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ABSTRAK 

 

Mulyani, Ninik. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay Berbantuan CD 

Pembelajaran di Kelas VB SDN Sampangan 02. Skripsi. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dra. Trimurtini, S.Pd.,M.Pd. 262 hlm. 

  

Berdasarkan refleksi awal yang dilakukan oleh guru di kelas VB SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang diketahui bahwa kualitas pembelajaran 

Matematika masih rendah. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang 

menyenangkan. Pembelajaran tidak banyak melibatkan siswa dan terkesan teacher 

centered. Suasana pembelajaran kurang menyenangkan dan tampak 

menegangkan. Siswa kurang semangat mengikuti pembelajaran. Siswa juga belum 

bisa bekerja sama dengan siswa lain. Guru belum menggunakan media yang 

menarik. Hal tersebut didukung dari data pencapaian  hasil belajar  siswa pada 

mata pelajaran matematika dalam  KD 3.2 perkalian dan pembagian pecahan 

menunjukkan bahwa 29 dari 41 siswa atau 70,73 % siswa belum mencapai  KKM 

yang ditetapkan. Peneliti mengadakan perbaikan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif Course Review Horay berbantuan CD pembelajaran. 

Rumusan masalah secara umum adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika melalui model pem-belajaran kooperatif Course Review 

Horay berbantuan CD pembelajaran pada Siswa Kelas VB SDN Sampangan 02 

Kota Semarang?. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VB SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

keterampilan guru siklus I mendapat skor rata-rata 32 dengan kriteria baik, siklus 

II 43 dengan kriteria sangat baik, dan siklus III 47 dengan kriteria sangat baik (2) 

aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus III secara berturut- turut memperoleh 

skor yaitu 50,25 dengan kriteria baik, 61,55 dengan kriteria sangat baik, siklus III 

skor 64,30 dengan kriteria sangat baik (3) iklim pembelajaran siklus I 

mendapatkan rata-rata skor 8,5 dengan kriteria baik, siklus II 14,5 dengan kriteria 

sangat baik dan pada siklus III menjadi 15 dengan kriteria sangat baik, (4) kualitas 

media siklus I mendapatkan rata-rata skor 16 dengan kriteria sangat baik, siklus II 

menjadi 18,5 dengan kriteria sangat baik dan pada siklus III menjadi 19 dengan 

kriteria sangat baik, (5) kualitas materi siklus I mendapatkan rata-rata skor 14 

dengan kriteria sangat baik, siklus II 15 dengan kriteria sangat baik dan pada 

siklus III 16 dengan kriteria sangat baik. (6) persentase ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa secara berturut- turut dari siklus I sampai siklus III adalah 65,85 %,  

73,17% dan 82,93%. Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif Course Review Horay berbantuan CD pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas VB SDN Sampangan 

02Kota Semarang. Saran yaitu ketika membahas jawaban soal latihan,  kartu 

bernomor dari semua kelompok hendaknya dipegang guru agar tidak terjadi 

kecurangan.  

 

Kata kunci: CD Pembelajaran, Course Review Horay 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan teknologi yang semakin modern dewasa ini menuntut 

kemajuan daya pikir manusia untuk mengatasi situasi yang kompetitif.  Manusia 

memerlukan ilmu pengetahuan yang memajukan kemampuan berfikir untuk  

mampu bersaing pada keadaan yang selalu berubah. Matematika merupakan ilmu 

universal yang mempunyai peran penting  dalam memajukan daya pikir manusia 

dan mendasari perkembangan teknologi modern. Untuk menguasai dan 

menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang 

kuat. 

Matematika di sekolah diberikan sebagai mata pelajaran yang harus 

dikuasai siswa. Beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di indonesia 

memasukkan mata pelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang wajib 

dipelajari siswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

bahwa standar Kompetensi dan Kompetensi dasar Matematika disusun sebagai 

landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola,  
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memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif. 

Tujuan pelajaran matematika dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

(Depdiknas,2006:148) adalah :  (a) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah ; (b) menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika ; (c) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh ; (c) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah ; (d) memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Adapun ruang lingkup dalam 

pembelajaran Matematika mencakup bilangan, geometri dan pengukuran, dan 

pengolahan data.   

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007:17-21) dalam mengkaji pelaksanaan 

kebijakan kurikulum Mata Pelajaran Matematika di sekolah dasar, menunjukkan 

bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran 

Matematika. Berdasarkan aspek pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran di kelas masih konvensional, metode pembelajaran kurang 
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bervariasi, guru cenderung selalu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, 

sehingga kurang mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Proses 

pembelajaran matematika kebanyakan masih belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan. Upaya guru ke arah peningkatan kualitas proses pembelajaran belum 

optimal. Metode, pendekatan dan evaluasi yang dikuasai guru belum beranjak dari 

pola tradisional. Hal ini berdampak negatif terhadap daya serap siswa yang masih 

lemah.  

Fenomena pelaksanaan pembelajaran Matematika tersebut diatas, me-

rupakan gambaran yang terjadi di kelas VB SD Negeri Sampangan 02 Semarang. 

Berdasarkan refleksi awal bersama tim kolaborasi melalui data tes dan observasi 

bahwa pembelajaran Matematika pada aspek perkalian dan pembagian pecahan 

masih belum optimal. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang 

menyenangkan. Pembelajaran tidak banyak melibatkan siswa dan terkesan teacher 

centered. Guru lebih banyak ceramah dan hanya sesekali bertanya kepada siswa. 

Hal tersebut membuat pembelajaran monoton. Suasana pembelajaran juga kurang 

menyenangkan dan tampak menegangkan, sehingga membuat siswa kurang 

semangat mengikuti pembelajaran. Siswa tidak merespon dan hanya diam ketika 

guru bertanya. Siswa kurang berani menyampaikan pendapat dan lebih banyak 

diam meskipun guru sudah menunjuk mereka untuk mengajukan pendapat. Selain 

itu, siswa belum dapat bekerja sama dengan siswa lain. Hal tersebut terlihat ketika 

guru memberikan tugas kelompok, siswa enggan berkelompok dan tidak bekerja 

sama dalam kelompok. Dalam pembelajaran, guru juga belum menggunakan 

media yang menarik. Guru hanya menggunakan papan tulis yang membuat siswa 
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kurang antusias memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan. Siswa banyak 

yang mengantuk atau mengobrol sendiri dengan siswa lain ketika guru 

menjelaskan materi di papan tulis. Model pembelajaran dan media yang kurang 

menarik tersebut membuat aktivitas siswa, keterampilan guru, iklim pembelajaran, 

dan kualitas media belum optimal. Kualitas pembelajaran yang rendah, 

mengakibatkan pemahaman siswa terhadap materi menjadi rendah. 

Hasil belajar  siswa pada mata pelajaran matematika dalam  KD 3.2 

tentang perkalian dan pembagian pecahan menunjukkan bahwa sebanyak 29 siswa 

dari 41 siswa atau 70,73 % siswa belum mencapai  KKM yang telah ditetapkan. 

KKM yang ditetapkan sekolah didasarkan pada kurikulum 2013 yang pada saat itu 

masih diberlakukan, yaitu 66. Setelah kurikulum 2013 diberhentikan, dan 

diberlakukannya kembali kurikulum berbasis kompetensi, sekolah menetapkan 

kembali KKM pada mata pelajaran Matematika menjadi 60. Melihat data hasil 

belajar dan pelaksanaan pembelajaran tersebut, sangat perlu mengadakan 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran perkalian dan 

pembagian pecahan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

Matematika.  Meskipun pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan, dan mulai 

diterapkannya kembali kurikulum tingkat satuan pendidikan , materi perkalian dan 

pembagian pecahan tetap diajarkan karena termasuk  materi penting. Materi 

perkalian dan pembagian pecahan merupakan materi prasyarat pada materi- materi 

selanjutnya yang melibatkan perkalian dan pembagian pecahan sebagai dasar 

operasi perhitungan, misalnya materi tentang menggunakan pecahan dalam 

masalah perbandingan dan skala, dan menghitung luas lingkaran.  
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Berdasarkan diskusi, peneliti dan kolaborator menetapkan alternatif 

tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu dengan menerapkan 

model pembelajaran yang menyenangkan dengan bantuan media yang menarik. 

Model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran kooperatif ourse 

Review Horay (CRH). Model pembelajaran kooperatif Course Review Horay 

(CRH) dipilih sebagai alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan karena model ini dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan, tidak menegangkan, sehingga 

dapat menumbuhkan rasa nyaman, keberanian, dan semangat dalam diri siswa 

ketika mengikuti pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran kooperatif Course 

Review Horay juga dapat melatih skill kerja sama antar siswa. Model ini 

mendorong siswa untuk dapat terjun ke dalam situasi pembelajaran. Siswa diajak 

ikut serta dalam melakukan suatu permainan yang diberikan guru kepada siswa 

yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Huda (2013:229) bahwa Course Review Horay (CRH) dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan dan meriah karena setiap 

siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak “Horay” atau yel- yel 

lainnya yang disukai. Model ini berusaha menguji pemahaman siswa dalam 

menjawab soal, dimana jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak 

yang telah dilengkapi nomor. Siswa atau kelompok yang memberi jawaban benar 

harus langsung berteriak “Horay” atau menyanyikan yel- yel kelompoknya. 

Kegiatan tersebut dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan baik 

melalui diskusi kelompok. Pembelajaran dengan metode course review horay 
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dapat melatih siswa untuk mencapai tujuan- tujuan hubungan sosial yang pada 

akhirnya mempengaruhi prestasi akademik siswa. Pemahaman siswa tentang 

materi yang bersangkutan dievaluasi dengan cara yang menyenangkan sehingga 

dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Suasana belajar dan interaksi yang 

menyenangkan dan tidak monoton karena diselingi hiburan atau permainan dapat 

membuat siswa tidak mudah bosan dan lebih menikmati pelajaran.  

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, misalnya penelitian 

eksperimen yang dilakukan oleh Payani (2012:135) model Course Review Horay 

memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Sangsit antara kelompok siswa 

yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran Course Review Horay dan 

kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Hasil belajar matematika siswa tergolong pada kategori sangat 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh model pembelajaran Course Review Horay yang 

mengajak siswa belajar secara menyenangkan dan meriah, sehingga siswa lebih 

tertarik untuk belajar dan menjadikan proses pembelajaran tidak monoton karena 

diselingi sedikit hiburan sehingga suasana tidak menegangkan. Dalam proses 

pembelajaran dengan model ini, mengajak siswa untuk berdiskusi dalam 

kelompok belajarnya. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang ditemui dan dapat saling bertukar pikiran dengan 

anggota kelompoknya. Kondisi tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti 

untuk membantu siswa mempelajari konsep- konsep matematika. Selain itu, 
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suasana belajar dan interaksi yang menyenangkan membuat siswa lebih 

menikmati pelajaran sehingga tidak mudah merasa bosan untuk mempelajari 

matematika. Hal tersebut telah memupuk minat dan perhatian siswa mempelajari 

matematika yang pada akhirnya dapat berpengaruh baik terhadap hasil belajar 

siswa. 

Demikian penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Kurniati, dkk 

(2014:181) menyatakan bahwa model course review horay dapat membuat siswa 

lebih aktif dalam belajar dan interaksi antar siswa ke guru lebih baik lagi dari 

sebelumnya. Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan, bertanya, dan 

mengemukakan pendapat mengalami peningkatan. Persentase rata-rata 

pelaksanaan pembelajaran pada aspek guru dalam pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran course review horay juga terjadi peningkatan 

sehingga mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa yang semula pada siklus 

I, persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 35,29% dengan nilai rata-rata 

siswa 56,76, sedangkan pada siklus II persentase ketuntasan hasil belajar siswa 

yaitu 79,41%, dengan nilai rata-rata siswa 78,38. 

Pembelajaran Matematika melalui model pembelajaran kooperatif course 

review horay dalam penelitian ini akan dibantu dengan multimedia berupa CD 

pembelajaran. CD pembelajaran merupakan sebuah media yang menegaskan 

sebuah format multimedia yang dapat dikemas dalam CD atau Compact Disk. Me-

nurut Munir ( 2013 : 150), sebagai salah satu bentuk multimedia, CD pembelajar-

an dapat menyajikan suatu konsep dengan kombinasi teks, audio, gambar dua di-

mensi atau tiga dimensi, grafik, dan animasi yang menarik. Tampilan CD pem-
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belajaran yang menarik dapat membangkitkan minat, perhatian, motivasi, aktivitas 

dan kreativitas belajar siswa terhadap materi yang disajikan dalam CD pem-

belajaran. Selain itu, penyajian materi dalam CD pembelajaran akan merangsang 

berbagai indera siswa untuk lebih banyak dan akurat dalam memahami materi. 

CD pembelajaran dalam penelitian ini akan digunakan secara klasikal dengan 

tujuan untuk memusatkan perhatian siswa pada materi pembelajaran yang di-

sampaikan. Menurut Aryani dan Haryanto (2010 : 94) penggunaan CD pem-

belajaran memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 1) tampilan dapat dibuat se-

menarik mungkin, 2) dapat menampilkan teks, suara, gambar, dan video, 3) men-

dorong peserta didik untuk selalu ingin tahu terhadap materi yang ditampilkan, 4) 

menumbuhkan kreativitas berfikir, 4) menarik perhatian siswa agar fokus terhadap 

materi pelajaran, 5) murah dan eisien waktu, 6) menghindari pembelajaran yang 

monoton, 7) dan mudah dibawa. Dalam menggunakan CD pembelajaran, peneliti 

menggunakan teknologi elektronik berupa komputer untuk menampilkan materi 

dalam bentuk teks, audio, grafik, dan animasi. Peneliti menghubungkan komputer 

dengan speaker agar audio lebih jelas didengar. Agar ukuran tampilan penyajian 

materi dalam CD pembelajaran dapat diperbesar dan jelas dilihat, peneliti 

menghubungkan komputer dengan LCD poyektor. Penyajian materi pelajaran 

menggunakan alat elektronik ini sesuai dengan rekomendasi jangka panjang 

Depdiknas (2007: 20) yang menyatakan bahwa mengingat perkembangan 

teknologi, implementasi pembelajaran matematika ke depan perlu didukung oleh 

penggunaan teknologi, misalnya pembelajaran matematika dengan media 
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elektronik/ interaktif (CD/ DVD), schoolnet, e- learning, radio dan TV 

Pendidikan.  

Berdasarkan masalah, dasar kajian, dan dasar temuan tersebut, peneliti 

mengkaji melalui penelitian tindakan kelas yang berjudul “ Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika melalui Model pembelajaran Kooperatif Course Review 

Horay berbantuan CD Pembelajaran di Kelas VB SDN Sampangan 02.  

 

1.2. PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika materi pokok 

perkalian dan pembagian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif course 

review horay berbantuan CD pembelajaran di kelas VB SDN Sampangan 02 

Semarang?” 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat diperinci sebagai berikut: 

1) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran Matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan di 

kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang? 

2) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VB 
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SDN Sampangan 02 Semarang dalam pembelajaran Matematika materi pokok 

perkalian dan pembagian pecahan? 

3) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran dapat meningkatkan iklim pembelajaran 

Matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan pada  siswa kelas 

VB SDN Sampangan 02 Semarang? 

4) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas media 

pembelajaran matematika pada materi pokok perkalian dan pembagian 

pecahan pada siswa kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang? 

5) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas materi 

pembelajaran matematika pada materi pokok perkalian dan pembagian 

pecahan pada siswa kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang? 

6) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran  dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VB SDN Sampangan 02 Semarang dalam pembelajaran Matematika materi 

pokok perkalian dan pembagian pecahan? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan data yang diperoleh, kualitas pembelajaran matematika pada 

materi perkalian dan pembagian pecahan masih rendah. Perlu diambil tindakan 

untuk memperbaiki dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif course 
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review horay berbantuan CD pembelajaran. Adapun langkah-langkah tindakan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1  

Langkah- langkah Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay 

(CRH) berbantuan CD Pembelajaran 

Langkah – langkah 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Course 

Review Horay (CRH) 

Huda (2013: 20-21) 

Langkah penggunaan 

CD Pembelajaran 

(Munir, Wina. 

2013:157) 

 

Langkah – langkah Model 

Pembelajaran Kooperatif Course 

Review Horay (CRH) berbantuan CD 

Pembelajaran 

1. Guru meyampaikan 

kompetensi yang 

ingin dicapai 

1. Mempersiapkan CD 

pembelajaran dan 

sarana penunjang 

berupa komputer, 

CD ROM Driver, 

speaker, LCD 

proyektor. 

1. Guru menyampaikan informasi 

tentang kompetensi yang akan 

dicapai 

 

2. Guru menyajikan 

atau 

mendemonstrasikan 

materi sesuai topik 

dengan tanya jawab 

 

2. Memutar CD 

pembelajaran 

menggunakan CD 

ROM Driver pada 

komputer dan 

memproyeksikan 

melalui LCD 

proyektor. 

3. CD pembelajaran 

menampilkan tujuan 

pembelajaran sesuai 

silabus dan 

kurikulum.CD 

Pembelajaran 

menampilkan 

penjelasan tentang 

suatu konsep. 

4. CD pembelajaran 

menampilkan 

beberapa 

permasalahan untuk 

diselesaikan yang 

berhubungan dengan 

konsep suatu materi. 

 

2. Guru menyajikan materi dengan 

bantuan CD pembelajaran 

3. Siswa dan guru melakukan tanya 

jawab tentang materi yang telah 

dijelaskan guru 
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3. Guru membagi 

siswa dalam 

kelompok- 

kelompok 

- 4. Guru membentuk kelas menjadi 

beberapa kelompok,setiap 

kelompok terdiri  dari 4-5 siswa  

 

4. Siswa diminta 

membuat kotak 

sesuai dengan 

kebutuhan. Kotak 

tersebut kemudian 

diisi dengan nomor 

yang ditentukan 

guru 

- 5. Siswa membuat kotak bernomor 

 

6. Guru membacakan 

soal secara acak dan 

siswa menuliskan 

jawaban di dalam 

kotak yang 

nomornya 

disebutkan guru  

- 6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang 

dibacakan guru. Jawaban atas soal 

ditulis di kotak bernomor sesuai 

nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah 

dibacakan,dan semua kelompok 

sudah menuliskan jawaban di 

kotak,guru mengumpulkan kotak 

bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok  

 

9. Guru dan siswa 

mendiskusikan soal 

yang telah 

diberikan 

10. Bagi pertanyaan 

yang dijawab 

benar, siswa 

memberi tanda 

check list “√” dan 

langsung berteriak 

„hore‟ atau 

menyanyikan yel- 

yel 

- 9. Guru dan siswa mendiskusikan 

jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok 

yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada 

tabel skor kelompok yang 

menjawab benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar 

harus berteriak hore atau 

menampilkan yel-yel kelompok  

 

11. Nilai siswa dihitung 

dari jawaban yang 

benar dan yang 

banyak berteriak 

„hore‟ 

- 13. Siswa dan guru menghitung skor 

masing- masing kelompok  

14. Guru mengumumkan kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi 

atau yang paling sering berteriak 

„hore‟ 

12. Guru memberikan 

reward pada 

kelompok yang 

memperoleh nilai 

tertinggi atau yang 

paling sering 

memperoleh „hore‟ 

- 15. Guru memberikan hadiah kepada 

kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika pada materi pokok perkalian dan pembagian 

pecahan melalui model pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan 

CD pembelajaran di kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan keterampilan guru  pada pembelajaran matematika materi 

pokok perkalian dan pembagian pecahan melalui model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran di kelas VB 

SDN Sampangan 02 Semarang. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang pada 

pembelajaran matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan 

melalui model pembelajaran kooperatf course review horay berbantuan CD 

pembelajaran. 

3) Meningkatkan iklim pembelajaran Matematika materi pokok perkalian dan 

pembagian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif course review 

horay berbantuan CD pembelajaran di kelas VB SDN Sampangan 02 

Semarang. 

4) Meningkatkan kualitas media pembelajaran Matematika materi pokok 

perkalian dan pembagian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran di kelas VB SDN 

Sampangan 02 Semarang. 



14 
 

 

 

5) Meningkatkan kualitas materi pembelajaran Matematika materi pokok 

perkalian dan pembagian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran di kelas VB SDN 

Sampangan 02 Semarang. 

6) Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi 

pokok perkalian dan pembagian pecahan melalui model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran di Kelas VB 

SDN Sampangan 02 Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari hasil penelitian tindakan kelas ini 

adalah dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran Matematika melalui model pembelajaran kooperatif course 

review horay berbantuan CD pembelajaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi pendukung teori dan sumber informasi untuk penelitian- penelitian beri-

ikutnya yang relevan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

1) Menambah pengalaman belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. 

2) Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

terutama pada materi perkalian dan pembagian pecahan. 
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3) Pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan menjadi lebih bermakna 

dan menyenangkan bagi siswa.  

1.4.2.2 Bagi Guru 

1) Menambah informasi dan pengalaman bagi guru dalam upaya me-

ningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

2) Menjadi referensi guru untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan 

mengadakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan terutama 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif course review horay  

3) Menambah pengetahuan tentang PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan ) 

4) Menambah wawasan guru tentang penggunaan media yang menarik dan 

menyenangkan, terutama penggunaan CD pembelajaran. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka memperbaiki kualitas 

pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010:2). Sardiman (2011:20-21) mendefinisikan belajar dalam arti luas dan dalam 

arti sempit. Belajar dalam pengertian luas diartikan sebagai  kegiatan psiko-fisik 

menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang me-

rupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Menurut 

Hamalik (2011:27) belajar adalah modifikasi atau memperteguhkan kelakuan me-

lalui pengalaman. Dari pengertian tersebut belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan. 
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Thursan Hakim (dalam Hamdani, 2011: 21) mengemukakan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan 

tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah 

laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir, dan lain- lain. Apabila tidak mendapatkan peningkatan 

kualitas dan kuantitas kemampuan, orang tersebut belum mengalami proses 

belajar atau dengan kata lain ia mengalami kegagalan dalam proses belajar. 

Winkel (dalam Purwanto, 2013: 39) menyatakan bahwa belajar adalah aktivitas 

men-tal/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

meng-hasilkan perubahan- perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan ke arah yang 

lebih baik. Proses belajar terbentuk dari interaksi antara individu dengan 

lingkungannya, yang menghasilkan perubahan maupun perbaikan menuju per-

kembangan pribadi sutuhnya. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 71) berarti 

proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Menurut 

Purwanto (2013: 48) pembelajaran adalah usaha mengadakan perubahan perilaku 

dengan mengusahakan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Kurniawan 

(2014:1) mengatakan bahwa substansi pembelajaran adalah belajar sehingga 

pembelajaran merupakan proses aktivitas yang dilakukan guru dalam 

mengondisikan siswa untuk belajar. Menurut Mulyasa (2010:255), pembelajaran 
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pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

Dalam interaksi tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor 

internal yang datang dari diri individu maupun faktor eksternal yang datang dari 

lingkungan. Berdasarkan peraturan Menteri nomor 103 tahun 2014pembelajaran 

adalah proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Berdasarkan pendapat para ahli dan peraturan menteri tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa, 

sebagai usaha guru membantu siswa untuk belajar. Pada pembelajaran terdapat 

proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran merupakan suatu proses 

yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan.  

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas berdasarkan makna leksikal dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:603) berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf 

(kepandaian kecakapan, dan sebagainya). Kualitas berhubungan dengan mutu 

yang sangat dibutuhkan tenaga- tenaga terampil. Glaser (dalam Uno Hamzah, 

2011:153) mengatakan bahwa kualtas mengarah pada sesuatu yang baik. Menurut 

Hamzah (2011: 153) membicarakan kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik serta 

menghasilkan luaran yang baik pula.  
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Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2005) adalah intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, 

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Hamdani (2011: 194) 

mendefinisikan kualitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

yang berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran.  

Berdasarkan penjelasan kualitas pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pembelajaran merupakan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran 

dengan melihat dari beberapa faktor yang berperan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan Depdiknas (2004) kualitas pembelajaran dapat dilihat dari beberapa 

indikator, yaitu perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas media pembelajaran, materi pembelajaran yang 

berkualitas, dan sistem pembelajaran.  

2.1.4 Keterampilan Guru 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004: 1180) keterampilan 

berarti kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Kecakapan berarti kemampuan, ke-

sanggupan, kepandaian, atau kemahiran mengerjakan sesuatu. Keterampilan guru 

dapat dilihat dari bagaimana perilaku guru mengajar. Perilaku guru dalam 

pembelajaran dilihat dari kinerja guru dalam mengajar yaitu sebagai berikut. 

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

pendidik 
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2) Menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasaan dan kedalaman 

jangkauan  substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih , 

menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa 

3) Dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan 

siswa dengan memahami keunikan setiap siswa  

4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa 

5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuaan 

untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembangkan kemutakhiran 

kemampuannya secara mandiri (Depdiknas, 2004: 8) 

Perilaku guru dalam pembelajaran mencakup kompetensi profesional yang 

harus dimiliki guru. Mulyasa (2009: 13) mengatakan bahwa guru harus memiliki 

kemampuan mengajar yang merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Kemampuan profesional guru, terutama dalam memberikan 

kemudahan belajar kepada peserta didik secara efektif dan efisien sangat 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Turkey (dalam Mulyasa, 2009: 69) 

mengungkapkan 8 ketrampilan mengajar yang sangat berperan dalam menentukan 

kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan memberi penguatan, bertanya, 

mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

dan mengelola kelas. 

2.2.4.1 Keterampilan Memberi Penguatan 
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Mulyasa (2009:77) mengatakan bahwa penguatan adalah respon terhadap 

suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali 

tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk verbal dan non- 

verbal dengan prinsip kehangatan, keatusiasan, kebermaknaan, dan menghindari 

penggunaan respon yang negatif . Penguatan dalam bentuk verbal dapat diberikan 

melalui kata- kata atau kalimat pujian, seperti „bagus‟, atau „tepat sekali‟. 

Penguatan dalam bentuk non- verbal dapat berupa gerak mendekati, mimik dan 

gerakan badan, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan token (simbol atau 

benda kecil lain). Penguatan bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa 

terhadap pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, 

meningkatkan kegiatan belajar, dan membina perilaku yang produktif.   

Penguatan harus harus dilakukan dengan segera dan bervariasi. Berikut 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberi penguatan. 

1. Penguatan harus diberikan dengan sungguh- sungguh 

2. Penguatan yang diberikan harus memiliki makna yang sesuai dengan 

kompetensi yang diberikan penguatan 

3. Hindarkan respon negatif terhadap jawaban siswa  

4. Penguatan harus dilakukan segera setelah suatu kompetensi dilakukan 

5. Penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. 

Berdasarkan beberapa bentuk penguatan yang sudah diapaparkan, pada 

penelitian ini penguatan yang digunakan dalam pembelajaran adalah penguatan 

dalam bentuk verbal dan non verbal.  Bentuk penguatan verbal yang digunakan 

berupa kata- kata pujian, misalnya „bagus‟, „benar‟, atau „tepa‟t. Bentuk 
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penguatan non verbal yang digunakan berupa gerakan jempol, tepuk tangan, dan 

hadiah. 

2.2.4.2 Keterampilan Bertanya 

Menurut Mulyasa(2009: 70) keterampilan bertanya dibagi menjadi 2, yaitu 

sebagai berikut. 

2.2.4.1 Keterampilan bertanya dasar 

Keterampilan bertanya dasar meliputi dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 

a. Mengajukan pertanyaan secara jelas dan singkat 

Pertanyaan perlu disusun secara jelas dan singkat, serta harus memperhitungkan 

kemampuan berfikir dan perbendaharaan kata yang dikuasai siswa. 

b. Memberi acuan 

Memberikan acuan dapat berupa mengajukan pertanyaan atau penjelasan singkat 

berisi informasi yang sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Melalui acuan ini 

memungkinkan siswa mengolah informasi untuk menemukan jawaban yang tepat. 

c. Memusatkan perhatian 

Pemusatan perhatian dapat dilakukan dengan mengetuk meja, mengetuk papan 

tulis, atau tepuk tangan. Selain itu pemusatan perhatian juga dapat berupa 

memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kepentinngan pembelajaran. 

d. Memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan 

Pemberian giliran adalah satu sosial dijawab secara bergiliran oleh beberapa orang 

siswa, sedangkan penyebaran adalah beberapa pertanyaan yang berbeda 

disebarkan secara bergiliran dan dijawab oleh siswa yang berbeda. 
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e. Memberi kesempatan berfikir 

Setelah mengajukan pertanyaan kepada siswa, guru perlu memberikan 

kesempatan berfikir dalam beberapa saat sebelum menunjuk seseorang untuk 

menjawabnya. Kesempatan berfikir diperlukan agar siswa dapat merumuskan dan 

menyusun jawabannya. 

f. Memberi tuntunan 

Pemberian tuntunan dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan pertanyaan 

dengan cara lain, menyederhanakan pertanyaan, dan mengulangi penjelasan 

sebelumnya. 

2.2.4.2 Keterampilan bertanya lanjutan 

Keterampilan bertanya lanjutan merupakan kelanjutan dari keterampilan 

bertanya dasar. Keterampilan bertanya lanjutan dapat dilakukan dengan cara: 

a. mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan 

Pertanyaan yang diajukan dapat mengundang proses mental yang berbeda- beda, 

bergantung pada guru dalam mengajukan pertanyaan dan kemampuan siswa. Ada 

pertanyaan yang menuntut proses mental tingkat rendah, dan yang menuntut 

proses mental tingkat tinggi. 

b. pengaturan urutan pertanyaan dari yang sederhana ke yang kompleks 

Pertanyaan yang diajukan mulai dari yang sederhana menuju kompleks secara 

berurutan. Jangan mengajukan pertanyaan bolak balik dari mudah atau yang 

sederhana kepada yang sukar kemudian yang sukar lagi. 

c. penggunaan pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik 



24 
 

 

 

Pertanyaan pelacak dapat diberikan jika jawaban siswa masih kurang tepat yaitu 

dengan cara klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan 

pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, 

meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih kompleks. 

d. peningkatan terjadinya interaksi dengan meminta siswa lain memberi 

jawaban atas pertanyaan yang sama 

Agar pertanyaan dapat menorong terjadinya interaksi hendaknya pertanyaan 

dijawab oleh seorang siswa namun seluruh siswa diberi kesempatan singkat untuk 

mendiskusikan jawaban bersama teman dekatnya. Apabila ada siswa yang 

bertanya, tidak dijawab langsung tetapi dilontarkan kembali kepada seluruh siswa 

untuk didiskusikan. 

2.2.4.3 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Mulyasa (2009:78-79) mengatakan bahwa variasi dalam kegiatan 

pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan 

meningkatkan motivasi siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan, agar 

selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran 

dikelompokkan menjadi 4, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam 

penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pola interaksi, dan variasi 

dalam kegiatan. Variasi dalam gaya mengajar dapat dilakukan dengan berbagai 

cara seperti variasi suara, memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, 

mengadakan kontak pandang, variasi gerakan badan dan mimik, atau mengubah 

posisi. Variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar dapat dilakukan 

dengan mengadakan variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, variasialat dan 
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bahan yang dapat didengar, atau variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan 

dimanipulatif.  

Variasi dalam pola interaksi dapat dilakukan dengan pengadaan variasi 

dalam pengelompokan siswa, variasi tempat kegiatan pembelajaran, variasi dalam 

pola pengaturan guru, variasi dalam pengaturan hubungan guru dengan siswa, 

variasi dalam struktur peristiwa pembelajaran, variasi dalam pengorganisasian 

pesan, dan variasi dalam pengelolaan pesan. Sedangkan variasi dalam kegiatan 

pembelajaran dapat dilakukan dengan cara mengadakan variasi penggunaan 

metode pembelajaran, media dan sumber belajar, pemberian contoh dan ilustrasi, 

variasi dalam interaksi dan kegiatan peserta didik. 

2.2.4.4 Keterampilan Menjelaskan 

Mulyasa (2009:80-82) mengatakan bahwa menjelaskan adalah 

mendeskripsikan secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta, dan data 

sesuai dengan waktu dan hukum- hukum yang berlaku. Menurut Wardani 

(2005:28) menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata 

urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami 

oleh siswa. Penggunaan penjelasan dalam pembelajaran memiliki beberapa 

komponen, yaitu sebagai berikut. 

1) merencanakan penjelasan yang mencakup isi pokok materi yang  dipilih, dan 

hal- hal yang bekaitan dengan karakteristik siswa. 

2) menyajikan penjelasan yang mencakup kejelasan berbahasa, penggunaan 

contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan pada bagian- bagian yang penting, 

dan balikan tentang penjelasan yang disajikan. 
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2.2.4.5 Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Menurut Mulyasa (2009:83-89 ) membuka pelajaran merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik 

perhatian siswa secara optimal, agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada 

pelajaran yang akan disajikan. Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

Komponen- komponen yang berkaitan dengan membuka pelajaran antara lain: 

1) menarik perhatian dan minat siswa melalui gaya mengajar guru, menggunakan 

media dan sumber belajar yang bervariasi, dan mengadakan pola belajar 

mengajar yang bervariasi 

2) membangkitkan motivasi dengan cara menciptakan kehangatan dan 

keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang 

bertentangan, dan memperhatikan minat belajar siswa 

3) memberikan acuan dengan mengemukakan tujuan dan batas- batas tugas, 

menyarankan langkah- langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah- 

masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan- pertanyaan 

4) membuat kaitan dengan menghubungkan antara materi yang akan 

disampaikan dengan materi yang telah dikuasai siswa, mengajakan pertanyaan 

apersepsi, atau mengaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan siswa. 

Menutup pelajaran dilakukan pada akhir setiap pelajaran. Kegiatan yang 

dapat dilakukan guru untuk menutup pelajaran antara lain: 
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1) meninjau kembali dengan cara merangkum inti pelajaran atau menarik suatu 

kesimpulan yang mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan untuk 

memantapkan pokok- pokok materi yang telah disajikan 

2) evaluasi untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang dilakukan dan 

untuk mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan dapat dicapai oleh siswa 

3) tindak lanjut untuk memantapkan siswa terhadap pencapaian  tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

2.2.4.6 Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Mulyasa (2009: 92) mengatakan bahwa pengajaran kelompok kecil dan 

perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru 

memberikan perhatian terhadap setiap siswa, dan menjalin hubungan yang lebih 

akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan dengan cara: 

1) mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dengan memberikan 

motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas 

2) membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan, proses 

awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran 

3) perencanaan penggunaan ruangan 

4) pemberian tugas yang jelas, menantang, dan menarik. 

2.2.4.7 Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan 

dan mempertahankan kondisi yang optimal guna terjadinya proses pembelajaran 

yang selalu serasi dan efektif (Wardani, 2005: 33-34). Menurut Mulyasa (2009: 
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91) pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam 

pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas memiliki komponen sebagai berikut. 

1) Penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal dengan cara 

menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian secara visual dan verbal, 

memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk yang jelas, memberi 

teguran secara bijaksana, dan memberi penguatan ketika diperlukan. 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar optimal 

dengan cara memodifikasi perilaku, pengelolaan kelompok, menemukan dan 

mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. 

2.2.4.8 Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Menurut Wardani (2005:31-32) penggunaan kelompok kecil dalam kegiatan 

pembelajaran memungkinkan siswa untuk berbagi informasi dan pengalaman 

dalam memecahkan masalah, meningkatkan pemahaman, mengembangkan 

kemampuan berfikir dan berkomunikasi, meningkatkan keterlibatan dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan, hingga membina kerja sama yang sehat 

dan bertanggung jawab. 

Menurut Mulyasa (2009: 90-91) ketarampilan yang perlu dimiliki oleh 

pemimpin diskusi kelompok kecil antara lain: 

a. Memusatkan perhatian yang dapat dilakukan dengan cara merumuskan tujuan 

diskusi, merumuskan kembali masalah, menandai hal yang tidak relevan, atau 

merangkum hasil pembicaraan pada saat- saat tertentu. 
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b. Memperjelas masalah atau urunan pendapat yang dapat dilakukan dengan 

cara menguraikan kembali atau merangkum urunan pendapat siswa, 

mengajukan pertanyaan pada anggota kelompok tentang pendapat anggota 

lain, atau menguraikan gagasan anggota kelompok dengan tambahan 

informasi. 

c. Menganalisis pandangan siswa/peserta yang dapat dilakukan dengan cara 

meneliti apakah yang dikemukakan punya dasar yang kuat, dan memperjelas 

hal- hal yang disepakati maupun yang tidak disepakati 

d. Meningkatkan urunan siswa/peserta yang dapat dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berfikir, atau 

mengajukan pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat, dan 

memberikan contoh pada saat yang tepat 

e. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi yang dapat dilakukan dengan cara 

memancing pendapat dan memberikan kesempatan siswa yang enggan 

berpartisipasi, mencegah siswa yang suka memonopoli secara bijaksana, 

mendorong siswa untuk mengomentari pendapat temannya, atau meminta 

pendapat siswa jika terjadi jalan buntu 

f. Menutup diskusi yang dapat dilakukan dengan cara merangkum hasil diskusi, 

memberikan tindak lanjut, dan mengajak siswa menilai proses diskusi yang 

telah berlangsung. 

Berdasarkan pemaparan keterampilan- keterampilan yang harus dimiliki 

guru tersebut, keterampilan guru yang akan dikaji dalam pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran kooperatif course review horay 



30 
 

 

 

berbantuan CD pembelajaran adalah keterampilan guru membuka pelajaran, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi 

penguatan,  keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, dan menutup pelajaran. 

2.1.5 Aktivitas Siswa 

Salah satu indikator yang menentukan kualitas pembelajaran menurut 

Depdiknas (2004) adalah perilaku dan dampak belajar siswa. Perilaku dan dampak 

belajar siswa dipengaruhi oleh aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi 

belajar mengajar. Slameto (2010: 36) menyatakan bahwa dalam proses belajar 

mengajar guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berfikir maupun berbuat. 

Informasi yang diterima siswa  melalui aktivitas sendiri akan lebih bermakna . 

Siswa akan memiliki pengetahuan dengan baik apabila siswa berpartisipasi aktif 

dalam proses belajar mengajar. Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) 

menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut. 

1) Visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

dan percobaan. 

2) Oral activities, misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

diskusi, musik, pidato. 
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4) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, dan 

diagram. 

6) Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat kontruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. 

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

menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. 

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

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Sardiman (2011: 101-102) berpendapat bahwa jika berbagai aktivitas ter-

sebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah akan menjadi dinamis, tidak 

membosankan dan benar- benar menjadi pusat aktivitas belajar maksimal. 

Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini antara (1) emotional activities 

berupa antusia, minat, dan keberanian siswa, (2) listening activities dan visual 

activitie siswa berupa aktivitas isswa dalam memperhatikan dan mendengarkan 

CD pembelajaran yang ditayangkan guru, memperhatikan guru saat guru 

menjelaskan; (2) Oral activities yang dapat dilihat dari kegiatan siswa berdiskusi, 

bertanya , dan mengeluarkan pendapat ; (3) Mental activities yang dapat dilihat 

dari aktivitas siswa dalam menanggapi, menganalisis, dan memecahkan soal ; (4) 

writing activities yang dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam menuliskan hasil 

diskusi (5) Motor activities yang dapat dilihat dari kegiatan siswa dalam berteriak 

„hore‟ dalam model pembelajaran kooperatif course review horay. 
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2.1.6 Iklim Pembelajaran 

Depdiknas (2004:9) menyatakan bahwa iklim pembelajaran mencakup: (a) 

suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna, (b) 

perwujudan nilai dan semangat ketauladanan dan kreativitas guru, dan (c) suasana 

sekolah yang kondusif. Iklim pembelajaran merupakan kondisi atau suasana 

pembelajaran yang dapat terbentuk dari interaksi guru dan siswa, siswa dan siswa. 

Kondisi atau suasana belajar berpengaruh terhadap pembelajaran. Suasana 

pembelajaran yang kondusif dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien dan berdampak bagi  hasil belajar siswa. Menciptakan suasana kelas 

yang kondusif dan menarik merupakan salah satu tugas guru dalam mengelola 

kelas. Pada penelitian ini iklim pembelajaran dikaji dengan melihat beberapa 

indikator diantaranya (1) kondisi kelas yang kondusif, (2) perwujudan nilai dan 

semangat ketauladanan, dan kreatifitas guru, (3) kondisi sekolah yang kondusif. 

 

 

2.1.7 Kualitas Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟ (Arsyad, 2014: 3). Atwi Suparman (dalam 

Fathurrohman, 2010: 65) mendefinisikan media sebagai alat yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima.  

Menurut Hamdani (2011: 243), media adalah komponen sumber belajar atau 
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wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan- pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud- maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri 

atas buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide 

(gambar), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Hamdani (2011: 248 -250) 

mengelompokkan media pembelajaran menjadi tiga yaitu sebagai berikut. 

1) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indra penglihatan. Media visual terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan 

dan media yang dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan adalah 

media yang menggunakan alat proyeksi sehingga gambar atau tulisan tampak 

apada layar. Media yang dapat diproyeksikan ini bisa berupa gambar diam atau 

bergerak. Adapun media yang tidak diproyeksikan adalah gambar yang disajikan 

secara fotografik.. Media visual sering digunakan guru untuk membantu 

menyampaikan isi atau materi pelajaran. 

2) Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau 

yang hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Media audio dapat 

berupa kaset suara dan program radio. 

3) Media Audio Visual 
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Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media 

pandang- dengar. Media ini dalam batas- batas tertentu dapat menggantikan peran 

dan tugas guru. Penyajian materi dapat digantikan oleh media, sementara guru 

dapat menjadi fasilitator belajar, sehingga memudahkan siswa untuk belajar. 

Penggunaan media dalam pembelajaran mempertimbangkan beberapa 

manfaat, antara lain: (1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa; (2) bahan pembelajaran 

akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik; (3) 

metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata- mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata- kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga; (4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan dan lain- lain (Sudjana & Rivai, 2007: 2). 

Menurut Hamdani (2011: 73) media pembelajaran harus meningkatkan motivasi 

siswa, dan merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari.  

Arsyad (2014: 29-30) mengemukakan manfaat praktis dari penggunaan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, antara lain sebagai berikut. 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu 
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4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa- peristiwa di lingkungan mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran. 

Media pembelajaran yang berkualitas diperlukan dalam proses belajar mengajar 

agar siswa lebih mudah menerima dan memahami materi pelajaran. Menurut 

Depdiknas (2004: 9) kualitas media pembelajaran tampak dari: a) dapat 

menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; b) mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa, serta siswa dengan ahli bidang 

ilmu yang relevan; c) dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; d) mampu 

mengubah suasana belajar dari siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu- 

satunya menjadi siswa aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui sumber 

yang ada. 

Media pembelajaran yang digunakan harus membantu dalam penyampaian 

materi dan mempermudah siswa dalam memahami materi. Adanya media dalam 

pembelajaran juga dapat menciptakan pembelajaran lebih menarik bagi siswa. 

Pada penelitian ini, peningkatan kualitas media dilihat dari beberapa indikator, 

antara lain: a) dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; b) mampu 

memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, serta siswa dan siswa, c) 

dapat memperkaya pengalaman belajar siswa; d) mampu mengubah suasana 

belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif. 

2.1.8 Materi Pembelajaran yang Berkualitas 
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Menurut Depdiknas (2004: 9) materi pembelajaran yang berkualitas yaitu: 

(a) materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa; (b) ada keseimbangan antara keluasaan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia; (c) materi pembelajaran yang sistematis dan 

kontekstual; (d) dapat mengkomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

semaksimal mungkin; (e) dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan 

dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni; (f) materi pembelajaran 

memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-pedagogis dan praktis. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa materi pembelajaran 

yang berkualitas adalah materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, kompetensi yang sesuai tingkat perkembangan dan harus dikuasai 

siswa, menimbulkan keaktifan siswa berpartisipasi dalam pembelajaran, materi 

yang sistematis dan kontekstual, hingga dapat memberikan manfaat bagi siswa 

untuk menghadapi permasalahan dan kemajuan IPTEK dalam dunia nyata. 

Pemberian materi pembelajaran yang berkualitas merupakan salah satu tugas guru 

dalam mengajar. Materi pembelajaran yang berkualitas harus disajikan secara 

sistematis agar mudah dipahami siswa. Kualitas materi dalam penelitian ini dilihat 

dari beberapa indikator, yaitu: a) materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, b) ada keseimbangan antara keluasaan 

dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, c) materi pembelajaran yang 

kontekstual, d) dapat mengkomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

semaksimal mungkin 

2.1.9 Hasil Belajar 
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Suprijono (2012: 5) mengatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai- nilai, pengertian-pengertian, sikap- sikap, apresiasi dan 

keterampilan- keterampilan. Menurut Purwanto (2013: 49) hasil belajar adalah 

perwujudan kemampuan akibat perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha 

pendidik. Kemampuan menyangkut domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Gagne (dalam Suprijono, 2012: 5-6) mengemukakan bahwa hasil belajar berupa: 

a. informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis 

b. keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang 

c. strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri 

d. keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani 

e. sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.Bloom (dalam 

Purwanto, 2013: 50-51) membagi dan menyusun secara hirarkis tingkat hasil 

belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan sederhana yaitu hafalan sampai 

yang paling tinggi dan kompleks yaitu evaluasi. Enam tingkatan tersebut adalah 

sebagai brikut. 
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1) Hafalan (C1) yaitu kemampuan memanggil kembali fakta yang disimpan 

dalam otak digunakan untuk merespon suatu masalah. 

2) Pemahaman (C2) yaitu kemampuan untuk melihat hubungan fakta dengan 

fakta. 

3) Penerapan (C3) yaitu kemampuan kognitif untuk memahami aturan, hukum, 

rumus, dan sebagainya yang digunakan untuk memecahkan masalah. 

4) Analisis (C4) yaitu kemampuan memahami sesuatu dengan menguraikannya 

kedalam unsur- unsur. 

5) Sintesis (C5) yaitu kemampuan memahami dengan mengorganisasikan 

bagian- bagian kedalam kesatuan. 

6) Evaluasi (C6) yaitu kemampuan membuat penilaian dan mengambil keputusan 

dari hasil penilaiannya. 

Untuk hasil belajar afektif, Krathwohl (dalam Purwanto, 2013: 51-52) 

membaginya menjadi lima tingkat yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi. Penerimaan atau menaruh perhatian adalah kesediaan 

menerima ransangan dengan memberikan perhatian kepada ransangan yang 

datang kepadanya. Partisipasi atau merespon adalah kesediaan memberikan 

respon dengan berpartisipasi. Penilain atau penentuan sikap adalah kesediaan 

untuk menentukan pilihan sebuah nilai dari ransangan tersebut. Organisasi adalah 

kesediaan mengorganisasikan nilai- nilai yang dipilihnya untuk menjadi pedoman 

yang mantap dalam perilaku. 

Pada hasil belajar psikomotorik, Simpson (dalam Purwanto, 2013: 53) 

mengklasifikasikan menjadi enam, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 
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gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan krativitas. Persepsi adalah kemampuan 

membedakan suatu gejala dengan gejala lain. Kesiapan adalah kemampuan 

menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan. Gerakan terbimbing adalah 

kemampuan melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Gerakan 

terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model contoh. Gerakan 

kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara, 

urutan, dan irama yang tepat. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan 

gerakan- gerakan baru yang tidak ada sebelumnya atau mengkombinasikan 

gerakan- gerakan yang ada menjadi kombinasi gerakan baru yang orisinal. Bloom 

(dalam Suprijono, 2012: 7) membagi domain psikomotorik meliputi initiatory, 

pre-routine, dan rountinized. Psikomotorik juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Hasil belajar yang 

dikategorikan tersebut tidak dilihat secara terpisah, melainkan komprehensif. 

Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar tersebut, hasil belajar yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang mencakup 3 

ranah, yaitu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar siswa 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas 

pembelajaran Matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan melalui 

model pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD 

pembelajaran. Hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil evaluasi yang 

menunjukkan tingkat kemampuan penguasaan siswa terhadap materi perkalian 

dan pembagian pecahan. Hasil belajar psikomotorik siswa ditunjukkan dari 

keterampilan siswa menggunakan pengetahuanannya sesuatu dari mengolah 
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informasi tentang materi perkalian dan pembagian pecahan.untuk menyelesaikan 

permasalahan. Sedangkan hasil belajar afektif siswa ditunjukkan dari sikap siswa 

melakukan aktivitas pembelajaran melalui model pembelajaran koperatif course 

review horay berbantuan CD pembelajaran. 

2.1.10 Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan 

tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan siswa 

melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada 

guru mengajar matematika (Aisyah, 2007: 1.5). Menurut Pembelajaran 

matematika di sekolah merupakan proses yang sengaja dirancang untuk 

menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan siswa belajar matematika 

di sekolah. Heruman (2013: 2) mengemukakan bahwa pembelajaran matematika 

di SD terdiri dari tiga konsep , yaitu penanaman konsep dasar, pemahaman 

konsep, dan pembinaan keterampilan. Penanaman konsep dasar yaitu 

pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah 

mempelajari konsep tersebut. Pembelajaran penanaman konsep dasar harus dapat 

menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru 

matematika yang abstrak. Pemahaman konsep yaitu pembelajaran yang bertujuan 

agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Pemahaman konsep 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu 

pertemuan atau berbeda pertemuan. Pembelajaran pembinaan keterampilan yaitu 

pembelajaran yang bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan 

berbagai konsep matematika. Pembinaan keterampilan merupakan kelanjutan dari 
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pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman konsep baik dalam satu atau 

berbeda pertemuan.  

Jean Piaget (dalam Aisyah, 2007: 2.3) berpendapat bahwa proses berfikir 

manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berfikir intelektual 

konkret ke abstrak berurutan melalui empat periode. Piaget (dalam Dimyati, 

2009:14) menjelaskan empat tahap perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Periode Sensori Motor yaitu pada umur 0 hingga 2 tahun dimana anak 

mengenal lingkungan dengan kemampuan sensorik dan motorik. Mereka 

mengenal lingkungan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan 

dan menggerak- gerakkannya. 

2) Periode Pra- operasional yaitu pada umur 2 hingga 7 tahun dimana 

mengandalkan diri pada persepsi tentang realitas. Mereka telah mampu 

menggunakan simbol, bahasa, konsep sederhana, berpartisipasi, membuat 

gambar, dan menggolong- golongkannya. 

3) Periode operasi konkret yaitu pada umur 7 hingga 12 tahun dimana anak 

sudah dapat mengembangkan pikiran logis. 

4) Periode operasi formal yaitu pada umur lebih dari 12 tahun dimana anak sudah 

dapat berfikir abstrak seperti orang dewasa. 

Menurut Piaget (dalam Heruman, 2013: 1) siswa sekolah dasar (SD) 

berumur antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun. Pada kisaran umur 

tersebut, berarti siswa SD berada pada fase operasional konkret. Kemampuan 

yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berfikir untuk 

mengoperasikan kaidah- kaidah logika, meskipun masih terikat. Dalam 
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pembelajaran matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa 

media, dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh 

guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimenegrti oleh siswa. 

2.1.11 Perkalian dan Pembagian Pecahan 

Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu yang utuh. Dalam ilustrasi 

gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya 

ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang, sedangkan 

bagian yang utuh dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut (Heruman, 

2013: 43). Pecahan adalah nama dari suatu bilangan pecah. Bilangan pecah 

didefinisikan sebagai perbandingan dua bilangan cacah dengan pembagi bukan 

nol (Sutawidjaja dkk, 1992: 154). Berdasarkan Depdikbud (dalam Heruman, 

2013: 43), Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan 

Penelitian dan Pengembangan menyatakan bahwa pecahan merupakan salah satu 

topik yang sulit untuk diajarkan.  Berdasarkan ruang lingkup pelajaran 

matematika pada kurikulum SD, pecahan merupakan bahan kajian yang masuk 

dalam aspek bilangan. Bahan kajian pecahan di SD lebih menitikberatkan pada 

pengerjaan (operasi) hitung dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

dan pembagian. Operasi hitung pecahan, terutama perkalian dan pembagian 

termasuk materi prasyarat yang harus dimiliki siswa untuk dapat mempelajari 

materi selanjutnya. Perkalian pecahan terdiri atas tiga kategori, yaitu perkalian 

pecahan dengan bilangan bulat, bilangan bulat dengan pecahan, dan pecahan 

dengan pecahan. Pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan pada kurikulum 

matematika SD  dilakukan melalui konsep- konsep tahapan mulai dari penanaman 
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konsep, pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan. Adanya pembelajaran 

dengan menggunakan media atau alat peraga akan memudahkan siswa dalam 

menyerap konsep- konsep tersebut. Pada penanaman konsep perkalian pecahan, 

pembelajaran dapat menggunakan media atau alat peraga, misalnya kertas lipat 

atau kertas yang dapat dilipat, dan blok pecahan yang dapat terbuat dari mika, 

tripleks, atau kertas karton. Pada tahap pemahaman konsep, pembelajaran dapat 

dilakukan dengan pemberian contoh soal dengan jawaban yang benar dan salah. 

Pemahamn siswa akan terlihat apabila siswa mengatakan “salah” pada contoh soal 

dengan jawaban salah, serta dapat memperbaikinya. Pada tahap pembinaan 

keterampilan, dapat dilakukan dengan pemberian „teknik cepat‟ dalam 

menyelesaikan soal perkalian, dan latihan soal secara tertulis. (Heruman ,2013: 

75-81). 

Walle (2008: 59) memberikan pedoman- pedoman yang harus dicantumkan 

dalam mengembangkan strategi perhitungan untuk pecahan, antara lain: 

a. Mulai dengan tugas kontekstual sederhana  

b. Menghubungkan pengertian perhitungan pecahan dengan perhitungan 

bilangan asli 

c. Menggunakan penaksiran dan metode informal 

d. Mengeksplorasi setiap perhitungan dengan menggunakan model. 

2.1.12 Pembelajaran Kooperatif 

Sudrajat (dalam Ahmadi, 2014: 55) menyatakan bahwa model pem-

belajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh pengajar.  Sedangkan model 
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pembelajaran kooperatif menurut H. Karli dan Yuliariatiningsih (dalam Hamdani, 

2011:165) adalah strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau 

perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur 

kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih. 

Suprijono (2012: 54) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk- bentuk 

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan guru. Lie (dalam Wena, 2013: 189- 

190) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalahn sistem pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa 

dalam tugas- tugas yang terstruktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai 

fasilitator. Pembelajaran kooperatif dikembangkan dengan dasar asumsi bahwa 

proses belajar akan lebih bermakna jika siswa dapat saling mengajari. 

Berdasarkan teori konstruktivisme sosial Vygotsky (dalam Suprijono, 2012: 55) 

menekankan bahwa pengetahuan dibangun dan dikonstruksikan secara mutual. 

Keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi mereka mengevaluasi 

dan memperbaiki pemahaman. Pengalaman dalam konteks sosial memberikan 

mekanisme penting untuk perkembangan pemikiran siswa. Supriono ( 2012: 61) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, 

dan pengembangan keterampilan sosial.  Model pembelajaran  kooperatif 

menuntut kerja sama dan interpendensi siswa dalam struktur tugas, struktur 

tujuan, dan struktur reward. Huda (2013: 111-112) menyatakan salah satu asumsi 

yang mendasari pengembangan pembelajaran kooperatif adalah bahwa sinergi 
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yang muncul melalui kerja sama akan meningkatkan motivasi yang jauh lebih 

besar dari pada melalui lingkungan kompetitif individual.  

Berdasarkan penjelasan tentang pembelajaran kooperatif yang telah 

diuraikan, peneliti menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif 

adalah cara melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk belajar bersama siswa lain dalam kelompok. Model pembelajaran 

kooperatif dapat membantu siswa untuk lebih meningkatkan kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Melalui pembelajaran kooperatif, selain pemahaman 

materi, juga akan melatih siswa bersikap dengan baik dalam berinteraksi soial 

dengan orang lain.  

2.1.13 Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay (CRH) 

Huda (2013: 229) menyatakan bahwa Course Review Horay merupakan 

metode pembelajaran yag dapat menciptakan suasana kelas yang meriah dan 

menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan 

berteriak „hore‟. Metode ini berusaha menguji pemahaman siswa dalam menjawab 

soal, dimana jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah 

dilengkapi nomor. Siswa atau kelompok yang memberikan jawaban benar harus 

langsung berteriak „hore‟. Metode ini membantu siswa untuk memahami konsep 

dengan baik melalui diskusi kelompok. Adapun kelebihan yang dimiliki metode 

course review horay adalah (1) strukturnya yang menarik dan dapat mendorong 

siswa untuk dapat terjun kedalamnya, (2) metode yang tidak monoton karena 

diselingi dangan hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan, (3) semangat 
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belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung menyenangkan, 

(4) skill kerja sama antarsiswa yang semakin terlatih. 

Ada beberapa langkah metode course review horay saat diterapkan dalam 

pembelajaran. Huda (2013: 20-21) menjelaskan langkah- langkah metode 

pembelajaran Course Review Horay (CRH) yaitu sebagai berikut 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

2) Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan tanya 

jawab 

3) Guru membagi siswa dalam kelompok- kelompok 

4) Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kotak sesuai dengan 

kebutuhan. Kotak tersebut kemudian diisi dengan nomor yang ditentukan guru 

5) Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban di dalam 

kotak yang nomornya disebutkan guru 

6) Setelah pembaca soal dan jawaban siswa ditulis di dalam kotak, guru dan 

siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan 

7) Bagi pertanyaan yang dijawab benar, siswa memberi tanda check list “√” dan 

langsung berteriak „hore‟ atau menyanyikan yel- yel 

8) Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak 

„hore‟ 

9) Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi 

atau yang paling sering memperoleh „hore‟ 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa course review horay adalah 

salah satu model pembelajaran kooperatif dengan menerapkan metode 
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pembelajaran menarik dan menciptakan suasana belajar menjadi menyenangkan, 

meriah dan tidak menegangkan. 

2.1.14 CD Pembelajaran 

Menurut Daryanto ( 2012: 44), CD atau Compact Disc adalah sebuah 

media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem 

penyimpanannya. CD pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang 

dirancang dan diinstal program yang disiapkan untuk tujuan pembelajaran 

tertentu. Arsyad (2006:32) menyebutnya sebagai media mutahir berbasis 

komputer yang diyakini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih ”hidup” 

dan dan melibatkan interaktifitas siswa. CD pembelajaran merupakan salah satu 

jenis multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau 

lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, video, dan animasi 

secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori yaitu multimedia 

linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah multimedia yang tidak 

dilengkapi alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. 

Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang 

dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya. Format sajian multimedia pembelajaran 

dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, antara lain tutorial, drill dan 

practise, simulasi, percobaan atau eksperimen, dan permainan. (Arini, 2010: 27- 

29) 

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berbantuan CD pembelajaran 

tidak lain karena media ini memiliki keunggulan sebagai media instruksional, 
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antara lain: (a) dapat menunjukkan visualisasi yang menonjolkan gerak; (b) dapat 

dipercepat/diperlambat sehingga mudah diamati dan dimengerti (dapat diulang); 

(c) materi divisualisasikan mirip objek aslinya; (d) dapat diberi efek suara 

sehingga efektifitas belajar lebih tinggi; (e) gambar bisa diperbesar sehingga dapat 

digunakan pada kelas besar; (f) dapat disimpan dan digandakan dalam CD atau di 

komputer; (g) software dapat digunakan berulang-ulang. Dalam penelitian ini CD 

pembelajaran dibuat secara sengaja oleh peneliti (guru) memuat materi 

pembelajaran kompetensi dasar perkalian dan pembagian pecahan. Format sajian 

CD pembelajaran yang digunakan adalah format sajian tutorial. Format ini 

merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya 

dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh 

guru. Informasi yang berisi materi perkalian dan pembagian pecahan disajikan 

dengan teks, gambar, baik diam atau bergerak. Pada saat yang tepat, yaitu ketika 

dianggap bahwa siswa telah membaca, menginterpretasikan dan menyerap materi, 

diajukan serangkaian pertanyaan. Kemudian pada bagian akhir biasanya akan 

diberikan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa atas materi yang disampaikan. Materi disusun menggunakan 

perangkat lunak (soft ware) Microsoft Power Point. Materi- materi tersebut 

disusun dan diurutkan berdasarkan Kompetensi Dasar perkalian dan pembagian 

pecahan. Setelah struktur materi diselesaikan, dilakukan perancangan struktur CD 

pembelajaran. Struktur CD pembelajaran meliputi intro, menu utama, menu 

materi, menu soal, halaman isi materi, halaman soal, dan halaman penutup. 

Setelah penyusunan struktur CD, dialakukan pengumpulan data- data yang 
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berhubungan dengan materi ajar. Semua materi dikumpulkan dan dikelompokkan 

berdasarkan urutan materi. Dalam proses ini juga dibangun data multimedia bahan 

ajar meliputi animasi, gambar, dan audio. Data multimedia ini nantinya disisipkan 

ke dalam CD pembelajaran. 

 

 

2.1.15 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Kooperatif Course 

Review Horay (CRH) berbantuan CD pembelajaran 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang berdasarkan 

paham konstruktivis.  Suprijono( 2012: 55- 64) menjelaskan bahwa dukungan 

teori konstruktivisme sosial Vygotsky telah meletakkan arti penting model 

pembelajaran kooperatif. Vygotsky menekankan bahwa siswa mengkonstruksi 

pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Keterlibatan dengan orang 

lain membuka kesempatan bagi mereka mengevaluasi dan memperbaiki 

pemahaman. Dengan cara ini, pengalaman dalam konteks sosial memberikan 

mekanisme penting untuk perkembangan pemikiran siswa. Dukungan teori 

Vygotsky terhadap model pembelajaran kooperatif adalah penekanan belajar 

sebagai proses dialog interaktif. 

