pemusatan 

perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dalam pembelajaran. Guru 

harus memberi petunjuk yang jelas, teguran, dan penguatan ketika diperlukan 

untuk memelihara iklim pembelajaran. 

Menurut Depdiknas (2004:9) iklim pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu: 
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1) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. 

2) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas 

pendidik. 

3) Suasana kelas yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. 

Dengan berdasar pada beberapa pengertian iklim kelas di atas, maka dapat 

dipahami bahwa iklim kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan 

antara guru dan peserta didik atau hubungan antarpeserta didik yang menjadi ciri 

khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar-mengajar dalam pembelajaran 

matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media 

Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang..  

Indikator iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui model 

CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang adalah: (1) Iklim belajar yang kondusif atau optimal 

berkaitan dengan pengaturan orang atau barang; (2) Penciptaan dan pemeliharaan 

iklim pembelajaran. 

2.1.4.6 Kualitas Materi Pembelajaran 

Menurut Rusman (2013: 157) bahan/materi pada dasarnya adalah isi/konten 

dari kurikulum, yakni berupa pengalaman belajar dalam bentuk topic/subtopic dan 

rinciannya. Isi materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena 

itu, apa yang akan diajarkan pada siswa hendaknya dipilih pokok bahasan yang 

lebih spesifik. Gunanya, selain untuk membatasi ruang lingkupnya juga apa yang 
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akan diajarkan dapat lebih jelas dan mudah dibandingkan atau dipidahkan dengan 

pokok bahasan lain dalam satu mata pelajaran yang sama. 

Penyajian materi pembelajaran agar mudah dicerna oleh siswa, Bruner 

menjelaskan seperti (dalam Suhana: 2014: 29), teknik untuk menyederhanakan 

bahan yang disajian. Teknik tersebut sesuai dengan tahap dalam teori belajarnya 

yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Penyajian enaktif yaitu penyajian dengan 

menggunakan benda kongkrit. Penyajian ikonik yaitu penyajian materi dengan 

menggunakan grafik yang abstrak. Sedangkan penyajian simbolik adalah 

penyajian materi dengan menggunakan bahasa datau simbol-simbol.  

Menurut Sutikno (2013: 35) materi pembelajaran merupakan medium untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dipelajari oleh siswa. Karena itu, penentuan 

materi pembelajaran mesti didasarkan tujuan yang hendak dicapai, misalnya 

berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. 

Menurut Depdiknas (2004: 9), materi pembelajaran yang berkualitas tampak 

dari : (1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa; (2) Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia; (3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; (4) 

Dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin; 

(5) Menarik perhatian yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang 

ilmu, teknologi, dan seni.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran 

adalah isi atau bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dari mata pelajaran 
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berdasarkan kurikulum yang telah ada dalam pembelajaran matematika melalui 

model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas 

IVA SDN Petompon 02 Semarang.. 

Dalam penelitian ini materi yang dibahas adalah materi tentang operasi 

pecahan. Adapun indikator materi pembelajaran yang berkualitas dalam 

pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang 

diataranya adalah: (1) kesesuaian materi dalam pembelajaran, dan (2) penyajian 

materi.  

2.1.4.7 Kualitas Media Pembelajaran 

Menurut Sudjana (2010:4) untuk menilai keefektifan media pengajaran 

penting bagi guru agar ia bisa menentukan apakah penggunaan media mutlak 

diperlukan atau tidak selalu diperlukan dalam pengajaran sehubungan dengan 

prestasi belajar yang dicapai siswa. Apabila penggunaan media pengaharan tidak 

mempengaruhi proses dan kualitas pemngajaran, sebaiknya guru tidak 

memaksakan penggunaannya, dan perlu mencari usaha lain diluar media 

pengajaran.  

Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya 

memperhatikan kualitas-kualitas sebagai berikut: 

1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 
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2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya 

fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar 

lebih mudah dipahami siswa. 

3) Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 

4) Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utamanya adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pengajaran. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama proses pengajaran berlangsung. 

6) Sesuai dengan taraf berfikir siswa, memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa, sehingga makna yang 

terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

Menurut Daryanto (2013:5) media pembelajaran mempunyai kegunaan, antara 

lain: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 

3) Menimbulkan gairah belajar. 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 
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Indikator kualitas media pembelajaran dalam dalam pembelajaran matematika 

melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik pada 

siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang adalah (1) pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai; dan (2) memperlancar proses belajar siswa. 

2.1.4.8 Hasil Belajar Siswa  

Menurut Susanto (2014: 5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Rusman (2013:13) menjelaskan 

penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. 

Menurut Poerwanti (2008:1.4-1.5), pengukuran adalah kegiatan atau upaya 

yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, 

atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Di dalam proses 

mengukur hasil belajar siswa dibutuhkan evaluasi, yaitu proses pemberian makna 

atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka 

hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang dialami oleh siswa baik dari aspek kognitif, 

afektif, ataupun psikomotorik yang dapat diukur dengan teknik-teknik atau 

kriteria tertentu yang dapat dituangkan dalam bentuk angka dengan dalam 

pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing 
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berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang. . 

Indikator  hasil belajar dalam pembelajaran matematika melalui model CTL 

variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang adalah: 1) Kesiapan belajar siswa, 2) Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran, 3) Kemampuan menjawab pertanyaan guru, 4) 

Memperhatikan media komik yang ditampilkan dan penjelasan dari guru di depan 

kelas, 5) Kemampuan menggunakan komik, 6) Kemampuan berdiskusi dengan 

anggota kelompok, 7) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok, 8) 

Kemampuan mengerjakan soal evaluasi. 

Untuk mengukur keberhasilan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dapat dilihat melalui hasil belajar. Poerwanti (2008: 1-22) 

mengklasifikasikan hasil belajar siswa ke dalam 3 ranah (domain ), yaitu (1) ranah 

kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan 

logika- matematika), (2) domain afektif ( sikap dan nilai atau yang mencakup 

kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intra pribadi, dengan kata lain kecerdasan 

emosional, (3) domain psikomotor (keterampilan atau yang mencakup kecerdasan 

kinestis, kecerdasan visual- spasial dan kecerdasan musikal). Dari penilaian dari 

hasil belajar siswa, dapat diketahui keberhasilan dari hasil belajar siswa. 

2.1.4.9 Nilai Karakter 

Menurut Drijarkara (dalam Fitri: 2012: 87) nilai adalah hakikat sesuatu 

yang menyebabkan hal itu pantas dikerjakan oleh manusia. Nilai erat kaitannya 

dengan kebaikan, kendati keduanya memang tidak sama mengingat bahwa sesuatu 

yang baik tidak selalu bernilai tinggi bagi seseorang, atau sebaliknya. Nilai 
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bersifat praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta melembaga 

secara objektif di dalam masyarakat. Nilai merupakan suatu realita yang sah 

sebagai suatu cita-cita yang benar dan berlawanan dengan cita-cita palsu bersifat 

khayali.  

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin character, yang 

berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. 

Dalam kamus psikologi, arti karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak 

etis atau moral misalnya kejujuran seseorang. Secara terminologi (istilah), 

karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada 

faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi 

pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai karakter adalah sesuatu yang dilakukan 

oleh manusia yang erat kaitannya dengan kebaikan dan sifat kejiwaan menjadi ciri 

khas darinya (Fitri, 2012: 20-21). 

Menurut Fitri (2012: 106) ada 18 nilai yang relevan untuk diterapkan di 

Sekolah Dasar sesuai dengan karakteristik siswa. Nilai tersebut antara lain: 1) 

cinta dan kasih sayang; 2) peduli dan empati; 3) kerja sama; 4) berani; 5) 

keteguhan hati dan komitmen; 6) adil; 7) suka menolong; 8) kejujuran dan 

integritas; 9) humor; 10) mandiri dan percaya diri; 11) disiplin diri; 12) loyalitas; 

13) sabar; 14) rasa bangga; 15) banyak akal; 16) sikap hormat; 17) tanggung 

jawab; 18) toleransi. Masing-masing nilai tersebut mempunyai indikator yang 

terukur. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Cinta dan kasih sayang: 
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a) Ungkapan hati, pikiran, dan perbuatan untuk menunjukkan kasih sayang 

yang tinggi pada seseorang, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. 

b) Sikap memahami dan memperhatikan orang lain secara sungguh-sungguh. 

2) Kepedulian dan empati 

a) Menanggapi perasaan, pikiran dan pengalaman orang lain karena 

merasakan kepedulian terhadap sesama; 

b) Berupaya mengenali pribadi orang lain dan ingin membantu orang lain 

yang sedang dalam keadaan susah;  

c) Mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadap orang lain. 

3) Kerjasama 

a) Menggabungkan tenaga diri pribadi dengan orang lain untuk bekerja demi 

mencapai suatu tujuan 

b) Membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan. 

4) Berani 

a) Kemampuan menghadapi kesulitan, bahaya, atau sakit dengan cara dapat 

mengendalikan situasi 

b) Mengenali sesuatu yang menakutkan atau menantang dan kemudian 

memikirkan stretegi untuk menghadapinya. 

5) Keteguhan hati dan komitmen 

a) Bertahan dalam menggapai cita-cita, pekerjaan dan segala urusan. 

b) janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan 

6) Adil 

a) Memperlakukan orang lain dengan sikap yang memihak dan wajar. 
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b) Mempunyai pandangan yang jujur dalam kehidupan sehari-hari dan di 

dalam situasi khusus, tanpa pengaruh dari manapun dan siapapun. 

7) Suka menolong 

a) Kebiasaan membantu orang lain 

b) Selalu siap mengulurkan tangan dan dengan secara aktif mencari 

kesempatan untuk menyumbang 

8) Kejujuran dan integritas 

a) Berbicara tidak bohong dan memperlakukan orang lain secara adil 

b) Jujur terhadap diri sendiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral 

sendiri. 

9) Humor 

a) Kemampuan untuk merasakan dan menanggapi kelucuan diluar dan di 

dalam dirinya sendiri 

b) Menciptakan kecerahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tersenyum 

pada situasi senang dan tertawa pada situasi yang menggelikan 

10) Mandiri dan percaya 

a) Kebebasan melakukan kebutuhan diri sendiri 

b) Mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri 

11) Disiplin diri 

a) Membiasakan diri mematuhi peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat. 

b) Melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg. 

12) Loyalitas 
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a) Tetap setia terhadap komitmen dengan orang lain (keluarga atau teman) 

atau dengan kelompok tertentu 

b) Tetap berkomitmen dalam keadaan sulit maupun adanya rintangan. 

13) Sabar 

a) Mampu mengendalikan diri dari kelambatan mencapai cita-cita atau 

kesempatan khusus. 

b) Menunggu segala kebutuhan dan kepentingan dengan tenang 

c) Mempu mengendalikan diri dari gangguan orang lain 

d) Menunda keinginan yang dapat merugikan dirinya 

14) Rasa Bangga 

a) Menghargai diri sendiri 

b) Merasa senang ketika dapat menyelesaikan suatu tugas yang menantang 

atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 

15) Banyak Akal 

a) Mampu berpikir secara kreatif tentang metode dan bahan yang berbeda 

dalam upaya menanggulangi situasi yang baru dan sukar 

b) Mampu membuat pertimbangan, menggunakan imajinasi, dan semua 

pilihan yang terbaik dalam menemukan pemecahan suatu masalah. 

16) Sikap hormat 

a) Menghormati orang lain ketika mengagumi, menghargai, dan mempunyai 

penghargaan khusus. 

b) Sopan kepada orang lain dan memperlakukan mereka dengan baik. 

17) Tanggungjawab 
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a) Dapat dipercaya dan dapat diandalkan atas suatu perbuatan atau tindakan. 

b) Dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan dan tindakan yang 

dilakukan. 

18) Toleransi 

a) Saling menghormati antarsesama tanpa memandang  suku, agama, ras dan 

aliran. 

b) Saling membantu antarsesama dalam kebaikan. 

Berdasarkan uraian diatas yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang., maka dalam penelitian ini akan diamati beberapa nilai karakter, yatiu 

(1) Kerjasama, (2) Berani, (3) Disiplin Diri, dan (4) Tanggungjawab.  

2.1.5 Hakekat Matematika 

2.1.5.1 Pengertian Matematika 

Matematika adalah ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan 

lain.Peran matematika sangat penting untuk perkembangan di bidang industry, 

ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan untuk memecahkan masalah sehari-

hari. Dikarenakan matematika penting bagi kehidupan manusia, matematika perlu 

diajarkan di semua jenjang dan jenis sekolah. 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan 

dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut 
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Hariwijaya (2009:29) matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu 

yang mempelajari pola dari struktur, perubahan dan ruang. Maka secara informal, 

dapat pula disebut sebagai ilmu tentang bilangan dan angka. Menurut Johnson dan 

Rising (dalam Runtukahu: 2014:28) matematika ialah bahasa symbol tentang 

berbagai gagasan dengan menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan secara 

cermat, jelas, dan akurat. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan 

salah satu disiplin ilmu yang mempelajari pola yang didefinisikan secara cermat, 

jelas, dan akurat serta memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-

hari yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang. 

2.1.5.2 Tujuan Matematika 

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar 

siswa mampu dan terampil menggunakan matematika Susanto (2014:180). 

Menurut Depdiknas (dalam Susanto: 2014:189), kompetensi atau kemampuan 

umum pembelajaran matematika di sekolah dasar, sebagai berikut: 

1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian 

beserta operasi campurannya, termasuk yang melibatkan pecahan. 

2) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun ruang 

sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas dan volume. 

3) Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat. 
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4) Menggunkan pengurukuran: satuan, kesetaraan antarsatuan, dan penaksiran 

pengukuran. 

5) Menentukan dan menafsirkan data sedrhana, seperti : ukuran tertinggi, 

terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan menyajikannya. 

6) Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan mengomunikasikan gagasan 

secara matematika. 

2.1.5.3 Pecahan 

2.1.5.3.1 Pengertian Pecahan 

Menurut Heruman (2013:47) pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari 

sesuatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian 

yang diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang 

dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap 

satuan, dan dinamakan penyebut. 

2.1.5.3.2 Pecahan Senilai 

 Pecahan-pecahan yang mempunyai nilai sama disebut pecahan senilai. 

Pecahan senilai dapat ditentukan dengan garis bilangan.  
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Gambar 2.1 Garis Bilangan Pecahan 

 Berdasarkan garis bilangan di atas, pecahan yang dihubungkan dengan 

garis putus-putus menunjukkan pecahan senilai. Pecahan senilai artinya pecahan 

yang nilainya sama besar. 

2.1.5.3.3 Pecahan Sederhana 

Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut 

dengan bilangan yang sama sampai keduanya tidak lagi mempunyai faktor 

persekutuan kecuali 1. Contoh : 

Bentuk paling sederhana dari 
  

  
 = 

    

    
 = 

   

    
 = 

   

    
 = 

 

 
 

Jadi bentuk paling sederhana dari pecahan 
  

  
 adalah 

 

 
. 

2.1.5.3.4 Bentuk Pecahan 

Pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut adalah pecahan biasa. 

Jenis-jenis pecahan lainnya adalah sebagai berikut: 
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1) Pecahan Campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan 

pecahan biasa yang paling sederhana. Contoh: 1
 

 
, 3

 

  
, dan 2 

 

 
. 

2) Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma (,). 

Contoh: 0,3 dibaca nol koma tiga. 

3) Bilangan persen adalah pecahan yang menyatakan bagian dari suatu bagian 

utuh yang dinyatakan dengan 100. Contoh: 30% dibaca tiga puluh persen 

artinya 30 bagian dari 100. 

2.1.5.3.5 Operasi penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

a. Penjumlahan Pecahan 

1) Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama 

Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak 

dijumlahkan. Contoh:  

 

 
 +  

 

 
 = 

   

 
 = 

 

 
 = 

 

 
 

 

 
 +  

 

 
 = 

   

 
 = 

 

 
 

2) Penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

 

 
 + 

 

 
 

Bentuk yang senilai dengan  
 

 
 adalah 

 

 
,  

 

 
,  

 

 
,  

 

  
   

Bentuk yang senilai dengan  
 

 
 adalah 

 

 
,  

 

 
,  

 

  
,  

 

  
   

Pecahan yang senilai dengan 
 

 
 dan  

 

 
 yang berpenyebut sama adalah 

 

 
 dan  
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 = 

 

 
 +  

 

 
 = 

   

 
 = 

 

 
 

Jadi, 
 

 
 +  

 

 
 = 

 

 
 

b. Pengurangan pecahan  

1) Pengurangan pecahan berpenyebut sama 

Operasi hitung pengurangan dalam pecahan mempunyai aturan serupa 

dengan penjumlahan dalam pecahan. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. 

 

2) Pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

Aturan untuk pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama adalah: 

a. Samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan (mencaribentuk pecahan 

yang senilai). 

b. Kurangkan pecahan baru seperti pada pengurangan pecahan berpenyebut 

sama. 

Tentukan hasil pengurangan  
 

 
 -  

 

 
  

Bentuk senilai  
 

 
 adalah  

  

  
, 
  

  
, 
  

  
, 
  

  
 

Bentuk senilai  
 

 
 adalah  

 

  
, 

 

  
, 

 

  
, 

 

  
 

Pecahan 
 

 
 senilai 

  

  
 dan pecahan 

 

 
 senilai dengan 

 

  
 

 

 
 -  

 

 
 = 

  

  
 - 

 

  
 = 

  

  
 

Jadi, 
 

 
 -  

 

 
 = 
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3) Menyelesaikan masalah pecahan 

Setelah memahami bentuk-bentuk pecahan dan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangannya, berikutnya akan kita gunakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Mari kita perhatikan 

contoh masalah beserta penyelesaiannya berikut ini. 

Ibu Ema membuat sebuah kue yang cukup besar. Kue tersebut dipotong-

potong menjadi 16 bagian yang sama besar. Pulang sekolah Ema mengajak Menik 

ke rumahnya. Ema dan Menik masing-masing makan 2 potong kue. 

a. Berapa bagian kue yang dimakan Ema dan Menik? 

b. Berapa bagian kue yang masih tersisa? 

Jawaban : 

a. Kue dibagi menjadi 16 potong, kemudian dimakan Ema 2 potong dan 

dimakan Menik 2 potong. 

Ema makan 
 

  
 bagian kue. 

Menik makan 
 

  
 bagian kue. 

 

Jadi, kue yang dimakan Ema dan Menik 
 

 
 bagian. 

b. kue yang dimakan Ema dan Menik 
 

 
        

  

 Jadi kue yang masih tersisa ada 
 

 
 bagian. 
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2.1.5.3.6 Operasi Perkalian dan Pembagian Pecahan 

1) Perkalian dua pecahan  

Hasil perkalian dua pecahan didapat dari perkalian pembilang dengan 

pembilang dibagi perkalian penyebut dengan penyebut. 

 

 
   

 

 
 

   

   
 

Contoh :
 

 
   

 

 
 

   

   
 = 

 

  
 

2) Pembagian dua pecahan 

Pembagian dua pecahan biasa dilakukan dengan mengalikan pecahan pertama 

dengan kebalikan pecahan pembagi. 

 

 
 :
 

 
 = 

 

 
   

 

 
 

Contoh: 
 

 
 :
 

 
 

 

 
  

 

 
 = 

  

  
 = 

 

 
 

2.1.6 Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

2.1.6.1 Konsep Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Putra (2013:241) Model pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran 

yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Melalui 

pembelajaran tersebut, siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep 

pembelajaran. Karena konsep tersebut sudah tertanam atau sudah diketahui siswa 

melalui kegiatannya sehari-hari. Karena tanpa disadari siswa telah melakukan 

konsep tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.  

Pembelajaran kontekstual akan memberi pengalaman siswa secara aplikatif. 

Sehingga yang dipelajari siswa akan dirasakan langsung manfaatnya. Namun 
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bukan berarti dengan memiliki pengalaman aplikatif siswa tidak memerlukan 

pengalaman teoritis. Pengalaman teoritis yang dikuasai dengan baik akan semakin 

memudahkan siswa untuk mendasari pengalaman aplikatifnya. 

Konsep CTL memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu : kerjasama, saling 

menunjang, menyenangkan atau tidak membosankan, belajar dengan bergairah, 

pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing 

dengan teman, serta siswa kritis dan guru kreatif. Ciri khas CTL ditandai oleh 

tujuh komponen utama, yaitu : 1) konstruktivisme, 2) inkuiri, 3) bertanya, 4) 

masyarakat belajar, 5) pemodelan, 6) refleksi dan 7) penilaian sebenarnya. 

2.1.6.2 Langkah-langkah pembelajaran model Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Langkah-langkah pembelajaran model CTL dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih 

bermakna, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru 

yang akan dimilikinya. 

2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topic yang 

diajarkan. 

3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan memunculkan pertanyaan-

pertanyaan. 

4) Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok 

berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. 
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5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, 

model, bahkan mdia yang sebenarnya. 

6) Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

7) Melakukan penilaian secara obyektif, yaitu menilai kemampuan yang 

sebenarnya pada setiap siswa. 

2.1.6.3 Kelebihan model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Berbagai kelebihan CTL  (Putra:2013:259)  adalah sebagai berikut: 

1) pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar disekolah dengan kehidupan 

nyata. 

2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

pada siswa, karena model pembelajaran CTL menganut aliran 

konstruktivisme, yakni seorang siswa dituntut menemukan pengetahuannya 

sendiri. 

3) Kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas 

siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. 

4) Kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, tetapi sebagai tempat menguji data hasil temuan di 

lapangan. 

5) Penerapan pembelajaran kontekstual bisa menciptakan suasana pembelajaran 

yang bermakna. 
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Dari beberapa kelebihan CTL tersebut, yang sesuai dengan pembelajaran yang 

akan diteliti dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil, artinya siswa 

dituntut dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar disekolah dengan 

kehidupan nyata dan penerapan pembelajaran kontekstual bisa menciptakan 

suasana pembelajaran yang bermakna. 

2.1.7 Teori belajar yang mendasari pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) 

2.1.7.1 Teori Polya 

Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai satu usaha mencari jalan 

keluar dari kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera 

untuk dicapai. Polya (1985:5) mengajukan empat langkah fase penyelesaian 

masalah yaitu: 

1) Memahami masalah 

Fase memahami masalah tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang 

diberikan, siswa tidak mungkin menyelesaikan masalah tersebut dengan 

benar. 

2) Merencanakan penyelesaian 

Siswa harus mampu menyusun rencana atau strategi. 

3) Menyelesaikan masalah  
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Dalam fase ini sangat tergantung pada pengalaman siswa lebih kreatif dalam 

menyusun penyelesaian suatu masalah, jika rencana penyelesaian satu 

masalah telah dibuat baik tertulis maupun tidak. 

4) Melakukan pengecekan kembali 

Semua langkah yang telah dikerjakan dicek kembali mulai fase pertama 

hingga fase ketiga. 

Berbicara pemecahan masalah, kita tidak akan lepas dari tokoh utamanya 

yaitu Polya. Menurut Polya dalam pemecahan masalah ada empat langkah yang 

harus dilakukan. Keempat tahapan ini lebih dikenal dengan See (memahami 

problem), Plan (menyusun rencana), Do (melaksanakan rencana), dan Check 

(menguji jawaban). 

2.1.7.2 Teori Bruner 

Sejalan dengan teori Brunner (dalam Aisyah :2007:1-4), dalam 

pembelajaran matematika siswa akan mengawali pengetahuannya dari tahap 

enaktif yaitu menggunakan benda konkret, kemudian tahap ikonik dengan 

menggunakan gambar-gambar setelah itu anak akan dihadapkan pada tahap 

simbolik dimana pada tahap ini anak sudah diajari simbol matematika, yang lebih 

rumit. 

Sani (2014:15) menjelaskan tahap enaktif adalah aktivitas peserta didik 

untuk memahami lingkungan melalui observasi realitas. Tahap ikonik terjadi saat 

peserta didik mengobservasi realitas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber 

sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Tahap simbolik terjadi 
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ketika peserta didik membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap 

realitas yang telah diamati dan dialami. 

2.1.8 Metode Pembelajaran 

2.1.8.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

Menurut Djamarah (2013:46) metode adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rusman (2013:78) menjelaskan 

bahwa guru harus memvariasikan penggunaan metode pembelajaran di dalam 

kelas yang dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan siswa dan mengindari 

terjadinya kejenuhan yang dialami siswa. Sedangkan R. Ibrahim dan Nana S. 

Sukmadinata (dalam Rusman:2013:78) menjelaskan bahwa setiap metode 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan dilihat dari berbagai sudut, 

namun yang penting bagi guru metode manapun yang digunakan harus jelas 

tujuan yang akan dicapai. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

adalah suatu cara yang dipergunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang perlu divariasikan untuk menghindari terjadinya kejenuhan yang dialami 

siswa. 

2.1.8.2 Kedudukan Metode dalam Belajar Mengajar 

Menurut Djamarah (2013:72-75) kedudukan metode sebagai alat motivasi 

ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Berikut adalah penjelasannya. 

a. Metode Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik 
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Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya, 

karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat 

perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. 

b. Metode Sebagai  Strategi Pengajaran 

 Guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif 

dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk 

memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau 

biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian metode mengajar 

adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

c. Metode Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan 

Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan 

pengajaran. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan 

tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. 

Antara metode dan tujuan jangan bertolak belakang. Artinya, metode harus 

menunjuang pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sia 

perumusan tujuan tersebut. Apalah artinya kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan tanpa mengindahkan tujuan. 

2.1.9 Metode Snowball Throwing 

2.1.9.1 Konsep Metode Snowball Throwing 

Motode pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing merupakan kerja 

kelompok yang didasarkan pada kerja sama dan berbagi dalam mempelajari 
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materi dalam pembelajaran. Strategi ini menjamin agar setiap siswa memikul 

suatu tanggungjawab dalam kelompok (Hayati: 2013:3) 

Menurut Mulyana (dalam Abubakar: 2015: 19) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah suatu sikap atau prilaku bersama dalam bekerja 

atau membantu diantara sesama dalam stuktur kerja sama yang teratur dalam 

kelompok. Menurut Abubakar (2015:19) Snowball Throwing termasuk salah satu 

pembelajaran tipe kooperatif. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Snowball 

Throwing salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menjadikan siswa menjadi 

aktif, berfikir kritis, dan dapat meningkatkan kemampuan bertanya dalam proses 

pembelajaran dalam kerja kelompok. 

2.1.9.2 Kelebihan Metode Snowball Throwing 

Menurut Febriyanti (2012: 45) Snowball Throwing merupakan salah satu 

model pembelajaran aktif yang dapat  meningkatkan peran siswa di dalam proses 

pembelajaran, dapat menghilangkan kebosanan siswa di dalam belajar, dan dapat 

meningkatkan antusias siswa dalam belajar matematika. 

Menurut Abubakar (2015: 17) Model pembelajaran Snowball Throwing 

(melempar bola salju) termasuk salah satu tipe model pembelajaran kooperatif. 

Snowball Throwing dapat digunakan untuk memberikan konsep pemahaman 

materi yang sulit kepada siswa, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 

kemampuan dalam menguasai materi, disamping kerja individu maupun 

kelompok juga melatih siswa untuk memberi pendapat serta menciptakan suasana 

interaksi yang menyenangkan dan membuat siswa aktif dalam proses 
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pembelajaran. Model pembelajaran ini menggali potensi kepemimpinan murid 

dalam kelompok dan keterampilan membuat-menjawab pertanyaan yang di 

padukan melalui permainan imajinatif membentuk dan melempar bola salju. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan kelebihan dari metode 

Snowball Throwing adalah dapat meningkatkan keaktifan siswa, menghilangkan 

kebosanan, dapat meningkatkan antusias siswa, untuk mengukur pemahaman 

materi siswa, melatih siswa berpendapat, melatih keterampilan membuat dan 

menjawab pertanyaan. 

2.1.9.3 Langkah-langkah metode Snowball Throwing 

Menurut Sani (2014: 234) prosedur dalam dalam melaksanakan metode ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

b. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 

c. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. 

d. Masing-masing peserta didik kemudian diberikan satu lembar kertas kerja 

untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang 

sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. 

e. Kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari 

satu peserta didik pada peserta didik yang lain. 
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f. Setelah peserta didik memperoleh satu bola/satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

g. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 

2.1.10 Media Pembelajaran  

2.1.10.1 Pengertian media pembelajaran  

Menurut Djamarah (2013:121) media adalah alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Menurut 

Sudjana (2010:7) fungsi utama media adalah alat bantu mengajar, yakni 

menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru.  

Sedangkan menurut Rusman (2013:160) media pembelajaran merupakan 

suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan 

pembelajaran; media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk meyampaikan 

materi pelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana komunikasi dalam 

bentuk cetak maupun pandang dengar termasuk teknologi perangkat keras. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampiakan pesan yaitu materi 

pembelajaran kepada komunikan yaitu siswa untuk mencapau tujuan pengajaran. 

2.1.10.2 Manfaat Media Pembelajaran  

Daryanto (2013:5-6) menjelaskan bahwa media pembelajaran harus 

bermanfaat dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat media tersebut adalah 

sebagai berikut:  
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a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis.  

b) Mengatasi keterbatasan ruang,waktu, tenaga, dan daya indra.  

c) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya.  

d) Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta didik 

dan sumber belajar.  

e) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama.  

f) Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu 

komunikator (guru), bahan pembelajaran, media pembelajaran, komunikan 

(peserta didik) dan tujuan pembelajaran. 

Jadi media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan sehingga dapat memperjelas pesan yang ingin disampaikan 

serta memotivasi dan menyamapak persepsi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.10.3 Macam-Macam Media Pembelajaran  

Menurut Djamarah (2013: 124-126) media diklasifikasikan jenisnya, daya 

liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. 

1) Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam : 

a) Media Auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja 

seperti radio, cassette recorder, piringan hitam.Media ini tidak cocok untuk 

orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. 
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b) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film 

rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada 

pula media visual yang menampilkan gambar atau symbol yang bergerak 

seperti fil bisu, dan film kartun. 

c) Media Audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar.Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua.  

2) Dilihat dari Daya Liputnya, Media dibagi dalam: 

a) Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat 

menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. 

Contoh: Radio dan televisi. 

b) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang 

khusus seperti film, sound slide, film rangkai, yang harus menggunakan 

tempat yang tertutup dan gelap. 

c) Media untuk pengajaran individual 

Media ini dalam penggunaannya hanya untuk seorang diri.Termasuk 

media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. 
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3) Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam: 

a) Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara 

pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. 

b) Media Kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh 

serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaannya memerlukan 

keterampilan yang memadai. 

2.1.10.4 Media Komik 

Berdasarkan uraian di atas media komik termasuk ke dalam jenis media visual 

yang dilihat dari daya liputnya termasuk media untuk pengajaran individual dan 

termasuk media sederhana dilihar dari bahan dan cara pembuatannya.  

Media komik mengandalkan indra penglihatan dalam pemanfaatannya. Media 

ini digunakan hanya untuk seorang diri. Karena jika semakin banyak 

penggunanya, maka kurang efektif untuk digunakan. Pembuatannya sangat 

sederhana. Bahan yang digunakan pun juga mudah ditemukan. 

Menurut Daryanto (2013:127) komik merupakan suatu bentuk kartun yang 

mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat 

dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada 

para pembaca. Komik terdiri atas situasi cerita bersambung. 

2.1.10.5 Kelebihan Media Komik 

 Menurut Daryanto (2013:128) komik menyediakan isi yang bersifat 

informatif, menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah ditangkap dan 
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dipahami isinya, sangat digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa, 

mengandung unsur visual dan cerita yang kuat, memperbanyak penguasaan kosa 

kata pada pembaca. 

 Sudjana (2010:64) menerangkan komik memiliki alur cerita yang ringkas, 

dengan perwatakan orang yang realistis menarik semua siswa dari berbagai 

tingkat usia. Komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru dalam 

membangkitkan minat, mengembangkan perbendaharaan kata, dan keterampilan 

membaca serta untuk memperluas minat baca. 

2.1.11 Penerapan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 

variasi Snowball Throwing berbatuan Media Komik pada 

Pembelajaran Matematika. 

2.1.11.1 Pengertian Model Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 

variasi Snowball Throwing berbatuan Media Komik pada Pembelajaran 

Matematika. 

Menurut Putra (2013:241) model pembelajaran kontekstual adalah 

pembelajaran yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. 

Melalui pembelajaran tersebut, siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep 

pembelajaran. Karena konsep tersebut sudah tertanam atau sudah diketahui siswa 

melalui kegiatannya sehari-hari. Karena tanpa disadari siswa telah melakukan 

konsep tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran konstekstual 

pertama kali diterapkan oleh John Dewey pada tahun 1961. 

Rusman (2013:78) menjelaskan bahwa guru harus memvariasikan 

penggunaan metode pembelajaran di dalam kelas yang dimaksudkan untuk 
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menjembatani kebutuhan siswa dan mengindari terjadinya kejenuhan yang 

dialami siswa. Menurut Sudjana (2010:7) fungsi utama media adalah alat bantu 

mengajar, yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan 

guru.  

Pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning (CTL) 

variasi snowball throwing berbatuan media komik merupakan pembelajaran 

kontekstual yang menghubungkan kegiatan pembelajaran dengan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang bertipe kooperatif dimana siswa diarahkan untuk 

bekerjasama dengan bantuan media komik.  

2.1.11.2 Teori Belajar yang Mendasari Model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dengan variasi Snowball Throwing berbatuan Media Komik pada 

Pembelajaran Matematika 

Teori belajar yang mendasari penerapan Model Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dengan variasi Snowball Throwing berbatuan Media Komik pada 

Pembelajaran Matematika adalah teori belajar konstruktivisme. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011:117), belajar menurut pandangan teori 

konrstruktivisme berarti mengkonstruksi makna atas informasi dan masukan-

masukan yang masuk ke dalam otak. Menurut Jauhar (2011:35), pembentukan 

pengetahuan menurut teori belajar konstruktivisme memandang subjek aktif 

menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. 

Dengan bantuan kognitifnya ini, subjek menyusun pengertian realitasnya. Yang 

terpenting dalam teori ini adalah dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus 

mendapatkan penekanan atau pusat pembelajaran tersebut.  
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Tasker (dalam Jauhar, 2011:42) mengemukakan tiga penekanan dalam 

teori belajar konstruktivisme sebagai berikut: (1) Peran aktif siswa dalam 

mengonstruksi pengetahuan secara bermakna; (2) Pentingnya membuat kaitan 

antara gagasan dalam pengonstruksian secara bermakna; (3) Mengaitkan antara 

gagasan dengan informasi baru yang diterima.  

Berdasarkan teori belajar konstruktivisme tersebut pada pembelajaran 

matematika Model Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan variasi 

Snowball Throwing berbatuan Media Komik, pembelajaran terpusat pada siswa 

dimana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui informasi baru 

yang diterima dengan pemahaman yang telah mereka miliki sebelumnya. 

2.1.12  Karakteristik  model Contextual Teaching and Learning (CTL) variasi 

Snowball Throwing berbatuan media komik 

 Menggunakan acuan pendapat Putra (2013:257) dalam model Contextual 

Teaching and Learning (CTL), Sani (2014:234) dalam metode Snowball 

Throwing, Putri (2014:15) dalam media komik memiliki komponen sebagai 

berikut: 

1. Sintak 

Menurut Putra (2013:257) tentang sintak model Contextual Teaching and 

Learning (CTL), Sani (2014:234) tentang sintak metode Snowball Throwing, 

Putri (2014:15) tentang sintak media komik, maka sintak pembelajaran 

matematika melalui model Contextual Teaching and Learning (CTL) variasi 

Snowball Throwing berbatuan media komik adalah sebagai berikut:  
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a. Guru menyiapkan dan membagikan komik kepada siswa. (Tahap 

Persiapan) 

b. Siswa mengkonstruk konsep melalui komik yang dibagikan. 

(Konstruktivisme) 

c. Siswa melakukan penemuan terhadap masalah pada komik. (Inkuiri) 

d. Guru bertanya tentang masalah yang ada pada komik. (Bertanya) 

e. Siswa berdiskusi dengan membentuk kelompok beranggotakan 7 orang 

tiap kelompok yang heterogen berdasarkan tingkat kemampuan siswa. 

Acuan pengelompokkan siswa menggunakan hasil ulangan harian pada 

bab sebelumnya. (Masyarakat Belajar) 

f. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. (Pemodelan) 

g. Siswa melakukan kegiatan Snowball throwing. 

h. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. 

(Refleksi) 

i. Siswa mengerjakan evaluasi. (Penilaian Sebenarnya) 

2. Sistem Sosial 

Pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning 

(CTL) variasi Snowball Throwing berbatuan media komik, pembelajaran terpusat 

pada siswa sehingga siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Guru 

berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator untuk siswa sehingga siswa 

mampu mengembangkan kemampuan diri. Guru sebagai fasilitator berarti guru 

berperan membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan 

belajar serta membantu kelancaran belajar siswa. Guru sebagai mediator artinya 
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guru adalah penghubung dalam mengaitkan materi yang sedang dibahas dengan 

permasalahan-permasalahn yang muncul di dalam kelas. Sedangkan guru 

sebagai motivator berarti guru memberikan semangat dan dorongan belajar 

kepada siswa untuk mengungkapkan ide, mengembangkan keberanian, baik 

dalam mengembangkan keahlian dalam kerja sama maupun berkomunikasi. 

Sistem sosial dalam model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

variasi Snowball Throwing berbatuan media komik dapat dilihat dari tabel 2.1 

berikut ini: 

Tabel 2.1 Penerapan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

variasi Snowball Throwing berbatuan media komik 

Langkah Pembelajaran Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

a. Guru menyiapkan dan 

membagikan komik 

kepada siswa. (Tahap 

Persiapan) 

Guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran 

dan media sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Siswa menyiapkan 

peralatan dan perlengkapan 

belajar. 

Guru melakukan apersepsi 

menggunakan kertas lipat. 

Siswa memperhatikan dan 

menanggapi apersepsi yang 

dilakukan guru. 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

Siswa memperhatikan 

penyampaian tujuan 

pembelajaran oleh guru. 

Guru membagikan komik 

kepada siswa. 

Siswa menyimak komik 

yang telah guru bagikan. 

b. Siswa mengkonstruk 

konsep melalui komik 

yang dibagikan. 

(Konstruktivisme) 

Guru membantu siswa 

untuk mengkonstruk 

pemahaman konsep 

pecahan melalui komik 

yang telah dibaca. 

Siswa menyampaikan 

pemahaman tentang materi 

pecahan yang dikosntruk 

melalui komik yang 

dibaca. 

c. Siswa melakukan 

penemuan terhadap 

masalah pada komik. 

(Inkuiri) 

Guru meminta siswa 

nelakukan penemuan 

dengan mengisi bagian 

yang rumapng pada komik. 

Siswa mengisi bagian yang 

rumpang pada komik. 

d. Guru bertanya tentang 

masalah yang ada pada 

Guru bertanya pada siswa 

tentang masalah yang ada 

Siswa menjawab 

pertanyaan guru tentang 
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komik. (Bertanya) pada komik. masalah pada komik. 

e. Siswa berdiskusi 

dengan membentuk 

kelompok 

beranggotakan 7 orang 

tiap kelompok yang 

heterogen berdasarkan 

tingkat kemampuan 

siswa. Acuan 

pengelompokkan siswa 

menggunakan hasil 

ulangan harian pada 

bab sebelumnya. 

(Masyarakat Belajar) 

Guru mengelompokkan 

siswa dalam kelompok 

heterogen menggunakan 

hasil ualngan harian 

sebelumnya. 

Tiap kelompok berjumlah 

7 siswa. 

Siswa berkelompok sesuai 

dengan instruksi guru. 

Guru meminta siswa 

berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah 

pada komik sesuai dengan 

tugas masing-masing 

kelompok. 

Siswa berdiskusi bersama 

kelompok menyelesaikan 

masalah pada komik  

sesuai dengan tugas 

masing-masing kelompok 

f. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

(Pemodelan) 

Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan hasil 

diskusi. 

Setiap perwakilan 

kelompok meyampaikan  

hasil diskusi secara 

bergantian. 

Guru memberikan reward 

pada kelompok terbaik 

berdasarkan hasil diskusi 

dan keaktifan kelompok. 

Perwakilan siswa dari 

kelompok terbaik 

mendapatkan reward dari 

guru. 

g. Siswa melakukan 

kegiatan Snowball 

throwing. 

guru menyampaikan aturan 

permainan Snowball 

throwing kepada siswa. 

Siswa memperhatikan 

penjelasan yang diberikan 

guru tentang aturan 

Snowball throwing. 

Guru meminta perwakilan 

kelompok maju untuk 

menerima materi dari guru. 

Perwakilan kelompok maju 

untuk menerima materi 

dari guru 

Guru meminta ketua 

kelompok kembali ke 

kelompok masing-masing 

dan mendiskusikan 

pertanyaan yang akan 

diberikan pada kelompok 

lain. 

Ketua kelompok bersama 

anggota kelompok 

berdiskusi untuk membuat 

pertanyaan. 

Guru memimpin siswa 

untuk melemparkan bola 

pada kelompok lain. 

Siswa memperhatikan 

arahan guru saat melempar 

bola pada kelompok lain. 

Guru meminta setiap 

kelompok menjawab 

pertanyaan yang telah 

didapatkan dari kelompok 

Setiap kelompok 

berdiskusi menjawab 

pertanyaan dari kelompok 

lain dan menyampaikan 
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lain dan menyampaikan 

jawaban di depan kelas. 

hasil diskusi di depan 

kelas. 

h. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

(Refleksi) 

Guru mengingatkan 

kembali materi yang telah 

dipelajari dan membuat 

kesimpulan bersama siswa. 

Siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

bersama guru. 

i. Siswa mengerjakan 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya 

Guru membagikan lembar 

evaluasi yang harus 

dikerjakan secara individu 

oleh siswa. 

Siswa mengerjakan soal 

evaluasi secara individu. 

Guru menutup pelajaran 

dengan memberi motivasi 

kepada siswa, 

menyampaikan materi 

untuk pertemuan 

selanjutnya dan 

mengucapkan salam. 

Siswa menjawab salam 

dari guru. 

 

3. Prinsip Reaksi 

Kondisi yang kondusif dalam pembelajaran matematika melalui Model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing 

berbatuan media komik, dapat tercapai apabila guru mempersiapkan strategi 

pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai, menjalin hubungan yang baik antara guru dengan siswa 

maupun siswa dengan siswa, dan mengelola kelas dengan mengendalikan 

apabila terjadi ganguan dalam kegiatan pembelajaran.  

4. Sistem Pendukung 

Penerapan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) variasi 

Snowball Throwing berbatuan media komik didukung dengan: 

a. Alat dan bahan  : Kertas lipat, gunting, lem. 

b. Media   : Komik Matematika 
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c. Sumber : BSE Matematika kelas IV untuk SD/MI dan Buku Model 

Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

5. Dampak Pendukung 

a. Dampak instruksional:  yang terbentuk dari penerapan Model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing berbatuan 

media komik adalah siswa bekerjasama dengan siswa lain, berani, 

disiplin dan memiliki tanggungjawab dalam pembelajaran matematika. 

b. Dampak pengiring: adanya peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika melalui Model CTL variasi Snowball Throwing berbatuan 

media komik pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang yaitu 

peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, kualitas iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif. 

2.1.12.1 Kelebihan dan Kekurangan Model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) variasi Snowball Throwing berbatuan media komik 

Menurut Putra:2013:259)  kelebihan dari model Contextual Teaching and 

Learning (CTL) adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar disekolah dengan kehidupan 

nyata. 

2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

pada siswa, karena model pembelajaran CTL menganut aliran 
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konstruktivisme, yakni seorang siswa dituntut menemukan pengetahuannya 

sendiri. 

3) Kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas 

siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. 

4) Kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, tetapi sebagai tempat menguji data hasil temuan di 

lapangan. 

5) Penerapan pembelajaran kontekstual bisa menciptakan suasana pembelajaran 

yang bermakna. 

Berdasarkan Febriyanti (2012: 45) Snowball Throwing merupakan salah satu 

model pembelajaran aktif yang dapat  meningkatkan peran siswa di dalam proses 

pembelajaran, dapat menghilangkan kebosanan siswa di dalam belajar, dan dapat 

meningkatkan antusias siswa dalam belajar matematika. Menurut Abubakar 

(2015: 17) Model pembelajaran Snowball Throwing (melempar bola salju) 

termasuk salah satu tipe model pembelajaran kooperatif. Snowball Throwing 

dapat digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada 

siswa, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan dalam 

menguasai materi, disamping kerja individu maupun kelompok juga melatih siswa 

untuk memberi pendapat serta menciptakan suasana interaksi yang menyenangkan 

dan membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ini 

menggali potensi kepemimpinan murid dalam kelompok dan keterampilan 

membuat-menjawab pertanyaan yang di padukan melalui permainan imajinatif 

membentuk dan melempar bola salju. 
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Menurut Daryanto (2013:128) komik menyediakan isi yang bersifat 

informatif, menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah ditangkap dan 

dipahami isinya, sangat digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa, 

mengandung unsur visual dan cerita yang kuat, memperbanyak penguasaan kosa 

kata pada pembaca. Sudjana (2010:64) menerangkan komik memiliki alur cerita 

yang ringkas, dengan perwatakan orang yang realistis menarik semua siswa dari 

berbagai tingkat usia. Komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru dalam 

membangkitkan minat, mengembangkan perbendaharaan kata, dan keterampilan 

membaca serta untuk memperluas minat baca. 

Berdasarkan uraian di atas, kelebihan model CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik pada pembelajaran matematika siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang adalah:  

1) pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

pada siswa,  

2) pembelajaran menekankan pada aktivitas siswa secara penuh baik fisik 

maupun mental,  

3) dapat menghilangkan kebosanan siswa di dalam belajar,  

4) dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar matematika,  

5) menggali potensi kepemimpinan murid dalam kelompok,  

6) menggali keterampilan membuat-menjawab pertanyaan,  

7) mengembangkan imajinasi siswa dan memperluas minat baca melalui komik 
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Selain memiliki kelebihan, model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

media komik pada pembelajaran matematika siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang juga memiliki kekurangan, antara lain: 

1) siswa masih tergantung pada guru karena belum terbiasa belajar secara 

mandiri. 

2) Siswa banyak yang malu untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. 

3) Adanya anggota kelompok yang pasif dan bergantung dengan teman yang 

lain. 

4) Sering terjadi beberapa pertengkaran pada beberapa kelompok karena adanya 

kelompok yang heterogen. 

5) Ketika kegiatan Snowball Throwing berlangsung, banyak siswa yang 

melanggar aturan yang dibuat oleh guru, seperti masih melempar bola 

walaupun sudah dihentikan oleh guru. 

2.1.12.2 Upaya Mengatasi Kekurangan pada Model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Media Komik. 

Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kekurangan pada model CTL 

variasi Snowball Throwing berbantuan media Komik pada pembelajaran 

matematika adalah : 

1) Guru harus membiasakan siswa untuk melakukan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dimana siswa lebih aktif dan guru hanya sebagai 

fasilitator, mediator dan motivator dalam pembelajaran. 
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2) Guru harus lebih banyak memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan 

memotivasi siswa agar lebih berani untuk mengajukan pertanyaan. 

3) Guru dapat mengaktifkan siswa pada setiap kelompok dengan memberikan 

pembagian tugas tiap kelompok, sehingga tidak ada siswa yang bergantung 

pada siswa yang lain. 

4) Guru harus memberi perhatian lebih ketika kegiatan diskusi berlangsung 

dengan cara berkeliling untuk memantau kinerja siswa sambil membimbing 

kinerja kelompok. 

5) Guru perlu membuat hukuman bagi siswa yang melanggar atau mengganggu 

ketika permainan Snowball Throwing berlangsung. 

2.1.13 Hubungan Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media 

Komik pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Peneliti berasumsi bahwa ada hubungan yang positif antara penerapan 

model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan media Komik dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar meliputi 

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

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan asumsi tersebut, penerapan model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan media Komik diprediksi dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Matematika di kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang.  

Pelaksanaan penelitian yang berjudul ”Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Matematika melalui CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik 
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pada Siswa Kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang” diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika pada siswa kelas IV SD.  

2.2 KAJIAN EMPIRIS  

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Maftuhah Hidayati pada jurnal 

Penelitian Humaniora Vol. 13 No. 1 Februari 2012 halaman: 94 tentang  metode 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan judul “Pembelajaran 

Penjumlahan Bilangan Pecahan dengan Metode Contextual Teaching and 

Learning (CTL) di SD Muhammadiyah Program Khusus, Kota Barat, Surakarta” 

menyimpulkan bahwa pada proses belajar mengajar sebagian peserta didik 

mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada 

selama proses belajar mengajar berlangsung. Siswa juga terlihat antusias dalam 

belajar, menanggapi positif dorongan-dorongan yang diberikan guru, dan 

mempunyai semangat untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang telah 

diberikan oleh guru.  

Penelitian yang dilakukan oleh Liya Nalurita pada jurnal Pendidikan 

Matematika Volume 4 Nomor 1 Juni 2010 halaman: 51 dengan judul “Bahan Ajar 

Kesebangunan dan Simetri berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Menggunakan Macromedia Flash di Kelas 5 Sekolah Dasar”, menyimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa kelas V Qiblatain terdapat dalam kategori baik sekali 

dan kategori baik. Di mana siswa dengan kategori baik sekali sebanyak 14 orang 

dan siswa dalam kategori baik sebanyak 9 orang. Dilihat dari persentase hasil 

belajar siswa diperoleh 61% hasil belajar siswa berada dalam kategori baik sekali 

dan 39 % hasil belajar siswa berada dalam kategori baik. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Widatun pada jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Vol. 3 No. 10 Tahun 2014 dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning pada 

Pembelajaran Matematika di SD” menyimpulkan bahwa pendekatan CTL dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran luas daerah layang-

layang dan trapesium di Kelas V SDN 17 Pontianak Utara. Adapun kesimpulan 

penelitian ini sebagai berikut: (1) Hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat berdasarkan kemampuan guru menyusun RPP pada pada siklus I pada 

pertemuan 1 rata-rata skor yang diperoleh sebesar 2,97 yang berkategori cukup 

sedangkan pada pertemuan 2 sebesar 3.02 berkategori baik dan pada siklus ke II 

pertemuan 1 rata-rata skor yang diperoleh sebesar 3,08 yang berkategori baik 

sedangkan pertemuan 2 sebesar 3,19 berkategori baik. Terjadi peningkatan pada 

pertemuan 1 sebesar 0,11 dan pertemuan ke 2 sebesar 0,17. (2) Berdasarkan 

pengamatan guru pada tahap pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan 

CTL terjadi peningkatan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran diperoleh 

pada pada siklus I sebesar 2,75 yang berkategori cukup dan pertemuan 2 adalah 

sebesar 2,87 (kategori cukup) kinerja guru melaksanakan proses pembelajaran. 

Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 sebesar 3,20 yang berkategori baik 

pelaksanaan siklus II pertemuan 2 diperoleh nilai sebesar 3,29 (ketegori baik). 

Terjadi peningkatan pada pertemuan 1 sebesar 0,45 dan pertemuan ke 2 sebesar 

0,42. (3) Peningkatan hasil belajar siswa dengan pendekatan CTL pada 

pembelajaran luas daerah layang-layang dan trapesium di Kelas V SDN 17 

Pontianak Utara yaitu pada siklus I pertemuan 1 dapat dilihat nilai rata-rata kelas 
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71,52. Namun pada pertemuan kedua mengalami peningkatan walaupun tidak 

begitu signifikan yaitu menjadi 73,47. Setelah melakukan refleksi terhadap 

kekurangan-kekurangan yang dilakukan guru pada siklus kedua dapat dilihat hasil 

pembelajaran pada siklus kedua pertemuan pertama dengan nilai rata-rata kelas 

sebesar 76,73 dan pada siklus kedua dengan nilai rata-rata kelas sebesar 80,43. 

Terjadi peningkatan pada pertemuan 1 sebesar 5,21 dan pertemuan ke 2 sebesar 

6,96. 

Penelitian yang dilakukan oleh Much. Yunus pada Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Vol.3 No. 3 Tahun 2014 Halaman 8 dengan judul “Peningkatan 

Aktivitas Pembelajaran Matematika melalui Model Contextual Teaching and 

Learning di SD” menyimpulkan bahwa: 1) kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan model CTL di 

kelas III SDN 21 Sungai Kakap sangat memuaskan. Terbukti skor rata-rata pada 

siklus I diperoleh sebesar 2,98 dan pada siklus II diperoleh sebesar 3,95, 2) 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model CTL di kelas III SDN 21 Sungai Kakap sangat memuaskan. 

Terbukti skor rata-rata pada siklus I diperoleh sebesar 3,00 dan pada siklus II 

diperoleh sebesar 3,95, 3) pembelajaran matematika dengan model CTL dapat 

meningkatkan aktivitas fisik peserta didik kelas III SDN 21 Sungai Kakap secara 

signifikan. Terbukti nilai rata-rata siklus I yang muncul sebesar 59,38% dan pada 

siklus II meningkat menjadi 82,81%. Dengan demikian telah terjadi adanya 

peningkatan sebesar 23,43%, 4) pembelajaran matematika dengan model CTL 

dapat meningkatkan aktivitas mental peserta didik kelas III SDN 21 Sungai Kakap 
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secara signifikan. Terbukti nilai rata-rata siklus I yang muncul sebesar 41,97% 

dan pada siklus II meningkat menjadi 65,97%. Dengan demikian telah terjadi 

adanya peningkatan sebesar 24,00%, 4) pembelajaran matematika dengan model 

CTL dapat meningkatkan aktivitas emosional peserta didik kelas III SDN 16 

Segedong Pontianak secara signifikan. Terbukti nilai rata-rata siklus I yang 

muncul sebesar 59,03% dan pada siklus II meningkat menjadi 86,81%. Dengan 

demikian telah terjadi adanya peningkatan sebesar 27,78%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shawn M. Glynn dan Linda K. Winter pada 

Journal of Elementary Science Education Vol. 16 No. 2 (Fall 2004) halaman 61 

dengan judul “Contextual Teaching and Learning of Science in Elementary 

Schools menyimpulkan bahwa Contextual Teaching and Learning (CTL) 

mengintegrasikan penyelidikan, masalah dan pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran kooperatif, dan penilaian otentik. Studi kasus dilakukan pada 21 guru yang 

digunakan CTL untuk mengajarkan ilmu di sekolah dasar untuk beragam kelompok anak-

anak. Temuan menunjukkan bahwa kondisi yang dipupuk dengan pelaksanaan 

strategi CTL menimbulkan interaksi kolaboratif dengan siswa, tingkat tinggi 

aktivitas dalam pelajaran, koneksi ke konteks dunia nyata, dan integrasi konten 

ilmu dengan bidang isi dan keterampilan lainnya. Selain itu, strategi CTL yang 

terbaik diimplementasikan ketika guru mengajar dengan berbicara. Secara 

bersama-sama, temuan studi kasus ini mendukung pandangan bahwa pelaksanaan 

strategi CTL dapat membantu guru SD memenuhi tantangan yang dihadapi 

mereka ketika mengajar ilmu pengetahuan untuk anak-anak. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ji Yong Park dan Tippawan Nuntrakune 

pada Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 9 (3), 

halaman 256 dengan judul “A conceptual framework for the cultural integration 

of cooperative learning: A Thai primary mathematics education perspective” 

menyimpulkan bahwa pertama, temuan dalam penelitian ini mengkonfirmasi 

bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi matematika siswa 

Thailand. Kedua, hasil dari tim skor rata-rata, pra dan pasca-wawancara dengan 

guru dan kelas pengamatan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif di 

sekolah Thailand perlu dirancang dan dilaksanakan secara berbudaya dan strategis 

dari tahap awal (persiapan guru). Ketiga, kerangka konseptual untuk pembelajaran 

kooperatif di Thailand dapat diperpanjang untuk program pelatihan guru dan 

pengembangan strategi pembelajaran dalam pembelajaran kooperatif. Itu bisa 

memungkinkan guru dan siswa untuk menerapkan secara efektif pembelajaran 

kooperatif dalam matematika atau mungkin disiplin ilmu lainnya.  Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa budaya dapat mendukung daripada menghambat 

penerapan pembelajaran kooperatif. Sebagai inisiatif, penelitian memiliki 

keterbatasan tertentu: pertama, kondisi studi terbatas di pada jumlah peserta yang 

kecil, jangka waktu yang pendek, dan hanya 4 siswa di kelas matematika yang 

berpartisipasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fatma Merve Ulusoy dan Aysem Seda Onen 

pada Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education Vol. 10 No. 6 

Maret 2014 halaman 542 dengan judul “A Research on the Generative Learning Model 

Supported bu Context-Based Learning” menyimpulkan bahwa penelitian ini didasarkan 
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pada model pembelajaran generatif yang melibatkan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Menggunakan model pembelajaran generatif, kita diajarkan topik 

Halogen. Topik ini tercakup dalam kurikulum kelas 10 kimia menggunakan 

kegiatan yang dirancang sesuai dengan model pembelajaran generatif didukung 

oleh pembelajaran berbasis kontekstual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memastikan efek dari motivasi siswa terhadap pembelajaran kimia berbasis 

kontekstual, sikap mereka terhadap pelajaran kimia dan tingkat keberhasilan 

mereka dalam memahami konsep halogen yang diajarkan. Sampel penelitian 

terdiri dari 60 kelas 10 siswa di sebuah sekolah tinggi di Ankara, Turki. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan pretest - posttest dengan kelompok kontrol dari 

30 siswa dan kelompok perlakuan 30 siswa. Motivasi siswa pada Kontekstual 

Berbasis Skala Kimia, sikap terhadap Skala Kimia dan tes prestasi tentang 

Halogen digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini. Studi ini 

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar kimia dan sikap mereka terhadap kursus kimia serta 

meningkatkan prestasi mereka dalam ujian. 

Selain itu penelitian tentang metode Snowball Throwing yang dilakukan 

oleh I Gede Arta Januwardana (2014) dengan judul “  Pengaruh Metode Snowball 

Throwing Berbantuan Media Sederhana Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas V Sd Gugus 1 Kuta Badung” menyimpulkan bahwa berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara siswa yang 

dibelajarkan dengan metode snowball throwing berbantuan media sederhana 
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dengan siswa yang dibelajarkan pembelajaran konvensional pada siswa kelas V di 

SD Nomor 2 Kuta sebagai kelompok eksperimen dan SD No 5 Kuta sebagai 

kelompok kontrol, tahun ajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan oleh thitung 2,41 

> ttabel 2,000 dan di dukung oleh perbedaan skor rata-rata yang diperoleh antara 

siswa yang dibelajarkan dengan metode snowball throwing berbantuan media 

sederhana yaitu 75,22 yang berada pada kategori tinggi dan siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional yaitu 60,00 yang 

berada pada kategori sedang maka Ha diterima. Perbedaan hasil belajar tersebut 

diatas disebabkan karena didalam metode snowball throwing siswa secara aktif 

terlibat dalam proses pembelajaran, siswa yang menggali dan menemukan peroses 

pembelajaran bersama anggota kelompoknya masing-masing sehingga peroses 

pembelajaran mengarah kedalam situasi diskusi multi arah dimana materi yang 

telah dipelajari lebih terkesan dan lebih awet melekat dalam ingatan siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Dwi Novianti dan M. Syaichudin pada 

jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Vol. 10 No. 1-April 

2010 ISSN: 0854-7149 dengan judul “Pengembangan Media Komik Pembelajaran 

Matematika untuk Meningkatkan Pemahaman Bentuk Soal Cerita Bab Pecahan 

pada Siswa Kelas V SDN Ngembung” mengalami peningkatan setelah 

memanfaatkan Media Komik Pembelajaran Matematika. Berdasarkan uji coba 

kelompok besar diperoleh data kuantitatif berupa prosentase nilai sebesar 96,9% 

dan kemudian menghasilkan data kualitatif yang menyatakan bahwa produk 

media-media komik pembelajaran matematika berkategori sangat baik, yaitu 

sebagai alat bantu media pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan 
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pemahaman siswa terhadap soal cerita bab pecahan. Berdasarkan perhitungan 

dengan taraf signifikan 5%, db= 23-1=22 sehingga diperoleh ttabel 2,04 ternyata 

thitung lebih besar dari ttabel yaitu 5,56 > 2,04, hal ini menunjukkan bahwa hasil 

pemahaman siswa kelas V SDN Ngembung, Cerme-Gresik terhadap soal cerita 

bab pecahan telah mengalami peningkatan setelah memanfaatkan media komik 

pembelajaran matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Sastra Negara pada Jurnal Terampil 

Vol. 3 No. 3 Desember 2014 halaman 75 dengan judul “Penggunaan Komik 

sebagai Media Pembelajaran terhadap Upaya Meningkatkan Minat Matematika 

Siswa Sekolah Dasar (SD/MI)” menyimpulkan bahwa penggunaan media komik 

cukup dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga kesan negatif siswa 

terhadap pelajaran matematika yang sulit dan tidak menyenangkan bahkan sebagai 

momok dalam pembelajaran dapat dihilangkan berubah menjadi pelajaran 

matematika yang menyenangkan sehingga berakibat minat dan antusias belajar 

siswa menjadi meningkat yang akhirnya bermuara pada peningkatan hasil belajar 

matematika siswa. Penggunaan media komik ini juga dapat dipadukan pada 

model-model pembelajaran sebagai sentuhan atau pewarna dalam proses 

pembelajaran dan juga dapat diselingi dengan permainan matematika. Kita 

sebagai guru juga dapat menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dalam cerita 

tokoh-tokoh komik yang kita buat. 

Berdasarkan kajian empiris di atas, diketahui bahwa penerapan model CTL, 

metode Snowball Throwing, dan media komik dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yang meliputi keterampilan 
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guru, aktivitas siswa, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

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

digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan perbaikan pembelajaran 

matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan media 

komik di kelas IV SDN Petompon 02 Semarang. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian terdahulu adalah penelitian tersebut memadukan antara model 

CTL dengan metode Snowball Throwing dan media komik yang mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR  

Permasalahan operasi hitung pecahan yang terjadi pada siswa kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang terjadi karena guru mendominasi pembelajaran dan 

kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengkonstruk pengetahuan sendiri 

melalui diskusi kelompok maupun perseorangan, sehingga pemodelan tidak 

terlihat dalam pembelajaran. Selain itu guru belum memberi kesempatan bertanya 

pada siswa dan kurang diberi kesempatan untuk merefleksi pembelajaran yang 

telah dilakukan. Guru belum menerapkan penilaian otentik, hanya terfokus pada 

aspek kognitif. Siswa kurang terampil membuat dan menjawab pertanyaan dari 

teman yang lain. Guru kurang menggunakan media yang meningkatkan minat 

baca siswa serta media yang memudahkan siswa dalam memahami materi karena 

materi disajikan tanpa disertai gambar. Dari hasil analisis data pengambilan skor 

pada mata pelajaran Matematika materi operasi pecahan sebelum dilakukan 

tindakan sebanyak 31 siswa dari 42 siswa memiliki skor di bawah KKM yaitu 70, 

dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 15. Dari 7 soal yang dikerjakan siswa 
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sebagai data awal, terdiri dari 6 tipe soal yaitu C1 sampai C6. Dari tipe soal yang 

diberikan tersebut, 35% siswa belum mampu mengerjakan tipe soal C1, 67% 

siswa belum mampu mengerjakan tipe soal C2, 45% siswa belum mampu 

mnegerjakan tipe soal C3, 59% siswa belum mampu mengerjakan tipe soal C4, 

88% siswa belum mampu mengerjakan tipe soal C5, dan 100% siswa belum 

mampu mengerjakan tipe soal C6. Dengan kata lain persentase ketuntasan belajar 

klasikal siswa sebesar 26% dengan nilai rata-rata kelas . 

Tindakan yang diambil dalam penelitian ini adalah penerapan model CTL 

variasi Snowball Throwing berbantuan media komik. Penelitian ini diharapkan 

dapat memperbaiki permasalahan dalam pembelajaran matematika dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan, dimana indikator 

kualitas pembelajaran yang diteliti adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar. 
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Gambar 3.1 Bagan Kerangka Berpikir 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1) Penerapan  Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik 

dapat meningkatkan keterampilan guru  pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  

Kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang masih rendah, 

ditandai dengan: 

Kondisi Awal Pembelajaran: 

1) Guru mendominasi pembelajaran. 

2) Siswa kurang diberi kesempatan mengkonstruk pengetahuan sendiri. 

3) Guru belum memberi kesempatan bertanya pada siswa 

4) Guru belum menerapkan penilian otentik 

5) Siswa kurang terampil membuat dan menjawab pertanyaan dari teman yang lain. 

6) Guru belum menggunakan media yang memudahkan siswa memahami materi. 

Tindakan: 

Penerapan Model CTL berbantuan media komik pada pembelajaran matematika dengan 

langkah-langkah 

Kondisi Akhir Pembelajaran: 

1) Guru mendominasi pembelajaran. 

2) Siswa kurang diberi kesempatan mengkonstruk pengetahuan sendiri. 

3) Guru belum memberi kesempatan bertanya pada siswa 

4) Guru belum menerapkan penilian otentik 

5) Siswa kurang terampil membuat dan menjawab pertanyaan dari teman yang lain. 

6) Guru belum menggunakan media yang memudahkan siswa memahami materi. 

 

Kualitas Pembelajaran 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran Matematika akan meningkat 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika akan meningkat 

c. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran Matematika akan meningkat 

d. Kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran Matematika akan meningkat 

e. Kualitas media  pembelajaran dalam pembelajaran Matematika akan meningkat 

f. Hasil belajar dalam pembelajaran Matematika akan meningkat 
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2) Penerapan  Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik 

dapat meningkatkan aktivitas siswa  pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang.  

3) Penerapan  Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik 

dapat meningkatkan kualitas iklim pembelajaran  pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  

4) Penerapan  Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik 

dapat meningkatkan kualitas materi pembelajaran  pada siswa kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang.  