Teori belajar lain yang mendasari penerapan model pembelajaran 

kooperatif Course Review Horay (CRH) berbantuan CD pembelajaran  adalah 

sebagai berikut. 

a. Teori belajar Bruner 
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Bruner menyatakan cara penyajian materi pelajaran harus disesuaikan 

derajat berfikir anak. Bruner membagi- bagi tahap perkembangan kognitif 

anak dalam tiga tahap yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. 

Agar pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan intelektual anak 

dalam mempelajari sesuatu pengetahuan, maka materi pelajaran perlu 

disajikan dengan memperhatikan perkembangan kognitif anak agar 

pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran anak. Selain itu, teori 

belajar Bruner didasarkan pada asumsi bahwa perolehan pengetahuan 

merupakan proses interaktif, artinya pengetahuan akan diperoleh siswa apabila 

yang bersangkutan berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya (Aisyah, 

2007: 1.5- 1.20) 

b. Teori Belajar Dienes 

Teori Dienes menekankan pada tahapan permainan yang berarti 

pembelajaran diarahkan pada proses melibatkan siswa dalam belajar. Hal 

tersebut berarti proses pembelajaran dapat membangkitkan dan membuat 

siswa senang dalam belajar. Dienes membagi tahap- tahap belajar menjadi 

tahap permainan bebas, permainan menggunakan aturan, permainan kesamaan 

sifat, dan permainan representasi. Menurut Dienes, tahap belajar adalah 

interaksi yang direncanakan antara yang satu segmen struktur pengetahuan 

dan belajar aktif, yang dilakukan melalui media matematika yang didesain 

secara khusus (Aisyah, 2007: 2.3- 2.9).  
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Teori- teori ini mendasari peneliti dan tim kolaborasi memilih  model 

pembelajaran kooperatif course review horay, dan media CD pembelajaran 

yang digunakan pada pembelajaran Matematika.  

2.1.16 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay 

berbantuan CD Pembelajaran di Kelas 

Berikut merupakan langkah- langkah penerapan model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran dalam pembelajaran 

dan perkalian pecahan.  

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan 

jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  
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11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-

yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok  

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 

 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Selain kajian teori yang sudah dipaparkan, penelitian ini juga  didasarkan 

pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif course review horay. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Anggraeni (2011: 201) menemukan 

masalah dalam pembelajaran IPS diantaranya pada saat pembelajaran berlangsung 

siswa cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru, pembelajaran masih 

berpusat pada guru dan belum menggunakan pendekatan inovatif, sehingga hasil 

belaar siswa rendah. Masalah tersebut diatasi dengan menerapkan model 

pembelajaran course review horay dalam pembelajaran IPS. Berdasarkan data 

hasil penelitian tersebut, setelah diterapkan model course review horay terdapat 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS. Keterampilan guru mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Pembelajaran lebih berpusat pada siswa dan 

guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan dinamisator dalam 
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pembelajaran. Peningkatan keterampilan guru ditunjukkan dengan kategori yang  

sangat baik. Aktivitas siswa juga menunjukkan adanya peningkatan, di-antaranya 

siswa lebih antusias dan lebih aktif dalam pembelajaran. Peningkatan aktivitas 

siswa ini dalam kategori sangat baik. Selain keterampilan guru dan aktivitas 

siswa, hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan hingga 93 %. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa melalui model pem-belajaran kooperatif 

course review horay dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa , dan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan Widyanimade, dkk (2011: 178) dengan akar 

penyebab masalah antara lain siswa kurang aktif dalam pembelajaran, suasana 

pembelajaran yang membosankan, pembelajaran yang berpusat pada guru 

sehingga hasil belajar IPA siswa rendah. Solusi untuk memecahkan masalah 

tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe course 

review horay. Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran IPA dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif course review horay secara 

keseluruhan lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Model 

pembelajaran kooperatif tipe course review horay dapat menciptakan suasana 

kelas menjadi menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab benar 

diwajibkan berteriak “hore” atau yel-yel lainnya yang disukai. Model 

pembelajaran kooperatif course review horay juga dapat membuat siswa aktif 

dalam belajar, melatih kerja sama dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah melalui diskusi. Suasana belajar dan interaksi dalm pembelajaran 

menjadi menyenangkan sehingga membuat siswa lebih menikmati pelajaran dan 
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tidak mudah merasa bosan. Selain itu, penelitian Pramadita, dkk (2012:34) 

awalnya menemukan bahwa hasil belajar matematika yang menerapkan model 

pembelajaran ekspositori kurang optimal. Bnyak siswa yang mengalami kesulitan 

belajar dan kurangnya minat belajar matematika materi pecahan. Untuk 

mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal, dapat menyajikan matematika 

dengan menggunakan permainan yaitu course review horay karena dapat 

menciptakan pembelajaran dengan suasana permainan yang menyenangkan. 

Berdasarkah hasil penelitian menyatakan bahwa model pembelajaran course 

review horay mampu memberikan suasana menyenangkan di dalam kelas 

sehingga siswa tidak merasa tegang dan bisa menerima materi pelajaran dengan 

lebih baik. Pemberian quiz dengan nuansa permainan membuat siswa tidak 

merasa bosan dan terbiasa dalam mengerjakan soal- soal latihan. Berdasarkan 

hasil analisis angket dalam penelitian yang bertujuan mengetahui keefektifan 

model pembelajaran course review horay tersebut, minat belajar siswa pada kelas 

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran course review horay lebih 

baik dari pada minat belajar siswa pada kelas yang diajar dengan model 

pembelajaran ekspositori.  Rata- rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan 

model course review horay telah mencapai KKM. Model pembelajaran course 

review horay dikatakan efektif terhadap minat dan hasil belajar siswa SMP Negeri 

1 Songgom pada materi pecahan. 

Penelitian eksperimen yang dilakukan Hermawan (2012: 86) bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model kooperatif Course Review 

Horay (CRH) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Se-Gugus R.A Kartini 
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Kemusu Boyolali tahun ajaran 2012/2013. Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA pada siswa yang diajar dengan model 

CRH dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran langsung. Hasil belajar IPA 

pada siswa yang diajar dengan model CRH lebih baik dibandingkan dengan siswa 

yang diajar dengan pembelajaran langsung (Direct Instruction). Penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh Kurniawan (2011:179) dengan permasalahan 

awal yang ditemukan pada siswa kelas V SD Negeri III Bubakan Tahun Pelajaran 

2011/2012 dalam pembelajaran Pkn yaitu guru belum memberdayakan seluruh 

potensi dirinya sehingga sebagian besar siswa belum mampu mencapai 

kompetensi individual yang diperlukan untuk mengikuti pelajaran, sedikitnya 

media yang digunakan guru, guru mengalami kesulitan dalam memilih metode 

dan media yang menarikdalam melakukan pembelajaran.  Masalah tersebut diatasi 

dengan menerapkan metode course review horay dan media video. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa model CRH dapat meningkatkan 

keantusiasan dan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa 

sangat senang dalam belajar melalui kuis- kuis atau permainan yang bervariasi. 

Hal tersebut menimbulkan adanya peningkatan pemahaman materi Persiapan 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri III 

Bubakan Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian tindakan yang dilakukan Wulandari (2012: 135) untuk 

meningkatan motivasi dan pemahaman siswa melalui metode course review horay 

pada materi lingkaran. Sebelumnya ditemukan beberapa permasalahan daam 

pembelajaran mater\matika di kelas VIII-A SMPN Kabupaten Malang antara lain 
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sebagian besar siswa tidak dapat memecahkan permasalahan matematika 

khususnya materi lingkaran. Selain itu motivasi belajar matematika yang rendah 

serta sikap pasif siswa dalam proses pembelajaran dan sistem pembelajaran yang 

monoton berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Permasalahan tersebut 

diatasi dengan menerapkan metode course review horay. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan Course Review 

Horay, sebagian besar siswa menaruh minat dalam mengikuti pelajaran 

matematika. Dengan course review horay, siswa memiliki usaha yang lebih besar 

untuk berprestasi dalam kelompoknya, siswa mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis, sehingga motivasi dan pemahaman siswa kelas VIII-A SMPN 

Kabupaten Malang tahun pelajaran 2012/2013 meningkat. Penelitian eksperimen 

Kusumahati (2013: 68) yang bertujuan mengetahui ada tidaknnya perbedaan hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V antara yang mendapat pembelajaran 

menggunakan model course review horay dan yang menggunakan model 

konvensional serta keefektifannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan model course review horay lebih tinggi dari pada yang 

menggunakan model konvensional, sehingga model course review horay lebih 

efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan Drakeford (2012: 243) menunjukkan bahwa 

kegiatan kelompok kecil pada pembelajaran kooperatif efektif untuk 

meningkatkan partisipasi siswa. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Fatma 

Bolukbas, dkk (2011: 334) menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif lebih 
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efektif meningkatkan kemampuan membaca Bahasa Asing dibandingkan dengan 

metode tradisional. Siswa kelas yang menerapkan pembelajaran kooperatif 

mengungkapkan bahwa pembelajaran menjadi menyenangkan, tidak 

membosankan, dan mereka dapat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan belajar 

mengajar. Dan penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Koc, dkk (2010: 53) 

menunjukkan bahwa metode belajar bersama dalam pembelajaran kooperatif 

memberikan pengaruh positif yaitu dapat meningkatkan daya ingat siswa tentang 

pengetahuan yang dipelajari, dan meningkatkan sikap positif siswa.  

Beberapa penelitian tersebut digunakan sebagai pertimbangan peneliti 

untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran dalam pembelajaran Matematika. Langkah- langkah 

model pembelajaran  kooperatif course review horay dalam penelitian ini agak 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain pada materi pokok yang diajarkan 

dan media yang digunakan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

course review horay, pada penelitian ini peneliti melakukan teknik yang sedikit 

berbeda. Sebagai upaya mengatasi kelemahan course review horay yang 

disampaikan oleh Huda (2013) yaitu bahwa model ini memungkinkan siswa untuk 

melakukan kecurangan, guru mengatasinya dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari masing- masing kelompok 

sebelum mengoreksi jawaban. Pada waktu siswa dan guru mengoreksi jawaban, 

siswa tidak dapat mengganti jawaban sehingga tidak terjadi kecurangan.  

2.3 KERANGKA BERPIKIR 
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Kondisi awal menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran Matematika pada 

materi perkalian dan pembagian pecahan di kelas VB SD Negeri Sampangan 02 

masih rendah. Data hasil belajar menunjukkan 29 dari 41 siswa atau 70,73 % 

siswa belum mencapai  KKM yang telah ditetapkan. Guru belum menerapkan 

model pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran tidak banyak melibatkan 

siswa dan terkesan teacher centered. Guru lebih banyak ceramah dan hanya 

sesekali bertanya kepada siswa. Hal tersebut membuat pembelajaran tampak 

monoton. Selain itu, suasana pembelajaran kurang menyenangkan dan tampak 

menegangkan. Siswa kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Siswa tidak 

merespon dan hanya diam ketika guru bertanya. Siswa kurang berani 

menyampaikan pendapat dan diam meskipun guru sudah menunjuk mereka untuk 

mengajukan pendapat. Selain itu, siswa belum bisa bekerja sama dengan siswa 

lain. Hal tersebut terlihat ketika guru memberikan tugas kelompok, siswa enggan 

berkelompok dan tidak bekerja sama dalam kelompok. Guru belum menggunakan 

media yang menarik, terlihat bahwa siswa kurang antusias memperhatikan materi 

pelajaran yang disampaikan guru. Siswa mengantuk atau mengobrol sendiri 

dengan siswa lain ketika guru menjelaskan materi. Model pembelajaran dan media 

yang kurang menarik membuat aktivitas siswa, keterampilan guru, iklim 

pembelajaran, dan kualitas media belum optimal  sehingga berdampak pada hasil 

belajar siswa yang rendah. Berdasarkan diskusi, peneliti dan kolaborator 

menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu 

menerapkan model pembelajaran kooperatif course review horay. Pembelajaran 

Matematika melalui model pembelajaran kooperatif course review horay dalam 
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penelitian ini akan dibantu dengan multimedia berupa CD pembelajaran. CD 

pembelajaran merupakan sebuah media yang menegaskan sebuah format 

multimedia yang dapat dikemas dalam CD atau Compact Disk. Dalam 

menggunakan CD pembelajaran, peneliti menggunakan teknologi elektronik 

berupa komputer untuk menggabungkan dan memutar materi yang ditampilkan 

dalam bentuk teks, audio, dan animasi. Agar ukuran tampilan penyajian materi 

dalam CD pembelajaran dapat diperbesar dan jelas dilihat, peneliti 

menghubungkan komputer dengan LCD poyektor.  

Setelah dilaksanakannya tindakan pemecahan masalah melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD 

pembelajaran,  diharapkan keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, 

kualitas media, kualitas materi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan dapat meningkat. 

Keterampilan guru meningkat ditunjukkan dengan guru menguasai keterampilan 

dasar mengajar guru.. Aktivitas siswa meningkat ditunjukkan dengan 

meningkatnya visual activities, oral activities, listening activitis, mental activities, 

emotional activities, writing activities dalam pembelajaran. Iklim pembelajaran 

meningkat ditunjukkan dengan terciptanya suasana kelas dan sekolah yang 

kondusif, menyenangkan dan tidak menegangkan, serta perwujudan nilai dan 

semangat ketauladanan, dan kreatifitas guru. Kualitas media meningkat 

ditunjukkan dengan media dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, 

mampu memfasilitasi proses interaksi dalam pembelajaran, memperkaya 

pengalaman belajar siswa hingga dapat mengubah suasana belajar dari siswa pasif 
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menjadi siswa aktif. Kualitas materi meningkat ditunjukkan dengan materi yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi sesuai dengan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa, materi pembelajaran yang kontekstual, dapat mengkomodasikan 

partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin. Hasil belajar siswa 

meningkat ditunjukkan dengan kemampuan siswa menguasai materi pelajaran 

matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan dan memperoleh nilai 

hasil belajar mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Gambaran 

kondisi tersebut dapat dilihat dari bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal: 

1. Pembelajaran yang kurang menyenangkan,  monoton dan menegangkan 

2. Siswa kurang bersemangat mengikuti pembelajaran 

3. Siswa belum dapat bekerja sama dengan siswa lain 

4. Tampilan media yang kurang menarik membuat siswa kurang antusias memperhatikan 

materi pelajaran yang disampaikan guru melalui media  

5. Siswa belum memahami dan menguasai  materi pokok perkalian dan pembagian pecahan 

dalam pembelajaran matematika yang ditunjukkan sebanyak 70,73 % hasil belajar siswa 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

 

Tindakan: 

Pemberian tindakan melalui Model Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay berbantuan CD 

Pembelajaran dengan langkah-langkah: 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan guru 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di kotak bernomor 

sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan jawaban di 

kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang paling sering 

berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 

 

Kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas VB SDN Sampangan 02 

rendah 
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Kondisi akhir: 

1. suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak menegangkan 

2. siswa bersemangat mengikuti pembelajaran 

3. siswa dapat bekerja sama dengan orang lain 

4. media dapat menarik minat sswa untuk lebih memperhatikan materi pelajaran 

5. siswa dapat memahami dan menguasai  materi pokok perkalian dan pembagian pecahan dalam 

pembelajaran matematika hingga mendapat nilai mencapai kriteria ketuntasan minimal.  

 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berfikir 

Kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas VB SDN Sampangan 02 meningkat 
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2.4 HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berfikir maka 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan model kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran dapat meningkatkan 

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

materi, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika materi pokok 

perkalian dan pembagian pecahan pada siswa kelas VB SDN Sampangan 02 

Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN Sampangan 02 

Semarang yang terletak di Jalan Menoreh Tengah X/9 Kecamatan Gajah mungkur 

Kelurahan Sampangan Kota Semarang. 

 

3.2. SUBJEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Guru yang menjadi 

subyek penelitian adalah guru kelas VB SD Negeri Sampangan 02 Semarang 

tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa 41 orang terdiri yang terdiri dari  19 

orang siswa perempuan dan 22 siswa laki-laki. 

Sukajati (2008: 57-58) menyebutkan bahwa pemilihan subyek penelitian 

dapat difokuskan pada siswa yang melakukan banyak kesalahan pada hasil tes dan 

mempertimbangkan kemudahan subyek dalam berkomunikasi dengan peneliti. 

Berdasarkan hasil observasi awal yaitu hasil pengamatan proses pembelajaran 

matematika, kesepakatan dengan kolaborator, maka pengamatan aktivitas siswa 

akan difokuskan pada 15 siswa yang berkemampuan rendah didasarkan pada hasil 

nilai tes sebelumnya. Selain itu juga mempertimbangkan kemudahan peneliti 

melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Tetapi dalam 
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pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh siswa kelas VB SDN Sampangan 

02 Semarang yang berjumlah 41 siswa.  

 

3.3. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD 

pembelajaran 

3.3.2 Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD 

pembelajaran 

3.3.3 Iklim pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran 

3.3.4 Kualitas media pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

3.3.5 Kualitas materi pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

3.3.6 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD 

pembelajaran 
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3.4. RANCANGAN PENELITIAN 

Suhardjono (Arikunto, dkk 2009:74) menerangkan bahwa dalam PTK terdiri 

atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Rancangan 

yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

menggunakan 3 siklus, setiap siklus diadakan dalam 2 pertemuan. Empat kegiatan 

utama yang ada pada setiap siklus, yaitu (1) perencanaan  (planning) , (2) tindakan 

(action) , (3) pengamatan (observation) , dan (4) refleksi (refection) yang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Bagan 3.1 Alur Langkah-Langkah PTK Model Kemmis 

& Taggart (dalam Yudhistira, 2013:48) 



66 
 

 

 

Berikut adalah pemaparan mengenai langkah-langkah dalam penelitian 

tindakan kelas menurut Arikunto (2009: 17-20) 

a. Tahap Perencanaan (planning) 

Dalam tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut. 

1) Menelaah materi serta indikator pada pembelajaran Matematika di kelas 

VB SDN Sampangan 02 Semarang bersama tim kolaborasi. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran 

3) Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

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

pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan (action) 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2009:18). Tindakan 

dalam penelitian tindakan kelas mencakup prosedur dan tindakan yang akan 

dilakukan, serta prosedur perbaikan yang akan dilakukan (Mulyasa, 2012:71).  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap 

siklus diadakan dalam 2 kali pertemuan. 
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c. Tahap Observasi (observation) 

Observasi yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2009:19). Kegiatan pengamatan dilakukan pada waktu tindakan 

sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan 

pengamat untuk mengamati apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini mencakup 

keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas media, dan 

kualitas materi dalam pembelajaran Matematika materi pokok perkalian dan 

pembagian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif course review 

horay berbantu CD pembelajaran 

d. Refleksi (reflection) 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap 

hasil pengamatan pada proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilakukan, 

serta kriteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya. Refleksi dilakukan 

ketika peneliti sudah melakukan tindakan pada tiap siklusnya. 

 

3.5. TAHAP PENELITIAN 

3.5.1 Siklus I 

3.5.2.1 Perencanaan 

1) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan 

dalam pelaksanaan tindakan. 

2) Mengembangkan indikator dalam pembelajaran matematika. 
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3) Membuat perencanaan pembelajaran dengan KD 5.3. tentang mengalikan 

berbagai pecahan. 

4) Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku yang relevan,serta media 

CD pembelajaran yang digunakan dalampembelajaran 

5) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis 

6) Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan berupa instrumen 

pengamatan aktivitas siswa, instrumen pengamatan keterampilan guru, 

instrumen pengamatan iklim pembelajaran, instrumen pengamatan kualitas 

media, dan instrumen pengamatan kualitas materi pembelajaran 

7) Menyiapkan alat perekam atau recorder untuk merekam aktivitas siswa, 

keterampilan guru, iklim pembelajaran, kualitas media, dan kualitas materi 

pelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan apersepsi: “siapa yang masih ingat tentang penjumlahan 

pecahan berulang?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita akan 

mempelajaritentang perkalian pecahan. Setelah mempelajari perkalian 

pecahan, diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam menyelesaikan 

masalah sehari- hari yang berhubungan dengan perkalian pecahan” 

3. Guru memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan yang menarik 

perhatian siswa dan berkaitan dengan materi prasyarat untuk mempelajari 
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perkalian pecahan: “apakah anak- anak sudah siap mengikuti pembelajaran? 