5) Penerapan  Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik 

dapat meningkatkan kualitas media pembelajaran  pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang.  

6) Penerapan  Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik 

dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subyek Penelitian  

Subjek penelitian adalah guru kelas IVA dan siswa kelas IVA sebanyak 42 

siswa, yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 22 orang siswa perempuan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Petompon 02 Semarang. Untuk memudahkan 

pengamatan dipilih 10 siswa yang melakukan banyak kesalahan pada saat 

pembelajaran. Hal tersebut didukung pendapat Sukayati (2008:57-58) yang 

mengemukakan bahwa subjek penelitian tindakan kelas dapat difokuskan pada 

siswa yang berdasarkan data awal banyak melakukan kesalahan saat dalam 

mengerjakan tes atau soal evaluasi. 

3.2 Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Tindakan :  

Model Contextual Teaching And Learning (CTL) Variasi Snowball Throwing 

Berbantuan Media Komik. 

b. Variabel masalah: 

1) Keterampilan guru kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang dalam 

pembelajaran Matematikamateri pecahan melalui model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing berbantuan 

media komik.  

2) Aktivitas siswa kelas kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang dalam 

pembelajaran  Matematika  materi pecahan melalui model Contextual 
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Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing berbantuan 

media komik.  

3) Iklim pembelajaran kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang dalam 

pembelajaran  Matematika  materi pecahan melalui model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing berbantuan 

media komik. 

4) Kualitas materi pembelajaran kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang 

dalam pembelajaran  Matematika  materi pecahan melalui model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik. 

5) Kualitas media pembelajaran kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang 

dalam pembelajaran  Matematika  materi pecahan melalui model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik. 

6) Hasil belajar kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang dalam 

pembelajaran  Matematika materi pecahan melalui model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing berbantuan 

media komik. 

3.3 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas  

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan sebagai berikut:  
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3.3.1 Tahap perencanaa (planning)  

Menurut Arikunto, (2006: 17) dalam tahap ini dijelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

PTK dilakukan secara berpasangan atau kolaborasi. Pihak pertama melakukan 

tindakan dan pihak kedua yang mengamati proses jalannya tindakan. Dalam tahap 

perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi masalah dan menetapkan alternatif pemecahan masalah  

b. Memilih model pembelajaran yang sesuai dan diterapkan dalam penelitian  

c. Menentukan kompetensi inti, kompetensi dasar dan menetapkan indikator  

d. Membuat dan menyiapkan materi pembelajaran Matematika kelas IVA.  

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan indikator 

yang ditetapkan.  

f. Memilih dan menetapkan media yang sesuai dengan pembelajaran 

Matematika. 

g. Mempersiapkan lembar observasi untuk pelaksanaan penelitian.  

h. Mempersiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis 

serta catatan lapangan selama pembelajaran melalui model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing berbantuan media 

komik. 

3.3.2 Tahap pelaksanaan (acting)  

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, 

yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2010:18). Penelitian ini 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 
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yaitu dengan melaksanakan pembelajaran melalui model Contextual Teaching and 

Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan media komik. Dalam 

pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus, yaitu siklus pertama, siklus 

kedua dan siklus ketiga. Masing-masing siklus dilaksanakan dua kali pertemuan. 

3.3.3 Tahap pengamatan (observing)  

Menurut Arikunto (2006:19), tahap pengamatan berjalan bersamaan dengan 

saat pelaksanaan tindakan. Kegiatan pengamatan dilakukan oleh pengamat atau 

observer. Menurut Muslich (2010:58), observasi tindakan kelas berfungsi untuk 

mendokumentasikan pengaruh dan prosesnya. Observasi dilakukan secara 

kolaboratif dengan guru kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang dengan tujuan 

untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa ketika pembelajaran 

Matematika berlangsung. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik siswa agar peneliti bisa mengetahui langkah yang dapat dilakukan 

saat melakukan penelitian. 

3.3.4 Refleksi (reflecting)  

Menurut Arikunto (2010:19), refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat 

tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, 

kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi 

rancangan tindakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa refleksi adalah suatu proses 

dalam perenungan tentang kegiatan yang pernah dilaksanakan untuk selanjutnya 

dilakukan perbaikan. Setelah mengkaji pembelajaran Matematika di kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang melalui keterampilan guru dan aktivitas siswa 
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dalam pembelajaran, apakah sudah termasuk efektif atau belum, melihat 

ketercapaian indikator, peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus penelitian selanjutnya. 

 

Gambar 3.2 Model Penelitian Tindakan Kelas oleh Hopkins 

3.4 Siklus Penelitian  

3.4.1 Siklus Pertama  

3.4.1.1 Perencanaan  

1) Tujuan perbaikan pada siklus I adalah untuk meningkatkan kualitas yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, kualias iklim pembelajaran, 

kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran Matematika siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang. 

2) Skenario perbaikan dengan menerapkan model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan media komik. 
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3) Kegiatan tahap persiapan meliputi: 

a. Menyusun RPP  

b. Mempersiapkan sumber dan model pembelajaran yaitu Contextual 

Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan 

media komik dan buku referensi Matematika kelas IVA SD  

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar kerja siswa.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktifitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan  

kualitas media pembelajaran. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

1) Kegiatan Awal  

a) Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing,  

b) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

c) Guru menyiapkan fisik dan psikhis siswa dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.  

2) Kegiatan inti  

a) Guru menyiapkan dan membagikan komik kepada siswa. 

b) Siswa mengkonstruk konsep melalui komik yang dibagikan. 

c) Siswa melakukan penemuan terhadap masalah pada komik. 

d) Guru bertanya tentang masalah yang ada pada komik. 
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e) Siswa berdiskusi dengan membentuk kelompok beranggotakan 7 orang 

tiap kelompok. 

f) Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

g) Siswa melakukan kegiatan Snowball throwing. 

h) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. 

i) Siswa mengerjakan evaluasi. 

3) Kegiatan akhir  

a) Guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah disampaikan. 

b) Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran selanjutnya. 

c) Guru memberikan PR untuk siswa. 

d) Guru memberikan motivasi agar anak lebih giat belajar. 

3.4.1.3 Observasi  

 Peneliti melakukan tindakan sedangkan kolabolator mengamati segala 

kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

Matematika materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dengan media komik.  

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa pada saat pembelajaran 

Matematika materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan 

media komik.  

3) Melakukan pengamatan iklim pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual 
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Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan 

media komik.  

4) Melakukan pengamatan kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan 

media komik.  

5) Melakukan pengamatan kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan 

media komik.  

6) Melihat hasil belajar dalam pembelajaran Matematika materi pecahan 

melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

metode Snowball Throwing berbantuan media komik.  

3.4.1.4 Refleksi  

1. Keterampilan Guru 

a. Kekurangan pada siklus I dan penyebabnya 

Kekurangan keterampilan guru pada siklus I antara lain pada indikator 

mengkonstruksikan pemahaman konsep melalui komik (keterampilan 

pembelajaran perseorangan), membimbing siswa dalam masyarakat 

belajar (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil), dan 

melakukan penguatan (keterampilan memberikan penguatan). Ketiga 

indikator tersebut mendapatkan skor kurang dari 3. Hal tersebut karena 

guru belum menguasai cara mengkonstruk pemahaman siswa dengan 
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benar, guru belum memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok 

ketika berdiskusi, dan guru kurang melakukan penguatan secara 

nonverbal yang biasanya berupa tepuk tangan, acungan jempol, dan 

sentuhan. 

b. Kelebihan pada siklus I dan penyebabnya 

Kelebihan keterampilan guru pada siklus I adalah pada indikator 

melaksanakan kegiatan membuka pelajaran (keterampilan membuka 

pembelajaran), mengecek pemahaman siswa dengan bertanya 

(keterampilan bertanya), mengadakan variasi dengan melakukan 

permainan Snowball Throwing (keterampilan mengadakan variasi), dan 

melakukan kegiatan penutup (keterampilan menutup pembelajaran. 

Keempat indikator tersebut memperoleh skor diatas 3. Hal ini 

dikarenakan guru mampu menarik perhatian siswa ketika pembelajaran, 

guru mampu mengarahkan siswa dalam menjawab pertanyaan, dan 

mampu membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

c. Solusi perbaikan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan keterampilan dalam mengkonstruksikan pemahaman 

konsep melalui komik (keterampilan pembelajaran perseorangan). 

2) Meningkatkan keterampilan membimbing siswa dalam masyarakat 

belajar (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) dengan 

cara memberikan perhatian pada kelompok secara merata. 
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3) Meningkatkan keterampilan memberikan penguatan (keterampilan 

memberikan penguatan) dengan cara memberikan penguatan bukan 

hanya secara verbal namun juga non verbal. 

2. Aktivitas Siswa 

a. Kekurangan pada siklus I dan penyebabnya 

Kekurangan aktivitas siswa pada siklus I adalah pada indikator 

menyimak komik yang dibagikan, mengkonstruksikan komik yang 

dibaca, melakukan penemuan terhadap masalah yang ada pada komik, 

menjawab pertanyaan guru, mendiskusikan masalah melalui masyarakat 

belajar, bermain Snowball Throwing, menanyakan materi yang belum 

dipahami. Ketujuh indikator tersebut mendapat skor kurang dari 3. Hal 

tersebut karena siswa kurang memperhatikan arahan dari guru, siswa 

kurang fokus dalam pembelajaran, dan siswa kurang berani mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. 

b. Kelebihan pada siklus I dan penyebabnya 

Kelebihan aktivitas siswa pada siklus I adalah pada indikator 

mengerjakan permasalahan lain. Indikator tersebut mendapat skor lebih 

dari 3 karena siswa telah mampu mengerjakan soal evaluasi dengan teliti 

dan percaya diri serta mampu memecahkan permasalahan yang diberikan 

guru.  

c. Solusi perbaikan adalah sebagai berikut: 
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1) Meningkatkan kemampuan siswa menyimak komik yang dibagikan 

dengan cara guru menyajikan komik yang lebih menarik melalui 

tampilan gambar,  

2) Meningkatkan kemampuan siswa mengkonstruksikan komik yang 

dibaca dengan cara memperjelas melalui contoh yang dicantumkan 

dalam komik sehingga siswa lebih mudah memahami,  

3) Meningkatkan kemampuan siswa melakukan penemuan terhadap 

masalah yang ada pada komik dengan cara guru lebih mengarahkan 

dan membimbing siswa dalam melakukan penemuan,  

4) Meningkatkan kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru dengan 

memberikan pertanyaan bantuan sehingga jawaban siswa lebih 

terarah,  

5) Meningkatkan kemampuan siswa mendiskusikan masalah melalui 

masyarakat belajar dengan memberikan reward berupa nilai 

tambahan bagi kelompok yang terbaik dalam menampilkan dan 

melakukan diskusi,  

6) Meningkatkan kemampuan siswa dalam permainan Snowball 

Throwing dengan menerapkan aturan-aturan dan membuat 

kesepakatan bersama agar permainan lebih kondusif,  

7) Meningkatkan kemampuan siswa menanyakan materi yang belum 

dipahami dengan cara guru memberikan stimulus-stimulus yang 

menimbulkan rasa ingin tahu siswa.  

3) Kualitas Iklim Pembelajaran 
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a. Kekurangan pada siklus I dan penyebabnya 

Kekurangan kualitas iklim pembelajaran pada siklus I adalah pada 

indikator penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran. Hal tersebut 

karena guru kurang memberikan teguran yang tegas pada siswa yang 

melakukan pelanggaran guru belum membagi perhatian baik secara 

visual maupun verbal.  

b. Kelebihan pada siklus I dan penyebabnya 

Kelebihan kualitas iklim pembelajaran pada siklus I ini adalah pada 

indikator iklim belajar yang kondusif atau optimal berkaitan dengan 

pengaturan orang atau barang. Guru telah mengatur tempat duduk sesuai 

dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan kelas yang bersih dan 

terang, alat peraga yang menarik serta terjalinnya keakraban antara guru 

dengan siswa. 

c. Solusi perbaikan adalah sebagai berikut: 

Guru harus mampu menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran 

dengan cara menunjukkan sikap tanggap kepada siswa, membagi 

perhatian secara visual maupun verbal, memberi petunjuk, teguran, dan 

penguatan ketika diperlukan. 

4) Kualitas Materi Pembelajaran 

a. Kekurangan pada siklus I dan penyebabnya 

Kekurangan kualitas materi pembelajaran pada siklus I adalah pada 

indikator kesesuaian materi dalam pembelajaran dan penyajian materi. 

Kedua indikator tersebut mendapatkan skor kurang dari 3. Hal tersebut 
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karena guru belum membatasi ruang lingkup materi yang akan 

diajarkan dan belum adanya keseimbangan antara keluasan dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia.  

b. Kelebihan pada siklus I dan penyebabnya 

Kelebihan kualitas materi pembelajaran pada siklus I belum terlihat 

karena kedua indikator belum mendapatkan skor lebih dari 3. 

c. Solusi perbaikan adalah sebagai berikut: 

1) Guru harus mampu menyesuaikan materi dalam pembelajaran 

dengan cara membatasi ruang lingkup materi yang akan diajarkan 

2) Guru harus mampu menyajikan materi dengan cara 

menyeimbangkan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia. 

5) Kualitas Media Pembelajaran 

a. Kekurangan pada siklus I dan penyebabnya 

Kekurangan kualitas media pembelajaran pada siklus I tidak ditemukan 

karena kedua indikator mendapatkan skor lebih dari3. 

b. Kelebihan pada siklus I dan penyebabnya 

Kelebihan kualitas media pembelajaran pada siklus I adalah pada 

indikator pemilihan media pembelajaran yang sesuai dan memperlancar 

proses belajar siswa. Hal tersebut karena media sesuai dengantujuan 

pembelajaran, media dapat membantu pemahaman siswa, mudah 

didapatkan, sesuai dengan taraf berfikir siswa, memperjelas pesan agar 
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tidak terlalu verbal, menimbulkan persepsi yang sama, dan mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra. 

c. Solusi perbaikan adalah sebagai berikut: 

Solusi untuk kualitas media pembelajaran pada siklus I adalah perlu 

dipertahankan pada siklus II agar tidak terjadi penurunan. 

3.4.2 Siklus Kedua 

3.4.2.1 Perencanaan  

1. tujuan perbaikan pada siklus II yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Matematika kelas IVA yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, kualitas iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, 

kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Diharapkan dengan 

meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa, kualitas iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Skenario perbaikan dengan menerapkan model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan media komik. 

3. Kegiatan perbaikan: 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. 

Dalam tahap ini meliputi: 

1) Menyusun RPP  
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2) Mempersiapkan sumber dan model pembelajaran yaitu Contextual 

Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan 

media komik dan buku referensi Matematika kelas IVA SD  

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar kerja siswa.  

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktifitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan  

kualitas media pembelajaran. 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

1) Kegiatan Awal  

a) Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing,  

b) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

c) Guru menyiapkan fisik dan psikhis siswa dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.  

2) Kegiatan inti  

a. Guru menyiapkan dan membagikan komik kepada siswa. 

b. Siswa mengkonstruk konsep melalui komik yang dibagikan. 

c. Siswa melakukan penemuan terhadap masalah pada komik. 

d. Guru bertanya tentang masalah yang ada pada komik. 

e. Siswa berdiskusi dengan membentuk kelompok beranggotakan 7 orang 

tiap kelompok. 

f. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 
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g. Siswa melakukan kegiatan Snowball throwing. 

h. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. 

i. Siswa mengerjakan evaluasi. 

3) Kegiatan akhir  

a) Guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah disampaikan. 

b) Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran selanjutnya. 

c) Guru memberikan PR untuk siswa. 

d) Guru memberikan motivasi agar anak lebih giat belajar. 

3.4.2.3 Observasi  

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran Matematika 

materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL)dengan media komik.  

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa pada saat pembelajaran Matematika 

materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan media komik.  

3) Melakukan pengamatan iklim pembelajaran dalam pembelajaran Matematika 

materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan media komik.  

4) Melakukan pengamatan kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan media 

komik.  
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5) Melakukan pengamatan kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika materi pecahan melalui model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing berbantuan media 

komik.  

6) Melihat hasil belajar dalam pembelajaran Matematika materi pecahan melalui 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) metode 

Snowball Throwing berbantuan media komik.  

3.4.2.4 Refleksi  

1. Dalam pembelajaran siklus II sudah sesuai dengan sintak pembelajaran 

Matematika melalui CTLvariasi Snowball Throwing berbantua media komik. 

2. Keterampilan guru, aktivitas siswa, kualitas iklim pembelajaran, kualitas 

media pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan hasil belajar siswa 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga 

penelitian ini dihentikan pada siklus II. 

3.5.1 Sumber Data  

1) Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematis selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, hasil 

evaluasi dan hasil wawancara guru. 

2) Guru  

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran. 

3) Data dokumen  
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Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan. 

4) Catatan lapangan  

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data aktivitas siswa, aktivitas guru dan keterampilan 

siswa dalam menulis permulaan.  

 

3.5.2 Jenis Data  

Herrhyanto (2008:1.3) membagi data menjadi dua bagian, salah satunya 

adalah data menurut sifatnya yang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. 

a. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data ini diwujudkan 

dengan skor pada tiap instrumen keterampilan guru,  aktivitas siswa, kualitas 

iklim pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika materi pecahan melalui 

CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Media Komik pada siswa kelas IVA 

SDN Petompon 02 Semarang. 

b. Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Data ini 

diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan 

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

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan catatan lapangan pada 

pembelajaran Matematika materi pecahan melalui model Contextual Teaching 
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and Learning (CTL) variasi Snowball Throwing berbantuan media komik. Data 

kualitatif pada penelitian ini berupa kategori pada skor yang diperoleh dalam 

instrumen lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, kualitas iklim 

pembelajaran, kualitas materi pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa teknik, yaitu 

tes, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Adapun dari teknik tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut:  

3.5.3.1  Tes  

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan 

yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan 

tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5). Kegunaan tes dalam penelitian 

ini adalah untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi yang 

dipelajari pada pembelajaran Matematika. 

3.5.3.2 Observasi  

Menurut Arikunto (2010:127), observasi adalah kegiatan pengamatan 

(pengumpulan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai 

sasaran.  

3.5.3.3 Catatan lapangan  

Menurut Muslich (2011:60), teknik ini mencakup kesan dan penafsiran 

subjektif. Deskripsi boleh mencakup rujukan atau pendapat, misalnya materi 

pelajaran yang menarik siswa, tindakan guru yang kurang terkontrol, kecerobohan 
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guru, tindakan siswa yang kurang diperhatikan guru, pemakaian media yang 

kurang semestinya, perilaku siswa tertentu yang mengganggu situasi kelas, dan 

sebagainya.  

3.5.3.4 Dokumentasi  

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang berupa foto dan perekam 

video. Foto berguna untuk merekam peristiwa penting, misalnya aspek kegiatan 

kelas atau untuk mendukung bentuk rekaman lain. Selain foto, juga digunakan 

perekam video. Akan lebih baik jika rekamannya pendek karena pemutaran ulang 

akan memakan waktu. (Muslich, 2011:64).  

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif 

dan teknik analisis data kualitatif. Adapun dari teknik tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut.  

3.6.1 Teknik Analisis Kuantitatif  

Data kuantitatif (Herrhyanto, 2008:1.3) adalah data yang berbentuk bilangan. 

Data ini digunakan untuk menganalisis skor pada keterampilan guru, aktivitas 

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

pembelajaran, dan hasil belajar yaitu dari ranah kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rata-rata. 

Menurut Aqib (2014:40-41), peneliti menjumlahkan semua nilai siswa kemudian 

membagi dengan jumlah siswa di kelas tersebut. Rumus untuk memperoleh nilai 

rata-rata adalah dengan cara sebagai berikut: 

X = 
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Keterangan : 

X = nilai rata-rata  

ΣX = jumlah semua nilai siswa  

ΣN = jumlah siswa  

Selanjutnya peneliti menyajikan data nilai rata-rata hasil belajar siswa dalam 

bentuk persentase. Rumus persentase (p) tersebut adalah sebagai berikut: 

P = 
                       

      
 x 100% 

(Aqib,2014:40-41)  

Setelah mendapatkan persentase hasil belajar siswa, peneliti memerlukan 

kriteria untuk menyatakan tingkat keberhasilan siswa dalam %. Hasil perhitungan 

yang didapat dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran 

Matematika yang ada di kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang yaitu 66. 

Pengelompokan hasil belajar siswa mencakup dua kategori yaitu tuntas dan tidak 

tuntas. 

Langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Mean  

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-

rata dari kelompok tersebut. Rata-rata atau mean ini didapat dengan 

menjumlahkan data seluruh individu yang ada pada kelompok tersebut. Hal ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

  ̅  
  

  
        (Aqib,2014:40) 

Keterangan:  

 ̅ = nilai rata-rata 
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∑x   = jumlah nilai semua siswa 

∑N  = jumlah siswa 

Untuk menghitung mean pada data kelompok dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

     
      

   
         

Keterangan : 

Me = Mean  

Σfi = Jumlah data 

fi xi = produk perkalian antar fi pada tiap interval data dengan tanda kelas (xi). 

Tanda kelas (xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval 

data. 

2) Menentukan ketuntasan belajar 

Ketuntasan belajar siswa dapat dilihat dari ketuntasan belajar secara individu 

maupun klasikal. Untuk menentukan ketuntasan belajar individu setiap siswa 

digunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran matematika di 

SDN Petompon 02 Semarang, yaitu sebesar 66. Ketuntasan klasikal yang 

ditetapkan adalah sebesar 80%. 

Hal ini didasarkan pada pendapat Djamarah dan Zain (2013:107) yang 

mengemukakan bahwa tingkat keberhasilan baik sekali/optimal diperoleh apabila 

sebagian besar (76% sampai 99%) siswa menguasai bahan pelajaran yang 

diajarkan. Untuk menentukan ketuntasan belajar klasikal dapat digunakan rumus 

sebagai berikut: 
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𝑝 = 
                           

      
         (Aqib, 2014:41) 

Keterangan : 

p = persentase ketuntasan belajar 

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan ketuntasan belajar 

siswa secara individu maupun klasikal dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

KKM Mata Pelajaran Matematika SDN Petompon 02 Semarang 

Kriteria Ketuntasan 

Klasikal (Sumber: 

Djamarah dan Zain 

(2013:107)) 

Kriteria Ketuntasan Individu 

(sumber: KKM Mata Pelajaran 

Matematika SDN Petompon 02 Semarang) 

Kualifikasi 

     ≥ 66 Tuntas 

     < 66 Tidak Tuntas 

 

3.6.2 Teknik Analisis Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran serta hasil 

catatan lapangan dan hasil dokumentasi dalam pembelajaran Matematika materi 

pecahan model Contextual Teaching and Learning (CTL) variasi Snowball 

Throwing berbantuan media komik dianalisis dengan mengorganisasikan, 

mengklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kategori pada 

instrumen keterampilan guru, aktifitas siswa, iklim pembelajaran, materi 
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pembelajaran, dan media pembelajaran dianalisis berdasarkan katagori sangat 

baik, baik, cukup, dan kurang dengan analisis deskriptif kualitatif dengan cara 

diorganisasikan, diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus 

analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Adapun cara untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor menurut 

Poerwanti (2008:6.9), langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

1) Menentukan skor maksimal (m) 

2) Menentukan skor minimal (k) 

3) Menentukan jumlah kelas interval/klasifikasi/kategori (sangat baik, baik, 

cukup, kurang). 

4) Menentukan jarak interval dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

i = 
                            

               
  (Widoyoko, 2013: 110) 

Keterangan : 

i : jarak interval 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan-tingkatan nilai pada keterampilan 

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

pembelajaran sebagai berikut:  

1) Keterampilan mengajar guru 

Pada penelitian ini terdapat 7 indikator keterampilan guru. Skor maksimal 28 

dan skor minimal 0 dengan jumlah interval, sehingga diperoleh:  

i = 
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i = 
    

 
 

i = 7 

Dari perhitungan di atas maka tabel skor keterampilan guru adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

21 < skor  ≤28 Sangat Baik 

14 < skor ≤ 21 Baik 

7 < skor ≤ 14 Cukup 

0 < skor ≤ 7 Kurang 

2) Aktivitas siswa 

Pada penelitian ini terdapat 8 indikator aktivitas siswa. Skor maksimal 36 dan 

skor minimal 0 dengan jumlah interval, sehingga diperoleh:  

i = 
                            

               
  

i = 
    

 
 

i = 8 

Dari perhitungan di atas maka tabel skor aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

24 < skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 < skor ≤ 24 Baik 

8 < skor ≤ 16 Cukup 

0 < skor ≤ 8 Kurang 

3) Iklim Pembelajaran 

Pada penelitian ini terdapat 2 indikator iklim pembelajaran. Skor maksimal 8 

dan skor minimal 0 dengan jumlah interval, sehingga diperoleh:  

i = 
                            

               
  

i = 
   

 
 

i = 2 

Dari perhitungan di atas maka tabel skor iklim pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kualitas Iklim Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 < skor ≤ 8 Sangat Baik 

4 < skor ≤ 6 Baik 

2 < skor ≤ 4 Cukup 

0 < skor ≤ 2 Kurang 

4) Materi Pembelajaran 

Pada penelitian ini terdapat 2 indikator materi pembelajaran. Skor maksimal 8 

dan skor minimal 0 dengan jumlah interval, sehingga diperoleh:  
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i = 
                            

               
  

i = 
   

 
 

i = 2 

Dari perhitungan di atas maka tabel skor materi pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 Tabel Kriteria Penilian Kualitas Materi Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik 

4 ≤ skor < 6 Baik 

2 ≤ skor < 4 Cukup 

0 ≤ skor < 2 Kurang 

 

5) Media Pembelajaran 

Pada penelitian ini terdapat 2 indikator media pembelajaran. Skor maksimal 8 

dan skor minimal 0 dengan jumlah interval, sehingga diperoleh:  

i = 
                            

               
  

i = 
   

 
 

i = 2 

Dari perhitungan di atas maka tabel skor media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik 

4 ≤ skor < 6 Baik 

2 ≤ skor < 4 Cukup 

0 ≤ skor < 2 Kurang 

3.7 Indikator Keberhasilan  

Pembelajaran Matematika melalui Contextual Teaching and Learning (CTL) 

metode Snowball Throwing berbantuan media komik dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas IVA SDN Petompon 02 Semarang dengan indikator sebagai 

berikut:  

a. Keterampilan guru dalam Pembelajaran Matematika materi pecahan melalui 

model Contextual Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing 

berbantuan media komik meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

yaitu 16 < skor ≤ 24.  

b. Aktivitas siswa dalam Pembelajaran Matematika materi pecahan melalui 

model Contextual Teaching and Learning (CTL) metode Snowball Throwing 

berbantuan media komik meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

yaitu 16 < skor ≤ 24.  

c. Kualitas Iklim pembelajaran dalam Pembelajaran Matematika materi pecahan 

melalui model Contextual Teaching and Learning (CTL) metode Snowball 

Throwing berbantuan media komik meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik yaitu 4 < skor ≤ 6.  
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d. Kualitas materi pembelajaran dalam Pembelajaran Matematika materi 

pecahan melalui model Contextual Teaching and Learning (CTL) metode 

Snowball Throwing berbantuan media komik meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik yaitu 4 < skor ≤ 6.  

e. Kualitas media pembelajaran dalam Pembelajaran Matematika materi 

pecahan melalui model Contextual Teaching and Learning (CTL) metode 

Snowball Throwing berbantuan media komik meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik yaitu 4 < skor ≤ 6. 

f. Meningkatnya hasil belajar siswa secara klasikal ≥ 80%, dengan ketuntasan 

belajar 66. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Setelah dilakukan penelitian dalam pembelajaran matematika tentang 

pecahan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning  variasi Snowball Throwing berbantuan komik  dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas IVA SDN Petompon 02 

Semarang. Peningkatan kualitas pembelajaran tersebut ditandai dengan adanya 

peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang. 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan komik 

meningkat. Pada siklus I menunjukan jumlah skor rata-rata seluruh indikator 

pada siklus I adalah 23 dengan kriteria baik (B). Pada siklus II jumlah skor 

rata-rata seluruh indikator keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat 

menjadi 29 dengan kriteria sangat baik (A). 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan komik siklus I 

jumlah skor rata-rata seluruh indikator yaitu 16,3 dengan cukup (C). 

Sedangkan, pada siklus II jumlah skor rata-rata seluruh indikator yaitu 29,5 

dengan kriteria sangat baik (A).  
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3) Kualitas iklim pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan komik mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II, yaitu jumlah skor rata-rata 6 dengan 

kriteria sangat baik (A) meningkat menjadi 8 dengan kriteria sangat baik (A).  

4) Kualitas materi pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan komik pada siklus I adalah 5 

dengan kriteria baik (B) yang kemudian meningkat pada siklus II menjadi 8 

dengan kriteria sangat baik (A).  

5) Kualitas media pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan komik siklus I adalah 8 

dengan kriteria sangat baik (B) dan masih dipertahankan 8 dengan kriteria 

sangat baik (A). 

6) Hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan komik, 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebanyak 69% , pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 86% dan telah mencapai ketuntasan belajar 

klasikal yang telah ditetapkan yaitu 80%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan 

komik dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim belajar, 

kualitas materi pembelajaran, media pembelajaran dan hasil belajar berupa 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama penelitian yang telah dilakukan, 

maka saran yang diberikan peneliti adalah: 

1) Guru hendaknya menampilkan contoh-contoh masalah yang bervariasi dan 

kontekstual untuk mengawali pembelajaran sehingga siswa dapat belajar 

melalui proses penyelesaian berbagai masalah tersebut. 

2) Guru sebaiknya mengadakan variasi dalam penggunaan model, metode, dan 

media pembelajaran agar siswa semakin tertarik dan memiliki motivasi 

belajar. 

3) Guru seharusnya mampu menciptakan iklim pemebalajaran yang nyaman 

bagi siswa baik berupa penataan kelas maupun pengkondisian siswa. 

4) Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan asesmen untuk ranah afektif dan 

psikomotorik menggunakan instrumen yang relevan karena dalam penelitian 

ini belum meneliti hal tersebut. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN 
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No  Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Pengumpulan Data 

Teknik Instrumen 

1 Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan media 

komik 

 

    

1. Melaksanakan kegiatan 

membuka pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

2. Mengkonstruksikan pemahaman 

konsep melalui komik 

(keterampilan pembelajaran 

perseorangan) 

3. Mengecek pemahaman siswa 

dengan bertanya (keterampilan 

bertanya) 

4. Membimbing siswa dalam 

masyarakat belajar (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 

kecil, keterampilan mengelola 

kelas) 

5. Melakukan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

6. Mengadakan variasi dengan 

melakukan permainan snowball 

throwing (Keterampilan 

mengadakan variasi) 

7. Melakukan kegiatan penutup. 

(Keterampilan menutup 

pembelajaran) 

1. Guru 

2. Catatan 

lapangan 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumenta

si 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 

2 Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan media 

komik 

 

1. Menyimak komik yang 

dibagikan  (visual activities, , 

emotional activities) 

2. Mengkonstruksikan komik yang 

dibaca (oral activities, listening 

activities, motor activities) 

3. Melakukan penemuan terhadap 

masalah yang ada pada komik 

(oral activities, mental activities, 

emotional activities ) 

4. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru ( oral activities, 

mental activities, emotional 

activities) 

5. Mendiskusikan masalah melalui 

masyarakat belajar (oral 

activities, mental activities, 

activities, writing activities) 

6. Bermain Snowball throwing 

(emotional activities, visual 

activities, motor activities, 

writing activities) 

7. Mengerjakan permasalahan lain 

(mental activities, writing 

activities, emotional activities) 

1. Siswa 

2. Catatan 

lapangan 

 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. 

Dokumentasi 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 
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3 Iklim 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan media 

komik 

1. Iklim belajar yang kondusif atau 

optimal berkaitan dengan 

pengaturan orang atau barang 

2. Penciptaan dan pemeliharaan 

iklim pembelajaran 

1. Guru 

2. Siswa 

3. Catatan 

lapangan 

 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. 

Dokumentasi 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

3. Foto 

4 Kualitas materi 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan media 

komik 

1. Kesesuaian materi dalam 

pembelajaran 

2. Penyajian Materi 

 

1. Guru  

 

1. Observasi 

2. Catatan 

lapangan 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

5 Kualitas media 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan media 

komik 

1. Pemilihan media pembelajaran 

yang sesuai 

2. Memperlancar proses belajar siswa 

1. Guru  

 

1. Observasi 

2. 

Dokumentasi 

 

1. Lembar 

Observasi 

2. Foto 

6 Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

matematika 

melalui CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan media 

komik 

 (ranah kognitif) 

Hasil belajar siswa pada domain 

kognitif 

1. Siswa  

 

1. Tes Teknik: tes 

Instrumen : 

Lembar 

evaluasi 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI CTL 

VARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN MEDIA KOMIK 

Perilaku Pembelajaran 

Guru 

(Depdiknas, 2004) 

Keterampilan 

Guru (Rusman: 

2013) 

Langkah Model CTL Variasi 

Snowball Throwing 

Berbantuan Media Komik 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing 

Berbantuan Media 

Komik 

Deskriptor 

1. Membangun persepsi 

dan sikap positif 

siswa terhadap 

belajar. 