Agar lebih siap, mari kita melakukan tepuk SIAP” 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan 

jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-

yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 
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14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 

Kegiatan Akhir 

1. Guru siswa membuat rangkuman materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi perkalian pecahan 

yang telah dipelajari. 

3. Guru menutup pelajaran. 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Awal 

1. Guru menyampaikan apersepsi: “anak- anak masih ingatkah kalian tentang 

materi perkalian pecahan yang kemarin kita pelajari bersama?” 

2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran: ““hari ini kita juga 

akan masih mempelajari materi tentang perkalian pecahan, yaitu perkalian 

pecahan campuran. Setelah mempelajari perkalian pecahan, diharapkan kalian 

dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari- hari yang 

berhubungan dengan perkalian pecahan  

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak siswa melakukan tepuk “siap” 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran 
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3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan 

jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-

yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
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Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa dan siswa membuat rangkuman materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi perkalian pecahan 

yang telah dipelajari. 

3. Guru menutup pelajaran. 

3.5.2.3 Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran pada saat pelaksanaan 

tindakan. 

2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian pecahan  melalui model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran pada saat 

pelaksanaan tindakan. 

3) Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran pada saat pelaksanaan 

tindakan. 

4) Melakukan pengamatan terhadap kualitas media dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran pada saat pelaksanaan 

tindakan 
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5) Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran pada saat pelaksanaan 

tindakan 

3.5.2.4 Refleksi 

Peneliti bersama tim kolaborator melakukan refleksi yang meliputi kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Mengkaji pembelajaran siklus I. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

4. Merencanakan pelaksanaan untuk tindaklanjut pada siklus II. 

3.5.2 Siklus II 

3.5.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun RPP dengan langkah-langkah model kooperatif course review 

horay berbantuan CD pembelajaran dengan materi pokok mengalikan dan 

membagi  berbagai bentuk pecahan pada KD 5.3  

2) Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku yang relevan,serta media CD 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis 

4) Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan berupa instrumen 

pengamatan aktivitas siswa, instrumen pengamatan keterampilan guru, 

instrumen pengamatan iklim pembelajaran, instrumen pengamatan kualitas 

media, dan instrumen pengamatan kualitas materi dalam pembelajaran. 
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3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan apersepsi :  “anak- anak, masih ingat nilai tempat bilangan 

pada pecahan desimal?” 

2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran: “kalau kemarin kita 

sudah mempelajari perkalian pecahan biasa hingga pecahan campuran, 

sekarang kita akan mempelajari tentang perkalian pecahan desimal. Setelah 

mempelajari perkalian pecahan, diharapkan kalian dapat menerapkannya 

dalam menyelesaikan masalah sehari- hari yang berhubungan dengan 

perkalian pecahan desimal 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak siswa melakukan tepuk “semangat” 

Kegiatan Inti  

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 
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8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan 

jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-

yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 

Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa dan siswa membuat rangkuman materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi perkalian pecahan 

yang telah dipelajari. 

3. Guru menutup pelajaran. 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Awal 

1. Guru menyampaikan apersepsi: “anak- anak, pembagian dengan bilangan 

berapakah yang hasilnya paling sederhana?” 
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2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran: “sekarang kita akan 

mempelajari pembagian berbagai bentuk pecahan. Setelah mempelajari 

pembagian pecahan, diharapkan kalian dapat menerapkannya dalam 

menyelesaikan masalah sehari- hari yang berhubungan dengan pembagian 

pecahan” 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak siswa melakukan tepuk 

“semangat” 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan 

jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  
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11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab 

benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan 

yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 

Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa membuat rangkuman materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi pembagian pecahan 

yang telah dipelajari. 

3. Guru menutup pelajaran. 

3.5.2.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

pada saat pelaksanaan tindakan. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswadalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan  melalui model 
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pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

pada saat pelaksanaan tindakan. 

3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

pada saat pelaksanaan tindakan 

4. Melakukan pengamatan terhadap kualitas media dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

pada saat pelaksanaan tindakan 

5. Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

pada saat pelaksanaan tindakan 

3.5.2.4 Refleksi 

Peneliti bersama tim kolaborator melakukan refleksi yang meliputi 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Mengkaji pembelajaran siklus II. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II  

4. Merencanakan pelaksanaan untuk tindaklanjut pada siklus II. 

3.5.3 Siklus III 

3.5.3.1 Perencanaan 
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1. Menyusun RPP dengan langkah-langkah model kooperatif course review 

horay berbantuan CD pembelajaran materi pokok membagi  berbagai 

bentuk pecahan pada KD 5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk 

pecahan 

2. Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku yang relevan,serta media 

CD pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis 

3.5.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan apersepsi :  “anak- anak, masih ingatkah kalian dengan 

materi pembagian pecahan yang minggu kemarin kita pelajari?” 

2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran: “hari ini kita juga akan 

belajar tentang pembagian pecahan campuran. Setelah mempelajari pembagian 

pecahan, diharapkan kalian dapat menerapkannya dalam menyelesaikan 

masalah sehari- hari yang berhubungan dengan pembagian pecahan” 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak siswa melakukan tepuk “siap” 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru 
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4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan 

jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-

yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 

Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa dan siswa membuat rangkuman materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 
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2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi pembagian pecahan 

yang telah dipelajari. 

3. Guru menutup pelajaran. 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Awal 

1. Guru menyampaikan apersepsi: “anak- anak, masih ingatkah kalian tentang 

materi pembagian pecahan yang kemarin kita pelajari bersama? 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “kemarin kita sudah mempelajari 

pembagiann pecahan biasa dan pecahan campuran , sekarang kita akan 

mempelajari pembagian 3 buah pecahan secara berturt- turut dan operasi 

hitung campuran perkalian dan pembagian pecahan. 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak menyanyi bersama. 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 
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8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah 

menuliskan jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi 

jawaban dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab 

benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan 

yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 

Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa dan siswa membuat rangkuman materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

2. Guru memberikan soal evaluasi berkaitan dengan materi pembagian pecahan 

yang telah dipelajari. 

3. Guru menutup pelajaran. 

3.5.3.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilanguru dalam pembelajaran 

matematika materi pembagian pecahan melalui model pembelajaran 
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kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran pada saat 

pelaksanaan tindakan. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswadalam pembelajaran 

matematika materi pembagian pecahan  melalui model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran pada saat 

pelaksanaan tindakan. 

3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

pada saat pelaksanaan tindakan 

4. Melakukan pengamatan terhadap kualitas media dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

pada saat pelaksanaan tindakan 

5. Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi dalam pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian pecahan melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran 

pada saat pelaksanaan tindakan 

3.5.3.4 Refleksi 

Peneliti bersama tim kolaborator melakukan refleksi yang meliputi 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Mengkaji pembelajaran siklus III. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 
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3. Apabila hasil dari siklus III sudah memenuhi indikator penelitian yang telah 

ditetapkan maka penelitian dihentikan dan jika belum memenuhi indikator 

penelitian maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya 

3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif  adalah hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara 

deskriptif (Arikunto, 2009:131). Data kuantitatif penelitian ini didapat dari hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi pokok perkalian dan 

pembagaian pecahan melalui model kooperatif course review horay berbantuan 

CD pembelajaran. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi  siswa tentang tingkat pemahaman terhadap 

suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode 

belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, 

antusisas dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan  sejenisnya 

(Arikunto, 2009:131). Data kualitatif didapat dari hasil observasi dengan 

menggunakan instrumen lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, 

iklim pembelajaran , kualitas media, dan kualitas materi dalam pembelajaran 

Matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan  melalui model 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran. 

 



85 
 

 

 

3.6.2 Sumber Data 

3.6.2.1 Siswa 

Sumber data siswa berasal dari lembar pengamatan aktivitas siswa dari siklus satu 

sampai siklus ketiga, dan hasil evaluasi siswa. 

3.6.2.2 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar pengamatan keterampilan guru. 

3.6.2.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes setelah dilakukan tindakan, 

lembar pengamatan, catatan lapangan, foto dan rekaman video selama proses 

pembelajaran. Data dokumen merupakan sumber data untuk mengamati iklim  

pembelajaran, kualitas media, dan kualitas materi pembelajaran. 

3.6.2.4 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, 

kualitas media, dan kualitas materi pembelajaran. 

3.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode tes, metode observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

3.6.4.1 Metode Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis berupa soal 

evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan melalui model 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran. 
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3.6.4.2 Metode Observasi 

Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yang dilaksanakan 

dengan pedoman observasi, catatan lapangan, observasi aktivitas di kelas, 

penggambaran interaksi dalam kelas, dan alat perekam elektronik. Dalam 

penelitian ini pedoman observasi yang akan digunakan adalah lembar observasi 

keterampilan guru, lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi iklim 

pembelajaran, lembar observasi kualitas media, dan lembar observasi kualitas 

materi selama proses pembelajaran matematika materi pokok perkalian dan 

pembagian pecahan melalui model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran. 

3.6.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

siswa serta memperoleh bukti aktivitas siswa, keterampilan guru, iklim 

pembelajaran, kualitas media, dan kualitas materi  yang berupa foto maupun video 

rekaman. Rekaman video digunakan untuk merekam kejadian apa saja yang 

sedang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran, suasana kelas, hingga detail 

tentang peristiwa penting yang terjadi saat dilaksanakannya penelitian. (Elliot & 

Hopskin dalam Wiriaatmadja, 2009:121- 122). 

3.6.4.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau mitra 

peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi terhadap subyek atau obyek 

penelitian. Catatan lapangan berisi berbagai hasil pengamatan tentang aspek 
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pembelajaran di kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi 

siswa dengan siswa, dan beberapa aspek lainnya. (Kunandar, 2013: 197- 198) 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1  Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran 

matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan yang diperoleh 

melalui tes tertulis yang dilaksanakan setiap akhir pertemuan pada masing- 

maisng siklus. Data kuantitatif tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif untuk menentukan persentase ketuntasan belajar dan rerata 

kelas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan Persentase 

Perhitungan persentase dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar klasikal, yaitu dengan rumus: 

 

 

(Aqib, 2010:41) 

Penghitungan persentase ketuntasan klasikal dengan menggunakan rumus 

tersebut harus sesuai dengan batas minimal nilai ketuntasan belajar siswa di SDN 

Sampangan 02 Semarang. Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan 

proporsi dan kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah 

dikontrakkan dalam pembelajaran (Poerwanti, 2008: 6.16). Pada penelitian ini, 

telah ditetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Matematika 

% ketuntasan belajar =  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
× 100% 
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kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang sebesar 60 dan dapat dikelompokkan 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1  

Kriteria Ketuntasan Minimal Matematika Kelas V SDN Sampangan 

02 Semarang Tahun Ajaran 2014/ 2015 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak Tuntas 

 

Djamarah (2010: 97) mengemukakan bahwa apabila 75% dari jumlah 

siswa mencapai taraf keberhasilan yang telah ditentukan, maka tingkat 

keberhasilan pembelajaran sudah pada taraf “Baik” dan tidak perlu mengulang 

suatu pokok bahasan.Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil batas 

ketuntasan klasikal minimal 80%. 

2. Rata- rata hasil belajar ( Mean ) 

Mean adalah jumlah nilai- nilai dibagi dengan jumlah individu. 

Menghitung nilai rata-rata kelas pada penelitian ini diambil dengan 

menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh siswa dan dibagi dengan jumlah 

siswa di dalam kelas dengan rumus: 

   Keterangan:  

   M  = nilai rata- rata 

   ∑  = jumlah nilai yang diperoleh siswa 

   ∑  = jumlah siswa  ( Hadi, 2004: 40) 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

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

M = 
∑𝑋

∑𝑁
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pembelajaran matematika materi pokok perkalian dan pembagian pecahan melalui 

model kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran dianalisis 

dengan analisis deskriptif kualitatif. Penentuan skor keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, kualitas media, dan kualitas materi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika 1 deskriptor tampak 

e. Skor 0 jika deskriptor tidak tampak 

Skor yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kategori.  

Peneliti menerapkan skala Likert yang mengambil interval empat kelas untuk 

mengklasifikasikan dalam beberapa kategori. Menurut Sugiyono (2012:135), 

skala Likert dapat menggunakan empat kategori yaitu 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 

= tidak baik, 1= sangat tidak baik. Kategori dari sangat baik, baik, tidak baik, dan 

sangat tidak baik digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai 

acuan yang digunakan untuk menilai keterampilan guru dan aktifitas siswa.  

Adapun cara untuk menglasifikasikandata skor menjadi 4 kategori adalah 

sebagai berikut. 

1) menentukan skor terendah (R) 

2) menentukan skor tertinggi (T) 

3) menentukan 4 kelas interval yang diklasifikasi dengan kategori „sangat baik‟, 

„baik‟, „tidak baik‟, „sangat tidak baik‟. 



90 
 

 

 

4) menentukan jarak interval (i) pada masing- masing kelas interval yang dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

          

(Widyoko, 2014: 110) 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

kategori skor untuk menentukan kriteria nilai ketuntasan yang digunakan untuk 

menilai keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas media, 

dan kualitas materi. 

3.7.2.1 Keterampilan guru  

Jumlah indikator keterampilan guru adalah 12 dengan setiap indikator 

terdiri atas 4 deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 0 dan nilai tertinggi(T) 

adalah 48. 

R = skor terendah = 0   T = skor tertinggi = 48 

   i = 
    

                     
 

 = 
    

 
 

 = 
  

 
    

       = 12 

Tabel 3.2  

Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 

36 <  skor ≤  48 Sangat Baik Tuntas 

24 <  skor ≤  36 Baik Tuntas 

12 <  skor ≤  24 Tidak Baik Tidak tuntas 

0 <  skor ≤ 12 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 

 

3.7.2.2 Aktivitas siswa 

i = 
skor tertinggi T  skor terendah  R  

jumlah interval kelas
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 Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 17 dengan setiap indikator terdiri 

atas 4 deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 0 dan nilai tertinggi(T) 

adalah 68. 

R = skor terendah = 0              T = skor tertinggi = 68 

i = 
    

                   
 

= 
    

 
 

= 
  

 
   

=  17 

Tabel 3.3 

Kategori Skor Aktivitas Siswa 

 

Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 

51 <  skor ≤  68 Sangat Baik Tuntas 

34 <  skor ≤  51 Baik Tuntas 

17 <  skor ≤  34 Tidak Baik Tidak tuntas 

  0 <  skor ≤  17 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 

 

3.7.2.3 Iklim Pembelajaran 

Jumlah indikator iklim pembelajaran adalah 4 dengan setiap indikator terdiri 

atas 4 deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 0 dan nilai tertinggi(T) 

adalah 16. 

R = skor terendah = 0   

T= skor tertinggi = 16 

 

i = 
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= 
    

 
 

= 
  

 
   

= 4 

Tabel 3.4  

Kategori Skor Iklim Pembelajaran 

 

Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 

12 <  skor ≤ 16 Sangat Baik Tuntas 

   8 <  skor ≤  12 Baik Tuntas 

4 <  skor ≤  8 Tidak Baik Tidak tuntas 

0 <  skor ≤  4 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 

 

3.7.2.4 Kualitas Media 

Jumlah indikator kualitas media  pembelajaran adalah 5 dengan setiap 

indicator terdiri atas 4 deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 0 dan nilai 

tertinggi (T) adalah 20. 

R = skor terendah = 0              T = skor tertinggi    = 20 

i = 
    

                   
 

= 
    

 
 

= 
  

 
   

= 5 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Skor Kualitas Media Pembelajaran 

 

Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 
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15 <  skor ≤  20 Sangat Baik Tuntas 

10 <  skor ≤  15 Baik Tuntas 

   5 <  skor ≤  10 Tidak Baik Tidak tuntas 

0 <  skor ≤  5 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 

 

3.7.2.5 Kualitas Materi 

Jumlah indikator kualitas materi pembelajaran adalah 4 dengan setiap 

indikator terdiri atas 4 deskriptor. Sehingga nilai terendah (R) adalah 0 dan nilai 

tertinggi(T) adalah 16. 

R = skor terendah = 0             

T = skor tertinggi = 16 

i = 
    

                   
 

= 
    

 
 = 

  

 
   = 4 

Tabel 3.6 

Kriteria Skor Kualitas Materi Pembelajaran 

 

Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 

12 <  skor ≤ 16 Sangat Baik Tuntas 

 8 <  skor ≤ 12 Baik Tuntas 

4 <  skor ≤  8 Tidak Baik Tidak tuntas 

0 <  skor ≤  4 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 

 

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model kooperatif course review horay berbantuan CD 

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika materi 

pokok perkalian dan pembagian pecahan pada siswa kelas V SD Negeri 

Sampangan02 Semarang dengan indikator sebagai berikut : 
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1) Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran meningkat 

dengan skor sekurang-kurangnya ≥ 24 atau dalam kriteria baik. 

2) Aktivirtas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran meningkat 

dengan skor sekurang-kurangnya ≥ 34 atau dalam kriteria baik. 

3) Iklim pembelajaran matematika menggunakan model kooperatif course review 

horay berbantuan CD pembelajaran meningkat dengan skor sekurang-

kurangnya ≥ 8 atau dalam kriteria baik. 

4) Kualitas media pembelajaran matematika menggunakan model kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran meningkat dengan skor 

sekurang-kurangnya ≥ 10 atau dalam kriteria baik 

5) Kualitas materi pembelajaran matematika menggunakan model kooperatif 

course review horay berbantuan CD pembelajaran meningkat dengan skor 

sekurang-kurangnya ≥ 8 atau dalam kriteria baik 

6) Hasil belajar ranah kognitif dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD Pembelajaran 

meningkat dengan kentutasan belajar individual sebesar ≥ 60 dan ketuntasan 

klasikal sebesar ≥ 80% yaitu sebanyak 31 siswa dari 41 siswa, hasil belajar 

ranah afektif meningkat dengan kriteria minimal baik (12,5 ≤ skor < 16,25) 
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BAB V 

PENUTUP 

5. 1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran pada pembelajaran 

matematikadi kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif course review 

horay berbantuan CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan keterampilan guru , aktivitas siswa, kualitas media, 

kualitas materi, dan hasil belajar siswa. Berikut ini akan dijelaskan mengenai 

peningkatan kualitas pembelajaran tersebut. 

a. Keterampilan guru dari siklus I ke siklus III terus mengalami peningkatan. 

Pada siklus I, rata-rata skor yang diperoleh adalah 32 dengan kriteria baik, 

siklus II meningkat menjadi 43 dengan kriteria sangat baik, dan siklus III 

meningkat menjadi 47 dengan kriteria sangat baik. Sebelumnya, guru belum 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya atau mengajukan pendapat. 

Namun kemudian dalam kegiatan tanya jawab tentang materi yang telah 

disampaikan dalam CD pembelajarn, guru telah memberikan  kesempatan dan 

motivasi kepada siswa agar berani bertanya atau menyampaikan pendapat.  

b. Aktivitas siswa dari siklus I ke siklus III juga terus mengalami peningkatan.  

Pada siklus I , mendapatkan rata-rata skor 50,25 dengan kriteria baik, siklus II 
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mendapatkan rata-rata skor 61,55 dengan kriteria sangat baik dan pada siklus 

III mendapatkan rata-rata skor 64,30 dengan kriteria sangat baik. Sebelumnya, 

siswa kurang berani dalam bertanya atau menyampaikan pendapat. Siswa 

masih kurang aktif berkontribusi dalam pembelajaran. Setelah mengikuti 

permainan menjawab soal latihan course review horay dan diberikan 

kesempatan menyampaikan pendapat dalam diskusi membahas jawaban dari 

soal latihan tersbeut, siswa menjadi aktif menjawab pertanyaan dan 

menyampaikan pendapat dalam pembelajaran. 

c. Iklim pembelajaran pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 8,5 dengan 

kriteria baik, siklus II meningkat menjadi 14,5 dengan kriteria sangat baik, dan 

pada siklus III mendapatkan rata-rata skor 15 dengan kriteria sangat baik. 

Dengan adanya permainan menjawab soal latihan dimana yang menjawab soal 

dengan benar tersebut berteriak „hore‟, pembelajaran menjadi meriah dan siswa 

tampak senang. Selanjutnya, dengan adanya  kesepakatan mengenai tata tertib 

dalam mengikuti pelajaran, pembelajaran berjalan lebih kondusif. 

d. Kualitas media pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 16 dengan kriteria 

sangat baik, siklus II meningkat menjadi 18,5 dengan kriteria sangat baik dan 

pada siklus III meningkat lagi menjadi 19 dengan kriteria sangat baik. 