2. Menguasai disiplin 

ilmu, serta mampu 

memilih, menata, 

mengemas dan 

merepresentasikan 

materi sesuai 

kebutuhan siswa. 

3. Memahami keunikan 

setiap siswa dengan 

segenap kelebihan, 

kekurangan dan 

kebutuhannya. 

4. Menguasai 

1. Keterampilan 

membuka 

pembelajaran; 

2. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

3. Keterampilan 

bertanya 

4. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil. 

5. Keterampilan 

memberikan 

penguatan;  

6. Keterampilan 

A. Guru menyiapkan dan 

membagikan komik kepada 

siswa. (Tahap Persiapan) 

1. Melaksanakan 

kegiatan 

membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan apersepsi 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

d. Memberikan motivasi  

B. Siswa mengkonstruk 

konsep melalui komik yang 

dibagikan. 

(Konstruktivisme) 

2. Mengkonstruksi-

kan pemahaman 

konsep melalui 

komik 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

a. Mengadakan pendekatan secara 

perseorangan 

b. Mengorganisasi kegiatan 

pembelajaran  

c. Membimbing dan memudahkan 

belajar 

d. Memberi kesempatan siswa 

bertatap muka 

C. Guru bertanya tentang 

masalah yang ada pada 

komik. (Bertanya) 

3. Mengecek 

pemahaman siswa 

dengan bertanya 

a. Jelas dan mudah dimengerti oleh 

siswa 

b. Difokuskan pada masalah yang 
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Perilaku Pembelajaran 

Guru 

(Depdiknas, 2004) 

Keterampilan 

Guru (Rusman: 

2013) 

Langkah Model CTL Variasi 

Snowball Throwing 

Berbantuan Media Komik 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing 

Berbantuan Media 

Komik 

Deskriptor 

pengelolaan 

pembelajaran yang 

mendidik berorientasi 

pada siswa 

5. Mengembangkan 

kepribadian dan 

keprofesionalan 

sebagai kemampuan 

untuk dapat 

mengetahui, 

mengukur, dan 

mengembangkan 

kemampuannya 

secara mandiri. 

mengadakan 

variasi 

7. Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

8. Keterampilan 

menutup 

pembelajaran 

(keterampilan 

bertanya) 

diselesaikan. 

c. Pertanyaan ditujukan ke seluruh 

kelas terlebih dahulu, baru 

menunjuk salah satu siswa, 

d. Memberi kesempatan untuk 

menjawab. 

D. Siswa berdiskusi dengan 

membentuk kelompok dan 

menemukan pemecahan 

masalah yang diberikan 

guru (Masyarakat Belajar, 

inkuiri) 

4. Membimbing 

siswa melakukan 

penemuan dalam 

masyarakat 

belajar 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil, 

keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi 

b. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman 

c. Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi 

d. Menemukan dan memecahkan   

E. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi. (Pemodelan) 

5. Melakukan 

penguatan 

(keterampilan 

memberi 

penguatan) 

a. Penguatan verbal 

b. Penguatan nonverbal 

c. Menghindari respon negatif 

d. Memberikan umpan balik 
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Perilaku Pembelajaran 

Guru 

(Depdiknas, 2004) 

Keterampilan 

Guru (Rusman: 

2013) 

Langkah Model CTL Variasi 

Snowball Throwing 

Berbantuan Media Komik 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing 

Berbantuan Media 

Komik 

Deskriptor 

F. Siswa melakukan kegiatan 

Snowball throwing. 

6. Mengadakan 

variasi dengan 

melakukan 

permainan 

snowball 

throwing 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

a. Variasi multisumber 

b. Variasi multimedia (Komik) 

c. Variasi multimetode (snowball 

throwing) 

d. Variasi multimodel (CTL) 

G. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dipelajari. (Refleksi) 

H. Siswa mengerjakan 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 

7. Melakukan 

kegiatan penutup. 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

a. Menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa 

b. Mengeksplorasi pendapat siswa 

c. Memberikan evaluasi berupa 

soal tertulis 

d. Mengetahui tingkat pencapaian 

siswa 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI CTL VARIASI 

SNOWBALL THROWING BERBANTUAN MEDIA KOMIK 

Perilaku Siswa 

(Depdiknas, 2004) 

Aktivitas siswa 

(Deadrich (dalam 

Sardiman:2011)) 

Langkah model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Deskriptor 

1. Memiliki persepsi 

dan sikap positif 

terhadap belajar  

2. Mau dan mampu 

mendapatkan dan 

mengintegrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

membangun sikapnya  

3. Mau dan mampu 

memperluas serta 

memperdalam 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

memantapkan 

sikapnya  

4. Mau dan mampu 

menerapkan 

pengetahuan, 

keterampilan, dan 

1. Visual activities, 

yang termasuk di 

dalamnya 

misalnya, 

membaca, 

memerhatikan 

gambar 

demonstrasi 

percobaan, 

pekerjaan orang 

lain.  

2. Oral activities, 

seperti: 

menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya,  

memberi saran, 

mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

A. Guru menyiapkan 

dan membagikan 

komik kepada 

siswa. (Tahap 

Persiapan) 

a. Menyimak komik 

yang dibagikan  

(visual activities, , 

emotional activities) 

a. Memperhatikan media yang 

dibawa guru 

b. Membaca komik yang 

dibagikan guru 

c. Tertarik dengan komik yang 

dibagikan 

d. Tenang saat membaca 

komik. 

B. Siswa 

mengkonstruk 

konsep melalui 

komik yang 

dibagikan. 

(Konstruktivisme) 
 

b. Mengkonstruksikan 

komik yang dibaca 

(oral activities, 

listening activities, 

motor activities)  

a. Memperhatikan arahan 

yang diberikan guru 

b. Mendengarkan arahan yang 

diberikan guru 

c. Membuat konstruksi dari 

komik 

d. Menghubungkan komik 

yang dibaca dengan 

kehidupan sehari-hari. 

C. Guru bertanya 

tentang masalah 

yang ada pada 

c. menjawab pertanyaan 

guru ( oral activities, 

mental activities, 

a. Mengeluarkan 

pendapat/menjawab 

pertanyaan guru 



 
 

252 
 

Perilaku Siswa 

(Depdiknas, 2004) 

Aktivitas siswa 

(Deadrich (dalam 

Sardiman:2011)) 

Langkah model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Deskriptor 

sikapnya secara 

bermakna  

5. Mau dan mampu 

membangun 

kebiasaan berpikir, 

bersikap, dan bekerja 

produktif  

6. Mampu menguasai 

materi ajar mata 

pelajaran dalam 

kurikulum 

sekolah/satuan 

pendidikan sesuai 

dengan bidang 

studinya  

 

wawancara, 

diskusi, interupsi.  

3. Listening 

activities, sebagai 

contoh 

mendengarkan: 

uraian, 

percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato.  

4. Writing activities, 

seperti misalnya 

menulis cerita, 

karangan, 

laporan, angket, 

menyalin.  

5. Drawing 

activities, 

misalnya: 

menggambar, 

membuat grafik, 

peta, diagram.  

komik. (Bertanya) 
 

emotional activities) b. Menyatakan kembali 

penjelasan guru 

c. Menanggapi penjelasan 

guru 

d. Menanyakan hal yang 

kurang jelas 

D. Siswa berdiskusi 

dengan membentuk 

kelompok dan 

menemukan 

pemecahan masalah 

yang diberikan guru 

(Masyarakat 

Belajar, inkuiri) 

E. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

(Pemodelan) 
 

d. Mendiskusikan  dan 

menemukan 

pemecahan masalah 

melalui masyarakat 

belajar (oral 

activities, mental 

activities, activities, 

writing activities)  

a. Berdiskusi dengan teman 

b. Memecahkan permasalahan 

yang diberikan 

c. Membuat/menulis laporan 

hasil diskusi kelompok 

d. Menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

F. Siswa melakukan 

kegiatan Snowball 

throwing. 

e. Bermain Snowball 

throwing (emotional 

activities, visual 

activities, motor 

a. Melakukan permainan 

snowball throwing 

b. Bersemangat melakukan 

permainan 



 
 

253 
 

Perilaku Siswa 

(Depdiknas, 2004) 

Aktivitas siswa 

(Deadrich (dalam 

Sardiman:2011)) 

Langkah model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Deskriptor 

6. Motor activities, 

yang termasuk di 

dalamnya antara 

lain: melakukan 

percobaan, 

membuat 

konstruksi, model 

mereparasi, 

bermain, 

berkebun, 

berternak.  

7. Mental activities, 

misalnya: 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan 

soal, 

menganalisis, 

melihat 

hubungan, 

mengambil 

keputusan.  

 activities, writing 

activities) 

c. Memperhatikan petunjuk 

permainan 

d. Menulis jawaban pada 

papan tulis 

G. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

(Refleksi) 
 

f. Menanyakan materi 

yang belum dipahami 

(oral 

activities,listening 

activities, emotional 

activities) 

a. Berani mengajukan 

pertanyaan 

b. Menanyakan materi yang 

belum jelas 

c. Mendengarkan penjelasan 

dari guru 

d. Menyatakan kembali hasil 

penjelasan guru 

H. Siswa mengerjakan 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 
 

g. Mengerjakan 

permasalahan lain 

(mental activities, 

writing activities, 

emotional activities) 

a. Memecahkan soal yang 

diberikan guru 

b. Menganalisis masalah yang 

diberikan 

c. Menulis hasil pemecahan 

masalah 

d. Mengerjakan dengan teliti 

dan percaya diri 
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Perilaku Siswa 

(Depdiknas, 2004) 

Aktivitas siswa 

(Deadrich (dalam 

Sardiman:2011)) 

Langkah model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Deskriptor 

8. Emotional 

activities, 

misalnya, 

menaruh minat, 

merasa bosan, 

gembira, 

bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, gugup 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR IKLIM PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI CTL 

VARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN MEDIA KOMIK 

Iklim Pembelajaran 

(Depdiknas: 2004) 

Model CTL Variasi Snowball Throwing 

Berbantuan Media Komik 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Deskriptor 

1. Suasana kelas 

yang kondusif  

2. Perwujudan nilai 

dan semangat 

ketauladanan, 

prakarsa, dan 

kreatifitas 

pendidik  

 

A. Guru menyiapkan dan membagikan 

komik kepada siswa. (Tahap Persiapan) 

B. Siswa mengkonstruk konsep melalui 

komik yang dibagikan. 

(Konstruktivisme) 

C. Guru bertanya tentang masalah yang ada 

pada komik. (Bertanya) 

D. Siswa berdiskusi dengan membentuk 

kelompok dan menemukan pemecahan 

masalah yang diberikan guru 

(Masyarakat Belajar, inkuiri) 

E. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

(Pemodelan) 

F. Siswa melakukan kegiatan Snowball 

throwing. 

G. Guru dan siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

(Refleksi) 

H. Siswa mengerjakan evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 
 

1. Iklim belajar yang 

kondusif atau 

optimal berkaitan 

dengan pengaturan 

orang atau barang 

a. Pengaturan tempat duduk sesuai 

dengan kegiatan yang sedang 

berlangsung 

b. Ruangan kelas yang bersih dan 

terang 

c. Alat peraga yang menarik 

d. Terjalinnya keakraban antara guru 

dengan siswa 

2. Penciptaan dan 

pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

a. Guru menunjukkan sikap tanggap 

kepada siswa 

b. Guru membagi perhatian secara 

visual serta verbal 

c. Pemusatan perhatian kelompok 

dengan cara menyiapkan siswa 

dalam pembelajaran. 

d. Memberi petunjuk yang jelas, 

teguran, dan penguatan ketika 

diperlukan untuk memelihara iklim 

pembelajaran. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI CTL VARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN MEDIA KOMIK 

Kualitas Materi 

Pembelajaran 

(Depdiknas: 2004) 

Model CTL Variasi Snowball Throwing 

Berbantuan Media Komik 

Indikator Model 

CTL Variasi 

Snowball Throwing 

Berbantuan Media 

Komik 

Deskriptor 

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang harus 

dikuasai siswa  

2. Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman 

materi dengan waktu 

yang tersedia  

3. Materi pembelajaran 

sistematis dan 

kontekstual  

4. Dapat 

mengakomodasikan 

partisipasi aktif siswa 

dalam belajar semaksimal 

mungkin  

5. Dapat menarik manfaat 

yang optimal dari 

perkembangan dan 

A. Guru menyiapkan dan membagikan 

komik kepada siswa. (Tahap Persiapan) 

B. Siswa mengkonstruk konsep melalui 

komik yang dibagikan. 

(Konstruktivisme) 

C. Guru bertanya tentang masalah yang 

ada pada komik. (Bertanya) 

D. Siswa berdiskusi dengan membentuk 

kelompok dan menemukan pemecahan 

masalah yang diberikan guru 

(Masyarakat Belajar, inkuiri) 

E. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

(Pemodelan) 

F. Siswa melakukan kegiatan Snowball 

throwing. 

G. Guru dan siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

(Refleksi) 

H. Siswa mengerjakan evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 

1. Kesesuaian 

materi dalam 

pembelajaran 
 

a. Merupakan isi/konten dari 

kurikulum 

b. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi 

dasar 

c. Membatasi ruang lingkup 

materi yang akan diajarkan 

d. Pokok bahasan lebih spesifik 

2. Penyajian Materi a. Keseimbangan antara keluasan 

dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia 

b. Materi bersifat kontekstual 

c. Menarik perhatian 

d. Melibatkan partisipasi aktif 

siswa dalam belajar. 
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kemajuan bidang ilmu, 

teknologi, dan seni  

6. Materi pembelajaran 

memenuhi kriteria 

filosofis, professional, 

psiko-pedagogis, dan 

praktis  
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI CTL VARIASISNOWBALL THROWING BERBANTUAN MEDIA KOMIK 

 

Kualitas Media 

Pembelajaran 

(Depdiknas: 2004) 

Model CTL Variasi Snowball Throwing Berbantuan 

Media Komik 

Indikator Model 

CTL Variasi 

Snowball Throwing 

Berbantuan Media 

Komik 

Deskriptor 

1. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar 

yang bermakna  

2. Mampu memfasilitasi 

proses interaksi antara 

siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa, 

serta siswa dengan ahli 

bidang ilmu yang 

relevan  

3. Media pembelajaran 

dapat memperkaya 

pengalaman belajar 

siswa  

4. Melalui media 

pembelajaran, mampu 

mengubah suasana 

A. Guru menyiapkan dan membagikan komik 

kepada siswa. (Tahap Persiapan) 

B. Siswa mengkonstruk konsep melalui komik 

yang dibagikan. (Konstruktivisme) 

C. Guru bertanya tentang masalah yang ada pada 

komik. (Bertanya) 

D. Siswa berdiskusi dengan membentuk 

kelompok dan menemukan pemecahan 

masalah yang diberikan guru (Masyarakat 

Belajar, inkuiri) 

E. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

(Pemodelan) 

F. Siswa melakukan kegiatan Snowball throwing. 

G. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dipelajari. (Refleksi) 

H. Siswa mengerjakan evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 
 

1. Pemilihan 

media 

pembelajaran 

yang sesuai 

a. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Media dapat membantu 

pemahaman siswa 

c. Mudah didapatkan 

d. Sesuai dengan taraf berfikir 

siswa 

2. Memperlancar 

proses belajar 

siswa  

a. Menimbulkan gairah belajar 

b. Memperjelas pesan agar 

tidak terlalu verbal 

c. Mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, tenaga, dan 

daya indra 

d. Menimbulkan persepsi yang 

sana 
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belajar dari siswa pasif 

dan guru sebagai 

sumber ilmu satu – 

satunya, menjadi siswa 

aktif berdiskusi dan 

mencari informasi 

melalui berbagai 

sumber belajar yang 

ada  

 



262 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

 

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

Nama Sekolah : .................................................. 

Kelas/Semester : .................................................. 

Hari, tanggal  : .................................................. 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1 Melaksanakan 

kegiatan membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

a. Menarik perhatian siswa   

b. Memberikan apersepsi  

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Memberikan motivasi   

2 Mengkonstruksikan 

pemahaman konsep 

melalui komik 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

a. Mengadakan pendekatan secara 

perseorangan 

  

b. Mengorganisasi kegiatan pembelajaran   

c. Membimbing dan memudahkan belajar  

d. Memberi kesempatan siswa bertatap 

muka 

 

3 Mengecek pemahaman 

siswa dengan bertanya 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Jelas dan mudah dimengerti oleh siswa   

b. Difokuskan pada masalah yang 

diselesaikan. 

 

c. Pertanyaan ditujukan ke seluruh kelas  
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No Indikator Deskriptor Check Skor 

terlebih dahulu, baru menunjuk salah satu 

siswa, 

d. Memberi kesempatan untuk menjawab.  

4 Membimbing siswa 

untuk melakukan 

penemuan dalam 

masyarakat belajar 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan 

mengelola kelas) 

 

a. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan 

dan topik diskusi 

  

b. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman 

 

c. Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi 

 

d. Menemukan dan memecahkan    

5 Melakukan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

 

a. Penguatan verbal   

b. Penguatan nonverbal  

c. Menghindari respon negatif  

d. Memberikan umpan balik  

6 Mengadakan variasi 

dengan melakukan 

permainan snowball 

throwing 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

a. Variasi multisumber   

b. Variasi multimedia (Komik)  

c. Variasi multimetode (snowball throwing)  

d. Variasi multimodel (CTL)  

7 Melakukan kegiatan 

penutup. 

(Keterampilan menutup 

pembelajaran) 

a. Menyimpulkan pembelajaran bersama 

siswa 

  

b. Mengeksplorasi pendapat siswa  

c. Memberikan evaluasi berupa soal tertulis  

d. Mengetahui tingkat pencapaian siswa  

Skor maksimal  :  28 

Skor minimal  : 0 

Rentang  : 28 - 0 = 28 

i = 
                            

               
  

i = 
    

 
 

i = 7 
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Dari perhitungan tersebut maka tabel skor keterampilan guru 

adalah sebagai berikut: 

Skor Kategori 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0 < skor ≤ 7 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ............................ 

Kategori = ............................ 

 

 

Semarang, .................................. 2015 

Observer   

 

 

(................................................) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Siswa   : ........................................................................ 

Nama Sekolah : ......................................................................... 

Kelas/Semester : ......................................................................... 

Hari, tanggal  : ......................................................................... 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1 Menyimak komik yang 

dibagikan  (visual 

activities, emotional 

activities) 

a. Memperhatikan media yang 

dibawa guru 

  

b. Membaca komik yang dibagikan 

guru 

 

c. Tertarik dengan komik yang 

dibagikan 

 

d. Tenang saat membaca komik.  

2 Mengkonstruksikan 

komik yang dibaca (oral 

activities, listening 

activities, motor 

activities)  

a. Memperhatikan arahan yang 

diberikan guru 

  

b. Mendengarkan arahan yang 

diberikan guru 

 

c. Membuat konstruksi dari komik  

d. Menghubungkan komik yang 

dibaca dengan kehidupan sehari-

hari. 

 

3 Melakukan penemuan 

terhadap masalah yang 

ada pada komik (oral 

activities, mental 

activities, emotional 

activities ) 

a. Memperhatikan arahan guru   

b. Menganalisis  masalah pada komik  

c. Menghubungkan cerita di komik 

dengan materi 

 

d. Konsentrasi saat menganalisa 

komik 

 

4 Bertanya dan menjawab a. Mengeluarkan pendapat/menjawab   
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No Indikator Deskriptor Check Skor 

pertanyaan guru ( oral 

activities, mental 

activities, emotional 

activities) 

pertanyaan guru 

b. Menyatakan kembali penjelasan 

guru 

 

c. Menanggapi penjelasan guru  

d. Menanyakan hal yang kurang jelas  

5 Mendiskusikan masalah 

untuk menemukan 

pemecahan masalah 

melalui masyarakat 

belajar (oral activities, 

mental activities, 

activities, writing 

activities)  

a. Berdiskusi dengan teman   

b. Memecahkan permasalahan yang 

diberikan 

 

c. Membuat/menulis laporan hasil 

diskusi kelompok 

 

d. Menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain 

 

6 Bermain Snowball 

throwing (emotional 

activities, visual 

activities, motor 

activities, writing 

activities) 

a. Melakukan permainan snowball 

throwing 

  

b. Bersemangat melakukan 

permainan 

 

c. Memperhatikan petunjuk 

permainan 

 

d. Menulis jawaban pada papan tulis  

7 Mengerjakan 

permasalahan lain 

(mental activities, 

writing activities, 

emotional activities) 

a. Memecahkan soal yang diberikan 

guru 

  

b. Menganalisis masalah yang 

diberikan 

 

c. Menulis hasil pemecahan masalah  

d. Mengerjakan dengan teliti dan 

percaya diri 

 

Skor maksimal  :  28 

Skor minimal  : 0 

Rentang  : 28 - 0 = 28 

i = 
                            

               
  

i = 
    

 
 

i = 7 
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Dari perhitungan di atas maka tabel skor aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

Skor Kategori 

 21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 < skor ≤ 21 Baik (B) 

7 < skor ≤ 14 Cukup (C) 

0 < skor ≤ 7 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ............................ 

Kategori = ............................ 

 

Semarang, ..................................... 2015 

Observer   

 

 

(................................................) 
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LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN 

 

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

Nama Sekolah : ................................................................... 

Kelas/Semester : ................................................................... 

Hari, tanggal  : ................................................................... 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1 Iklim belajar yang 

kondusif atau optimal 

berkaitan dengan 

pengaturan orang atau 

barang 

a. Pengaturan tempat duduk sesuai 

dengan kegiatan yang sedang 

berlangsung 

  

b. Ruangan kelas yang bersih dan 

terang 

 

c. Alat peraga yang menarik  

d. Terjalinnya keakraban antara guru 

dengan siswa 

 

2 Penciptaan dan 

pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

a. Guru menunjukkan sikap tanggap 

kepada siswa 

  

b. Guru membagi perhatian secara 

visual serta verbal 

 

c. Pemusatan perhatian kelompok 

dengan cara menyiapkan siswa 

dalam pembelajaran. 

 

d. Memberi petunjuk yang jelas,  
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No Indikator Deskriptor Check Skor 

teguran, dan penguatan ketika 

diperlukan untuk memelihara iklim 

pembelajaran. 

Skor maksimal  :  8 

Skor minimal  : 0 

Rentang  : 8 - 0 = 8 

p  = 
                            

               
 

  = 
   

 
   

 

Kriteria Penilaian Kualitas Iklim Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

4 < skor ≤ 6 Baik (B) 

2 < skor ≤ 4 Cukup (C) 

0 < skor ≤ 2 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ............................ 

Kategori = ............................ 

 

Semarang, .......................................... 2015 

Observer   

 

 

(................................................) 

 

 

 



270 
 

 
 

 

LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN 

 

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

Nama Sekolah : ................................................................ 

Kelas/Semester : ................................................................ 

Hari, tanggal  : ................................................................ 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No  Indikator Deskriptor Check Skor 

1 Kesesuaian materi 

dalam pembelajaran 

 

a. Merupakan isi/konten dari 

kurikulum 

  

b. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi 

dasar 

 

c. Membatasi ruang lingkup materi 

yang akan diajarkan 

 

d. Pokok bahasan lebih spesifik  

2 Penyajian Materi a. Keseimbangan antara keluasan 

dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia 

  

b. Materi bersifat kontekstual  

c. Menarik perhatian  

d. Melibatkan partisipasi aktif 

siswa dalam belajar. 
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Skor maksimal  :  8 

Skor minimal  : 0 

Rentang  : 8 - 0 = 8 

           p = 
                            

               
  = 

   

 
   

 

Kriteria Penilaian Kualitas Materi Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 < skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

4 < skor ≤ 6 Baik (B) 

 2  < skor ≤ 4 Cukup (C) 

0 <skor ≤ 2 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ............................ 

Kategori = ............................ 

 

Semarang, .................................... 2015 

Observer   

 

 

(................................................) 
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LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

 

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

Nama Sekolah : ............................................................. 

Kelas/Semester : ............................................................. 

Hari, tanggal  : ............................................................. 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang tampak! 

2. Skor untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut: 

Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

Skor 1 jika nampak 1 deskriptor. 

Skor 2 jika nampak 2 deskriptor. 

Skor 3 jika nampak 3 deskriptor. 

Skor 4 jika nampak 4 deskriptor. 

3. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan. 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1 Pemilihan media 

pembelajaran yang 

sesuai 

a. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

  

b. Media dapat membantu 

pemahaman siswa 

 

c. Mudah didapatkan  

d. Sesuai dengan taraf berfikir siswa  

2 Memperlancar 

proses belajar 

siswa  

a. Menimbulkan gairah belajar   

b. Memperjelas pesan agar tidak 

terlalu verbal 

 

c. Mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, tenaga, dan daya indra 

 

d. Menimbulkan persepsi yang sana  

Skor maksimal  :  8 

Skor minimal  : 0 
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Rentang  : 8 - 0 = 8 

 

p = 
                            

               
  = 

   

 
   

Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

Skala Penilaian Kategori 

6 < skor ≤ 8 Sangat Baik (A) 

4 < skor ≤ 6 Baik (B) 

2 < skor ≤ 4 Cukup (C) 

0 < skor ≤ 2 Kurang (D) 

 

Jumlah Skor  = ............................ 

Kategori = ............................ 

 

Semarang, ........................................ 2015 

Observer   

 

 

(................................................) 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus …. Pembelajaran …… 

 

Nama SD   : SDN Petompon 02 Semarang  

Nama Guru   : Widi Kurniawati  

Kelas / Jumlah Siswa  : IV/ 42 siswa  

Tulislah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Semarang, .................................... 2015 

Observer, 

   

 

 .................................................... 
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SILABUS 

SIKLUS 1 PEMBELAJARAN 1 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester  : IV / II 

Materi    : Pecahan 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi Dasar  : 6.3Menjumlahkan pecahan 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

6.3.1 Mengidentifikasi 

masalah sehari-

hari yang 

berkaitan 

dengan 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

1. Masalah-masalah 

di kehidupan 

sehari-hari yang 

berkaitan dengan 

pecahan 

2. Menyelesaikan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-

A. Guru menyiapkan 

dan membagikan 

komik kepada 

siswa. (Tahap 

Persiapan) 

B. Siswa 

mengkonstruk 

konsep melalui 

komik yang 

dibagikan. 

(Konstruktivisme) 

1. Teknik 

Penilaian 

a. Tes: tes 

awal dan tes 

akhir 

b. Non tes: 

penilaian 

proses 

2. Jenis 

Penilaian 

1) Komik 

Matematika 

Pecahan 

(Komatecan) 

materi 

penjumlahan 

pecahan. 

2) Kertas lipat. 

Heruman. 2013. 

Model Pembelajaran 

Matematika di 

Sekolah Dasar. 

Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

Tim Bina Karya 



 
 

276 

 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

sama dan 

berpenyebut 

berbeda 

6.3.2 Menguraikan 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama dan 

berpenyebut 

berbeda yang 

berkalitan 

dengan masalah 

sehari-hari. 

6.3.3 Menentukan 

hasil 

penjumlahan 

pecahan 

hari yang 

berkaitan dengan 

pecahan. 

C. Guru bertanya 

tentang masalah 

yang ada pada 

komik. (Bertanya) 

D. Siswa berdiskusi 

dengan membentuk 

kelompok dan 

menemukan 

pemecahan masalah 

yang diberikan guru 

(Masyarakat 

Belajar, inkuiri) 

E. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

(Pemodelan) 

F. Siswa melakukan 

kegiatan Snowball 

throwing. 

G. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

(Refleksi) 

H. Siswa mengerjakan 

a. Tes: tes 

lisan dan tes 

tertulis 

b. Non tes: 

observasi 

3. Bentuk 

Penilaian 

a. tes: soal 

uraian 

b. non tes: 

checklist 

4. Intrumen 

Penilaian 

a. tes: soal 

(terlampir) 

b  non tes: 

lembar 

penilaian 

aktivitas 

(terlampir) 

 

Guru. 2013. 

Terampil 

Berhitung 

Matematika Jilid 4. 

Jakarta: Erlangga. 
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Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

berpenyebut 

sama dan 

berpenyebut 

berbeda yang 

berkaitan 

dengan masalah 

sehari-hari. 

 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 PEMBELAJARAN 1 

Nama Sekolah  : SD Negeri Petompon 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menjumlahkan pecahan 

C. Indikator: 

6.3.1 Mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. 

(c1) 

6.3.2 Menguraikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda yang berkalitan dengan masalah sehari-hari. (c2) 

6.3.3 Menentukan hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbedan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. (c3) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan melengkapi  komik matematika pecahan siswa dapat 

mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar.  

2. Melalui kegiatan melengkapi  komik matematika pecahan siswa dapat 

mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan benar. 
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3. Dengan mengunakan kertas lipat siswa dapat menguraikan penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama yang berkalitan dengan masalah sehari-hari 

dengan benar. 

4. Dengan mengunakan kertas lipat siswa dapat menguraikan penjumlahan 

pecahan berpenyebut berbeda yang berkalitan dengan masalah sehari-

hari dengan benar. 

5. Dengan memanipulasi benda konkret  siswa dapat menentukan hasil 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama  yang berkaitan dengan masalah 

sehari-hari dengan benar.  

6. Dengan memanipulasi benda konkret  siswa dapat menentukan hasil 

penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda yang berkaitan dengan 

masalah sehari-hari dengan benar.  

Karakter yang diharapkan: kerjasama, berani, disiplin, dan 

tanggungjawab. 

E. Materi Pembelajaran  

1. Masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan 

2. Menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan pecahan. 

F. Model & Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran :  CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Metode Pembelajaran : Snowball Throwing 
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G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Langkah –langkah CTL 

variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik 

Deskripsi Kegiatan 

Pra kegiatan 

(±5 menit) 

 

1. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

3. Pengkondisian kelas 

Kegiatan Awal 

(±10 menit) 

A. Guru menyiapkan dan 

membagikan komik 

kepada siswa. (Tahap 

Persiapan) 

4. Guru melakukan apersepsi menggunakan kertas lipat yang dilipat 

menjadi empat bagian sama besar. Lalu guru memotong salah satu 

bagian kertas lipat tersebut. 

“Berapa besarnya satu bagian dari kertas yang Ibu potong ini?” 

 

__  dipotong 

 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Kegiatan Inti 

±70 menit 

6. Guru membagikan komik (Komatecan seri 1) kepada setiap siswa 

tentang permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan.  

7. Siswa menyimak komik yang telah dibagikan guru. (Elaborasi) 

B. Siswa mengkonstruksikan 

konsep melalui komik 

yang dibagikan 

(Konstruktivisme) 

 

8. Guru membimbing siswa untuk mengkonstruk pemahaman konsep 

pecahan melalui komik yang telah dibaca. (Eksplorasi) 

“Aku memiliki dua buah kertas lipat dengan ukuran yang sama 

besar. Kertas lipat pertama dan kertas lipat kedua Aku lipat 

menjadi tiga bagian sama besar sehingga menjadi seperti berikut 

ini : 

 

Lalu kertas lipat pertama diwarnai sebanyak dua bagian. Kertas 

lipat kedua diwarnai sebanyak 1 bagian. Sehingga menjadi seperti 

berikut ini:  
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Langkah –langkah CTL 

variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik 

Deskripsi Kegiatan 

 

Setelah masing-masing kertas lipat telah diberi warna, pada kertas 

lipat kedua dipotong pada bagian yang telah diberi warna dan 

ditempelkan pada kertas lipat kedua pada bagian yang belum 

diberi warna. Sehingga akan terlihat seperti berikut: 

 

Nah, dua bagian pada kertas lipat pertama yang berwarna itu 

menunjukkan besarnya pembilang yaitu 2 dari 3 bagian yang 

berarti 
 

 
, dan pada kertas lipat kedua yang berwarna itu 

menunjukkan besarnya 1 dari 3 bagian yang berarti  
 

 
. Setelah 

bagian yang diwarnai pada kedua kertas lipat itu digabungkan, 

maka terdapat 3 bagian yang berwarna yang menunjukkan 

pembilang sehingga menjadi  
 

 
. Jadi kesimpulannya 

 

 
 + 

 

 
 =  

 

 
”. 

9. Siswa mengkonstruksikan pemahaman konsep pecahan dengan 

membaca komik yang telah dibagikan guru. (Elaborasi) 

C. Guru bertanya tentang 

masalah yang ada pada 

komik (Bertanya) 

 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang masalah yang terdapat pada 

komik untuk mengetahui pemahaman siswa. (Eksplorasi) 

6) Jesika memiliki 
 

 
 potong tebu. Lalu Ibu memberinya lagi 

sebanyak 
 

 
 bagian. Masalah ini merupakan masalah tentang 

………… 

7) Rena membeli roti sebanyak 
 

  
 bagian. Diberi bonus penjual 

roti sebanyak 
 

 
 bagian. 

Masalah ini merupakan masalah tentang …………. 