Peningkatan terlihat setalah CD pembelajaran mampu mendorong siswa 

mengajukan pertanyaan kepada guru dan mendorong siswa aktif 

menyampaikan pendapat. CD pembelajaran membuat siswa antusias terhadap 

materi yang ditayangkan. 
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e. Kualitas materi pembelajaran pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 14 

dengan kriteria sangat baik, siklus II mendapatkan rata-rata skor 15 dengan 

kriteria sangat baik dan pada siklus III mendapatkan rata-rata skor 16 dengan 

kriteria sangat baik. Peningkatan tersebut terlihat setelah materi dapat 

menumbuhkan keberanian siswa dalam bertanya. 

f. Hasil belajar kognitif siswa mengalami peningkatan, yaitu  ketuntasan belajar 

klasikal dari siklus I sampai siklus III secara berturut-turut antara lain 

mencapai 65,85 %, 73,17% dan 82,93%. Hasil belajar afektif siswa juga 

mengalami peningkatan, yaitu pada siklus I memperoleh rata- rata skor 14,5 

dengan kriteria baik, siklus II 15,61 dengan kriteria baik, dan siklus III 16,51 

dengan kriteria sangat baik. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan CD pembelajaran pada 

pembelajaran matematika pada siswa kelas VB SDN Sampangan 02 Semarang, 

dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran kooperatif course review horay dapat digunakan dalam 

pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan yang lebih menyenangkan 

dan meriah.  

2. Ketika memberikan permainan menjawab soal latihan course review horay, 

sebelum membahas jawaban guru dapat mengumpulkan kotak bernomor yang 

berisi jawaban dari masing- masing kelompok sehingga tidak ada kelompok 

yang melakukan kecurangan dengan mengganti jawaban. 
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3. Ketika melakukan tanya jawab dengan siswa , guru dapat bertanya dengan 

meminta siswa secara bergantian menjawab pertanyaan dari guru, atau 

meminta siswa memberikan contoh atas pertanyaan yang diajukan guru. 

4. Ketika guru akan menerapakan model pembelajaran kooperatif course review 

horay, dalam kegiatan diskusi membahas jawaban soal latihan  guru bisa 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dan menanggapi 

jawaban agar siswa menjadi lebih aktif. 

5. Ketika menerapkan model pembelajaran kooperatif course review horay 

berbantuan CD pembelajaran pada pembelajaran matematika materi perkalian 

dan pembagian pecahan guru hendaknya menggunakan alat peraga untuk 

perkalian dan pembagian pecahan, misalnya menggunakan kertas mika. 
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PENGGALAN SILABUS  

Siklus 1 Pertemuan 1 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

    Standar Kompetensi : 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media dan Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

5.3.1 Menghitung 

hasil perkalian 

pecahan biasa  

5.3.2 Memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari- 

hari yang 

berhubungan dengan 

perkalian pecahan 

biasa  

5.3.3 Membuktikan 

5.3.1 Melalui CD 

Pembelajaran 

tentang perkalian 

pecahan siswa 

dapat menghitung 

hasil perkalian 

pecahan biasa 

dengan benar 

5.3.2 Melalui CD 

Pembelajaran 

tentang perkalian 

 Perkalian 

pecahan biasa 

dengan bilangan 

asli 

 Perkalian 

pecahan biasa 

dan pecahan 

biasa 

 

 Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru menyampaikan 

apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Kegiatan Inti ( 45 menit) 

1. Guru menyampaikan informasi 

Media 

 CD Pembelajaran 

Sumber Belajar  

 Standar isi dan standar 

proses kurikulum 

Tingkat Satuan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative 

Learning karangan 

Agus Suprijono 

Pengamatan 

Tes Tertulis 

 

Lampiran 1 
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pernyataan yang 

berhubungan dengan 

perkalian pecahan 

biasa  

 

pecahan siswa 

dapat memecahkan 

permasalahan 

dalam kehidupan 

sehari- hari yang 

berhubungan 

dengan perkalian 

pecahan biasa 

secara tepat 

5.3.3 Diberikan suatu 

pernyataan siswa 

dapat membuktikan 

pernyataan yang 

berhubungan 

dengan perkalian 

pecahan biasa 

dengan benar 

 

 

tentang kompetensi yang akan 

dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan 

bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan 

tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi 

beberapa kelompok,setiap 

kelompok terdiri  dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak 

bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang 

dibacakan guru. Jawaban atas 

soal ditulis di kotak bernomor 

sesuai nomor soal yang 

dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah 

dibacakan,dan semua kelompok 

sudah menuliskan jawaban di 

kotak,guru mengumpulkan 

kotak bernomor berisi jawaban 

dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan 

 Buku Model 

Pembelajaran Inovatif  

karangan Miftahul 

Huda  

 Heruman. 2013. 

Medol Pembelajaran 

Matematika di Sekolah 

Dasar. Bandung: 

ROSDA. 

 Walle, John A. Van 

De. 2008.Matematika 

Sekolah Dasar dan 

Menengah Jilid 2. 

Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika5 

untuk SD/MI kelas V 

karangan 

Rj.Soenarjo.Jakarta ; 

Pusat perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan Nasional. 

 BSE Gemar 

Matematika5 untuk 

SD/MI kelas V 
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jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan 

kelompok yang menuliskan 

jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok yang 

menjawab benar sesuai nomor 

soal  

12. Kelompok yang menjawab 

benar harus berteriak hore atau 

menampilkan yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung 

skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi 

atau yang paling sering 

berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan  

2. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

karangan YD 

Sumanto, Heny 

Kusumawati, Nur 

Aksin.Jakarta ; Pusat 

perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan Nasional. 
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3. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

4. Salam penutup 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN : siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Siklus 1 Pertemuan 1 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : V/2 

Tahun Pelajaran  : 2015 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 menit 

Hari / Tanggal  : Jumat, 14 April 2015 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

C. INDIKATOR 

5.3.1 Menghitung hasil perkalian pecahan biasa  

5.3.2 Memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

berhubungan dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa 

5.3.3 Membuktikan pernyataan yang berhubungan dengan perkalian 

pecahan biasa  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5.3.1 Melalui CD Pembelajaran tentang perkalian pecahan siswa dapat 

menghitung hasil perkalian pecahan biasa dengan benar. 

5.3.2 Melalui CD Pembelajaran tentang perkalian pecahan siswa dapat 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

berhubungan dengan perkalian pecahan biasa secara tepat 
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5.3.3 Diberikan suatu pernyataan siswa dapat membuktikan pernyataan 

yang berhubungan dengan perkalian pecahan biasa dengan benar 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN 

Siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, 

mandiri. 

 

E. MATERI POKOK 

 Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli 

 Perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa 

F. MODEL &METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Course Review Horay 

 Metode : tanya jawab, diskusi, ceramah 

G. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

No.  Kegiatan  Waktu  Metode Karakter 

yang 

diinginkan 

a.  Pra kegiatan 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

5 

menit 

-  

b.  Kegiatan awal 

1. Guru memberikan apersepsi:” masih ingatkah kalian pada 

materi pecahan? apakah kalian masih ingat tentang 

penjumlahan berulang pada pecahan? Coba, siapakah 

diantara kalian yang berani memberikan contoh 

5  

menit 

Tanya 

jawab 

 

 

Ceramah 
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penjumlahan berulang pada pecahan?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita 

akan mempelajari tentang perkalian pecahan. Setelah 

mempelajari perkalian pecahan, diharapkan kalian dapat 

menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari- hari 

yang berhubungan dengan perkalian pecahan” 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak siswa 

melakukan tepuk „siap‟.  

 

c. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang 

akan dicapai. (eksplorasi) 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD 

pembelajaran. CD pembelajaran berisi beberapa contoh 

permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

melibatkan perkalian pecahan biasa dan penyelesaiannya. 

(eksplorasi) 

Permasalahan I. 

 
Permasalahan II. 

 

45 

menit 

 

Ceramah 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

Course  

 

 

 

 

 

Review 

 

 

 

 

 

 

Horay 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Santun 

Bekerja 

sama 

Toleransi 
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3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru. (elaborasi) 

Tanya jawab dimulai dengan pertanyaan guru tentang 

bagaimana menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

perkalian pecahan biasa? 

Misalnya:   

Contoh permasalahan I. 

Evan diberikan 2 buah roti tawar oleh ibu. Masing- 

masing roti tawar besarnya  
 

 
 bagian. Berapa bagian 

seluruh roti tawar yang diberikan ibu kepada Evan? 

Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa untuk 

mencari seluruh roti tawar yang diberikan ibu kepada Evan 

kita dapat mengalikan 2 ×  
 

 
. Coba kalian cari 

menggunakan gambar persegi panjang. 

Dari permasalahan tersebut,  

Roti tawar Evan = 2 buah 

Besar masing- masing roti tawar = 
 

 
 bagian dari roti tawar 

      Ditanyakan :  

      Berapa seluruh bagian roti tawar yang diberikan ibu 

kepada Evan? 

      Jawab : 

 Seluruh bagian roti tawar yang diberikan ibu kepada 

Evan = 
 

 
 × 2.  

 Untuk menghitung 
 

 
 ×  2 kita dapat menggunakan 

gambar persgei panjang. 

 

 

Bagian yang diarsir atau yang berwarna gelap adalah hasil 

dari perkalian pembilang dengan bilangan asli. Sedangkan 

penyebutnya tetap. Jadi, seluruh bagian roti tawar yang 

diberikan ibu kepada Evan adalah 
 

 
 bagian 
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Contoh Permasalahan II. 

 Ibu memiliki 2 kg kacang ijo 3
 

 
 bagian dari kacang ijo 

tersebut dibuat bubur. 
 

 
 dari  sisanya dimasukkan ke 

dalam kantong plastik untuk diberikan kepada bibi. 

Ketika akan dimasukkan ke dalam kantong plastik, 
 

 
 

bagiannya tumpah dan tidak bisa digunakan lagi.  Jika ibu 

tidak mengganti bagian yang tumpah, berapa kg kacang 

ijo yang diberikan kepada bibi? Coba kalian selesaikan 

dengan gambar persegi panjang. 

 

Dari beberapa permasalahan tentang perkalian pecahan 

biasa dengan bilangan asli yang telah kita selesaikan, dapat 

dinyatakan bahwa : Bilangan asli dikalikan dengan pecahan 

hasilya adalah bilangan asli itu dikalikan dengan pembilang, 

sedangkan penyebutnya tetap. Bentuk umumnya adalah a × 
 

 
  

=  
a ×  

 
. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap 

kelompok terdiri  dari 4-5 siswa. (elaborasi) 

5. Siswa membuat kotak bernomor. (elaborasi) 

6. Guru membacakan soal latihan. (elaborasi)  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban 

atas soal ditulis di kotak bernomor sesuai nomor soal yang 

dibacakan guru. (elaborasi) 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok 

sudah menuliskan jawaban di kotak,guru mengumpulkan 

kotak bernomor berisi jawaban dari semua kelompok. 

(elaborasi) 

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan. 

(elaborasi) 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban 

benar. (konfirmasi)  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok 

yang menjawab benar sesuai nomor soal. (konfirmasi) 

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau 

menampilkan yel-yel kelompok . (konfirmasi) 

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing 
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kelompok. (konfirmasi) 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi atau yang paling sering berteriak „hore‟. 

(konfirmasi) 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi. (konfrimasi) 

 

d. Kegiatan akhir 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

4. Salam penutup 

15 

menit 

 Mandiri 

 

 

H. SUMBER DAN MEDIA 

1. Sumber Belajar: 

 Standar isi dan standar proses kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 

 Buku Model Pembelajaran Inovatif  karangan Miftahul Huda  

 Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Dasar. Bandung: ROSDA. 

 Walle, John A. Van De. 2008.Matematika Sekolah Dasar dan 

Menengah Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

2. Media: 

 CD Pembelajaran perkalian pecahan 

I. PENILAIAN 
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1. Teknik penilaian   :  

 Pengamatan 

 Tes Tertulis 

2. Bentuk instrumen 

 rubrik penilaian sikap 

 soal evaluasi  
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Bahan Ajar 

Kegiatan Awal 

 Apersepsi 

Siapa yang masih ingat tentang penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama? Coba ibu beri contoh bagaimana bentuk penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama?  

Iya, misalnya 
 

 
 + 

 

 
, 
 

 
 + 

 

 
 

Kemudian, siapa yang masih ingat tentang penjumlahan berulang 

pecahan? Coba ibu beri contoh. 

Misalnya: 
 

 
 + 

 

 
   

 

 
 + 

 

 
  

Hasil dari  
 

 
 + 

 

 
   

 

 
 + 

 

 
 = 4 × 

 

 
 

 Tujuan pembelajaran 

Hari ini kita akan belajar Matematika tentang perkalian pecahan, yaitu 

pada kompetensi dasar 5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk 

pecahan. Setelah mempelajari perkalian pecahan, diharapkan kalian 

dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari- hari yang 

berhubungan dengan perkalian pecahan. 

 Motivasi 

Apakah anak- anak sudah siap mengikuti pembelajaran? Agar lebih 

siap, mari kita melakukan tepuk SIAP. Semuanya harus melakukan 

tepuk SIAP menggunakan gerakan tangan yang ibu contohkan.” 
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“ Tepuk SIAP! 

Prok prok prok S, Prok prok prok I, Prok prok prok A, Prok prok prok P 

SIAP! ” 

Kegiatan Inti 

Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli 

Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli sangat berhubungan erat 

dalam kehidupan sehari- hari kita. Banyak permasalahan dalam kehidupan 

sehari- hari yang melibatkan perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli 

sebagai pemecahannya. Misalnya permasalahan yang dihadapi Evan berikut. 

Contoh Permasalahan: 

Evan sarapan bersama Ibu da Kak Sinta. Ibu menuangkan air ke dalam gelas 

Evan, gelas Kak Sinta, dan gelas ibu sendiri. Jika air yang dituangkan ibu 

kedalam masing- masing gelas sebanyak 
  

 
 liter air, coba hitung, berapa liter 

air yang dituangkan ibu? 

 Kalimat matematikanya 3 × 
 

 
 = .... 

 Untuk mencari hasil dari 3 ×  
 

 
 dapat menggunakan peraga persegi 

panjang. 

 Karena ada 3 buah pecahan 
 

 
 , maka buat 3 persegi panjang yang 

menyatakan pecahan 
 

 
. Bagian 

 

 
 ditunjukkan oleh bagian yang berwarna 

gelap atau dapat diarsir. 
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Jika bagian   
 

 
  yang berwarna gelap dari salah satu persegi panjang kita 

gabungkan dengan   
 

 
  bagian berwarna gelap dari persegi panjang yang lain, 

maka akan didapat 1 persegi panjang gelap, 
 

 
 bagian berwarna gelap, 

1  ersegi  anjang terang, 
 

 
 bagian berwarna terang. 

 

 

 

                               

                     1                                      1                                      
 

 
                   

 

 
    

                                                                  

                                                                            1 
 

 
 

                                                                                               

Hasil dari 3 × 
 

 
  ditunjukkan oleh bagian yang gelap yaitu 1

 

 
  atau jika 

diubah menjadi pecahan biasa menjadi    
 

 
        

 

 Dapat disimpulkan bahwa :” Bilangan asli dikalikan dengan pecahan 

biasa hasilya adalah bilangan asli itu dikalikan dengan pembilang, 

sedangkan penyebutnya tetap.  

 Bentuk umumnya adalah a × 
 

 
  =  

  ×  

 
 

Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa 

Contoh Permasalahan: 
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Kak Sinta memiliki pita sepanjang 
 

 
 m. 

 

 
 bagian dari panjang pita tersebut 

digunakan untuk membuat bross. Berapa meter panjang pita yang digunakan 

kak Sinta untuk membuat bross? 

 Kalimat matematikanya 
 

 
 × 

 

 
 = .... 

 Untuk mencari hasil dari 
 

 
 ×  

 

 
 dapat menggunakan peraga persegi 

panjang. 

 Pertama membuat persegi panjang yang menyatakan 
 

 
 bagian.  

 

 

 

 

Kemudian membuat persegi panjang yang menyatakan 
 

 
 bagian.  

 

 

 

 

Kedua persegi panjang tersebut kemudian dihimpitkan. Dari dua persgei 

panjang yang berhimpitan tersebut, bagian yang memiliki 2 arsiran yang 

berbeda merupakan daerah hasil perkalian 
 

 
 × 

 

 
. 

 

 

 

 

 

Ada 3 persegi seperdelapanan yang 

memiliki dua arsiran yang berbeda. 

Hasil dari 
 

 
 × 

 

 
  adalah  
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Jadi, panjang pita yang digunakan kak Sinta untuk membuat bross adalah 
 

 
 

m. 

 Dapat disimpulkan : “pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa 

hasilya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang, dan penyebut 

dikalikan dengan penyebut . 

 Bentuk umumnya adalah 
 

 
 × 

 

 
  =  

  ×  

  ×  
 

 

 

  

Pecahan × pecahan = 
𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 × 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔

𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡 × 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡
. 



279 

 

 

 

Soal Latihan dan Kunci Jawaban 

Soal Kunci Jawaban 

Soal nomor 1 

                     
 

 
 x 4 ? 

 

 
 x 4 = 

 

 
 = 4 

Soal nomor 2 

Hasil dari 
 

 
 x 2 adalah .... 

 

 
 x 2 = 

 

 
 = 3 

Soal nomor 3 

Berapakah hasil dari 4 x 
 

 
 ? 

4 x 
 

 
 = 

 

 
 = 1

 

 
 

Soal nomor 4 

Hasil dari 
  

 
 x 3 adalah .... 

  

 
 x 3 = 

      

 
 = 

  

 
 = 17

 

 
 

Soal nomor 5 

Hasil dari  
  

 
 x 4 adalah .... 

  

 
 x 4 = 

  

 
 = 14

 

 
 

Soal nomor 6 

Hasil dari 
 

 
 x 

 

 
 adalah .... 

 

 
 x 

 

 
 = 

 

 
 = 1

 

 
 

Soal nomor 7 

Berapakah hasil dari 
 

 
 x 

 

 
 ? 

 

 
 x 

 

 
 = 

 

  
  

Soal nomor 8 

Ana memiliki pita sepanjang  
 

 
 meter. 

 

 
 

bagian  pita tersebut digunakan untuk 

membuat tali. Berapa meter panjang pita 

yang dibuat tali? 

 

 
 x 

 

 
 = 

  

  
 

Soal nomor 9 

Andin memiliki 4 botol minuman yang 

sama besar. Setiap botol akan diisi air 

sebanyak 
 

 
 liter. Berapa liter seluruh air 

yang diisikan Andin kedalam botol? 

4 x 
 

 
 = 

     

 
 = 

  

 
 

Soal nomor 10 

Andika memiliki 5 buah pizza dengan 

ukuran sama besar. Ia memakannya 

bersama adiknya. Setelah memakannya, 

ia dan adiknya hanya menghabiskan 
 

 
 

bagian dari seluruh pizza. Berapa seluruh 

bagian yang dimakan Andika dan adiknya 

tersebut? 

 

 

 
 x 5 = 

  

 
 = 3
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Kisi- kisi Soal Evaluasi 

 

Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar 

Indikator Ranah/Nomor Soal 

Kognitif No.Soal Bentuk 

Soal 

 Standar Kompetensi 

5. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan masalah 

 

 Kompetensi Dasar  

5.3 Mengalikan dan 

membagi berbagai 

bentuk pecahan 

 

 

5.3.1 Menghitung hasil perkalian 

pecahan biasa  

 

C2 

 

1 

 

 

Isian 

singkat 

5.3.2 Memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan dengan 

perkalian pecahan biasa 

C4 2, 3 Uraian 

5.3.3 Membuktikan pernyataan 

yang berhubungan dengan 

perkalian pecahan biasa  

 

 

C5 4 Uraian 
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Soal Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Hasil dari 
 

 
 × ... = 

 

 
 

2. 
 

 
 bagian dari ladang Pak Burhan telah ditanami. Seluas 

 

 
 dari bagian yang ditanami 

itu terserang hama. Berapa bagian luas ladang Pak Burhan yang diserang hama? 

3. Sebanyak 
 

 
 dari panen padi ibu telah dijemur untuk digiling.Beras yang dihasilkan 

sebanyak 
  

 
 nya. Berapa kilogram beras yang diperoleh ibu, jika hasil panen padi ibu 

sebanyak 8 kg? 

4. Ibu memiliki tali sepanjang 
 

 
 meter. 

 

 
 bagian tali tersebut diberikan kepada Intan. 

Dari tali yang diberikan, Intan menggunakan 
 

 
 m untuk membuat hiasan. Ia 

menggunakan 
 

 
 bagian dari tali yang diberikan Ibu. Benarkah pernyataan tersebut? 

Mengapa? 

 

 

  

Nama       : .............................................. 

No. Absen : .............................................. 
Nilai 
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Kunci Jawaban Evaluasi dan Pedoman Penskoran 

No 

Soal 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi Skor 

1 
 
 

 
 × ... = 

 

 
 

perkalian dengan pecahan 
 

 
 yang hasilnya 

 

 
 adalah jika 

 

 
 dikalikan 

 

 
  

. 
 

 
 × 

 

 
   = 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
jumlah skor 

2 

2 Diketahui :  

 ladang Pak Burhan telah ditanami = 
 

 
 bagian 

 bagian yang terserang hama = 
 

 
 bagian dari ladang yang telah 

ditanami  

Ditanyakan :  

 Bagian  luas lahan Pak Burhan  yang terserang hama  

Dijawab:  

 

Bagian  luas lahan Pak Burhan  yang terserang hama  

= 
 

 
 ×  

 

 
  

 
 

 
 ×  

 

 
= 

  ×  

  ×  
 = 

 

  
 = 

 

 
  

 

Luas lahan Pak Burhan  yang terserang hama adalah 
 

 
  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 jumlah skor 5 

3 Diketahui:  

 padi Bu Sawi telah dijemur untuk digiling = 
 

 
 bagian  

 Beras yang dihasilkan = 
 

 
 bagian dari padi Bu Sawi  

 Hasil panen Bu Sawi = 8 kg  

Ditanyakan:  

Berat beras yang diperoleh Bu Sawi  

Dijawab: 

Bagian beras yang diperoleh Bu Sawi = 
 

 
 ×  

 

 
  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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 ×  

 

 
=

  ×  

  ×  
 = 

 

  
= 

 

  
  

 

Berat beras yang diperoleh Bu Sawi = 
 

  
 × 8  

 

 
 

  
 × 8 = 

  

  
   

Beras yang diperoleh Bu Sawi adalah  
  

  
  kg  

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 jumlah skor 7 

4 Diketahui:  

 Panjang tali = 
 

 
 meter 

 Tali yang diberikan Intan = 
 

 
 bagiannya 

 Yang digunakan membuat hiasan = 
 

 
 m 

Ditanya :  

Intan menggunakan 
 

 
 bagian dari tali yang diberikan Ibu. Benarkah 

pernyataan tersebut? Mengapa? 

Jawab : 

Tali yang diberikan Intan = 
 

 
 × 

 

 
 

 
 

 
 × 

 

 
 = 

 

 
 = 

 

 
 

 

Bagian tali yang digunakan membuat hiasan = 
 

 
   dari 

 

 
 m = 

 

 
 

×
 

 
 

 

 
 ×

 

 
 = 

 

 
                                               

 
 

 
 ×

 

 
 = 

 

  
  

 

Pernyataan tersebut salah karena bagian tali yang digunakan 

Intan untuk membuat hiasan adalah 
 

 
  bagian dari tali yang 

diberikan ibu, bukan  
 

 
  bagian. 

 

 
  bagian dari tali yang diberikan 

ibu panjangnya 
 

  
 m.  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 Jumlah skor  10 

Skor maksimal 24 
 

 Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛  +𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛   

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛  + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛  
 x 100 
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Rubrik Penilaian Sikap 

 

Kriteria 
Baik sekali 

 

(4) 

Baik 

 

(3) 

Tidak baik 

 

(2) 

Sangat Tidak 

Baik 

(1) Aspek 

Rasa ingin 

tahu 

Siswa sering bertanya 

dalam pembelajaran 

Siswa kadang-kadang 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa sedikit 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa tidak 

pernah bertanya 

dalam 

pembelajaran 

Santun 

Menghormati orang 

lain dan selalu 

berbahasa positif 

Menghormati orang 

lain namun kurang 

berbahasa positif 

Berbahasa positif 

namun tidak 

menghormati orang 

lain 

Berbahasa 

negatif dan 

tidak 

menghormati 

orang lain 

Bekerja 

sama 

Mau bekerja dalam 

kelompok dan 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun 

kurang 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun  

tidak mau 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Tidak mau 

bekerja dalam 

kelompok dan 

tidak mau 

berkontribusi 

dalam 

kelompok 

Toleransi 

Memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat, dan 

memberikan respon 

positif terhadap 

pendapat yang 

disampaikan 

Memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat, namun 

tidak memberikan 

respon terhadap 

pendapat yang 

disampaikan 

Kurang 

memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat dan tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat 

yang disampaikan 

Tidak 

memberikan 

kesempatan 

orang lain 

untuk 

menyampaikan 

pendapat 

Mandiri 

Sangat 

mandiri 

mengerjakan 

tugas, bahkan 

selesai 

sebelum 

waktunya 

Mandiri 

mengerjakan 

tugas dan 

selesai tepat 

waktu 

Masih perlu 

diingatkan 

sesekali untuk 

menyelesaikan 

tugas 

Tidak 

menyelesaikan 

tugas 

tepat pada 

waktunya 

Skor maksimal = 20   

Skor minimal = 5 

Interval = 
    

 
  

Kategori Penilaian Sikap 

 
Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 

16,25≤ skor ≤ 20 Sangat Baik Tuntas 

12,5≤ skor <16,25 Baik Tuntas 

8,75≤ skor <12,5 Tidak Baik Tidak tuntas 

5 ≤ skor <8,75 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 
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 = 
  

 
  

= 3,75 

Sintak Model Pembelajaran Kooperati Course Review Horay (CRH) berbantuan CD 

Pembelajaran 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di kotak bernomor 

sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan jawaban di 

kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar sesuai nomor 

soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang paling sering 

berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
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PENGGALAN SILABUS  

Siklus 1 Pertemuan 2 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

    Standar Kompetensi : 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

 

Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media dan Sumber 

Belajar 

Penilaian 

5.3.4 Menghitung 

hasil perkalian 

pecahan 

campuran 

5.3.5 Memecahkan 

5.3.4 Melalui CD 

Pembelajaran 

tentang perkalian 

pecahan siswa dapat 

menghitung hasil 

 Perkalian 

pecahan 

campuran 

dengan 

 Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

Media 

 CD Pembelajaran 

perkalian pecahan 

 Kartu bernomor 

Pengamatan 

Tes Tertulis 
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permasalahan 

dalam 

kehidupan 

sehari- hari 

yang 

melibatkan 

perkalian  

pecahan 

campuran 

5.3.6 Membuktikan 

pernyataan 

yang 

berhubungan 

dengan 

perkalian 

pecahan 

campuran 

5.3.7 Membuat 

kalimat 

matematika 

perkalian pecahan 

campuran dengan 

benar 

5.3.5 Melalui CD 

Pembelajaran 

tentang perkalian 

pecahan siswa dapat 

memecahkan 

permasalahan 

dalam kehidupan 

sehari- hari yang 

melibatkan 

perkalian  pecahan 

campuran secara 

benar 

5.3.6 Diberikan suatu 

pernyataan siswa 

dapat membuktikan 

pernyataan yang 

berhubungan 

bilangan asli 

 Perkalian 

pecahan 

campuran dan 

pecahan 

campuran 

 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru menyampaikan apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran: 

 Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru menyampaikan informasi 

tentang kompetensi yang akan 

dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan 

bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya 

jawab tentang materi yang telah 

dijelaskan guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi 

beberapa kelompok,setiap kelompok 

terdiri  dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang 

dibacakan guru. Jawaban atas soal 

ditulis di kotak bernomor sesuai 

nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah 

dibacakan,dan semua kelompok 

sudah menuliskan jawaban di 

Sumber Belajar  

 Standar isi dan 

standar proses 

kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

kelas V. 

 Buku Cooperative 

Learning karangan 

Agus Suprijono 

 Buku Model 

Pembelajaran 

Inovatif  karangan 

Miftahul Huda  

 Heruman. 2013. 

Medol 

Pembelajaran 

Matematika di 

Sekolah Dasar. 

Bandung: ROSDA. 
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menggunakan 

operasi 

perkalian 

pecahan 

campuran 

 

dengan perkalian 

pecahan campuran 

dengan benar 

5.3.7 Diberikan beberapa 

pecahan campuran 

siswa dapat 

membuat kalimat 

matematika 

menggunakan 

operasi perkalian 

pecahan campuran 

dengan tanpa 

bantuan guru 

 

 

 

kotak,guru mengumpulkan kotak 

bernomor berisi jawaban dari semua 

kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan 

jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok 

yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada 

tabel skor kelompok yang menjawab 

benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar 

harus berteriak hore atau 

menampilkan yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor 

masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada 

kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 

 Kegiatan Penutup (30 menit) 

1. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 Walle, John A. Van 

De. 

2008.Matematika 

Sekolah Dasar dan 

Menengah Jilid 2. 

Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika 5 

untuk SD/MI kelas 

V karangan 

Rj.Soenarjo.Jakarta 

; Pusat perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 BSE Gemar 

Matematika 5 untuk 

SD/MI kelas V 

karangan YD 

Sumanto, Heny 

Kusumawati, Nur 
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3. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

4. Salam penutup 

Aksin.Jakarta ; 

Pusat perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN : siswa mempunyai sikap rsa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Siklus 1 Pertemuan 2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : V/2 

Tahun Pelajaran  : 2015 

Alokasi Waktu  : 3 X 35 menit 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 17 April 2015 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

C. INDIKATOR 

5.3.4 Menghitung hasil perkalian pecahan campuran 

5.3.5 Memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang melibatkan 

perkalian  pecahan campuran 

5.3.6 Membuktikan pernyataan yang berhubungan dengan perkalian pecahan 

campuran 

5.3.7 Membuat kalimat matematika menggunakan operasi perkalian pecahan 

campuran 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5.3.4 Melalui CD pembelajaran tentang perkalian pecahan siswa dapat 

menghitung hasil perkalian pecahan campuran dengan benar 
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5.3.5 Melalui CD pembelajaran tentang perkalian pecahan siswa dapat 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang melibatkan 

perkalian  pecahan campuran secara benar 

5.3.6 Diberikan suatu pernyataan  siswa dapat membuktikan pernyataan yang 

berhubungan dengan perkalian pecahan campuran dengan benar 

5.3.7 Diberikan beberapa pecahan campuran siswa dapat membuat kalimat 

matematika menggunakan operasi perkalian pecahan campuran dengan 

tanpa bantuan guru 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN 

Siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 

 

E. MATERI POKOK 

 Perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli 

 Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran 

F. MODEL &METODE PEMBELAJARAN 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

 Metode : tanya jawab, diskusi, ceramah 

G. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Metode Karakter 

yang 

diinginkan 

a.  Pra kegiatan 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

5 menit -  

b.  Kegiatan awal 

1. Guru menyampaikan apersepsi: “anak- anak masih 

10 

menit 

Tanya 

jawab 
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ingatkah kalian tentang materi perkalian pecahan yang 

kemarin kita pelajari bersama?” 

2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran: 

“hari ini kita juga akan masih mempelajari materi tentang 

perkalian pecahan, yaitu perkalian pecahan campuran. 

Setelah mempelajari perkalian pecahan, diharapkan kalian 

dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah 

sehari- hari yang berhubungan dengan perkalian pecahan 

campuran.” 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak melakukan 

tepuk „siap‟ 

 

 

 

Ceramah 

 

c. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang 

akan dicapai. (eksplorasi) 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD 

pembelajaran. CD pembelajaran berisi beberapa contoh 

permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

melibatkan perkalian pecahan campuran. (eksplorasi) 

contoh I. perkalian pecahan campuran dan bilangan asli 

 
contoh II. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan 

campuran 

 
 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru. (elaborasi) 

Tanya jawab dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan 

60 

menit 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Santun 

 

Bekerja 

sama 

Toleransi 
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tentang bagaimanakah menyelesaikan permasalahan 

perkalian pecahan campuran dengan bilangan biasa dan 

perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. 

Permasalahan pertama: 

Evan menuangkan cat kedalam 5 ember. Masing- 

masing ember berisi 1 
 

 
 liter cat. Berapa liter cat 

yang dituangkan Evan kedalam ember? Coba kalian 

selesaikan dengan gambar persegi panjang. 

Dari permasalahan tersebut,  

Diketahui :  

bentuk tembok = persegi panjang 

panjang tembok = 5 m 

Tinggi tembok = 1 
 

 
 m 

Ditanyakan :  

berapa luas tembok yang dicat Evan?  

Dijawab : 

Luas tembok yang dicat Evan = Luas persegi panjang 

         = panjang x lebar 

Lebar tembok = tinggi tembok 

Luas tembok yang dicat Evan = 5 x 1 
 

 
  

Mencari 5 x 1 
 

 
 menggunakan gambar persegi panjang 

 

Ada 25 persegi sepertigaan. Jadi 5 x 1 
 

 
  adalah 

  

 
 Tembok 

yang dicat Evan adalah 
  

 
 atau 8 

 

 
. 

Agar lebih mudah mengalikan pecahan campuran 

dengan bilangan asli, pecahan campuran dapat diubah 

menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jika pecahan 

campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, 
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dapat menggunakan rumus a ×  
 

 
  =  

  ×  

 
. 

Permasalahan kedua: 

Ibu memiliki  3
 

 
    hektar tanah. 2

 

 
  bagian akan 

ditanami bunga matahari. Berapa hektar tanah yang 

akan ditanami bunga matahari? 

Dari permasalahan tersebut, 

Diketahui :  

 

tanah yang dimiliki ibu = 3 
 

 
    hektar 

Tanah yang ditanami bunga matahari = 2 
 

 
  bagian 

Ditanya :  

Berapa hektar tanah yang akan ditanami bunga matahari?    

Jawab : 

Luas tanah yang akan ditanami bunga matahari  = 2 
 

 
  

bagian dari 3 
 

 
    hektar = 2 

 

 
  × 3 

 

 
  

    
                                                          

Ada 88 persegi seperdelapanan yang memiliki 2 arsiran 

yang berbeda. Hasil 2 
 

 
  × 3 

 

 
      adalah 

  

 
  . Luas tanah 

yang akan ditanami bunga matahari adalah  
  

 
   hektar. 

Pada perkalian pecahan campuran dengan pecahan 

campuran, jika pecahan campuran diubah menjadi pecahan 

biasa terlebih dahulu, dapat menggunakan rumus 
 

 
 ×  

 

 
  =  

  ×  

  × 
. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap 

kelompok terdiri  dari 4-5 siswa. (elaborasi) 

5. Siswa membuat kotak bernomor. (elaborasi) 

6. Guru membacakan soal latihan. (elaborasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course  
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7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban 

atas soal ditulis di kotak bernomor sesuai nomor soal yang 

dibacakan guru. (elaborasi) 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok 

sudah menuliskan jawaban di kotak,guru mengumpulkan 

kotak bernomor berisi jawaban dari semua kelompok. 

(elaborasi)  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan. 

(elaborasi) 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban 

benar. (konfirmasi)  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok 

yang menjawab benar sesuai nomor soal. (konfirmasi) 

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau 

menampilkan yel-yel kelompok. (konfirmasi) 

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing 

kelompok. (konfirmasi) 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi atau yang paling sering berteriak „hore‟. 

(konfirmasi) 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi. (konfirmasi) 

 

 

 

 

 

 

Review 

 

 

 

 

 

 

Horay 

 

 

 

 

 

 

d. Kegiatan akhir 

5. Guru dan siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari 

6. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

7. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

8. Salam penutup 

30 

menit 

 Mandiri 

 

H. SUMBER DAN MEDIA 

3. Sumber Belajar: 

 Standar isi dan standar proses kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 

 Buku Model Pembelajaran Inovatif  karangan Miftahul Huda  
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 Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: ROSDA. 

 Walle, John A. Van De. 2008.Matematika Sekolah Dasar dan Menengah 

Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika 5 untuk SD/MI kelas V karangan Rj.Soenarjo.Jakarta ; 

Pusat perbukuan, Dapertemen Pendidikan Nasional. 

4. Media 

 CD Pembelajaran perkalian pecahan 

I. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian 

 Pengamatan 

 Tes Tertulis 

2. Bentuk instrumen 

 rubrik penilaian sikap 

 soal evaluasi  
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Bahan Ajar 

Kegiatan Awal 

Apersepsi  

Anak- anak masih ingatkah kalian tentang materi perkalian pecahan yang kemarin 

kita pelajari bersama? 

Tujuan Pembelajaran 

Hari ini, kita juga akan mempelajari materi tentang perkalian pecahan, yaitu 

perkalian pecahan campuran yang ada dalam kompetensi dasar 5.3 yaitu 

mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan Setelah mempelajari perkalian 

pecahan, diharapkan kalian dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah 

sehari- hari yang berhubungan dengan perkalian pecahan. 

Motivasi 

Agar anak- anak lebih siap dan semangat mengikuti pelajaran, terlebih dahulu mari 

kita melakukan tepuk  

Kegiatan inti 

Perkalian Pecahan campuran dengan bilangan asli 

Contoh Permasalahan: 

Evan membeli 4 kaleng cat tembok. Masing- masing kaleng berisi 1 
 

 
   liter cat. 

Coba hitung, berapa liter cat yang dibeli Evan? 

 Kalimat matematika 4 × 1 
 

 
  = ... 

 Untuk mencari hasil 4 ×  1 
 

 
  kita dapat menggunakan gambar 4 persegi 

panjang.  

 Membuat 4 persegi panjang yang sama besar, dan 4 persegi panjang yang 

dibagi menjadi 3 bagian sama besar untuk mendapatkan bagian sepertigaan. 
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Masing- masing persegi panjang utuh mewakili 1 liter cat, sedangkan bagian 
 

 
  

mewakili 
 

 
  liter cat. 1 

 

 
   liter cat digambarkan sebagai 1 persegi panjang dan 

 

 
  

bagian dari persegi panjang. 

 

 

 

                1                        
 

 
                                                   1                      

 

 
                                                   

                                           

 

 

                1                        
 

 
                                                     1                       

 

 
                                                                          

Dari gambar tersebut, terdapat 16 persegi sepertigaan. Jadi,  4 × 1 
 

 
  adalah 

  

 
  

Jika bagian- bagian  
 

 
  yang berwarna gelap dari salah satu gambar persegi 

panjang kita digabungkan dengan   
 

 
  bagian yang berwana gelap dari persgei 

panjang yang lain, maka akan didapat 5 bujur sangkar gelap, 
 

 
 bagian berwarna 

gelap,  2 persegi panjang terang, dan  
 

 
  . Hasil dari 4 × 1 

 

 
  ditunjukkan oleh 

bagian yang gelap. 

 

 

 

               1                                 
 

 
         

 

 
        

 

 
                       1 

 

 

            

   1                                                                          1                          
 

 
   

Hasil dari 4 × 1 
 

 
 ditunjukkan oleh bagian yang gelap yaitu 5

 

 
  atau jika diubah 

menjadi pecahan biasa menjadi    
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Jadi, cat yang dibeli Evan adalah 
  

 
  liter             

 Agar lebih mudah mengalikan, pecahan campuran dapat diubah menjadi 

pecahan biasa terlebih dahulu. Jika pecahan campuran diubah menjadi 

pecahan biasa terlebih dahulu, dapat menggunakan rumus a ×  
 

 
  =  

  ×  

 
. 

 

Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran 

Contoh permasalahan: 

Kakak menanam bunga di tanah yang luasnya 3
 

 
   . 2

 

 
  bagian dari tanah 

tersebut ditanami bunga tulip. Berapa    luas tanah yang ditanami tulip? 

Yuk kita bantu kakak menghitung luas tanah yang ditanami tulip. 

 Kalimat matematikanya 2
 

 
  × 3

 

 
 

 Hasil kali 2
 

 
  × 3

 

 
 dapat kita cari menggunakan gambar persgei panjang. 

  Membuat gambar persgei panjang yang menyatakan 2
 

 
  dan gambar persegi 

panjang yang menyatakan 3
 

 
 

Pertama, untuk membuat gambar persgei panjang yang menyatakan 2
 

 
 , kita 

terlebih dahulu membuat dua buah persegi panjang satuan dan sebuah persegi 

panjang seperempatan. Kemudian bagilah masing- masing persegi panjang 

satuan menjadi empat bagian sama besar. 
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Sehingga dalam masing- masing persegi panjang terbentuk 4 baris.  

Setelah itu, ambilah 2
 

 
  bagian dengan mengarsir 2 persegi panjang satuan dan 1 

persegi panjang seperempatan.  

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian membuat gambar persegi panjang  3
 

 
 bagian. Buatlah gambar 

persegi panjang dengan arah yang berbeda dengan persgei panjang yang 

menyatakan 2
 

 
  bagian.  

Pertama, buatlah 3 buah persgei panjang dengan ukuran sama besar dan 

persegi panjang yang menyatakan sepertigaan. Kemudian bagilah masing- 

masing persgei panjang menjadi empat bagian sama besar. 