8) Mira membeli pita sepanjang 3
 

 
 meter. Lalu ia membeli lagi 
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Langkah –langkah CTL 

variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik 

Deskripsi Kegiatan 

sebanyak 
 

 
 meter.  

Masalah ini merupakan masalah tentang ………….. 

11. Guru menunjuk salah satu siswa dan memberi kesempatan untuk 

menjawab. 

12. Siswa yang ditunjuk oleh guru menjawab pertanyaan tentang 

masalah pada komik. (Elaborasi) 

13. Guru memberikan tanggapan tentang jawaban siswa. (Eksplorasi) 

D. Siswa berdiskusi dengan 

membentuk kelompok 

dan menemukan 

pemecahan masalah yang 

diberikan guru 

(Masyarakat Belajar, 

inkuiri) 

 

14. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok heterogen 

berdasarkan tempat duduk. Tiap kelompok berjumlah 7 siswa.  

15. Siswa berkelompok sesuai dengan instruksi guru.  

16. Guru meminta siswa berdiskusi untuk menemukan pemecahan dari 

permasalah pada komik sesuai dengan tugas masing-masing 

kelompok. (Eksplorasi) 

Masalah untuk kelompok 1  

a. Bila Denis memiliki kertas sebesar 
 

  
 bagian, lalu digabungkan 

dengan kertas Toni sebesar 
 

  
 bagian, berapakah jumlah kertas 

milik mereka sekarang? 

Masalah untuk kelompok 2  

b. Bila Tata memiliki kertas sebesar 
 

 
 bagian, lalu digabungkan 

dengan kertas Toni sebesar 
 

 
 bagian, berapakah jumlah kertas milik 

mereka sekarang? 

Masalah untuk kelompok 3  

c. Ina memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 bagian. Lalu ia membeli lagi 

sebanyak 
 

 
 bagian. Berapa banyak jumlah brownies Ina sekarang?  

Masalah untuk kelompok 4 

Jojo memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 bagian. Lalu ia membeli 

lagi sebanyak 
 

 
 bagian. Berapa banyak jumlah brownies Ina 

sekarang? 

17. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk menemukan 

penyelesaian masalah pada komik  sesuai dengan tugas masing-

masing kelompok. (Elaborasi) 

E. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi dan guru 

memberi reward pada 

masing-masing kelompok 

(Pemodelan) 

18.  Perwakilan dari masing-masing kelompok  diminta 

mempresentasikan hasil diskusi. (Eksplorasi) 

19. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kepada 

kelompok lain di depan kelas secara bergantian. (Elaborasi) 
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Langkah –langkah CTL 

variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik 

Deskripsi Kegiatan 

 20. Guru mengkonfirmasi jawaban kelompok serta memberi penguatan 

dengan memberikan reward pada kelompok yang terbaik. 

(Konfirmasi) 

F. Siswa diarahkan untuk 

melakukan kegiatan 

snowball throwing 

21.  guru menyampaikan aturan permainan Snowball throwing kepada 

siswa. (Eksplorasi) 

22. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru tentang 

aturan Snowball throwing. (Elaborasi) 

23. Guru meminta perwakilan kelompok maju untuk menerima materi 

dari guru. 

24. Perwakilan kelompok maju untuk menerima materi dari guru. 

Materi yang disampaikan oleh guru yaitu, “Penjumlahan 

pecahan itu ada yang berpenyebut sama dan ada yang 

berpenyebut berbeda. Untuk pecahan yang berpenyebut 

sama, saat menjumlahkan tidak perlu menyamakan 

penyebutnya atau mencari KPKnya. Namun untuk 

penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda, sebelum 

menjumlahkan penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu 

yaitu dengan mencari KPK atau mencari pecahan yang 

senilai. Buatlah sebuah soal tentang penjumlahan pecahan 

dari materi tersebut!”. 

25. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-

masing dan mendiskusikan pertanyaan yang akan diberikan pada 

kelompok lain. 

26. Ketua kelompok bersama anggota kelompok berdiskusi untuk 

membuat pertanyaan. (Elaborasi) 

27. Guru memimpin siswa untuk melemparkan bola pada kelompok 

lain. (Eksplorasi) 

28. Siswa memperhatikan arahan guru saat melempar bola pada 

kelompok lain. 

29. Guru meminta setiap kelompok menjawab pertanyaan yang telah 

didapatkan dari kelompok lain dan menyampaikan jawaban di 
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Langkah –langkah CTL 

variasi Snowball Throwing 

berbantuan media komik 

Deskripsi Kegiatan 

depan kelas. 

30. Setiap kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain dan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. (Elaborasi) 

G. Siswa  diajak 

menyimpulkan bersama-

sama tentang materi 

pecahan yang telah 

dibahas. (Refleksi) 

 

31. Guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari dan 

membuat kesimpulan bersama siswa. (Konfirmasi) 

32. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama guru.  

Kegiatan Penutup 

± 15 menit 

H. Guru melakukan 

penilaian dengan cara 

memberi evaluasi. 

(Penilaian Sebenarnya) 

33. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

34. Guru memberikan petunjuk cara mengerjakan. 

35. Siswa mencermati pentunjuk dari guru. 

36. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 

 37. Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. 

38. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya. 

 

H. Media Pembelajaran 

1. Komik Matematika Pecahan (Komatecan) materi penjumlahan pecahan. 

2. Kertas lipat. 

I. Sumber Belajar 

1. Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

2. Tim Bina Karya Guru. 2013. Terampil Berhitung Matematika Jilid 4. 

Jakarta: Erlangga. 

J. Penilaian  

1. Teknik Penilaian 

a. a. Tes  : tes awal dan tes akhir 

b. b. Non tes : penilaian proses 

2. Jenis Penilaian 

a. a. Tes  : tes lisan dan tes tertulis 

b. b. Non tes : observasi 
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3. Bentuk Penilaian 

a. a. tes  : soal uraian 

b. b. non tes : checklist 

4. Intrumen Penilaian 

a. a. tes  : soal (terlampir) 

b. b  non tes : lembar penilaian aktivitas (terlampir) 

Semarang,…………….2015 

                Kolaborator      Peneliti 

 

 

   Widi Kurniawati 

                   1401411205 
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2. Guru menyiapkan beberapa soal yang telah ditulis pada lembaran kertas 

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

4. Guru membuat peraturan bersama siswa. Termasuk menetapkan lagu yang 

akan digunakan untuk memutarkan bola. 

5. Guru melemparkan bola pada salah satu siswa lalu sesuai perintah guru bola 

digeser sambil bernyanyi. 

6. Setelah peserta didik memperoleh satu bola/satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Petompon 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi Dasar : 6.3 Menjumlahkan pecahan 

 

Indikator pembelajaran Indicator soal Bentu

k tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

6.3.1 Mengidentifikasi 

masalah sehari-hari 

yang berkaitan 

dengan penjumlahan 

pecahan berpenyebut 

sama dan 

berpenyebut berbeda. 

Mengidentifikasi contoh 

permasalahan yang berkaitan 

dengan penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama dan berpenyebut 

berbeda dari beberapa contoh 

permasalahan.  

Essay C1 1 a 

1 b 

1 c 

1 d 

1 e 

1 f 
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6.3.2 Menguraikan 

penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama 

dan berpenyebut 

berbeda yang 

berkalitan dengan 

masalah sehari-hari. 

Menguraikan cara menjumlahkan 

pecahan berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda menggunakan 

gambar. 

Essay C2 2 a 

2 b 

2 c 

6.3.3 Menentukan hasil 

penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama 

dan berpenyebut 

berbeda  yang 

berkaitan dengan 

masalah sehari-hari.  

Menentukan penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama dan berpenyebut 

berbeda  

 

Essay C3 3 a 

3 b 

3 c 

3 d 

3 e 

3 f 
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SOAL EVALUASI 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti! 

1. Identifikasilah pertanyaan di bawah ini dengan mengisi sesuai jawaban yang 

benar! Isilah dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama  atau 

penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda! 

a. Robi memiliki 
 

 
 potong kue lapis. Lalu Ibu memberinya lagi sebanyak 

 

 
 

bagian. (………………………………………..) 

b. Jono membeli semangka sebanyak  
 

  
 bagian. Penjual buah memberikan 

Jono bonus sebanyak 
 

 
 bagian. 

(……………………………………………….) 

c. Toni membeli tali sepanjang 2
 

 
 meter. Lalu ia membeli lagi tali sepanjang 

3
 

 
 meter. (…………………………………………..) 

d. Julia mempunyai pizza sebanyak 
 

 
 bagian. Lalu Sonia memberikannya lagi 

sebanyak  
 

 
 bagian. (………………………………………) 

e. Ahmad telah berjalan sejauh  
 

  
 meter. Lalu ia berjalan lagi sejauh 

 

  
 

meter. (…………………………………) 

f. Oni mempunyai cokelat sebanyak 
  

  
 bagian. Lalu ia diberi ibu sebanyak 

 

  
 

bagian. (………………………………..) 

2. Ubahlah penjumlahan di bawah ini menjadi gambar seperti pada komik! 

a. Bila Soni memiliki kertas sebesar 
 

  
 bagian, lalu digabungkan dengan 

kertas Toni sebesar 
 

  
 bagian, berapakah jumlah kertas milik Soni dan 

Toni sekarang? 

b. Boby memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 bagian. Lalu ia membeli lagi 

sebanyak 
 

 
 bagian. Berapa banyak jumlah brownies Boby sekarang? 
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c. Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 bagian. Lalu ibu membuat lagi 

sebanyak 3
 

 
 bagian. Jadi berapa banyak kue lapis ibu sekarang? 

3. Selesaikanlah permasalahan pecahan dibawah ini dengan benar! 

a. Doni mempunyai tali sepanjang  
  

  
 bagian. Rara mempunyai tali 

sepanjang  
 

  
 bagian. Bila disatukan berapa bagian panjang tali mereka 

sekarang? 

b. Ani mempunyai roti sebanyak  
  

  
 bagian. Diberi oleh Ibu sebanyak  

  

  
 

bagian. Berapa banyak roti Ani sekarang? 

c. Jono memiliki kertas sebanyak 
 

  
 bagian. Ia membeli lagi sebanyak  

 

  
 

bagian. Berapa banyak kertas milik Jono sekarang? 

d. Susi memiliki pita sepanjang  
  

  
 bagian. Dibelikan Ayah sepanjang  

  

  
 

bagian. Berapa panjang tali Susi sekarang? 

e. Dini membuat roti sebanyak 3
 

  
 bagian. Dibelikan ayah sebanyak  5

 

 
 

bagian. Berapa banyak roti Dini sekarang? 

f. Bagus memiliki kain sebanyak 12
 

 
 bagian. Ia membeli lagi sebanyak  

 

  
 bagian. Berapa banyak kain Bagus sekarang? 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 PEMBELAJARAN 1 

No. Jawaban Skor 

1 a. Robi memiliki 
 

 
 potong kue lapis. Lalu Ibu memberinya lagi 

sebanyak 
 

 
 bagian. (penjumlahan pecahan berpenyebut sama) 

b. Jono membeli semangka sebanyak  
 

  
 bagian. Penjual buah 

memberikan Jono bonus sebanyak 
 

 
 bagian. (penjumlahan 

pecahan berpenyebut berbeda) 

c. Toni membeli tali sepanjang 2
 

 
 meter. Lalu ia membeli lagi tali 

sepanjang 3
 

 
 meter. (penjumlahan pecahan berpenyebut sama) 

d. Julia mempunyai pizza sebanyak 
 

 
 bagian. Lalu Sonia 

memberikannya lagi sebanyak  
 

 
 bagian. (penjumlahan pecahan 

berpenyebut berbeda) 

e. Ahmad telah berjalan sejauh  
 

  
 meter. Lalu ia berjalan lagi sejauh 

 

  
 meter. (penjumlahan pecahan berpenyebut sama) 

f. Oni mempunyai cokelat sebanyak 
  

  
 bagian. Lalu ia diberi ibu 

sebanyak 
 

  
 bagian. (penjumlahan pecahan berpenyebut 

berbeda) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 a. diketahui : 

 Soni memiliki kertas sebesar 
 

  
 bagian 

Toni sebesar 
 

  
 bagian 

ditanya: 

jumlah kertas milik Soni dan Toni sekarang 

 

 

 

jawab: 

 

 

   

 

  
 

  
          +                 

 

  
                        =        

 

  
    

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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Jadi jumlah kertas milik Soni dan Toni ada 
 

  
   bagian.   

1 

 b. diketahui : 

Boby memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 bagian.  

Lalu ia membeli lagi sebanyak 
 

 
 bagian. 

Ditanya :  banyak jumlah brownies Boby sekarang 

Jawab: 

langkah pertama:  

mencari pecahan yang senilai  
 

  
 = 

  

  
 = 

  

  
 

mencari pecahan yang senilai  
 

 
 = 

 

  
 = 

 

  
 = 

  

  
 = 

  

  
 

langkah  kedua:  

menjumlahkan kedua pecahan dengan penyebut yang sama 

 

 

 

  

           
 

  
             +              

  

  
                    =           

  

  
 

Jadi jumlah brownies Boby sekarang ada 
  

  
 bagian 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 c. diketahui : 

Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
3

6
 bagian.  

Lalu ibu membuat lagi sebanyak 3
2

8
 bagian. 

 

Ditanya : banyak kue lapis ibu sekarang 

Jawab: 

Cara pertama:  

2 
3

6
  +  3 

2

8
  = (2 + 3) + ( 

3

6
  +   

2

8
  ) 

Cara kedua : 

Menyamakan pecahan yang berpenyebut berbeda 

(2 + 3) + ( 
3

6
  +   

2

8
  ) =   

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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Pecahan yang senilai dengan   
3

6
  =  

6

12
  =   

9

18
  =   

12

24
 

Pecahan yang senilai dengan  
2

8
  =  

4

16
  =  

6

24
 

2 
3

6
  +  3 

2

8
  =  

(2 + 3) + ( 
3

6
  +   

2

8
  ) = 

 (2 + 3) + ( 
12

24
  +  

6

24
  ) = 

 

 

 

 

         

            (   2          +               3  )             +          (    
12

24
        +     

6

24
    ) = 

 

 

 

 

  

 5  
18

24
    

 

Jadi banyaknya kue lapis Ibu ada 5  
18

24
   bagian. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 a. diketahui:  Doni mempunyai tali sepanjang  
  

  
 bagian. Rara 

mempunyai tali sepanjang  
 

  
 bagian. 

Ditanya:  Bila disatukan berapa bagian panjang tali mereka 

sekarang? 

Jawab: 
13

20
 + 

4

20
 = 

13  4

20
 = 

17

20
 

Jadi banyak tali mereka adalah 
17

20
 bagian 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 b. diketahui: 1 
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Ani mempunyai roti sebanyak  
  

  
 bagian. Diberi oleh Ibu sebanyak  

  

  
 bagian.  

Ditanya: Berapa banyak roti Ani sekarang? 

Jawab:  
25

50
 + 

13

50
 =  

25  13

50
  =  

38

50
 

Jadi banyak roti milik Ani sebanyak 
38

50
 bagian. 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 c. diketahui: Jono memiliki kertas sebanyak 
 

  
 bagian. Ia membeli lagi 

sebanyak  
 

  
 bagian.  

Ditanya: Berapa banyak kertas milik Jono sekarang? 

Jawab: 
4

12
 + 

9

24
 = 

8

24
 + 

9

24
 = 

  

24
  

Jadi kertas milik Jono sebanyak 
  

24
 bagian. 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 d. Susi memiliki pita sepanjang  
  

  
 bagian. Dibelikan Ayah sepanjang  

  

  
 bagian.  

Ditanya: Berapa panjang tali Susi sekarang? 

Jawab: 
22

25
 + 

21

50
 = 

44

50
  +  

21

50
 =  

65

50
 = 1

3

10
 

Jadi panjang pita milik Susi 1
3

10
 bagian. 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 e. Diketahui: Dini membuat roti sebanyak 3
 

  
 bagian. Dibelikan ayah 

sebanyak  5
 

 
 bagian.  

Ditanya: Berapa banyak roti Dini sekarang? 

Jawab: 

3
4

25
 + 5

3

5
 = (3+5) + (

4

25
  

3

5
  = 8 + (

4

25
  

15

25
) = 8 

19

25
 

Jadi banyak roti Dini ada 8 
19

25
 bagian. 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 f. Diketahui: Bagus memiliki kain sebanyak 12
 

 
 bagian. Ia membeli 

lagi sebanyak  
 

  
 bagian.  

Ditanya: Berapa banyak kain Bagus sekarang? 

Jawab:  

12
4

7
 + 

8

14
 = 12 + ( 

4

7
  

8

14
    

1 

 

1 

 

2 
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Pedoman penyekoran 

Jumlah maksimal skor butir soal = 54 

Skor total = 
jumlah skor butir yang diperoleh

jumlah maksimal skor butir soal
 x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   
8

14
 + 

8

14
    

12 
16

14
 = 13 

2

14
 = 13 

1

7
 

Jadi kain Bagus sebanyak 13 
1

7
 bagian. 

 

 

 

1 

 Jumlah Skor 54 
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MATERI AJAR 

SIKLUS 1 PEMBELAJARAN 1 

 

Kalian telah belajar tentang pecahan senilai pada pembelajaran 

sebelumnya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara mencari pecahan yang 

senilai? Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Ibu harap 

setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini kalian dapat mengidentifikasi 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan, dapat 

menguraikan penjumlahan pecahan serta dapat menentukan hasil penjumlahan 

pecahan. 

 

Mengkonstruksikan komik. 

Ibu telah menyiapkan komik matematika pecahan yang berisi tentang 

penjumlahan pecahan. Ibu akan membagikan komik kepada setiap siswa. Kalian 

baca komik tersebut dan pahami isi dari komik yang ibu bagikan. 

Mennemukan permasalahan dari isi komik 

Anak-anak setelah kalian membaca komik tersebut, ibu ingin kalian 

menemukan permasalahan yang ada pada komik. Apakah permasalahan tersebut 

termasuk masalah tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama atau 

penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. 

Anak-anak analisislah masalah tersebut dengan mengisi bagian komik 

yang rumpang dengan jawaban yang telah ibu jelaskan tadi.  

Setelah kalian mengidentifikasi masalah pada komik tersebut mari kita 

bahas satu persatu masalah tersebut.  

Pada masalah nomor satu termasuk penjumlahan pecahan apa anak-anak?  

1. Jesika memiliki 
 

 
 potong tebu. Lalu Ibu memberinya lagi sebanyak 

 

 
 bagian. 

(penjumlahan pecahan berpenyebut sama) 

Pada masalah nomor dua termasuk penjumlahan pecahan apa anak-anak?  

2. Rena membeli semangka sebanyak  
 

  
 bagian. Penjual buah memberikan Jono 

bonus sebanyak 
 

 
 bagian. (penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda) 

Pada masalah nomor tiga termasuk penjumlahan pecahan apa anak-anak?  
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3. Mira membeli pita sepanjang 3
 

 
 meter. Lalu ia membeli pita lagi  sepanjang 1

 

 
 

meter. (penjumlahan pecahan berpenyebut sama) 

 

Bertanya jawab tentang isi komik. 

Setelah kita mengidentifikasi/menganalisis permasalahan pada komik, ibu 

ingin bertanya kepada kalian. (guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab 

pertanyaan). 

1) Pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama  mengapa kita tidak perlu 

menyamakan penyebutnya? 

2) Bagaimana cara kita menyamakan penyebut pada penjumlahan pecahan 

berpenyebut berbeda? 

3) Pada penjumlahan pecahan campuran terdapat bilangan bulat dan pecahan. 

Bagaimana cara menjumlahkannya? 

Tadi ibu telah menanyakan tentang permasalahan yang ada pada komik. Apakah 

anak-anak ada yang belum jelas tentang materi yang telah kita bahas? Silahkan 

anak-anak bertanya  bagian mana yang belum dimengerti.  

 

Masyarakat Belajar 

Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan 

berkelompok sesuai petunjuk yang ibu berikan. Ibu akan membagikan komik 

LKK yang akan kalian kerjakan. Ibu juga akan membagikan kertas sebagai alat 

peraga untuk menyelesaikan masalah pada LKK tersebut. Setelah mendapat LKK 

yang telah ibu bagikan pada masing-masing kelompok, diskusikan LKK tersebut 

dengan anggota kelompok masing-masing. Sebelum mengerjakan, bacalah 

petunjuk mengerjakan terlebih dahulu. Lalu isi identitas kelompok dengan 

mengisi nama masing-masing anggota beserta nomor absen. 

Masalah untuk kelompok 1 dan 2:  

a. Bila Denis memiliki kertas sebesar 
 

  
 bagian, lalu digabungkan dengan kertas 

Toni sebesar 
 

  
 bagian, berapakah jumlah kertas milik mereka sekarang? 

b. Masalah untuk kelompok 3 dan 4:  

Ina memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 bagian. Lalu ia membeli lagi 

sebanyak 
 

 
 bagian. Berapa banyak jumlah brownies Ina sekarang?  
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Masalah untuk kelompok 5 dan 6:  

c. Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 bagian. Lalu ibu membuat lagi 

sebanyak 1
 

 
 bagian. Jadi berapa banyak kue lapis ibu sekarang? 

Pemodelan 

Setelah kalian berdiskusi bersama kelompok, silahkan masing-masing 

perwaklian kelompok maju secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil dari 

diskusi kalian.  

Ibu akan memberikan reward kepada masing-masing kelompok sesuai dengan 

hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Bagi kelompok yang sangat bagus akan ibu 

berikan medali warna merah, bagi kelompok yang bagus akan ibu berikan medali 

warna kuning, untuk kelompok yang cukup akan ibu beri medali warna hijau, dan 

untuk kelompok yang kurang bagus akan mendapat medali warna biru. 

 

Melakukan kegiatan Snowball Throwing 

Setelah berdiskusi bersama, silahkan kembali ke tempat duduk seperti 

semula. Ibu akan melakukan permainan Snowball Throwing. Ibu telah 

menyiapkan beberapa soal yang ibu tulis pada selembar kertas. Lalu kertas 

tersebut ibu bentuk menjadi bola seperti ini. Ibu akan memberikan bola ini pada 

kalian, lalu kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Bila lagu tersebut 

berhenti, maka yang memegang bola tersebut yang akan maju untuk menjawab 

pertanyaan pada kertas bola tersebut. Nah, sekarang kita tentukan lagu apa yang 

akan kita nyanyikan? Lalu bolanya kita mulai putar dari depan, tengah atau dari 

belakang? 

 

Soal pada Snowball Throwing: 

a. 
  

  
 + 

  

  
 = …………….. 

b. 
  

  
 + 

  

  
 = ……………. 

c. 10
 

 
 + 

 

  
 = ……………. 

Refleksi  

Anak-anak tadi kita telah belajar tentang penjumlahan pecahan. 

Penjumlahan pecahan itu ada yang berpenyebut sama, berpenyebut berbeda, dan 

campuran. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama berarti penyebutnya 
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sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Penjumlahan pecahan 

berpenyebut berbeda, kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Caranya 

dengan mencari pecahan yang senilai antara pecahan yang dijumlahkan. Setelah 

penyebutnya menjadi sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Apakah ada 

yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Apakah ada yang belum jelas 

tentang materi penjumlahan pecahan ini? Silahkan acungkan jari kalian! 

Penilaian Sebenarnya 

Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belumnya tentang 

materi hari ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang penjumlahan 

pecahan. Ibu akan bagikan soal dan lembar jawab. Sebelum mengerjakan, tulislah 

nama dan nomer absen kalian pada lembar jawab masing-masing.  
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SILABUS 

SIKLUS 1 PEMBELAJARAN 2 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester  : IV / II 

Materi    : Pecahan 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi Dasar  : 6.3Menjumlahkan pecahan 

Indikator Pembelajaran Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

6.3.4 Membandingkan 

hasil 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama dan 

berpenyebut 

1. Masalah-masalah 

di kehidupan 

sehari-hari yang 

berkaitan dengan 

pecahan 

2. Menyelesaikan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-

A. Guru menyiapkan dan 

membagikan komik 

kepada siswa. (Tahap 

Persiapan) 

B. Siswa mengkonstruk 

konsep melalui komik 

yang dibagikan. 

(Konstruktivisme) 

C. Guru bertanya tentang 

masalah yang ada pada 

komik. (Bertanya) 

1. Teknik Penilaian 

a. Tes: tes awal dan 

tes akhir 

b. Non tes: penilaian 

proses 

2. Jenis Penilaian 

a. Tes: tes lisan dan 

tes tertulis 

b. Non tes: observasi 

3. Bentuk Penilaian 

a. tes: soal uraian 

Komik 

Matematika 

Pecahan 

(Komatecan) 

materi 

penjumlahan 

pecahan. 

Heruman. 2013. 

Model 

Pembelajaran 

Matematika di 

Sekolah Dasar. 

Bandung: PT. 

Remaja 

Rosdakarya. 
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Indikator Pembelajaran Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

berbeda  yang 

berkaitan 

dengan masalah 

sehari-hari. 

6.3.5 Memeriksa 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut sama 

dan berpenyebut 

berbeda  yang 

berkalitan 

dengan masalah 

sehari-hari. 

6.3.6 membuat kalimat 

matematika 

yang sudah 

hari yang berkaitan 

dengan pecahan. 

D. Siswa berdiskusi 

dengan membentuk 

kelompok dan 

menemukan pemecahan 

masalah yang diberikan 

guru (Masyarakat 

Belajar, inkuiri) 

E. Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi. (Pemodelan) 

F. Siswa melakukan 

kegiatan Snowball 

throwing. 

G. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

(Refleksi) 

H. Siswa mengerjakan 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 

b. non tes: checklist 

4. Intrumen 

Penilaian 

a. tes: soal 

(terlampir) 

5. b  non tes: lembar 

penilaian aktivitas 

(terlampir) 
 

Tim Bina Karya 

Guru. 2013. 

Terampil 

Berhitung 

Matematika 

Jilid 4. Jakarta: 

Erlangga. 
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Indikator Pembelajaran Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

diketahui 

hasilnya tentang 

penjumlahan 

pecahan 

berpenyebut 

sama dan 

berpenyebut 

berbeda  

berkaitan 

dengan masalah 

sehari-hari.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 PEMBELAJARAN 2 

Nama Sekolah  : SD Negeri Petompon 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

B. Kompetensi Dasar 

6.3 Menjumlahkan pecahan 

C. Indikator: 

6.3.4 Membandingkan hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda  yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. 

(c4) 

6.3.5 Memeriksa penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut 

berbeda  yang berkalitan dengan masalah sehari-hari. (c5) 

6.3.6 Membuat kalimat matematika yang hasilnya sudah diketahui tentang 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda  

yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. (c6) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui komik matematika pecahan siswa dapat membandingkan hasil 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama yang berkaitan dengan masalah 

sehari-hari dengan benar. 

2. Melalui komik matematika pecahan siswa dapat membandingkan hasil 

penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda  yang berkaitan dengan 

masalah sehari-hari dengan benar. 
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3. Melalui media manipulatif siswa dapat memeriksa penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama yang berkalitan dengan masalah sehari-hari dengan 

benar. 

4. Melalui media manipulatif siswa dapat memeriksa penjumlahan pecahan 

berpenyebut berbeda  yang berkalitan dengan masalah sehari-hari dengan 

benar. 

5. Melalui latihan evaluasi  siswa dapat membuat kalimat matematika yang 

hasilnya sudah diketahui tentang penjumlahan berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda  yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan 

benar.  

6. Melalui latihan evaluasi  siswa dapat membuat kalimat matematika yang 

hasilnya sudah diketahui tentang penjumlahan berpenyebut berbeda  yang 

berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan benar.  

Karakter yang diharapkan: Kerjasama, Berani, Disiplin, dan 

Tanggungjawab 

E. Materi Pembelajaran  

1. Masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

pecahan 

2. Menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan pecahan. 

F. Model & Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran :  CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Metode Pembelajaran : Snowball Throwing 
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G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

Pra kegiatan 

(±5 menit) 

 

1. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

3. Pengkondisian kelas 

Kegiatan Awal 

(±10 menit) 

A. Guru menyiapkan dan 

membagikan komik kepada 

siswa. (Tahap Persiapan) 

4. Guru melakukan apersepsi menggunakan kertas lipat kepada 

siswa. Guru merespon terhadap jawaban siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa.  

Guru menunjukkan dua buah kertas lipat kepada siswa 

yaitu berwarna ungu dan berwarna orange. Masing-

masing kertas dilipat menjadi 8 bagian sama besar, 

namun guru menyajikan kedua kertas lipat tersebut 

dengan besar yang berbeda. 

“Ibu memiliki dua lembar kertas lipat. Namun besarnya 

berbeda. Manakah yang lebih besar? Manakah yang 

lebih kecil?”  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

“anak-anak hari ini kita akan belajar membandingkan hasil 

pengurangan pecahan, memeriksa hasil pengurangan pecahan, 

dan membuat kalimat matematika yang sudah diketahui hasil 

pengurangan pecahannya.” 

Kegiatan Inti 

±70 menit 

6. Guru membagikan komik kepada setiap siswa tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan.  

7. Siswa menyimak komik yang telah dibagikan guru. (Elaborasi) 

B. Siswa mengkonstruksikan 

konsep melalui komik yang 

dibagikan (Konstruktivisme) 

 

8. Guru membimbing siswa untuk mengkonstruk pemahaman 

konsep pecahan melalui komik yang telah dibaca. (Eksplorasi) 

9. Siswa mengkonstruksikan pemahaman konsep pecahan dengan 

membaca komik yang telah dibagikan guru. (Elaborasi) 

Jono dan Jeki masing-masing memiliki dua buah kertas 

lipat yang besarnya sama. Kemudian kedua kertas milik 

mereka masing-masing dilipat menjadi enam bagian 

yang sama besar. Enam bagian tersebut menunjukkan 

besarnya penyebut yaitu 6.  
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

 

 

  

 

  

         Kertas 1                       Kertas 2 

                    Kertas milik Jono 

Pada kertas Jono, masing-masing diarsir atau diberi 

warna. Pada kertas Jono yang pertama diberi warna 

sebanyak dua bagian dari enam bagian kertas. Lalu pada 

kertas Jono yang kedua diberi warna sebanyak satu 

bagian dari enam bagian kertas. 

Setelah diberi warna pada kedua kertas milik Jono, 

kemudian kertas kedua yang telah diberi warna 

digabungkan dengan kertas kedua dengan meletakkan 

pada bagian yang belum diberi warna sehingga kertas 

Jono akan menjadi: 

 

 

 

 

 

 

bagian kertas pertama Jono digabungkan dengan kertas 

kedua milik Jono sehingga terdapat 3 bagian yang 

berwarna pada 6 bagian kertas yang berarti 

  
 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 

Jadi kertas milik Jono ada 
 

 
 bagian. 

  

  

 

 

 

 

            Kertas 1                  Kertas 2      

                   Kertas milik Jeki 

Pada kertas Jeki, masing-masing diarsir atau diberi 

warna. Pada kertas Jeki yang pertama diberi warna 

sebanyak tiga bagian dari enam bagian kertas. Lalu pada 

kertas Jeki yang kedua diberi warna sebanyak dua 

bagian dari enam bagian kertas. Kertas kedua milik Jeki 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

yang telah diwarnai digabungkan dengan kertas pertama 

dengan meletakkan pada bagian yang belum berwarna 

sehingga akan menjadi seperti berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

Kertas Jeki pertama sebanyak 3 bagian dari 6 bagian 

kertas yang berarti 
 

 
 dan kertas Jeki kedua sebanyak 2 

bagian dari 6 bagian kertas yang berarti 
 

 
. Jadi  kedua 

kertas Jeki setelah digabungkan menjadi 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

Jadi dapat kita simpulkan kertas milik Jeki yang lebih 

besar. Dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

         Jono = 
 

 
                                           Jeki = 

 

 
 

 

C. Guru bertanya tentang 

masalah yang ada pada komik 

(Bertanya) 

 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang masalah yang terdapat 

pada komik untuk mengetahui pemahaman siswa. (Eksplorasi) 

3) Susanti memiliki 
 

 
 dan 

 

 
  potong kue lapis. Meme memiliki  

 

 
  dan 

 

 
 potong kue lapis.   

Milik siapakah yang lebih banyak? 

(…………………………..) 

4) Rini membeli kertas sebanyak  
 

  
 dan 

 

 
 bagian. Roni 

membeli kertas sebanyak 
 

  
 dan 

 

 
 bagian.  

Milik siapakah yang paling banyak? (…………………….) 

11. Guru menunjuk salah satu siswa dan memberi kesempatan 

untuk menjawab. 

12. Siswa yang ditunjuk oleh guru menjawab pertanyaan tentang 



307 
 

 

Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

masalah pada komik. (Elaborasi) 

13. Guru memberikan tanggapan tentang jawaban siswa. 

(Eksplorasi) 

D. Siswa berdiskusi dengan 

membentuk kelompok dan 

menemukan pemecahan 

masalah yang diberikan guru 

(Masyarakat Belajar, inkuiri) 

 

14. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok heterogen 

berdasarkan tempat duduk siswa. Tiap kelompok berjumlah 7 

siswa.  

15. Siswa berkelompok sesuai dengan instruksi guru.  

16. Guru meminta siswa berdiskusi untuk menemukan pemecahan 

dari permasalah pada komik sesuai dengan tugas masing-

masing kelompok. (Eksplorasi) 

“Joni memiliki kain selebar 
  

  
 m. Akan dibagikan kepada 

ketiga teman Joni. Lalu masing-masing anak akan 

mendapatkan berapa bagian kain bila jumlah kain yang 

didapat teman pertama lebih dari 
 

  
, jumlah kain teman kedua 

kurang dari 
 

  
, dan jumlah kain teman ketiga kurang dari 

 

  
?” 

17. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk menemukan 

penyelesaian masalah pada komik  sesuai dengan tugas masing-

masing kelompok. (Elaborasi) 

E. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dan guru memberi 

reward pada masing-masing 

kelompok (Pemodelan) 

 

18.  Perwakilan dari masing-masing kelompok  diminta 

mempresentasikan hasil diskusi. (Eksplorasi) 

19. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kepada 

kelompok lain di depan kelas secara bergantian. (Elaborasi) 

20. Guru mengkonfirmasi jawaban kelompok serta memberi 

penguatan dengan memberikan reward pada kelompok yang 

terbaik. (Konfirmasi) 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

F. Siswa diarahkan untuk 

melakukan kegiatan snowball 

throwing 

21.  guru menyampaikan aturan permainan Snowball throwing 

kepada siswa. (Eksplorasi) 

22. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru tentang 

aturan Snowball throwing. (Elaborasi) 

23. Guru meminta perwakilan kelompok maju untuk menerima 

materi dari guru. 

24. Perwakilan kelompok maju untuk menerima materi dari guru. 

25. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-

masing dan mendiskusikan pertanyaan yang akan diberikan 

pada kelompok lain. 

26. Ketua kelompok bersama anggota kelompok berdiskusi untuk 

membuat pertanyaan. (Elaborasi) 

27. Guru memimpin siswa untuk melemparkan bola pada 

kelompok lain. (Eksplorasi) 

28. Siswa memperhatikan arahan guru saat melempar bola pada 

kelompok lain. 

29. Guru meminta setiap kelompok menjawab pertanyaan yang 

telah didapatkan dari kelompok lain dan menyampaikan 

jawaban di depan kelas. 

30. Setiap kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

(Elaborasi) 

G. Siswa  diajak menyimpulkan 

bersama-sama tentang materi 

pecahan yang telah dibahas. 

(Refleksi) 

 

31. Guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari dan 

membuat kesimpulan bersama siswa. (Konfirmasi) 

32. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama 

guru.  

Kegiatan Penutup 

± 15 menit 

H. Guru melakukan penilaian 

dengan cara memberi 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 

33. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

34. Guru memberikan petunjuk cara mengerjakan. 

35. Siswa mencermati pentunjuk dari guru. 

36. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

 37. Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak 

lanjut. 

38. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 

 

H. Media Pembelajaran 

Komik Matematika Pecahan (Komatecan) materi penjumlahan pecahan. 

I. Sumber Belajar 

1. Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

2. Tim Bina Karya Guru. 2013. Terampil Berhitung Matematika Jilid 4. 

Jakarta: Erlangga. 

J. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Tes  : tes awal dan tes akhir 

b. Non tes : penilaian proses 

2. Jenis Penilaian 

a. Tes  : tes lisan dan tes tertulis 

b. Non tes : observasi 

3. Bentuk Penilaian 

a. tes  : soal uraian 

b. non tes : checklist 
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4. Intrumen Penilaian 

a. tes  : soal (terlampir) 

b  non tes : lembar penilaian aktivitas (terlampir) 

Semarang,……………. 
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2. Guru menyiapkan beberapa soal yang telah ditulis pada lembaran kertas 

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

4. Guru membuat peraturan bersama siswa. Termasuk menetapkan lagu yang 

akan digunakan untuk memutarkan bola. 

5. Guru melemparkan bola pada salah satu siswa lalu sesuai perintah guru bola 

digeser sambil bernyanyi. 

6. Setelah peserta didik memperoleh satu bola/satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Petompon 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi Dasar : 6.3 Menjumlahkan pecahan 

 

Indikator pembelajaran Indicator soal Bentuk 

tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

6.3.4 Membandingkan 

hasil penjumlahan 

pecahan berpenyebut 

sama dan berpenyebut 

berbeda  yang berkaitan 

dengan masalah sehari-

hari. 

Membandingkan permasalahan 

tentang penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama dan berpenyebut 

berbeda  pada soal cerita.  

Essay C4 1 a 

1 b 

1 c 

 

6.3.5 Memeriksa 

penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda  

yang berkalitan dengan 

masalah sehari 

Memeriksa penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama dan berpenyebut 

berbeda . 

Essay C5 2 a 

2 b 

2 c 
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6.3.6 Membuat kalimat 

matematika yang sudah 

diketahui hasilnya tentang 

penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda  

yang berkaitan dengan 

masalah sehari 

Membuat kalimat matematika 

yang sudah diketahui hasilnya 

tentang penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama dan berpenyebut 

berbeda  

 

Essay C6 3 a 

3 b 

3 c 

3 d 

3 e 

3 f 
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SOAL EVALUASI 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti! 

1. Bandingkan permasalahan di bawah ini! Manakah yang lebih banyak dan 

manakah yang lebih sedikit? Tunjukkan caramu mengerjakan soal di bawah 

ini! 

a. Robi memiliki 
 

 
 meter dan 

 

 
 meter  kain. Ibu memiliki  

 

 
 meter dan 

 

 
 

meter kain.  Milik siapakah yang lebih panjang? 

b. Jono membeli tali sepanjang  
 

  
 m dan 

 

 
 m. Jeki membeli tali sepanjang 

 

  
 

m dan 
 

 
 m. Tali milik siapakah yang paling panjang? 

c. Dita memiliki pita sepanjang  
 

  
 m dan 3 

 

  
 m. Tina memiliki pita 

sepanjang  
 

  
 m dan 2

 

  
 m. Pita milik siapakah yang paling panjang? 

2. Buktikan penjumlahan di bawah ini menggunakan cara! 

a. Bila Soni menggabungkan kertas sebesar 
 

  
 dengan 

 

  
 bagian, bila 

dijumlah hasilnya akan sama dengan Iksan menggabungkan kertas 

sebanyak 
 

  
 dengan 

 

  
 . Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

b. Boby memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 dan 

 

 
 bagian, bila dijumlah 

hasilnya akan sama dengan kue brownies milik Ema sebanyak 
 

 
  dan 

 

  
 . 

Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

c. Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 dan 1

 

 
 bagian. Ayah memiliki kue 

lapis sebanyak 3
 

 
 dan 

 

 
 . Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

3. Buatlah dua kemungkinan dari masalah-masalah di bawah ini! 
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a. Ibu memiliki pita sepanjang 
  

  
 m. Akan dibagikan kepada kedua anak 

perempuannya. Lalu berapa masing-masing bagian pita yang mereka 

dapatkan bila jumlah pita anak pertama lebih dari 
  

  
 dan jumlah pita anak 

kedua kurang dari 
  

  
? 

b. Dodit memiliki kain selebar 
  

  
 m. Akan dibagikan kepada ketiga teman 

Dodit. Lalu masing-masing anak akan mendapatkan berapa bagian kain 

bila jumlah kain yang didapat teman pertama lebih dari 
 

  
, jumlah kain 

teman kedua kurang dari 
  

  
, dan jumlah kain teman ketiga kurang dari 

 

  
? 

c. Johan membutuhkan kertas selebar  
  

  
 bagian. Lalu dua temannya akan 

memberikan kertas pada Johan. Berapa bagian masing-masing teman 

Johan memberikan kertas bila teman pertama paling banyak memberi 

kertas 2
  

  
 dan teman kedua paling sedikit memberi kertas sebanyak 3

 

  
? 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 PEMBELAJARAN 2 

 

No Jawaban Skor  

1 a.  Diketahui: Robi memiliki 
 

 
 meter dan 

 

 
 meter  kain. Ibu memiliki  

 

 
 meter dan 

 

 
 meter kain.   

Ditanya: Milik siapakah yang lebih panjang 

Jawab:  

Robi : 
 

 
 + 

 

 
  = 

 

 
   

Ibu :  
 

 
  +  

 

 
 = 

 

 
   (lebih panjang) 

Jadi kain milik Ibu yang lebih panjang yaitu 
 

 
  meter. 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

b.  Diketahui : Jono membeli tali sepanjang  
 

  
 m dan 

 

 
 m. Jeki 

membeli tali sepanjang 
 

  
 m dan 

 

 
 m. 

Ditanya: Tali milik siapakah yang paling panjang 

Jawab:  

Jono :  
 

  
 +  

 

 
 = 

 

  
 + 

 

  
 = 

 

  
 = 

  

  
 

Jeki  :  
 

  
 +  

 

 
 = 

 

  
 + 

 

  
 = 

 

  
 = 

  

  
  (lebih banyak) 

Jadi tali jeki yang paling panjang 
  

  
  meter. 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

c.  Diketahui : Dita memiliki pita sepanjang  
 

  
 m dan 3 

 

  
 m. Tina 

memiliki pita sepanjang  
 

  
 m dan 2

 

  
 m.  

Ditanya: Pita milik siapakah yang paling panjang? 

1 

 

 

1 
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Jawab:  

Dita :  
 

  
  + 3 

 

  
 = (1+3) + (  

 

  
 + 

 

  
  )  = 4 

 

  
 

Tina :  
 

  
  + 2

 

  
 = (2 + 2) + (

 

  
 + 

 

  
 ) = 4 

 

  
   ( sama panjang) 

Jadi pita milik Dita dan Tina sama panjang yaitu 4 
 

  
   meter. 

 

2 

 

1 

2 a.  Diketahui : Soni menggabungkan kertas sebesar 
 

  
 dengan 

 

  
 

bagian, Iksan menggabungkan kertas sebanyak 
 

  
 dengan 

 

  
 

bagian.  

Ditanya: Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

Jawab:  

Soni:  
 

  
 + 

 

  
 = 

 

  
 

Iksan: 
 

  
 + 

 

  
 = 

 

  
 

Jadi kertas milik soni dan iksan bila dijumlah hasilnya sama yaitu 

 

  
 bagian 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 b.  Diketahui : Boby memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 dan 

 

 
 

bagian, Ema sebanyak 
 

 
  dan 

 

  
 .  

Ditanya: Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

Jawab:  

Boby :  
 

  
 + 

 

 
 = 

 

  
 + 

  

  
 = 

  

  
 = 

  

  
 

Ema :  
 

 
 + 

 

  
 = 

 

  
 

 

  
 

 

  
 = 

  

  
 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 
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Jadi hasilnya tidak sama. Karena lebih banyak milik Boby yaitu 
  

  
 

bagian 

 c.  Diketahui: Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 dan 1

 

 
 bagian. 

Ayah memiliki kue lapis sebanyak 3
 

 
 dan 

 

 
 .  

Ditanya: Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

Jawab:  

Ibu : 2
 

 
 + 1

 

 
 = (2+1) + ( 

 

 
 + 

 

 
 ) = 3 + ( 

 

 
 + 

 

 
 ) = 3 + 

 

 
 = 3 

 

 
 

Ayah : 3
 

 
 + 

 

 
 = 3 + (   

 

 
 + 

 

 
 ) = 3 + 

 

 
 = 3 

 

 
 

Jadi jumlah milik Ibu dan milik ayah hasilnya sama yaitu 3 
 

 
 

bagian. 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

3 a.  Diketahui: Ibu memiliki pita sepanjang 
  

  
 m. Akan dibagikan 

kepada kedua anak perempuannya. Jumlah pita anak pertama 

lebih dari 
  

  
 dan jumlah pita anak kedua kurang dari 

  

  
 

Ditanya: Lalu berapa masing-masing bagian pita yang mereka 

dapatkan? 

Jawab:  

1) 
  

  
 +  

 

  
 = 

  

  
 

2) 
  

  
 +  

 

  
 = 

  

  
 

3) 
  

  
 +  

 

  
 = 

  

  
 

4) 
  

  
 +  

 

  
 = 

  

  
 

5) 
  

  
 +  

 

  
 = 

  

  
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 
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6) 
  

  
 +  

 

  
 = 

  

  
 

7) 
  

  
 +  

 

  
 = 

  

  
 

Jadi masing-masing anak Ibu mendapat …. bagian dan …. 

bagian. 

 

1 

  b.  Diketahui: Dodit memiliki kain selebar 
  

  
 m. Akan dibagikan 

kepada ketiga teman Dodit. Jumlah kain yang didapat teman 

pertama lebih dari 
 

  
, jumlah kain teman kedua kurang dari 

  

  
, 

dan jumlah kain teman ketiga kurang dari 
 

  
 

Ditanya: Masing-masing anak akan mendapatkan berapa bagian 

kain bila? 

Jawab: 

1) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

2) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

3) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

4) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

5) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

6) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

7) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

8) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

9) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

10) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

11) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

12) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

13) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
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14) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

15) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

16) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

17) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

18) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

19) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

20) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

21) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

22) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

23) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

24) 
 

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

25) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

26) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

27) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

28) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

29) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

30) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

31) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

32) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

33) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

34) 
  

  
 + 

 

  
 + 

 

  
 = 

  

  
 

Jadi banyaknya masing-masing bagian teman Dodit adalah 

….., …….., dan ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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c.  Diketahui: 

Johan membutuhkan kertas selebar  
  

  
 bagian 

teman pertama paling banyak memberi kertas 2
  

  
 dan teman 

kedua paling sedikit memberi kertas sebanyak 3
 

  
 

Ditanya: Berapa bagian masing-masing teman Johan 

memberikan kertas ? 

Jawab:   

1)  
 

  
 +  

 

  
 =  

  

  
 

2)  
 

  
 +  

 

  
 =  

  

  
 

3)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

4)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

5)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

6)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

7)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

8)  
 

  
 + 3

 

  
 =  

  

  
 

9)  
 

  
 + 3

 

  
 =  

  

  
 

10)  
 

  
 + 3

  

  
 =  

  

  
 

11)  
 

  
 + 3

  

  
 =  

  

  
 

12)  
 

  
 + 3

  

  
 =  

  

  
 

13)  
 

  
 + 3

  

  
 =  

  

  
 

14)  
 

  
 + 3

  

  
 =  

  

  
 

15)  
 

  
 +  

 

  
 =  

  

  
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
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16)  
 

  
 +  

 

  
 =  

  

  
 

17)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

18)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

19)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

20)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

21)  
 

  
 +  

  

  
 =  

  

  
 

Jadi masing-masing temannya akan memberi ….. dan ….. 

bagian 

 

 

 

 

 

 

1 

Jumlah skor 45 

 

 

Pedoman penyekoran 

Skor total = 
                                

                               
 x 100 
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MATERI AJAR 

SIKLUS 1 PEMBELAJARAN 2 

 

Kalian telah belajar tentang mengidentifikasi, mengubah dan menghitung 

penjumlahan pecahan pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingatkah kalian 

bagaimana cara menghitung penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda ? Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang penjumlahan 

pecahan. Ibu harap setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini kalian 

dapat membandingkan hasil penjumlahan pecahan yang berkaitan dengan masalah 

sehari-hari, dapat membuktikan penjumlahan pecahan serta dapat merancang 

penjumlahan pecahan. 

Membagikan komik. 

Ibu telah menyiapkan komik matematika pecahan (Komatecan) seri 2 yang berisi 

tentang penjumlahan pecahan. Ibu akan membagikan komik kepada setiap siswa. 

Kalian baca komik tersebut dan pahami isi dari komik yang ibu bagikan. 

Menganalisis isi komik 

Anak-anak setelah kalian membaca komik tersebut, ibu ingin kalian 

membandingkan permasalahan yang ada pada komik. Apakah setiap masalah 

memiliki hasil penjumlahan yang sama atau berbeda. 

Anak-anak bandingkan masalah tersebut dengan mengisi bagian komik 

yang rumpang dengan jawaban yang telah ibu jelaskan tadi.  

Setelah kalian membandingkan masalah pada komik tersebut mari kita bahas satu 

persatu masalah tersebut.  

 

Pada masalah nomor satu manakah yang lebih banyak jumlahnya? 

Susanti memiliki 
 

 
 dan 

 

 
  potong kue lapis. Meme memiliki  

 

 
  dan 

 

 
 potong kue 

lapis.  Milik siapakah yang lebih banyak? 

Pada masalah nomor dua manakah yang lebih banyak jumlahnya? 

Upin membeli melon sebanyak  
 

  
 dan 

 

 
 bagian. Ipin membeli melon sebanyak 

 

  
 

dan 
 

 
 bagian. Milik siapakah yang paling banyak? 
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Bertanya jawab tentang isi komik. 

Setelah kita membandingkan permasalahan pada komik, ibu ingin bertanya 

kepada kalian. (guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan). 

1. bagaimana caramu membandingkan masalah pada soal pertama? 

2. bagaimana caramu membandingkan masalah pada soal kedua? 

Tadi ibu telah menanyakan tentang permasalahan yang ada pada komik. Apakah 

anak-anak ada yang belum jelas tentang materi yang telah kita bahas? Silahkan 

anak-anak bertanya  bagian mana yang belum dimengerti.  

Masyarakat Belajar 

Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan 

berkelompok sesuai petunjuk yang ibu berikan. Ibu akan membagikan komik 

LKK yang akan kalian kerjakan. Ibu juga akan membagikan kertas sebagai alat 

peraga untuk menyelesaikan masalah pada LKK tersebut. Setelah mendapat LKK 

yang telah ibu bagikan pada masing-masing kelompok, diskusikan LKK tersebut 

dengan anggota kelompok masing-masing. Sebelum mengerjakan, bacalah 

petunjuk mengerjakan terlebih dahulu. Lalu isi identitas kelompok dengan 

mengisi nama masing-masing anggota beserta nomor absen. 

 

Masalah pada komik LKK 

Joni memiliki kain selebar 
  

  
 m. Akan dibagikan kepada ketiga teman Joni. Lalu 

masing-masing anak akan mendapatkan berapa bagian kain bila jumlah kain yang 

didapat teman pertama lebih dari 
 

  
, jumlah kain teman kedua kurang dari 

 

  
, dan 

jumlah kain teman ketiga kurang dari 
 

  
? 

 

 

Setelah kalian berdiskusi bersama kelompok, silahkan masing-masing perwaklian 

kelompok maju secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil dari diskusi 

kalian.  

Ibu akan memberikan reward kepada masing-masing kelompok sesuai dengan 

hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Bagi kelompok yang sangat bagus akan ibu 

berikan medali warna merah, bagi kelompok yang bagus akan ibu berikan medali 

warna kuning, untuk kelompok yang cukup akan ibu beri medali warna hijau, dan 

untuk kelompok yang kurang bagus akan mendapat medali warna biru. 
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Melakukan kegiatan Snowball Throwing 

Setelah berdiskusi bersama, silahkan kembali ke tempat duduk seperti 

semula. Ibu akan melakukan permainan Snowball Throwing. Ibu telah 

menyiapkan beberapa soal yang ibu tulis pada selembar kertas. Lalu kertas 

tersebut ibu bentuk menjadi bola seperti ini. Ibu akan memberikan bola ini pada 

kalian, lalu kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Bila lagu tersebut 

berhenti, maka yang memegang bola tersebut yang akan maju untuk menjawab 

pertanyaan pada kertas bola tersebut. Nah, silahkan ketua kelompok maju untuk 

menerima materi dari bu guru. 

Menunjukkan Komik sebagai Pemodelan 

Kita tadi telah melakukan permainan Snowball Throwing. apakah anak-anak 

sudah paham materi yang kita pelajari hari ini? Nah, untuk memperjelas materi 

yang telah kita bahas tadi, ibu akan menjelaskan menggunakan contoh komik. 

Pada komik ini terdapat 1 permasalahan yang harus diselesaikan. Yaitu 

membuktikan masalah penjumlahan pecahan. Sekarang perhatikan penjelasan ibu 

ya. 

Refleksi  

Anak-anak tadi kita telah belajar tentang membandingkan dan membuktikan 

penjumlahan pecahan. Membandingkan pecahan dilakukan untuk mengetahui 

manakah jumlah yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Penjumlahan 

pecahan juga dibuktikan untuk mengetahui benar atau tidaknya hasil yang telah 

diketahui. Semua itu akan kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Apakah ada yang 

belum jelas tentang materi penjumlahan pecahan ini? Silahkan acungkan jari 

kalian! 

Penilaian Sebenarnya 

Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belumnya tentang materi hari 

ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang penjumlahan pecahan. Ibu akan 

bagikan soal dan lembar jawab. Sebelum mengerjakan, tulislah nama dan nomer 

absen kalian pada lembar jawab masing-masing.  
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SILABUS 

SIKLUS 2 PEMBELAJARAN 1 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester  : IV / II 

Materi    : Pecahan 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi Dasar  : 6.4 Pengurangan pecahan 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

6.4.1 Mengidentifikasi 

masalah sehari-

hari yang 

berkaitan 

dengan 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

1. Masalah-

masalah di 

kehidupan 

sehari-hari yang 

berkaitan dengan 

pecahan 

2. Menyelesaikan 

permasalahan di 

A. Guru menyiapkan 

dan membagikan 

komik kepada siswa. 

(Tahap Persiapan) 

B. Siswa mengkonstruk 

konsep melalui 

komik yang 

dibagikan. 

1) Teknik Penilaian 

a. Tes: tes awal 

dan tes akhir 

b. Non tes: 

penilaian 

proses 

2) Jenis Penilaian 

a. Tes: tes lisan 

a) Komik 

Matematika 

Pecahan 

(Komatecan) 

materi 

pengurangan 

pecahan. 

b) Kertas lipat. 

Heruman. 2013. 

Model 

Pembelajaran 

Matematika di 

Sekolah Dasar. 

Bandung: PT. 

Remaja 

Rosdakarya. 
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Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

sama, 

berpenyebut 

berbeda dan 

campuran. 

6.4.2 Menguraikan 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

sama, 

berpenyebut 

berbeda dan 

campuran yang 

berkalitan 

dengan 

masalah sehari-

hari. 

6.4.3 Menentukan 

kehidupan 

sehari-hari yang 

berkaitan dengan 

pecahan. 

(Konstruktivisme) 

C. Guru bertanya 

tentang masalah 

yang ada pada 

komik. (Bertanya) 

D. Siswa berdiskusi 

dengan membentuk 

kelompok dan 

menemukan 

pemecahan masalah 

yang diberikan guru 

(Masyarakat Belajar, 

inkuiri) 

E. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

(Pemodelan) 

F. Siswa melakukan 

dan tes 

tertulis 

b. Non tes: 

observasi 

3) Bentuk Penilaian 

a. tes: soal 

uraian 

b. non tes: 

checklist 

4) Intrumen Penilaian 

a. tes: soal 

(terlampir) 

b.  non tes: 

lembar 

penilaian 

aktivitas 

(terlampir) 

 

Tim Bina Karya 

Guru. 2013. 

Terampil Berhitung 

Matematika Jilid 4. 

Jakarta: Erlangga. 
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Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

hasil 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

sama, 

berpenyebut 

berbeda dan 

campuran yang 

berkaitan 

dengan 

masalah sehari-

hari.  

 

kegiatan Snowball 

throwing. 

G. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

(Refleksi) 

H. Siswa mengerjakan 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 PEMBELAJARAN 1 

Nama Sekolah : SD Negeri Petompon 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

 

K. Standar Kompetensi 

6 Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

L. Kompetensi Dasar 

6.4 Pengurangan pecahan 

C. Indikator: 

6.4.1 Mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

pengurangan pecahan berpenyebut sama, berpenyebut berbeda dan 

campuran. (c1) 

6.4.2 Menguraikan pengurangan pecahan berpenyebut sama, berpenyebut 

berbeda dan campuran yang berkalitan dengan masalah sehari-hari. 

(c2) 

6.4.3 Menentukan hasil pengurangan pecahan berpenyebut sama, 

berpenyebut berbeda dan campuran yang berkaitan dengan masalah 

sehari-hari. (c3) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan melengkapi  komik matematika pecahan siswa dapat 

mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan 

pecahan berpenyebut sama, berpenyebut berbeda dan campuran dengan 

benar. 
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2. Dengan mengunakan kertas lipat siswa dapat menguraikan pengurangan 

pecahan berpenyebut sama, berpenyebut berbeda dan campuran yang 

berkalitan dengan masalah sehari-hari dengan benar. 

3. Dengan diskusi kelompok  siswa dapat menentukan hasil pengurangan 

pecahan berpenyebut sama, berpenyebut berbeda dan campuran yang 

berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan benar.  

Karakter yang diharapkan: kerjasama, berani, disiplin, dan 

tanggungjawab 

E. Materi Pembelajaran  

1. Masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

pecahan 

2. Menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan pecahan. 

F. Model & Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran :  CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Metode Pembelajaran : Snowball Throwing 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

Pra kegiatan 

(±5 menit) 

 

1. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

3. Pengkondisian kelas 

Kegiatan Awal 

(±10 menit) 

A. Guru menyiapkan dan 

membagikan komik 

kepada siswa. (Tahap 

Persiapan) 

4. Guru melakukan apersepsi menggunakan kertas lipat kepada 

siswa. Guru merespon terhadap jawaban siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa.  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 



328 
 

 
 

Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan Inti 

±70 menit 

6. Guru membagikan komik (Komatecan seri 1) kepada setiap 

siswa tentang permasalahan yang berkaitan dengan 

penjumlahan pecahan.  

7. Siswa menyimak komik yang telah dibagikan guru. (Elaborasi) 

B. Siswa 

mengkonstruksikan 

konsep melalui komik 

yang dibagikan 

(Konstruktivisme) 

 

8. Guru membimbing siswa untuk mengkonstruk pemahaman 

konsep pecahan melalui komik yang telah dibaca. (Eksplorasi) 

Pada komik pecahan yang dikonstruk yaitu 
 

 
 - 

 

 
 = .... 

Kemudian pecahan tersebut di konstruk menggunakan kertas lipat.  

“Ade memiliki sebuah kertas lipat. Kertas lipat  Ade lipat menjadi tiga 

bagian sama besar sehingga menjadi seperti berikut ini : 

   

Lalu kertas lipat pertama diwarnai atau diarsir sebanyak 

tiga bagian sehingga menjadi seperti berikut ini:  

   

Setelah masing-masing kertas lipat telah diberi warna 

atau diarsir, kemudian di silang sebanyak 1 bagian pada 

bagian yang di warnai atau diarsir. 

   

Nah, kertas lipat yang semula tiga bagian, disilang 

sebanyak satu bagian sehingga kertas lipat yang masih 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

tersisa sebanyak 2 bagian yang berarti 
 

 
 - 

 

 
 = 

 

 
”. 

9. Siswa mengkonstruksikan pemahaman konsep pecahan dengan 

membaca komik yang telah dibagikan guru. (Elaborasi) 

C. Guru bertanya tentang 

masalah yang ada pada 

komik (Bertanya) 

 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang masalah yang terdapat 

pada komik untuk mengetahui pemahaman siswa. (Eksplorasi) 

3) Jesika memiliki 
 

 
 potong tebu. Lalu Ibu meminta 

sebanyak 
 

 
 bagian.  

Masalah tersebut merupakan masalah tentang ……..  

4) Rena membeli semangka sebanyak  
 

  
 bagian. Ayah 

meminta sebanyak 
 

 
 bagian.  

Masalah tersebut merupakan masalah tentang ……..  

11. Guru menunjuk salah satu siswa dan memberi kesempatan 

untuk menjawab. 

12. Siswa yang ditunjuk oleh guru menjawab pertanyaan tentang 

masalah pada komik. (Elaborasi) 

13. Guru memberikan tanggapan tentang jawaban siswa. 

(Eksplorasi) 

D. Siswa berdiskusi dengan 

membentuk kelompok 

dan menemukan 

pemecahan masalah yang 

diberikan guru 

(Masyarakat Belajar, 

inkuiri) 

 

14. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok heterogen 

menggunakan hasil ualngan harian sebelumnya. Tiap kelompok 

berjumlah 7 siswa.  

15. Siswa berkelompok sesuai dengan instruksi guru.  

16. Guru meminta siswa berdiskusi untuk menemukan pemecahan 

dari permasalah pada komik sesuai dengan tugas masing-

masing kelompok. (Eksplorasi) 

17. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk menemukan 

penyelesaian masalah pada komik  sesuai dengan tugas masing-

masing kelompok. (Elaborasi) 

E. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi dan guru 

memberi reward pada 

masing-masing kelompok 

(Pemodelan) 

 

18.  Perwakilan dari masing-masing kelompok  diminta 

mempresentasikan hasil diskusi. (Eksplorasi) 

19. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kepada 

kelompok lain di depan kelas secara bergantian. (Elaborasi) 

20. Guru mengkonfirmasi jawaban kelompok serta memberi 

penguatan dengan memberikan reward pada kelompok yang 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

terbaik. (Konfirmasi) 

F. Siswa diarahkan untuk 

melakukan kegiatan 

snowball throwing 

21.  guru menyampaikan aturan permainan Snowball throwing 

kepada siswa. (Eksplorasi) 

22. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru tentang 

aturan Snowball throwing. (Elaborasi) 

23. Guru meminta perwakilan kelompok maju untuk menerima 

materi dari guru. 

24. Perwakilan kelompok maju untuk menerima materi dari guru. 

25. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-

masing dan mendiskusikan pertanyaan yang akan diberikan 

pada kelompok lain. 

26. Ketua kelompok bersama anggota kelompok berdiskusi untuk 

membuat pertanyaan. (Elaborasi) 

27. Guru memimpin siswa untuk melemparkan bola pada 

kelompok lain. (Eksplorasi) 

28. Siswa memperhatikan arahan guru saat melempar bola pada 

kelompok lain. 

29. Guru meminta setiap kelompok menjawab pertanyaan yang 

telah didapatkan dari kelompok lain dan menyampaikan 

jawaban di depan kelas. 

30. Setiap kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

(Elaborasi) 

G. Siswa  diajak 

menyimpulkan bersama-

sama tentang materi 

pecahan yang telah 

dibahas. (Refleksi) 

 

31. Guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari dan 

membuat kesimpulan bersama siswa. (Konfirmasi) 

32. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama 

guru.  

Kegiatan Penutup 

± 15 menit 

H. Guru melakukan 

penilaian dengan cara 

memberi evaluasi. 

(Penilaian Sebenarnya) 

33. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

34. Guru memberikan petunjuk cara mengerjakan. 

35. Siswa mencermati pentunjuk dari guru. 

36. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

 37. Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak 

lanjut. 

38. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 

 

H. Media Pembelajaran 

Komik Matematika Pecahan (Komatecan) materi pengurangan pecahan. 

I. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

2. Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

J. Penilaian 

1. Prosedur 

a. Penilaian Proses  : tes 

b. Penilaian Hail Belajar : tes 

2. Jenis Tes 

a. Penilaian proses  : tertulis 

b. Penilaian hasil belajar : tertulis 

3. Bentuk Tes 

a. Penilaian proses  : essay 

b. Penilaian hasil belajar : essay 
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4. Instrumen tes 

a. Penilaian proses  : lembar kerja kelompok 

b. Penilaian hasil belajar : lembar evaluasi 

 

Semarang,……………. 
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2. Guru menyiapkan beberapa soal yang telah ditulis pada lembaran kertas 

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

4. Guru membuat peraturan bersama siswa. Termasuk menetapkan lagu yang 

akan digunakan untuk memutarkan bola. 

5. Guru melemparkan bola pada salah satu siswa lalu sesuai perintah guru bola 

digeser sambil bernyanyi. 

6. Setelah peserta didik memperoleh satu bola/satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Petompon 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi Dasar : 6.4 Pengurangan pecahan 

 

Indikator pembelajaran Indicator soal Bentuk 

tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

6.4.1 Mengidentifikasi 

masalah sehari-hari 

yang berkaitan 

dengan pengurangan 

pecahan berpenyebut 

sama, berpenyebut 

berbeda dan 

campuran. 

Mengidentifikasi contoh 

permasalahan yang berkaitan 

dengan pengurangan pecahan 

berpenyebut sama, berpenyebut 

berbeda dan campuran dari 

beberapa contoh permasalahan.  

Essay C1 1 a 

1 b 

1 c 

1 d 

1 e 

1 f 

6.4.2 Menguraikan 

pengurangan 

pecahan berpenyebut 

sama, berpenyebut 

berbeda dan 

campuran yang 

berkalitan dengan 

Menguraikan cara mengurangkan 

pecahan berpenyebut sama, 

berpenyebut berbeda dan 

campuran menggunakan gambar. 

Essay C2 2 a 

2 b 

2 c 



335 
 

 
 

masalah sehari-hari. 

6.4.3 Menentukan hasil 

pengurangan 

pecahan berpenyebut 

sama, berpenyebut 

berbeda dan 

campuran yang 

berkaitan dengan 

masalah sehari-hari.  

Menentukan pengurangan 

pecahan berpenyebut sama, 

berpenyebut berbeda dan 

campuran 

 

Essay C3 3 a 

3 b 

3 c 

3 d 

3 e 

3 f 
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SOAL EVALUASI 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti! 

1. Identifikasilah pertanyaan di bawah ini dengan mengisi sesuai jawaban yang 

benar. Isilah dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama / pengurangan 

pecahan berpenyebut berbeda/ pengurangan pecahan campuran. 

a. Robi memiliki 
 

 
 potong kue lapis. Lalu dimakan sebanyak 

 

 
 bagian. 

(………………………………………..) 

b. Jono membeli semangka sebanyak  
  

  
 bagian. Ternyata diminta adik 

sebanyak 
 

 
 bagian. (……………………………………………….) 

c. Toni membeli tali sepanjang 2
 

 
 meter. Lalu ia memotong  tali sepanjang  

1
 

 
 meter. (…………………………………………..) 

d. Julia mempunyai pizza sebanyak  
 

  
 bagian. Lalu Sonia memakan 

sebanyak 1
 

 
 bagian. (………………………………………) 

e. Ahmad telah berjalan sejauh  
 

  
 meter. Lalu ia kembali lagi sejauh  

 

  
 

meter. (…………………………………) 

f. Oni mempunyai cokelat sebanyak 
  

  
 bagian. Lalu ia diminta ibu sebanyak 

  

  
 bagian. (………………………………..) 

2. Ubahlah pengurangan di bawah ini menjadi gambar seperti pada komik! 

a. Bila Soni memiliki kertas selebar  
 

  
 bagian, lalu dipotong selebar  

 

  
 

bagian, berapakah jumlah kertas milik Soni sekarang? 

b. Boby memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 bagian. Lalu ia memakan 

sebanyak 
 

 
 bagian. Berapa banyak jumlah brownies Boby sekarang? 

c. Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 bagian. Lalu jatuh sebanyak  1

 

 
 

bagian. Jadi berapa banyak kue lapis ibu sekarang? 
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3. Hitunglah pengurangan pecahan dibawah ini dengan benar! 

a. Beni mempunyai tali sepanjang 
  

  
 meter. Dipotong sepanjang  

 

   
  meter. 

Berapakah sisa tali Beni sekarang? 

b. Maya mempunyai pita sepanjang  
  

  
  meter, lalu diberikan pada Dina 

sepanjang  
  

  
  meter. Berapakah sisa pita milik Dina sekarang? 

c. Eka mempunyai kain selebar 
 

  
 meter. Digunakan untuk membuat baju 

selebar  
 

  
 meter. Jadi berapakah sisa kain milik Eka sekarang? 

d. Toni memiliki kertas selebar  
  

  
 meter, lalu dipotong untuk digunakan 

menggambar selebar  
  

   
 meter. Jadi berapa sisa kertas milik Toni 

sekarang? 

e. Paman memiliki tanah seluas  
  

  
 meter. Digunakan untuk menanam 

jagung seluas 5 
 

 
 meter. Jadi berapakah sisa tanah milik Paman yang 

belum ditanami? 

f. Ibu memiliki kain sutera selebar 12
 

 
 meter. Akan digunakan untuk 

membuat taplak meja selebar  
 

  
 meter. Jadi berapa sisa kain sutera Ibu 

sekarang? 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS 2 PEMBELAJARAN 1 

No  Jawaban  Skor  

1 a 

b 

c 

d 

e 

f 

(pengurangan pecahan berpenyebut sama) 

 (pengurangan pecahan berpenyebut berbeda) 

 (pengurangan pecahan berpenyebut sama) 

 (pengurangan pecahan berpenyebut berbeda) 

 (pengurangan pecahan berpenyebut sama) 

 (pengurangan pecahan berpenyebut berbeda) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 a Diketahui: Bila Soni memiliki kertas selebar  
 

  
 bagian, 

lalu dipotong selebar  
 

  
 bagian 

Ditanya:  jumlah kertas milik Soni sekarang? 

Jawab:  

(gambar kebijaksanaan guru) 

 
 

  
 -  

 

  
 = 

   

  
 = 

 

  
 

Jadi jumlah kertas milik Soni ada 
 

  
 bagian 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 b Diketahui: Boby memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 

bagian. Lalu ia memakan sebanyak 
 

 
 bagian.  

Ditanya: jumlah brownies Boby sekarang? 

Jawab:  

(gambar kebijaksanaan guru) 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

1 
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 -  

 

 
 =  

 

  
 - 

 

  
 = 

 

  
 

Jadi banyak brownies milik Boby sekarang ada  
 

  
 

bagian 

 c Diketahui: Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 bagian. 

Lalu jatuh sebanyak  1
 

 
 bagian. 

Ditanya:  banyak kue lapis ibu sekarang? 

Jawab:  

(gambar kebijaksanaan guru) 

2
 

 
 -  1

 

 
 = 

 (2 - 1) +  (   
 

 
  -   

 

 
  ) =  

1 +  (  
  

  
   -   

 

  
   ) =  

 1 
 

  
   = 1 

 

 
   

jadi banyaknya kue lapis ibu ada  1 
 

 
  bagian 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

3 a.  Diketahui : Beni mempunyai tali sepanjang 
  

  
 meter. 

Dipotong sepanjang  
 

   
  meter.  

Ditanya: sisa tali Beni sekarang? 

Jawab: 

(gambar kebijaksanaan guru) 

  

  
  -  

 

   
 =  

    

   
  = 

 

   
 

Jadi sisa tali milik Beni ada 
 

   
 meter. 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

 b.  Diketahui: Maya mempunyai pita sepanjang  
  

  
  meter, 1 



340 
 

 
 

lalu diberikan pada Dina sepanjang  
  

  
  meter.  

Ditanya: sisa pita milik Dina sekarang? 

Jawab: 

  

  
  -  

  

  
 = 

     

   
 = 

  

   
 = 

 

   
 

Jadi sisa pita milik Dina ada  
 

   
 meter. 

 

 

1 

 

2 

1 

 c.  Diketahui: Eka mempunyai kain selebar 
 

  
 meter. 

Digunakan untuk membuat baju selebar  
 

  
 meter.  

Ditanya: sisa kain milik Eka sekarang? 

Jawab:  

 

  
  -  

 

  
 = 

  

  
 +  

 

  
  =  

     

  
 = 

  

  
  = 1 

 

  
 

Jadi sisa kain milik Eka ada  1 
 

  
 bagian. 

1 

 

 

1 

 

2 

1 

 d.  Diketahui: Toni memiliki kertas selebar  
  

  
 bagian, lalu 

dipotong untuk digunakan menggambar selebar  
  

   
 

bagian.  

Ditanya: sisa kertas milik Toni sekarang? 

Jawab:  

  

  
 - 

  

   
 = 

 
  

  
 + 

  

   
 = 

 
      

   
 =  

  

   
 

Jadi sisa kertas milik Toni ada 
  

   
 bagian. 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 e.  Diketahui: Paman memiliki tanah seluas  
  

  
 meter. 1 
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Digunakan untuk menanam jagung seluas 5 
 

 
 meter. 

Ditanya: sisa tanah milik Paman yang belum ditanami? 

Jawab:  

 
  

  
 - 5 

 

 
 = (7 – 5) + (  

  

  
 - 

 

 
 )  = 

  2 +  (  
  

  
 - 

  

  
 ) =  2  

 

  
  

Jadi sisa tanah paman yang belum ditanami ada 2  
 

  
 

meter. 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 f.  Diketahui: Ibu memiliki kain sutera selebar 12
 

 
 meter. 

Akan digunakan untuk membuat taplak meja selebar  
 

  
 

meter.  

Ditanya: sisa kain sutera Ibu sekarang? 

Jawab:  

12
 

 
  -  

 

  
 = 12 +  (   

 

 
  -  

 

  
   ) =  

12 +  (   
 

  
  -  

 

  
   )  =   

12 + 0 = 12 

Jadi sisa kain sutera milik Ibu ada 12 meter. 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

Jumlah skor 54 

 

Pedoman penyekoran: 

Skor total = 
jumlah skor butir yang diperoleh

jumlah maksimal skor butir soal
 x 100 
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MATERI AJAR 

SIKLUS 2 PEMBELAJARAN 1 

 

Kalian telah belajar tentang pengurangan pecahan pada pembelajaran 

sebelumnya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menjumlah pecahan yang 

berpenyebut sama? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. 

Ibu harap setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini kalian dapat 

mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan 

pecahan, dapat menguraikan pengurangan pecahan serta dapat menentukan hasil 

pengurangan pecahan. 

Membagikan komik. 

Ibu telah menyiapkan komik matematika pecahan (Komatecan) seri 4 yang berisi 

tentang pengurangan pecahan. Ibu akan membagikan komik kepada setiap siswa. 

Kalian baca komik tersebut dan pahami isi dari komik yang ibu bagikan. 

Menganalisis isi komik 

Anak-anak setelah kalian membaca komik tersebut, ibu ingin kalian 

mengidentifikasi permasalahan yang ada pada komik. Apakah permasalahan 

tersebut termasuk masalah tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama, 

pengurangan pecahan berpenyebut berbeda, atau pengurangan pecahan campuran. 

Anak-anak analisislah masalah tersebut dengan mengisi bagian komik yang 

rumpang dengan jawaban yang telah ibu jelaskan tadi.  

Setelah kalian mengidentifikasi masalah pada komik tersebut mari kita bahas satu 

persatu masalah tersebut.  

Pada masalah nomor satu termasuk pengurangan pecahan apa anak-anak?  

1. Jesika memiliki 
 

 
 potong tebu. Lalu Ibu meminta sebanyak 

 

 
 bagian. 

(pengurangan pecahan berpenyebut sama) 

Pada masalah nomor dua termasuk pengurangan pecahan apa anak-anak?  

2. Rena membeli semangka sebanyak  
 

  
 bagian. Ayah meminta sebanyak 

 

 
 

bagian. (pengurangan pecahan berpenyebut berbeda) 

Pada masalah nomor tiga termasuk pengurangan pecahan apa anak-anak?  

Bertanya jawab tentang isi komik. 
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Setelah kita mengidentifikasi/menganalisis permasalahan pada komik, ibu ingin 

bertanya kepada kalian. (guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab 

pertanyaan). 

1. Pada pengurangan pecahan berpenyebut sama  mengapa kita tidak perlu 

menyamakan penyebutnya? 

2. Bagaimana cara kita menyamakan penyebut pada pengurangan pecahan 

berpenyebut berbeda? 

3. Pada pengurangan pecahan campuran terdapat bilangan bulat dan pecahan. 

Bagaimana cara mengurangkannya? 

Tadi ibu telah menanyakan tentang permasalahan yang ada pada komik. Apakah 

anak-anak ada yang belum jelas tentang materi yang telah kita bahas? Silahkan 

anak-anak bertanya  bagian mana yang belum dimengerti.  

Masyarakat Belajar 

Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan 

berkelompok sesuai petunjuk yang ibu berikan. Ibu akan membagikan komik 

LKK yang akan kalian kerjakan. Ibu juga akan membagikan kertas sebagai alat 

peraga untuk menyelesaikan masalah pada LKK tersebut. Setelah mendapat LKK 

yang telah ibu bagikan pada masing-masing kelompok, diskusikan LKK tersebut 

dengan anggota kelompok masing-masing. Sebelum mengerjakan, bacalah 

petunjuk mengerjakan terlebih dahulu. Lalu isi identitas kelompok dengan 

mengisi nama masing-masing anggota beserta nomor absen. 

 

Masalah untuk kelompok 1 dan 2:  

1. Bila Denis memiliki kertas sebesar 
 

  
 bagian, lalu digabungkan dengan kertas 

Toni sebesar 
 

  
 bagian, berapakah jumlah kertas milik mereka sekarang? 

Masalah untuk kelompok 3 dan 4:  

2. Ina memiliki kue brownies sebanyak 
 

  
 bagian. Lalu ia membeli lagi 

sebanyak 
 

 
 bagian. Berapa banyak jumlah brownies Ina sekarang?  

Masalah untuk kelompok 5 dan 6:  

3. Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 bagian. Lalu ibu membuat lagi 

sebanyak 1
 

 
 bagian. Jadi berapa banyak kue lapis ibu sekarang? 
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Pemodelan 

Setelah kalian berdiskusi bersama kelompok, silahkan masing-masing 

perwaklian kelompok maju secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil dari 

diskusi kalian.  

Ibu akan memberikan reward kepada masing-masing kelompok sesuai dengan 

hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Bagi kelompok yang sangat bagus akan ibu 

berikan medali warna merah, bagi kelompok yang bagus akan ibu berikan medali 

warna kuning, untuk kelompok yang cukup akan ibu beri medali warna hijau, dan 

untuk kelompok yang kurang bagus akan mendapat medali warna biru. 

Melakukan kegiatan Snowball Throwing 

Setelah berdiskusi bersama, silahkan kembali ke tempat duduk seperti 

semula. Ibu akan melakukan permainan Snowball Throwing. Ibu telah 

menyiapkan beberapa soal yang ibu tulis pada selembar kertas. Lalu kertas 

tersebut ibu bentuk menjadi bola seperti ini. Ibu akan memberikan bola ini pada 

kalian, lalu kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Bila lagu tersebut 

berhenti, maka yang memegang bola tersebut yang akan maju untuk menjawab 

pertanyaan pada kertas bola tersebut. Nah, sekarang silahkan ketua kelompok 

maju untuk menerima materi dari bu guru! 

Soal pada Snowball Throwing: 

d. 
  

  
 - 

  

  
 = …………….. 

e. 
  

  
 - 

  

  
 = ……………. 

f. 10
 

 
 - 6 

 

  
 = ……………. 

Refleksi  

Anak-anak tadi kita telah belajar tentang pengurangan pecahan. 

Pengurangan pecahan itu ada yang berpenyebut sama, berpenyebut berbeda, dan 

campuran. Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama berarti penyebutnya 

sudah sama. Kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Pengurangan pecahan 

berpenyebut berbeda, kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Caranya 

dengan mencari pecahan yang senilai antara pecahan yang dijumlahkan. Setelah 

penyebutnya menjadi sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Pengurangan 

pecahan campuran berarti  dalam pengurangan tersebut terdapat bilangan bulat 

dan bilangan pecahan. Untuk mennumlahkannya antara bilangan bulat dan 

bilangan pecahan harus disendirikan, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, 

sedangkan bilangan pecahan ditambah bilangan pecahan. Bila bilangan pecahan 

berpenyebut sama, maka tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. Tetapi bila 
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penyebutnya berbeda maka penyebut harus disamakan dengan mencari pecahan 

yang senilai. Setelah itu kedua bilangan dijumlahkan. 

Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Apakah ada 

yang belum jelas tentang materi pengurangan pecahan ini? Silahkan acungkan jari 

kalian! 

Penilaian Sebenarnya 

Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belumnya tentang materi 

hari ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang pengurangan pecahan. Ibu 

akan bagikan soal dan lembar jawab. Sebelum mengerjakan, tulislah nama dan 

nomer absen kalian pada lembar jawab masing-masing.  
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SILABUS 

SIKLUS 2 PEMBELAJARAN 2 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester  : IV / II 

Materi   : Pecahan 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi Dasar : 6.4 Pengurangan pecahan 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

6.4.4 

Membandingk

an hasil 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

sama, 

berpenyebut 

1. Masalah-masalah 

di kehidupan 

sehari-hari yang 

berkaitan dengan 

pecahan 

2. Menyelesaikan 

permasalahan di 

kehidupan sehari-

A. Guru menyiapkan 

dan membagikan 

komik kepada siswa. 

(Tahap Persiapan) 

B. Siswa mengkonstruk 

konsep melalui 

komik yang 

dibagikan. 

(Konstruktivisme) 

C. Guru bertanya 

tentang masalah 

yang ada pada 

1. Teknik 

Penilaian 

a. Tes: tes 

awal dan 

tes akhir 

b. Non tes: 

penilaian 

proses 

2. Jenis 

Penilaian 

a. Tes: tes 

lisan dan 

Komik Matematika 

Pecahan 

(Komatecan) materi 

pengurangan 

pecahan. 

Heruman. 2013. 

Model Pembelajaran 

Matematika di 

Sekolah Dasar. 

Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

Tim Bina Karya 

Guru. 2013. 



 
 

347 
 

Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

berbeda dan 

campuran 

yang 

berkaitan 

dengan 

masalah 

sehari-hari. 

6.4.5 Memeriksa 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

sama, 

berpenyebut 

berbeda dan 

campuran 

yang 

hari yang 

berkaitan dengan 

pecahan. 

komik. (Bertanya) 

D. Siswa berdiskusi 

dengan membentuk 

kelompok dan 

menemukan 

pemecahan masalah 

yang diberikan guru 

(Masyarakat Belajar, 

inkuiri) 

E. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

(Pemodelan) 

F. Siswa melakukan 

kegiatan Snowball 

throwing. 

G. Guru dan siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

(Refleksi) 

H. Siswa mengerjakan 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 

tes tertulis 

b. Non tes: 

observasi 

3. Bentuk 

Penilaian 

a. tes: soal 

uraian 

b. non tes: 

checklist 

4. Intrumen 

Penilaian 

a. tes: soal 

(terlampir

) 

5. b  non tes: 

lembar 

penilaian 

aktivitas 

(terlampir

) 
 

Terampil Berhitung 

Matematika Jilid 4. 

Jakarta: Erlangga. 
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Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

berkalitan 

dengan 

masalah 

sehari-hari. 

6.4.6  Membuat 

kalimat 

matematika 

yang sudah 

diketahui 

hasilnya 

tentang 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

sama, 

berpenyebut 
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Indikator 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Media 

Pembelajaran 

Sumber Belajar 

berbeda dan 

campuran 

yang 

berkaitan 

dengan 

masalah 

sehari-hari.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 PEMBELAJARAN 2 

Nama Sekolah : SD Negeri Petompon 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

B. Kompetensi Dasar 

6.5 Pengurangan pecahan 

C. Indikator: 

6.4.4 Membandingkan hasil pengurangan pecahan berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. (c4) 

6.4.5 Memeriksa pengurangan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut 

berbeda yang berkalitan dengan masalah sehari-hari. (c5) 

6.4.6 Membuat kalimat matematika yang hasilnya sudah diketahui tentang 

pengurangan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda 

yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. (c6) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui komik matematika pecahan siswa dapat membandingkan hasil 

pengurangan pecahan berpenyebut sama yang berkaitan dengan 

masalah sehari-hari dengan benar. 

2. Melalui komik matematika pecahan siswa dapat membandingkan hasil 

pengurangan pecahan berpenyebut berbeda yang berkaitan dengan 

masalah sehari-hari dengan benar. 
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3. Melalui media manipulatif siswa dapat memeriksa pengurangan 

pecahan berpenyebut sama yang berkalitan dengan masalah sehari-hari 

dengan benar. 

4. Melalui media manipulatif siswa dapat memeriksa pengurangan 

pecahan berpenyebut berbeda yang berkalitan dengan masalah sehari-

hari dengan benar. 

5. Melalui latihan evaluasi  siswa dapat membuat kalimat matematika 

yang hasilnya sudah diketahui tentang hasil pengurangan pecahan 

berpenyebut sama berbeda yang berkaitan dengan masalah sehari-hari 

dengan benar.  

6. Melalui latihan evaluasi  siswa dapat membuat kalimat matematika 

yang hasilnya sudah diketahui tentang hasil pengurangan pecahan 

berpenyebut berbeda yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan 

benar.  

Karakter yang diharapkan: kerjasama, berani, disiplin dan 

tanggungjawab. 

E. Materi Pembelajaran  

1. Masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

pecahan 

2. Menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan pecahan. 

F. Model & Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran :  CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Metode Pembelajaran : Snowball Throwing 
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G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

Pra kegiatan 

(±5 menit) 

 

1. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

3. Pengkondisian kelas 

Kegiatan Awal 

(±10 menit) 

A. Guru menyiapkan dan 

membagikan komik kepada 

siswa. (Tahap Persiapan) 

4. Guru melakukan apersepsi menggunakan kertas lipat kepada 

siswa. Guru merespon terhadap jawaban siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa.  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Kegiatan Inti 

±70 menit 

6. Guru membagikan komik kepada setiap siswa tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan.  

7. Siswa menyimak komik yang telah dibagikan guru. (Elaborasi) 

B. Siswa mengkonstruksikan 

konsep melalui komik yang 

dibagikan (Konstruktivisme) 

 

8. Guru membimbing siswa untuk mengkonstruk pemahaman 

konsep pecahan melalui komik yang telah dibaca. (Eksplorasi) 

“Deni dan Joko masing-masing memiliki sebuah kertas 

lipat yang besarnya sama. Lalu kedua kertas lipat itudilipat 

bersama sebanyak 6 bagian yang besarnya sama dengan bentuk 

lipatan yang sama. 

 

 

 

Kertas lipat Deni   kertas lipat Joko 

Lalu milik Deni diwarnai sebanyak lima bagian yang 

menunjukkan pecahan  
 

 
. Dan milik Joko diwarnai sebanyak 4 

bagian yang menunjukkan pecahan  
 

 
. Sehingga menjadi seperti 

berikut: 

 

 

 

 

Kertas lipat Deni   kertas lipat Joko 

Setelah kertas mereka berdua warnai, kemudian kertas 

milik Deni diberi tanda silang sebanyak tiga bagian pada 

bagian yang telah diberi warna. Lalu kertas milik Joko diberi 

tanda silang sebanyak satu bagian pada bagian yang berwarna.  
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

 

 

 

 

 

Kertas lipat Deni   kertas lipat Joko 

Karena sudah ditandai silang, maka bagian tersebut sudah tidak 

dihitung lagi atau menjadi berkurang. Nah dari gambar tesebut 

setelah diberi tanda silang, maka kertas milik Deni pada bagian 

yang berwarna tersisa dua bagian. Kertas milik Joko setelah diberi 

tanda silang pada bagian yang berwarna tersisa tiga bagian.  

Jadi kertas milik Deni dan Jono yang semula dilipat menjadi enam 

bagian itu menunjukkan penyebut yaitu 6. Dan bagian yang 

diwarnai pada masing-masing kertas menunjukkan pembilang, 

kertas Deni pembilangnya 5 sedangkan kertas Joko pembilangnya 4. 

Lalu tanda silang pada masing-masing kertas menunjukkan jumlah 

pengurang. Berdasarkan gambar tersebut dapat dibuat kalimat 

matematikanya. 

 

Deni =  
 

 
 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 

Joko=  
 

 
 

 

 
  

 

 
                        

 

 

 

 

9. Siswa mengkonstruksikan pemahaman konsep pecahan dengan 

membaca komik yang telah dibagikan guru. (Elaborasi) 

C. Guru bertanya tentang 

masalah yang ada pada komik 

(Bertanya) 

 

10. Guru bertanya kepada siswa tentang masalah yang terdapat 

pada komik untuk mengetahui pemahaman siswa. (Eksplorasi) 

Robi memiliki 
 

 
 potong kue lapis, dimakan 

 

 
  potong. Ibu 

memiliki  
 

 
  potong kue lapis, dimakan 

 

 
 potong. milik 

siapa yang lebih banyak?(……………………………..) 

Jeni memiliki pita sebanyak 
 

  
 bagian, dipotong 

 

 
  

bagian. Tata memiliki pita sebanyak  
 

 
  bagian, dipotong  

 

 
 bagian. Milik siapa yang lebih 

banyak?(……………………………..) 
11. Guru menunjuk salah satu siswa dan memberi kesempatan 

untuk menjawab. 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

12. Siswa yang ditunjuk oleh guru menjawab pertanyaan tentang 

masalah pada komik. (Elaborasi) 

13. Guru memberikan tanggapan tentang jawaban siswa. 

(Eksplorasi) 

D. Siswa berdiskusi dengan 

membentuk kelompok dan 

menemukan pemecahan 

masalah yang diberikan guru 

(Masyarakat Belajar, inkuiri) 

 

14. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok heterogen 

menggunakan hasil ualngan harian sebelumnya. Tiap kelompok 

berjumlah 7 siswa.  

15. Siswa berkelompok sesuai dengan instruksi guru.  

16. Guru meminta siswa berdiskusi untuk menemukan pemecahan 

dari permasalah pada komik sesuai dengan tugas masing-

masing kelompok. (Eksplorasi) 

“Anak-anak diskusikanlah masalah yang terdapat pada LKK 

yang telah ibu bagikan!” 

a. untuk kelompok 1 dan 2: 

ksan memiliki kertas sebesar 
  

  
 dipotong 

 

  
 bagian, bila 

dikurangkan hasilnya akan sama dengan kertas Mail 

sebanyak 
  

  
 dipotong 

 

  
 . Jumlahnya sama atau tidak? 

Buktikan! 

b. Untuk kelompok 3 dan 4: 

Janjrit memiliki kue brownies sebanyak 
  

  
 dimakan 

 

 
 

bagian, bila dikurangkan hasilnya akan sama dengan kue 

brownies milik Meme sebanyak 
 

 
  dimakan 

 

  
  . Jumlahnya 

sama atau tidak? Buktikan! 

c. Untuk kelompok 5 dan 6: 

Kak Ros mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 dipotong 1

 

 
 

bagian. Nenek memiliki kue lapis sebanyak 3
 

 
 dipotong  

 

 
 . 

Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

17. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk menemukan 

penyelesaian masalah pada komik  sesuai dengan tugas masing-

masing kelompok. (Elaborasi) 

E. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dan guru memberi 

reward pada masing-masing 

kelompok (Pemodelan) 

 

18.  Perwakilan dari masing-masing kelompok  diminta 

mempresentasikan hasil diskusi. (Eksplorasi) 

19. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kepada 

kelompok lain di depan kelas secara bergantian. (Elaborasi) 

20. Guru mengkonfirmasi jawaban kelompok serta memberi 

penguatan dengan memberikan reward pada kelompok yang 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

terbaik. (Konfirmasi) 

F. Siswa diarahkan untuk 

melakukan kegiatan snowball 

throwing 

21.  guru menyampaikan aturan permainan Snowball throwing 

kepada siswa. (Eksplorasi) 

22. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru tentang 

aturan Snowball throwing. (Elaborasi) 

23. Guru meminta perwakilan kelompok maju untuk menerima 

materi dari guru. 

24. Perwakilan kelompok maju untuk menerima materi dari guru. 

25. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-

masing dan mendiskusikan pertanyaan yang akan diberikan 

pada kelompok lain. 

26. Ketua kelompok bersama anggota kelompok berdiskusi untuk 

membuat pertanyaan. (Elaborasi) 

27. Guru memimpin siswa untuk melemparkan bola pada 

kelompok lain. (Eksplorasi) 

28. Siswa memperhatikan arahan guru saat melempar bola pada 

kelompok lain. 

29. Guru meminta setiap kelompok menjawab pertanyaan yang 

telah didapatkan dari kelompok lain dan menyampaikan 

jawaban di depan kelas. 

30. Setiap kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

(Elaborasi) 

G. Siswa  diajak menyimpulkan 

bersama-sama tentang materi 

pecahan yang telah dibahas. 

(Refleksi) 

 

31. Guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari dan 

membuat kesimpulan bersama siswa. (Konfirmasi) 

32. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama 

guru.  

Kegiatan Penutup 

± 15 menit 

H. Guru melakukan penilaian 

dengan cara memberi 

evaluasi. (Penilaian 

Sebenarnya) 

33. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

34. Guru memberikan petunjuk cara mengerjakan. 

35. Siswa mencermati pentunjuk dari guru. 

36. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 
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Langkah –langkah CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

media komik 

Deskripsi Kegiatan 

 37. Guru memberikan umpan balik dan merencanakan tindak 

lanjut. 

38. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan 

selanjutnya. 

 

H. Media Pembelajaran 

Komik Matematika Pecahan (Komatecan) materi pengurangan pecahan. 

I. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

2. Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

J. Penilaian 

1. Prosedur 

a. Penilaian Proses  : tes 

b. Penilaian Hail Belajar : tes 

2. Jenis Tes 

a. Penilaian proses  : tertulis 

b. Penilaian hasil belajar : tertulis 

3. Bentuk Tes 

a. Penilaian proses  : essay 

b. Penilaian hasil belajar : essay 
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4. Instrumen tes 

a. Penilaian proses  : lembar kerja kelompok 

b. Penilaian hasil belajar : lembar evaluasi 

 

 

Semarang,……………. 
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2. Guru menyiapkan beberapa soal yang telah ditulis pada lembaran kertas 

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

4. Guru membuat peraturan bersama siswa. Termasuk menetapkan lagu yang 

akan digunakan untuk memutarkan bola. 

5. Guru melemparkan bola pada salah satu siswa lalu sesuai perintah guru bola 

digeser sambil bernyanyi. 

6. Setelah peserta didik memperoleh satu bola/satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Petompon 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

Kompetensi Dasar : 6.4 Pengurangan pecahan 

Indikator pembelajaran Indicator soal Bentuk 

tes 

Ranah 

kogniti

f 

Nomo

r soal 

6.4.4 Membandingkan hasil 

pengurangan pecahan berpenyebut 

sama dan berpenyebut berbeda yang 

berkaitan dengan masalah sehari 

Membandingkan 

permasalahan tentang 

pengurangan pecahan 

berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda 

Essay C4 1 a 

1 b 

 

6.4.5 Memeriksa pengurangan pecahan 

berpenyebut sama dan berpenyebut 

berbeda  yang berkalitan dengan 

masalah sehari 

Memeriksa pengurangan 

pecahan berpenyebut sama 

dan berpenyebut berbeda 

Esay C5 2a 

2b 

2c 

6.4.6 Membuat kalimat matematika 

yang hasilnya sudah diketahui tentang 

pengurangan pecahan berpenyebut 

sama dan berpenyebut berbeda yang 

berkaitan dengan masalah sehari 

Membuat kalimat 

matematika yang hasilnya 

sudah diketahui tentang 

pengurangan pecahan 

berpenyebut sama dan 

berpenyebut berbeda. 

 

Esay  C6 3a 

3b 

3c 

3d 

3e 
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SOAL EVALUASI 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti! 

1. Bandingkan permasalahan di bawah ini! Manakah yang lebih banyak dan 

manakah yang lebih sedikit? Tunjukkan caramu mengerjakan soal di bawah 

ini! 

a. Robi memiliki 
 

 
 potong kue lapis, dimakan 

 

 
  potong . Ibu memiliki  

 

 
  

potong kue lapis, dimakan 
 

 
 potong.  Milik siapakah yang lebih banyak? 

b. Jono membeli semangka sebanyak  
 

  
 dimakan 

 

 
 bagian. Jeki membeli 

semangka sebanyak 
 

  
 dimakan 

 

 
 bagian. Semangka milik siapakah yang 

paling banyak? 

2. Buktikan pengurangan di bawah ini menggunakan cara! 

a. Bila Soni memiliki kertas sebesar 
 

  
 dipotong 

 

  
 bagian, bila dikurangkan 

hasilnya akan sama dengan kertas milik Doni sebanyak 
  

  
 dipotong 

 

  
 . 

Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

b. Boby memiliki kue brownies sebanyak 
  

  
 dimakan 

 

 
 bagian, bila 

dikurangkan hasilnya akan sama dengan kue brownies milik Ema 

sebanyak 
 

 
  dimakan 

 

  
 . Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

c. Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 diberikan adik 1

 

 
 bagian. Ayah 

memiliki kue lapis sebanyak 3
 

 
 dimakan 

 

 
 . Jumlahnya sama atau tidak? 

Buktikan! 

3. Buatlah 2 kemungkinan jawaban dari masalah dibawah ini! 

Kakak memiliki tali. Tetapi tali tersebut telah diberikan kepada 2 adiknya. 

Hingga panjang tali kakak tersisa 
 

  
  meter. Berapa banyak masing-masing 

bagian yang diterima adik bila adik pertama paling banyak mendapat 
 

  
  

bagian. Sedangkan adik kedua paling sedikit mendapat 
  

  
  bagian. 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL EVALUASI SIKLUS 2 PEMBELAJARAN 2 

No.  Jawaban  Skor  

1 a Diketahui:  

Robi memiliki 
 

 
 potong kue lapis, dimakan 

 

 
  potong . Ibu 

memiliki  
 

 
  potong kue lapis, dimakan 

 

 
 potong 

Ditanya: milik siapa yang lebih banyak? 

Jawab:  

Robi =  
 

 
 - 

 

 
  = 

 

 
   

 Ibu =  
 

 
  -  

 

 
 =  

 

 
 

Jadi yang lebih banyak milik Ibu. 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 b Diketahui: 

Jono membeli semangka sebanyak  
 

  
 dimakan 

 

 
 bagian. Jeki 

membeli semangka sebanyak 
 

  
 dimakan 

 

 
 bagian.  

Ditanya: 

Semangka milik siapakah yang paling banyak? 

Jawab: 

Jono = 
 

  
 - 

 

 
 = 

 

  
 - 

 

  
 = 

 

  
  = 

 

  
 

Jeki = 
 

  
 - 

 

 
 = 

 

  
 - 

 

  
 = 

 

  
 = 

 

  
 

Jadi semangka yang paling banyak milik Jeki. 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

2 a Diketahui:  1 
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Bila Soni memiliki kertas sebesar 
 

  
 dipotong 

 

  
 bagian, bila 

dikurangkan hasilnya akan sama dengan kertas milik Doni 

sebanyak 
  

  
 dipotong 

 

  
 .  

Ditanya: Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

Jawab: 

  Soni  = Doni  

 

  
 – 

 

  
 = 

  

  
 – 

 

  
 

  
 

  
     =    

 

  
  (Jumlahnya berbeda ) 

Jadi jumlah kertas Soni dengan Doni berbeda. 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 b Diketahui: 

Boby memiliki kue brownies sebanyak 
  

  
 dimakan 

 

 
 bagian, 

bila dikurangkan hasilnya akan sama dengan kue brownies 

milik Ema sebanyak 
 

 
  dimakan 

 

  
 .  

Ditanya: Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

Jawab: 

Boby =  Ema  

  

  
 - 

 

 
 = 

 

 
  -  

 

  
 

      
  

  
 - 

  

  
 = 

 

  
 - 

 

  
 

                  
 

  
 = 

 

  
  

        
  

  
 = 

  

  
   (Jumlah berbeda)        

Jadi jumlah brownies milik Boby dengan milik Ema berbeda. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 
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 c Diketahui: 

Ibu mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 diberikan adik 1

 

 
 

bagian. Ayah memiliki kue lapis sebanyak 3
 

 
 dimakan 

 

 
 . 

Ditanya: Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

Jawab:  

           Ibu      =  Ayah  

2
 

 
 - 1

 

 
              = 3

 

 
 - 

 

 
 

(2 – 1) + (
 

 
 - 

 

 
) = 3 + ( 

 

 
 - 

 

 
 ) 

1 + (
 

 
 - 

 

 
)         = 3 + ( 

 

 
 - 

 

 
 ) 

1  
 

 
                   = 3  

 

 
  ( jumlah berbeda) 

Jadi jumlah kue lapis milik Ibu berbeda dengan jumlah kue 

lapis milik ayah. 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

3 Diketahui:  

panjang tali kakak tersisa 
 

  
  meter. 

adik bila adik pertama paling banyak mendapat 
 

  
  bagian. 

Sedangkan adik kedua paling sedikit mendapat 
  

  
  bagian. 

Ditanya:  berapa bagian masing-masing adik? 

Jawab: 

Sisa tali kakak = 
 

  
   

Jumlah tali yang dibagikan pada adik:  
  

  
  - 

 

  
  = 

  

  
   

Kemungkinan-kemungkinan: 

Adik pertama                           adik kedua 

( kurang dari  
 

  
  )               (lebih dari 

  

  
  ) 

                
 

  
               +                  

  

  
                =  

  

  
   

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 
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               +                  

  

  
                =  

  

  
   

                
 

  
               +                  

  

  
                =  

  

  
   

               
 

  
                +                  

  

  
                =  

  

  
   

Jadi masing-masing adik mendapat : 

   
 

  
  dan  

  

  
   atau    

 

  
  dan  

  

  
   atau   

 

  
  dan   

  

  
  atau  

    
 

  
   dan   

  

  
  bagian. 

 

 

 

2 

 

 

 

Jumlah skor 35 

 

Pedoman penyekoran:  

Skor total = 
jumlah skor butir yang diperoleh

jumlah maksimal skor butir soal
 x 100 
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MATERI AJAR 

SIKLUS 2 PEMBELAJARAN 2 

 

Kalian telah belajar tentang mengidentifikasi, mengubah dan menghitung 

pengurangan pecahan pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingatkah kalian 

bagaimana cara menghitung pengurangan pecahan berpenyebut sama, 

berpenuebut berbeda dan campuran? Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang 

pengurangan pecahan. Ibu harap setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari 

ini kalian dapat membandingkan hasil pengurangan pecahan yang berkaitan 

dengan masalah sehari-hari, dapat membuktikan pengurangan pecahan serta dapat 

merancang pengurangan pecahan. 

Mengkonstruksikan pemahaman konsep melalui komik 

Ibu telah menyiapkan komik matematika pecahan (Komatecan) seri 4 yang 

berisi tentang pengurangan pecahan. Ibu akan membagikan komik kepada setiap 

siswa. Kalian baca komik tersebut dan pahami isi dari komik yang ibu bagikan. 

Melakukan penemuan (inkuiri) dari komik yang dibaca 

Anak-anak setelah kalian membaca komik tersebut, ibu ingin kalian 

membandingkan permasalahan yang ada pada komik. Apakah setiap masalah 

memiliki hasil pengurangan yang sama atau berbeda. 

Anak-anak bandingkan masalah tersebut dengan mengisi bagian komik 

yang rumpang dengan jawaban yang telah ibu jelaskan tadi.  

Setelah kalian membandingkan masalah pada komik tersebut mari kita bahas satu 

persatu masalah tersebut.  

Pada masalah nomor satu manakah yang lebih banyak jumlahnya? 

Susanti memiliki 
 

 
 potong kue lapis dimakan 

 

 
  . Meme memiliki  

 

 
 potong kue 

lapis dimakan 
 

 
.  Milik siapakah yang lebih banyak? 

Pada masalah nomor dua manakah yang lebih banyak jumlahnya? 

Upin membeli melon sebanyak  
 

  
 dipotong 

 

 
 bagian. Ipin membeli melon 

sebanyak 
 

  
 dipotong 

 

 
 bagian. Milik siapakah yang paling banyak? 
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Bertanya jawab tentang isi komik. 

Setelah kita membandingkan permasalahan pada komik, ibu ingin bertanya 

kepada kalian. (guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan). 

1. bagaimana caramu membandingkan masalah pada soal pertama? 

2. bagaimana caramu membandingkan masalah pada soal kedua? 

Tadi ibu telah menanyakan tentang permasalahan yang ada pada komik. 

Apakah anak-anak ada yang belum jelas tentang materi yang telah kita bahas? 

Silahkan anak-anak bertanya  bagian mana yang belum dimengerti.  

Masyarakat Belajar 

Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan berkelompok 

sesuai petunjuk yang ibu berikan. Ibu akan membagikan komik LKK yang akan 

kalian kerjakan. Ibu juga akan membagikan kertas sebagai alat peraga untuk 

menyelesaikan masalah pada LKK tersebut. Setelah mendapat LKK yang telah 

ibu bagikan pada masing-masing kelompok, diskusikan LKK tersebut dengan 

anggota kelompok masing-masing. Sebelum mengerjakan, bacalah petunjuk 

mengerjakan terlebih dahulu. Lalu isi identitas kelompok dengan mengisi nama 

masing-masing anggota beserta nomor absen. 

 

Masalah pada komik LKK 

d. Untuk kelompok 1 dan 2: 

ksan memiliki kertas sebesar 
  

  
 dipotong 

 

  
 bagian, bila dikurangkan hasilnya 

akan sama dengan kertas Mail sebanyak 
  

  
 dipotong 

 

  
 . Jumlahnya sama atau 

tidak? Buktikan! 

e. Untuk kelompok 3 dan 4: 

Janjrit memiliki kue brownies sebanyak 
  

  
 dimakan 

 

 
 bagian, bila 

dikurangkan hasilnya akan sama dengan kue brownies milik Meme sebanyak 

 

 
  dimakan 

 

  
  . Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 

f. Untuk kelompok 5 dan 6: 
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Kak Ros mempunyai kue lapis sebanyak 2
 

 
 dipotong 1

 

 
 bagian. Nenek 

memiliki kue lapis sebanyak 3
 

 
 dipotong  

 

 
 . Jumlahnya sama atau tidak? 

Buktikan! 

Pemodelan 

Setelah kalian berdiskusi bersama kelompok, silahkan masing-masing 

perwaklian kelompok maju secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil dari 

diskusi kalian.  

Ibu akan memberikan reward kepada masing-masing kelompok sesuai 

dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Bagi kelompok yang sangat bagus 

akan ibu berikan medali warna merah, bagi kelompok yang bagus akan ibu 

berikan medali warna kuning, untuk kelompok yang cukup akan ibu beri medali 

warna hijau, dan untuk kelompok yang kurang bagus akan mendapat medali 

warna biru. 

Melakukan kegiatan Snowball Throwing 

Setelah berdiskusi bersama, silahkan kembali ke tempat duduk seperti 

semula. Ibu akan melakukan permainan Snowball Throwing. Ibu telah 

menyiapkan beberapa soal yang ibu tulis pada selembar kertas. Lalu kertas 

tersebut ibu bentuk menjadi bola seperti ini. Ibu akan memberikan bola ini pada 

kalian, lalu kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Bila lagu tersebut 

berhenti, maka yang memegang bola tersebut yang akan maju untuk menjawab 

pertanyaan pada kertas bola tersebut. Nah, sekarang kita tentukan lagu apa yang 

akan kita nyanyikan? Lalu bolanya kita mulai putar dari depan, tengah atau dari 

belakang? 

Soal pada Snowball Throwing: 

a. Jono membeli semangka sebanyak  
  

  
 dipotong 

 

 
 bagian. Jeki membeli 

semangka sebanyak 
 

  
 dimakan 

 

 
 bagian. Semangka milik siapakah yang 

paling banyak? 

b. Dimas memiliki pizza sebanyak 
  

  
 dmakan 

 

 
 bagian, bila dikurangi 

hasilnya akan sama dengan pizza milik Mulan sebanyak 
 

 
  dan 

 

  
  . 

Jumlahnya sama atau tidak? Buktikan! 
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Refleksi  

Anak-anak tadi kita telah belajar tentang membandingkan dan 

membuktikan pengurangan pecahan. Membandingkan pecahan dilakukan untuk 

mengetahui manakah jumlah yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. 

Pengurangan pecahan juga dibuktikan untuk mengetahui benar atau tidaknya hasil 

yang telah diketahui. Semua itu akan kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Apakah ada yang 

belum jelas tentang materi pengurangan pecahan ini? Silahkan acungkan jari 

kalian! 

Penilaian Sebenarnya 

Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belumnya tentang 

materi hari ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang pengurangan 

pecahan. Ibu akan bagikan soal dan lembar jawab. Sebelum mengerjakan, tulislah 

nama dan nomer absen kalian pada lembar jawab masing-masing.  
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 

No Indikator Keterampilan Guru 
Skor Skor 

Rata-rata Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Melaksanakan kegiatan membuka pembelajaran 

(keterampilan membuka pembelajaran) 
3 3 3 

2 Mengkonstruksikan pemahaman konsep melalui 

komik 

(keterampilan pembelajaran perseorangan) 

2 3 2,5 

3 Mengecek pemahaman siswa dengan bertanya 

(keterampilan bertanya) 
3 3 3 

4 Membimbing siswa untuk melakukan penemuan 

dalam masyarakat belajar 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas) 

2 2 2 

5 Melakukan penguatan 

(keterampilan memberi penguatan) 2 2 2 

6 Mengadakan variasi dengan melakukan permainan 

snowball throwing 

(Keterampilan mengadakan variasi) 

4 4 4 

7 Melakukan kegiatan penutup. 

(Keterampilan menutup pembelajaran) 3 3 3 

Jumlah 19 20 19,5 

Kategori Baik Baik Baik 

     Semarang, 7 dan 9 Mei 2015 

     Observer, 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

Nama 

Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 2 3 4 5 6 7 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 ∑ 

HA 3 1 3 1 3 3 3 17 3 1 2 1 3 3 4 17 

MF 3 2 2 0 2 2 3 14 4 1 2 1 3 3 4 18 

APR 2 2 1 0 2 2 3 12 2 1 2 0 2 3 3 13 

AJ 2 1 2 0 2 3 3 13 3 2 1 0 3 3 3 15 

GA 4 1 2 1 3 3 4 28 2 2 1 0 2 2 3 12 

IY 2 1 1 0 1 3 3 11 3 1 3 1 3 3 3 17 

MS 2 2 1 0 2 2 3 12 3 2 2 0 2 2 3 14 

NL 3 2 1 0 3 3 2 15 3 1 3 1 3 3 3 17 

FS 3 2 2 0 2 2 3 14 3 2 2 0 2 2 3 14 

AL 3 1 3 1 3 3 3 17 2 2 1 0 2 2 3 12 

Jumlah 

Skor 
27 15 18 3 23 26 30 143 28 15 19 4 25 26 32 149 

Skor 

Rata-

rata 

2,7 1,5 1,8 0,3 2,3 2,6 3,0 15,4 2,8 1,5 1,9 0,4 2,5 2,6 3,2 14,9 

Jumlah Skor Siklus I 30,3 

Skor Rata-rata Siklus I 15,15 

Kategori Baik (B) 

 

     Semarang, 7 dan 9 Mei 2015 

     Observer, 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

No Indikator Skor 

pertemuan I 

Skor 

pertemuan II 

Skor Rata-

rata 

1 Iklim belajar yang kondusif atau 

optimal berkaitan dengan pengaturan 

orang atau barang 

4 4 4 

2 Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

1 3 2 

Jumlah 5 7 6 

Kategori Baik Sangat Baik 

Sangat 

Baik 

 

Semarang, 7 dan 9 Mei 2015  

  Observer,       Observer,    

 

 

     Elsa Pradani Aprilia             Arum Rismawati  

  

 

 

 

 

 

 

 



370 
 

 
 

 

HASIL OBSERVASI KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

No Indikator Materi Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1 Kesesuaian materi dalam 

pembelajaran 
2 3 2,5 

2 Penyajian Materi 2 3 2,5 

Jumlah 4 6 5 

Kategori Baik Sangat Baik Baik 

 

Semarang, 7 dan 9 Mei 2015  

  Observer,       Observer,    

 

 

     Elsa Pradani Aprilia             Arum Rismawati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



371 
 

 
 

 

 

 

HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

No 
Indikator Kualitas Media 

Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan I 
Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1 
Pemilihan media pembelajaran yang 

sesuai 
4 4 4 

2 Memperlancar proses belajar siswa 4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 7 dan 9 Mei 2015  

  Observer,       Observer,    

 

 

     Elsa Pradani Aprilia             Arum Rismawati  
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

No. Keterangan Data 

1. Rata-rata kelas 76 

2. Nilai tertinggi 93 

3. Nilai terendah 58 

4. KKM 66 

5. Siswa tuntas 29 

6. Siswa belum tuntas 13 

7. Ketuntasan klasikal 69% 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PEMBELAJARAN I 

Nama SD   : SDN Petompon 02 Semarang  

Nama Guru   : Widi Kurniawati  

Kelas / Jumlah Siswa  : IV/ 42 siswa  

Tulislah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran!  

 

Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran 

dan komik di meja guru. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran 

siswa serta mengkondisikan siswa untuk bersiap mengikuti pembelajaran. 

Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan kertas lipat kepada siswa. 

Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada 

siswa, yaitu mengidentifikasi penjumlahan pecahan, menguraikan penjumlahan 

pecahan, dan menentukan hasil penjumlahan pecahan.  

Guru membagikan komik kepada siswa. Kebanyakan siswa mengobrol dengan 

teman dan kurang tenang dalam memperhatikan guru. IR bertanya kepada guru 

kegunaan komik yang dibagikan. Guru mengkonstruk pemahaman siswa tentang 

penjumlahan pecahan. Guru bertanya kepada SD, SB, ZA, dan MS tentang 

pengalaman yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Guru meminta LV menjawab pertanyaan dari guru. Jawaban yang 

disampaikan LV untuk masalah yang pertama sudah tepat.  Kemudian guru 

menunjuk KA untuk menjawab masalah kedua. KA mengidentifikasi masalah 

kedua, jawaban KA tepat, untuk masalah kedua merupakan masalah tentang 

penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Selanjutnya guru menunjuk HN untuk 

menjawab masalah ketiga. HN mengidentifikasi masalah ketiga, tetapi jawaban 

HN kurang tepat. Guru melakukan tanya jawab tentang isi komik yang telah 

dipelajari. Guru bertanya kepada FJ dan ME. FS mengacungkan jari dan bertanya 

tentang materi yang belum jelas kepada guru. 
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Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok. Guru meminta masing-

masing kelompok menemukan pemecahan masalah sesuai dengan nama kelompok 

masing-masing karena masalah yang didiskusikan setiap kelompok berbeda-beda. 

Ketika berdiskusi kelompok FA, AK, AN, dan RA terlihat lebih banyak bercanda 

dan tidak fokus. Sedangkan kelompok KA, NB, dan NH sangat aktif dalam 

berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Yang mewakili presentasi dari 

kelompok pertama adalah HN dan AD. Guru memberi penguatan berupa tepuk 

tangan serta memberikan reward karena jawaban dari kelompok pertama tepat. 

Kemudian bergantian dengan perwakilan dari kelompok lain yang diwakili oleh 

NH, KA, SB,  FR, AR, AF, dan LV. Seluruh kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi dengan jawaban yang tepat. Sehingga seluruh kelompok mendapatkan 

reward. Siswa melanjutkan kegiatan Snowball Throwing. Guru menjelaskan 

aturan permainan kepada siswa. Setelah semua kelompok selesai membuat 

pertanyaan, guru meminta salah satu perwakilan kelompok memegang kertas dan 

membentuk seperti bola salju. Dengan aba-aba dari guru, perwakilan kelompok 

melempar bola tersebut kepada kelompok lain. Hal ini menyebabkan kegaduhan 

dan keributan di dalam kelas. Perwakilan kelompok yang maju menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain antara lain RZ, IN, FA, SH, YS, dan JH. Guru 

mengkonfirmasi jawaban dari masing-masing kelompok yang maju bahwa 

jawaban mereka tepat. Guru mengajak siswa untuk membuat simpulan yang 

berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, membagikan soal 

evaluasi untuk dikerjakan para siswa. Guru menutup pelajaran dan mengucapkan 

salam. 

                                                                 Semarang, 7 Mei  2015 

Observer, 

 

 

Elsa Pradani A 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PEMBELAJARAN II 

Nama SD   : SDN Petompon 02 Semarang  

Nama Guru   : Widi Kurniawati  

Kelas / Jumlah Siswa  : IV/ 42 siswa  

Tulislah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran!  

Guru menyiapkan perangkat pembelajaran dan komik di meja guru. Guru 

mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa serta mengkondisikan siswa 

untuk bersiap mengikuti pembelajaran. 

Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan dua buah kertas lipat kepada 

siswa yaitu berwarna ungu dan berwarna orange. Guru menyampaikan cakupan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, yaitu membandingkan 

hasil penjumlahan pecahan, memeriksa hasil penjumlahan pecahan, dan membuat 

kalimat matematika yang sudah diketahui hasil penjumlahan pecahannya.  

Guru membagikan komik kepada siswa. masih ada beberapa siswa yang 

mengobrol dengan teman dan kurang tenang dalam memperhatikan guru. SD, AN, 

FA, dan AK malah berbicara sendiri dengan teman sebangku. Guru mengkonstruk 

pemahaman siswa tentang penjumlahan pecahan. Guru bertanya kepada SD 

tentang pengalaman yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru meminta HN dan AB untuk menjawab masalah 

dalam komik. 

Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok. Guru meminta masing-

masing kelompok menemukan pemecahan masalah sesuai dengan nama kelompok 

masing-masing karena masalah yang didiskusikan setiap kelompok berbeda-beda. 

AL, LV, TR, dan KA sangat antusias melakukan kegiatan diskusi, terlihat dari 

adanya kerjasama kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. 

Tetapi kelompok IM dan MK terlihat kurang fokus dan hanya bercanda dengan 

teman satu kelompoknya. Kelompok KA, NA, IR dan MK  lebih dahulu 

menyelesaikan permasalahan pada komik dari pada kelompok lain. Perwakilan 

kelompok yang menyampaikan hasil diskusi ialah KA, NA, IN, MK, NH, dan IM.  
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Siswa melanjutkan kegiatan Snowball Throwing. Guru menjelaskan aturan 

permainan kepada siswa. Setelah semua kelompok selesai membuat pertanyaan, 

guru meminta salah satu perwakilan kelompok memegang kertas dan membentuk 

seperti bola salju. Pada kegiatan Snowball Throwing ini, menambahkan aturan 

mainnya yaitu saat melempar bola kertas siswa sambil bernyanyi lagu “Balonku” 

agar permainan lebih terkontrol. Dengan aba-aba dari guru, perwakilan kelompok 

melempar bola tersebut kepada kelompok lain. Walaupun melakukan permainan 

sambil bernyanyi, namun tetap saja ada siswa yang tidak mematuhi aturan dan 

malah tetap melemparkan bola meskipun guru sudah menghentikan permainan. 

Siswa tersebut adalah MR, akibatnya siswa yang lain ikut-ikutan menjadi tidak 

teratur. guru membuat aturan dengan menentukan arah lemparan bola agar tidak 

menjadi kacau sehingga keadaan bisa dikendalikan. Perwakilan kelompok yang 

maju menjawab pertanyaan dari kelompok lain antara lain RZ, GT, LS, AD, CL, 

dan FJ. 

Guru mengajak siswa untuk membuat simpulan yang berkaitan dengan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, membagikan soal evaluasi untuk 

dikerjakan para siswa. Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 

                                                                 Semarang, 9 Mei  2015 

Observer, 

 

 

Arum Rismawati 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor 
Skor 

Rata-rata 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Melaksanakan kegiatan membuka pembelajaran 

(keterampilan membuka pembelajaran) 4 3 3,5 

2 Mengkonstruksikan pemahaman konsep melalui 

komik 

(keterampilan pembelajaran perseorangan) 

4 4 4 

3 Mengecek pemahaman siswa dengan bertanya 

(keterampilan bertanya) 3 4 3,5 

4 Membimbing siswa dalam masyarakat belajar 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas) 
3 4 3,5 

5 Melakukan penguatan 

(keterampilan memberi penguatan) 

 

4 3 3,5 

6 Mengadakan variasi dengan melakukan permainan 

snowball throwing 

(Keterampilan mengadakan variasi) 

4 4 4 

7 Melakukan kegiatan penutup. 

(Keterampilan menutup pembelajaran) 4 4 4 

Jumlah 24 26 25 

Kategori 
Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

                                                                   Semarang, 11 dan 13 Mei  2015 

     Observer, 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Nama 

Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 2 3 4 5 6 7 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 ∑ 

HA 4 4 4 4 4 3 4 27 3 4 3 3 4 3 4 24 

MF 3 4 3 3 4 3 4 26 3 4 4 2 3 3 4 23 

APR 4 4 4 3 4 3 4 26 4 4 4 2 4 3 4 25 

AJ 4 4 4 3 4 3 3 25 4 4 3 1 4 3 3 22 

GA 3 4 4 3 4 3 4 24 3 4 3 2 3 3 3 21 

IY 4 4 3 1 3 3 3 21 3 4 4 2 3 3 4 23 

MS 4 4 4 2 3 3 3 23 3 4 4 2 4 3 4 24 

NL 4 4 3 3 4 3 4 25 4 4 4 3 4 3 4 26 

FS 3 4 4 3 3 3 3 23 4 4 4 0 3 3 3 21 

AL 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 4 2 3 4 25 

Jumlah 

Skor 
39 40 37 28 36 30 35 244 35 40 37 21 34 30 37 234 

Skor 

Rata-

rata 

3,9 4 3,7 2,8 3,6 3 3,5 24,4 3,5 4 3,7 2,1 3,4 3 3,7 23,4 

Jumlah Skor Siklus II 47,8 

Skor Rata-rata Siklus II 23,9 

Kategori Sangat Baik (A) 

 

 

    Semarang, 11 dan 13 Mei 2015 

     Observer, 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

No Indikator Skor 

pertemuan I 

Skor 

pertemuan II 

Skor Rata-

rata 

1 Iklim belajar yang kondusif atau 

optimal berkaitan dengan pengaturan 

orang atau barang 

4 4 4 

2 Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran 
4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 11 dan 13 Mei 2015  

  Observer,       Observer,    

 

 

     Elsa Pradani Aprilia             Arum Rismawati  
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HASIL OBSERVASI KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN  

SIKLUS II 

 

No Indikator Materi Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1 Kesesuaian materi dalam 

pembelajaran 
4 4 4 

2 Penyajian Materi 4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik 

Sangat 

Baik 

 

Semarang, 11 dan 13 Mei 2015  

  Observer,       Observer,    

 

 

     Elsa Pradani Aprilia             Arum Rismawati  
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HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

No 
Indikator Kualitas Media 

Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan I 
Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1 
Pemilihan media pembelajaran yang 

sesuai 
4 4 4 

2 Memperlancar proses belajar siswa 4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 11 dan 13 Mei 2015  

  Observer,       Observer,    

 

 

     Elsa Pradani Aprilia             Arum Rismawati  
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

No. Keterangan Data 

1. Rata-rata kelas 83 

2. Nilai tertinggi 99 

3. Nilai terendah 60 

4. KKM 66 

5. Siswa tuntas 36 

6. Siswa belum tuntas 6 

7. Ketuntasan klasikal 86% 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PEMBELAJARAN I 

Nama SD   : SDN Petompon 02 Semarang  

Nama Guru   : Widi Kurniawati  

Kelas / Jumlah Siswa  : IV/ 42 siswa  

Tulislah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran!  

Guru menyiapkan perangkat pembelajaran dan komik di meja guru. Guru 

mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa serta mengkondisikan siswa 

untuk bersiap mengikuti pembelajaran. Guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkan kertas lipat kepada siswa yang dilipat menjadi 8 bagian sama besar. 

Lalu guru memotong 3 bagian kertas lipat tersebut. Guru menyampaikan cakupan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, mengidentifikasi 

pengurangan pecahan, menguraikan pengurangan pecahan, dan menentukan hasil 

pengurangan pecahan.  

Guru membagikan komik kepada siswa. Guru mengkonstruk pemahaman 

siswa tentang penjumlahan pecahan. Guru bertanya kepada IR, tentang 

pengalaman yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dalam kehidupan 

sehari-hari.  Guru bertanya jawaban masalah pertama kepada MR, kemudian guru 

menunjuk SD untuk menjawab masalah kedua. Guru tak lupa memberi reward 

secara verbal dengan mengatakan, “Pintar sekali.”. 

Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok. Guru meminta siswa 

menemukan pemecahan masalah pada komik melalui diskusi kelompok. Guru 

membimbing jalannya diskusi dengan membantu kelompok yang mengalami 

kesulitan dan memantau kinerja siswa dengan berkeliling. Masing-masing 

kelompok mulai serius dalam mendiskusikan masalah yang diberikan guru. Hanya 

sedikit siswa yang kurang fokus melakukan diskusi. Perwakilan kelompok yang 

menyampaikan hasil diskusi adalah AL, NH, LV, NB, RZ, dan DF. Guru memberi 

reward bagi kelompok terbaik yaitu kelompok LV, NB, NH, dan DF. 

Siswa melanjutkan kegiatan Snowball Throwing. Guru menjelaskan aturan 

permainan kepada siswa. Setelah semua kelompok selesai membuat pertanyaan, 
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guru meminta salah satu perwakilan kelompok memegang kertas dan membentuk 

seperti bola salju. Dengan aba-aba dari guru, perwakilan kelompok melempar bola 

tersebut kepada kelompok lain. Ketika permainan dimulai, siswa bersama-sama 

menyanyikan lagu “Balonku” dan bola dilempar kepada kelompok lain pada saat 

kata “Dor”. Permainan lebih teratur dibandingkan sebelumnya meskipun masih 

ada yang melempar bola meskipun telah dihentikan oleh guru Siswa yang maju 

mewakili kelompok yaitu ME, AK, TR, CL, SH, dan AB. Guru mengajak siswa 

untuk membuat simpulan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan para siswa. Guru 

menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 

 

                                                                 Semarang, 11 Mei  2015 

Observer, 

 

 

Elsa Pradani A 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PEMBELAJARAN II 

Nama SD   : SDN Petompon 02 Semarang  

Nama Guru   : Widi Kurniawati  

Kelas / Jumlah Siswa  : IV/ 42 siswa  

Tulislah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran!  

Guru menyiapkan perangkat pembelajaran dan komik di meja guru. Guru 

mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa serta mengkondisikan siswa 

untuk bersiap mengikuti pembelajaran. Guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkan dua buah kertas lipat kepada siswa yang dilipat menjadi 8 bagian 

sama besar namun guru menyajikan kedua kertas lipat tersebut dengan besar yang 

berbeda. Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran yang akan diajarkan 

kepada siswa yaitu membandingkan hasil pengurangan pecahan, memeriksa hasil 

pengurangan pecahan, dan membuat kalimat matematika yang sudah diketahui 

hasil pengurangan pecahannya. 

Guru membagikan komik kepada siswa. Ketika guru membagikan komik, 

suasana kelas lebih tenang karena siswa lebih fokus ketika mencermati cerita pada 

komik yang guru bagikan. MD yang biasanya sering berbicara dengan teman yang 

lain walaupun sudah mendapat komik menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Guru 

mengkonstruk pemahaman siswa tentang penjumlahan pecahan. FJ bercerita 

bahwa ia pernah memakan kue pizza sebanyak 
 

 
 bagian. Guru bertanya kepada 

seluruh kelas tentang masalah pada komik. Guru menunjuk TR untuk menjawab 

masalah kedua. 

Guru meminta siswa untuk menemukan pemecahan masalah pada komik 

melalui diskusi kelompok. Siswa perempuan pada kelompok SD selalu 

mengingatkan agar tidak bercanda dan serius mengerjakan. MK yang biasanya 

satu kelompok dengan MD kini menjadi berbeda kelompok. MK menjadi lebih 

serius untuk berdiskusi karena anggota kelompoknya juga serius mengerjakan. 

Semua kelompok telah selesai mengerjakan dengan tepat waktu. Perwakilan 
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kelompok yang menyampaikan hasil diskusi ialah SS, SD, IR, AN, KA, MD, dan 

AB. Hanya satu kelompok yang kurang aktif yaitu kelompok HN.  

Siswa melanjutkan kegiatan Snowball Throwing. Guru menjelaskan aturan 

permainan kepada siswa. Setelah semua kelompok selesai membuat pertanyaan, 

guru meminta salah satu perwakilan kelompok memegang kertas dan membentuk 

seperti bola salju. Dengan aba-aba dari guru, perwakilan kelompok melempar bola 

tersebut kepada kelompok lain. Ketika permainan dimulai, siswa bersama-sama 

menyanyikan lagu “Balonku” dan bola dilempar kepada kelompok lain pada saat 

kata “Dor”. Perwakilan pertama yang maju adalah kelompok 1 yang mendapatkan 

jawaban dari kelompok 5. Kelompok 1 menuliskan jawaban di papan tulis. Ketika 

MR menuliskan jawaban kelompoknya, siswa yang lain tidak memperhatikan dan 

malah berbicara dengan teman yang lain. Guru meminta siswa agar tenang dan 

memperhatikan ke papan tulis. Perwakilan kelompok yang maju menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain yaitu GT, MR, NL, NH, FD, dan AB Guru 

mengajak siswa untuk membuat simpulan yang berkaitan dengan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan, membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan para siswa. 

Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 

 

                                                                 Semarang, 13 Mei  2015 

Observer, 

 

 

Arum Rismawati 
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REKAP NILAI SISWA KELAS 4A MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No. Nama anak skor siklus 1 nilai skor siklus 2 nilai 

1 HN 64 65  67 75 

2 FR 82 83  79 89 

3 AL 86 87  83 93 

4 AB 61 62  75 84 

5 AD 63 64  82 92 

6 AN 82 83  79 89 

7 AR 76 77  82 92 

8 AY 73 74  72 81 

9 AZ 79 80  77 87 

10 CL 73 74  53 60 

11 AF 61 62  57 64 

12 FA 81 82  78 88 

13 GT 77 78  71 80 

14 HN 64 65  76 85 

15 FJ 63 64  78 88 

16 IM 81 82  68 76 

17 IN 63 64  68 76 

18 JH 89 90  84 94 

19 KA 89 90  81 91 

20 LV 64 65  53 60 

21 LS 63 64  78 88 

22 MR 69 70  56 63 

23 ME 91 92  58 65 

24 MS 64 65  77 87 

25 MA 88 89  78 88 

26 MD 70 71  79 89 

27 NB 78 79  79 89 

28 NH 88 89  88 99 

29 NA 82 83  80 90 

30 AS 77 78  76 85 

31 RF 92 93  79 89 

32 RZ 74 75  58 65 

33 SB 57 58  73 82 

34 SD 90 91  80 90 

35 TR 81 82  88 99 

36 YT 78 79  83 93 

37 ZM 82 83  85 96 
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38 FS 60 61  77 87 

39 FR 73 74  66 74 

40 MR 64 65  75 84 

41 AL 75 76  79 89 

42 MK 79 80  61 69 

 
JUMLAH NILAI 

  

  

  

  

  

  

3178    2400 

 

RATA-RATA 76    83 

 

NILAI 

TERTINGGI 
93    99  

 

NILAI 

TERENDAH 
58    60  

 

KETUNTASAN 69   86 

 

TIDAK TUNTAS 31   14 
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MEDIA KOMIK 
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FOTO PENELITIAN 

 

 

Siswa menyampaikan jawaban isi komik yang rumpang 

 

Siswa menjawab pertanyaan yang guru berikan 

 

Suasana diskusi kelompok 
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Guru melakukan apersepsi menggunakan kertas lipat 

 

Guru membimbing kegiatan diskusi 

 

guru memberi reward pada perwakilan kelompok terbaik 
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Perwakilan kelompok yang menyajikan hasil diskusi 

 

 Guru sedang menyampaikan materi kepada ketua kelompok 
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