Setelah itu, ambilah 3 
 

 
  bagian dengan mengarsir 3 persegi panjang satuan 

dan 1 persegi panjang seperempatan. Arsirlah bagian tersebut dengan arsiran 

yang berbeda dengan arsiran yang menunjukkan 2
 

 
  bagian.  
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Kemudian, himpitkan dua persegi panjang yang menyatakan 2
 

 
  bagian dan 3 

 

 
  

bagian, sehingga dalam persegi panjang  tersebut terbentuk 3 baris dan 4 kolom. 

Yang terdiri dari persegi sepeduabelasan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Setelah dihimpitkan, hitunglah 

persegi seperduabelasan yang 

mengandung dua buah arsiran 

yang berbeda. Setelah dihitung, 

ada 99 persegi 

sepeerduabelasan yang 

memiliki arsiran yang berbeda. 

Daerah tersebut adalah hasil 

dari 2
 

 
  × 3 

 

 
 . Jadi, 2

 

 
  × 3 

 

 
 = 

  

  
. 
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Soal  Latihan dan Kunci Jawaban 

Soal Kunci Jawaban 

Soal nomor 1 

Ibu memiliki 4
 

 
 kg beras. 1

 

 
 bagian dimasak 

nasi. Berapa kg beras ibu yang dimasak nasi? 

 

1
 

 
 × 4

 

 
 = 

 

 
 × 

  

 
 = 

  

  
 = 6 

 

  
 

Soal nomor 2 

Bagus memiliki tanah berbentuk bersegi 

panjang. Panjang tanah tersebut adalah 3 m 

dan lebarnya 1
 

 
 m. Berapakah luas tanah 

Bagus tersebut? 

 

3 × 1
 

 
 = 3 × 

 

 
 = 

  

 
 = 5

 

 
 

Soal nomor 3 

Dira membeli 5 botol minyak goreng. Setiap 

botol berisi 4 
 

 
 liter. Berapa liter seluruh 

minyak goreng yang dibeli Dira? 

 

5 × 4
 

 
 = 5 × 

  

 
 = 

  

 
 = 21 

 

 
 

Soal nomor 4 

Tama mempunyai beberapa tali yang masing- 

masing panjangnya 1
 

 
 m. Sedangkan Iris 

mempunyai tali sepanjang 1
 

 
 bagian dari tali 

Tama. Berapa meter panjang tali Iris? 

 

1
 

 
 × 1

 

 
 = 

 

 
 × 

 

 
 = 

  

 
 = 2 

 

 
 

Soal nomor 5 

2
 

 
 bagian dari pita Arsya panjangnya 

5 meter  Berapakah panjang seluruh pita 

Arsya? 

 

 

5 × 2
 

 
 = 5 × 

 

 
 = 

  

 
 = 12 
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Kisi- kisi Soal Evaluasi 

 

Standar 

Kompetensi dan 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ranah/Nomor Soal 

Ranah 

Kognitif 

No.Soal Bentuk 

Soal 

 Standar 

Kompetensi 

5. 

Menggunakan 

pecahan 

dalam 

pemecahan 

masalah 

 

 Kompetensi 

Dasar  

5.3 

Mengalikan 

dan membagi 

berbagai 

bentuk 

pecahan 

 

5.3.4 Menghitung 

hasil perkalian pecahan 

campuran 

C3 1 Uraian 

5.3.5 Memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari- hari 

yang melibatkan 

perkalian  pecahan 

campuran  

C4 2 Uraian 

5.3.6 Membuktikan 

pernyataan yang 

berhubungan dengan 

perkalian pecahan 

campuran 

 

C5 3 Uraian 

5.3.7 Membuat 

kalimat matematika 

menggunakan operasi 

perkalian pecahan 

campuran 

C6 4 Uraian 
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Soal Evaluasi 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 3
 

 
 m dan lebar 2

 

 
 m 

. Berapakah luas lahan tersebut? 

2. Tika memiliki beberapa pita yang berwarna merah dan beberapa pita berwarna putih. 

Pita berwarna merah masing- masing panjangnya  2
 

 
 m sedangkan pita yang 

berwarna putih masing- masing panjangnya 3
 

 
 m . Tika memberikan pita berwarna 

merah kepada Dina sepanjang 2
 

 
 bagian dan memberikan pita berwarna putih kepada 

Sinta sepanjang 1
 

 
 bagian. Siapakah yang menerima pita lebih panjang? 

3. Hery berkata: “ Aku memiliki 2 buah ember yang berisi penuh air. Aku akan 

menggunakan 3 
 

 
 liter dari air tersebut untuk menyiram bunga. Agar tidak kurang dan 

tidak lebih, aku harus membawa 1
 

 
 ember karena masing- masing ember hanya berisi 

2
 

  
 liter air. “ Benarkah pernyataan Hery tersebut? Mengapa? 

4. Ayah memiliki beberapa bidang tanah. Masing- masing luasnya 4 
 

 
 hektar. Ia akan 

memberikan tanah tersebut kepada seorang anaknya seluas lebih dari 1
 

 
 bagian 

namun kurang dari 3
 

 
 bagian. Tuliskan 3 kemungkinan berapa hektar luas tanah yang 

diterima anaknya! 
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Kunci Jawaban Evaluasi dan Pedoman Penskoran 

 

No Soal Kunci Jawaban Jumlah 

Skor 

1 Diketahui:  

 Panjang lahan=  3
 

 
 m  

 lebanya lahan = 2
 

 
 m  

Ditanyakan:  

Berapakah luas lahan tersebut? 

Dijawab: 

Luas lahan   = 3 
   

 
  x 2

 

 
   

3 
   

 
  x 2

 

 
  = 

  

 
  = 9 

 

 
 

Jadi, luas lahan adalah 
  

 
  atau  9 

 

 
     

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 Skor maksimal 5 

2 Diketahui :  

 Pita yang berwarna merah = 2 
 

 
 m 

 Pita yang berwarna putih = 3 
 

 
 m 

 Pita yang diberikan kepada Dina = 2
 

 
 bagian dari pita merah 

 Pita yang diberikan Sinta= 1
 

 
 bagian dari pita putih 

Ditanya:  

Siapakah yang menerima pita lebih panjang? 

Jawab: 

 Pita yang diberikan kepada Dina = 2
 

 
 × 2 

 

 
  

 2
 

 
 × 2 

 

 
 = 

  

  
 = 7  

 Pita yang diberikan kepada Sinta = 1
 

 
 × 3 

 

 
  

1
 

 
 × 3 

 

 
 = 

  

 
 = 4 

 

 
  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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Pita yang akan diterima Dina adalah 7 meter, sedangkan pita yang akan 

diterima Sinta adalah 4 
 

 
 meter. 7 meter lebih panjang dari pada 4 

 

 
 

meter 

Jadi yang akan menerima pita yang lebih panjang adalah Dina.  

 

1 

 jumlah skor 9 

3 Diketahui: 

 Jumlah air = 2 ember 

 Jumlah air pada masing- masing ember = 2
 

  
 liter 

 Yang digunakan untuk menyiram bunga= 3 
 

 
 liter 

 Hery harus membawa 1
 

 
 ember 

Pertanyaann: 

Benarkah pernyataan Hery tersebut? 

Jawab: 

Jumlah air =  2 × 2
 

  
 = 4

 

  
 

Yang dibawa Hery = 1
 

 
 × 4

 

  
 = 

  

 
 = 5

 

 
 liter. 

Perrnyataan tersebut salah.  

Alasan 1: 

Karena yang dibutuhkan adalah 3 
 

 
 liter air bukan 5

 

 
 liter.  

Jika Hery harus membawa 1
 

 
 ember, maka air yang dibawa adalah 5

 

 
 

liter bukan 3 
 

 
 liter.  

Alasan 2: 

5
 

 
 lebih banyak dari pada 3 

 

 
. Jika ia membawa 1

 

 
 ember, air yang 

dibawa akan lebih.  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 jumlah skor 9 
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4 Dketahui : ( skor 1 ) 

 Luas masing- masing tanah ayah = 4 
 

 
 hektar 

 Tanah yang diberikan = lebih dari 1
 

 
 bagian namun kurang dari 3

 

 
 

bagian 

Ditanyakan : ( skor 1 ) 

Tuliskan kemungkinan berapa hektar luas tanah yang diterima 

anaknya! 

Jawab : 

Pecahan campuran yang lebih dari 1
 

 
 bagian namun kurang dari 3

 

 
 

bagian antara lain: 

1
 

 
 = 1

 

 
  

 

 

 

 

kemungkinan berapa hektar luas tanah yang diterima anaknya adalah  

 1
 

 
 × 4 

 

 
 = 

  

 
  

 2  × 4 
 

 
 = 

  

 
 = 9  

 2
 

 
 × 4 

 

 
 = 

  

 
  

 2
 

 
 × 4 

 

 
 = 

  

 
  

 2
 

 
 × 4 

 

 
 = 

  

 
  

 3 × 4 
 

 
 = 

  

 
   

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

2 

2 

 

 Jumlah skor 11 

Skor maksimal 34 

 

 

Nilai = 
                               +                                

                         +                          
 x 100 

1
2

4
 1

3

4
 

2 
2
1

4
 2

2

4
 2

3

4
 

3 
3
1

4
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Rubrik Penilaian Sikap 

Kriteria Baik sekali 

 

(4) 

Baik 

 

(3) 

Tidak baik 

 

(2) 

Sangat Tidak Baik 

(1) Aspek 

Rasa 

ingin 

tahu 

Siswa sering 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa kadang-

kadang bertanya 

dalam 

pembelajaran 

Siswa sedikit 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa tidak pernah 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Santun 

Menghormati orang 

lain dan selalu 

berbahasa positif 

Menghormati orang 

lain namun kurang 

berbahasa positif 

Berbahasa positif 

namun tidak 

menghormati orang 

lain 

Berbahasa negatif 

dan tidak 

menghormati orang 

lain 

Bekerja 

sama 

Mau bekerja dalam 

kelompok dan 

berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun 

kurang 

berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun  

tidak mau 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Tidak mau bekerja 

dalam kelompok dan 

tidak mau 

berkontribusi dalam 

kelompok 

Toleransi 

Memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat, dan 

memberikan respon 

positif terhadap 

pendapat yang 

disampaikan 

Memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat, namun 

tidak memberikan 

respon terhadap 

pendapat yang 

disampaikan 

Kurang memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat dan tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat 

yang disampaikan 

Tidak memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat 

Mandiri 

Sangat 

mandiri 

mengerjakan 

tugas, bahkan 

selesai 

sebelum 

waktunya 

Mandiri 

mengerjakan 

tugas dan 

selesai tepat 

waktu 

Masih perlu 

diingatkan 

sesekali untuk 

menyelesaikan 

tugas 

Tidak 

menyelesaikan 

tugas 

tepat pada 

waktunya 

Skor maksimal = 20   

Skor minimal = 5 

Interval = 
    

 
  

 = 
  

 
 

= 3,75 

 

Kategori Penilaian Afektif 

 

Skor Kategori Kriteria 

Ketuntasan 

16,25≤ skor ≤ 20 Sangat Baik Tuntas 

12,5≤ skor <16,25 Baik Tuntas 

8,75≤ skor <12,5 Tidak Baik Tidak tuntas 

5 ≤ skor <8,75 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 
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Sintak Model Pembelajaran Kooperati Course Review Horay (CRH) berbantuan CD 

Pembelajaran 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di kotak bernomor 

sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan jawaban di 

kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar sesuai nomor 

soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang paling sering 

berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
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PENGGALAN SILABUS  

Siklus 2 Pertemuan 1 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

    Standar Kompetensi : 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media dan 

Sumber Belajar 

Penilaian 

5.3.8 Menghitung 

hasil perkalian pecahan 

desimal  

5.3.9 Memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan 

dengan  perkalian 

pecahan desimal  

5.3.10 Membuktikan 

5.3.8 Melalui CD 

Pembelajaran tentang 

perkalian pecahan desimal 

siswa dapat menghitung 

hasil perkalian pecahan 

desimal dengan benar 

5.3.9 Melalui diskusi 

kelompok siswa dapat 

memecahkan  permasalahan 

 Perkalian 

pecahan 

desimal 

dengan 

bilangan asli 

 Perkalian 

pecahan 

desimal 

dengan 

 Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru menyampaikan apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa 

Media 

 CD 

Pembelajaran 

perkalian 

pecahan  

 Kartu bernomor 

Sumber Belajar  

 Standar isi dan 

standar proses 

Pengamatan 

Tes Tertulis 

 

Lampiran 2 
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pernyataan yang 

berhubungan dengan 

perkalian pecahan 

desimal 

 

dalam kehidupan sehari- 

hari yang berhubungan 

dengan perkalian pecahan 

desimal dengan benar  

5.3.10 Melalui CD 

pembelajaran siswa dapat 

membuktikan pernyataan 

yang berhubungan dengan 

perkalian pecahan desimal 

dengan benar 

 

 

pecahan 

desimal 

 Kegiatan Inti (45 menit) 

1. Guru menyampaikan informasi 

tentang kompetensi yang akan 

dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan 

bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya 

jawab tentang materi yang telah 

dijelaskan guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi 

beberapa kelompok,setiap kelompok 

terdiri  dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang 

dibacakan guru. Jawaban atas soal 

ditulis di kotak bernomor sesuai 

nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah 

dibacakan,dan semua kelompok 

sudah menuliskan jawaban di 

kotak,guru mengumpulkan kotak 

bernomor berisi jawaban dari semua 

kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan 

kurikulum 

Tingkat Satuan 

Pendidikan 

Sekolah Dasar 

kelas V. 

 Buku 

Cooperative 

Learning 

karangan Agus 

Suprijono 

 Buku Model 

Pembelajaran 

Inovatif  

karangan 

Miftahul Huda  

 Heruman. 

2013. Medol 

Pembelajaran 

Matematika di 

Sekolah Dasar. 

Bandung: 

ROSDA. 

 Walle, John A. 

Van De. 

2008.Matemati
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jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok 

yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada 

tabel skor kelompok yang menjawab 

benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar 

harus berteriak hore atau 

menampilkan yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor 

masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada 

kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 

 

 Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3. Guru menyampaikan tugas untuk 

siswa mempelajari materi 

selanjutnya 

ka Sekolah 

Dasar dan 

Menengah Jilid 

2. Jakarta: 

Erlangga. 

 BSE 

Matematika5 

untuk SD/MI 

kelas V 

karangan 

Rj.Soenarjo.Jak

arta ; Pusat 

perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 BSE Gemar 

Matematika5 

untuk SD/MI 

kelas V 

karangan YD 

Sumanto, Heny 

Kusumawati, 

Nur 

Aksin.Jakarta ; 
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4. Salam penutup Pusat 

perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN : siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Siklus 2 Pertemuan 1 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : V/2 

Tahun Pelajaran  : 2015 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 menit 

Hari / Tanggal  : 24 April 2015 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

C. INDIKATOR 

5.3.8 Menghitung hasil perkalian pecahan desimal  

5.3.9  Memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

berhubungan dengan  perkalian pecahan desimal  

5.3.10 Membuktikan pernyataan yang berhubungan dengan perkalian 

pecahan desimal 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5.3.8 Melalui CD pembelajaran tentang perkalian pecahan desimal siswa 

dapat menghitung hasil perkalian pecahan desimal dengan benar 
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5.3.9 Melalui diskusi kelompok siswa dapat memecahkan  permasalahan 

dalam kehidupan sehari- hari yang berhubungan dengan perkalian 

pecahan desimal dengan benar  

5.3.10 Melalui CD pembelajaran siswa dapat membuktikan pernyataan 

yang berhubungan dengan perkalian pecahan desimal dengan benar 

 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN 

Siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, 

mandiri. 

 

E. MATERI POKOK 

 Perkalian pecahan desimal dengan bilangan asli 

 Perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal 

F. MODEL &METODE PEMBELAJARAN 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

 Metode : tanya jawab, diskusi, ceramah 

G. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Metode Karakter 

yang 

diinginkan 

a.  Pra kegiatan 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

5 menit -  

b.  Kegiatan awal 

1. Guru memberikan apersepsi:“ anak- anak masih 

ingat tentang bentuk pecahan desimal? masih ingat 

10 menit Tanya 

jawab 
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tentang nilai tempat pada pecahan desimal 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

“Setelah mempelajari perkalian pecahan desimal, 

diharapkan kalian dapat menerapkannya dalam 

menyelesaikan masalah sehari- hari yang 

berhubungan dengan perkalian pecahan desimal” 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak siswa 

melakukan tepuk „semangat‟ 

 

 

Ceramah 

 

c. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai. (eksplorasi) 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD 

pembelajaran. CD pembelajaran berisi contoh 

permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

melibatkan perkalian pecahan desimal dan 

penyelesaiannya. (eksplorasi) 

Contoh Permasalahan I. 

 
Contoh Permasalahan II. 

 
 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang telah dijelaskan guru. Guru bertanya 

kepada siswa tentang bagaimana menghitung 

perkalian pecahan desimal seperti yang telah 

dijelaskan dalam CD pembelajaran. Guru bertanya 

dengan memberikan contoh permasalahan. 

60 menit  

Ceramah 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course  

 

 

 

 

 

 

 

 

Review 

 

Horay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Santun 

Toleransi 
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(eksplorasi) 

Ani mengisi tiap botol dengan minyak sebanyak 

17,5 liter. Jika Ani mengisi 7 botol, berapa liter 

seluruh minyak yang digunakan untuk mengisi 

botol tersebut? 

Dari contoh permasalahan tersebut,  

Diketahui :  

 Jumlah botol yang diisi = 7 botol 

 Volume  minyak masing- masing botol = 17,5 liter 

Ditanya :  

Berapa liter seluruh minyak  yang digunakan untuk 

mengisi botol tersebut? 

Jawab :  

Volume seluruh minyak adalah 7 ×17,5  

Untuk mencari 7 ×17,5 dapat menggunakan 

penjumlahan berulang yaitu dengan menjumlahkan 

bilangan 17,5 sebanyak 7 kali. 

 

17,5 + 17,5 + 17,5 + 17,5 + 17,5 +  17,5 + 17,5 = 122,5  

 

Jadi, volume seluruh minyak adalah 122,5 liter. 

Selain melalui penjumlahan berulang, perkalian 

pecahan desimal juga dapat melalui perkalian 

bertingkat. Coba kalian selesaikan permasalahan berikut 

dengan perkalian bertingkat. 

Permasalahan: 

Ibu memiliki kain berbentuk persegi panjang 

dengan lebar 1,7 m dan panjang 12,6 m. 
 

 
 bagian 

dari kain tersebut dapat digunakan untuk membuat 

sebuah baju. Jika ibu akan membuat 2 baju, 

berapa    kain yang dibutuhkan ibu? 

Dari permasalahan tersebut, 

Diketahui: 

 Panjang  kain = 12,6 m 

 Lebar = 1,7 m 

 Jumlah baju = 2 

 Kain yang digunakan untuk masing- masing baju = 
 

 
 bagian  

Ditanya :  

Berapa  2 kain yang dibutuhkan ibu? 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa 

kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 siswa. 

(elaborasi)  
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5. Siswa membuat kotak bernomor. (elaborasi) 

6. Guru membacakan soal latihan. (elaborasi) 

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. 

Jawaban atas soal ditulis di kotak bernomor sesuai 

nomor soal yang dibacakan guru. (elaborasi) 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua 

kelompok sudah menuliskan jawaban di kotak,guru 

mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok. (elaborasi) 

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal 

latihan. (elaborasi) 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan 

jawaban benar. (konfirmasi)  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor 

kelompok yang menjawab benar sesuai nomor soal. 

(konfirmasi)  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak 

hore atau menampilkan yel-yel kelompok. 

(konfirmasi) 

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing 

kelompok. (konfirmasi) 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh 

skor tertinggi atau yang paling sering berteriak 

„hore‟. (konfirmasi) 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi. (konfirmasi) 

 

d. Kegiatan akhir 

9. Guru dan siswa membuat kesimpulan materi yang 

telah dipelajari 

10. Siswamengerjakan soal evaluasi 

11. Guru menyampaikan tugas untuk siswa 

mempelajari materi selanjutnya 

12. Salam penutup 

30 menit  Mandiri 

 

 

H. SUMBER DAN MEDIA 

1. Sumber Belajar: 

 Standar isi dan standar proses kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 
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 Buku Model Pembelajaran Inovatif  karangan Miftahul Huda  

 Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: ROSDA. 

 Walle, John A. Van De. 2008.Matematika Sekolah Dasar dan 

Menengah Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika5 untuk SD/MI kelas V karangan 

Rj.Soenarjo.Jakarta : Pusat perbukuan, Dapertemen Pendidikan 

Nasional. 

 BSE Gemar Matematika5 untuk SD/MI kelas V karangan YD 

Sumanto, Heny Kusumawati, Nur Aksin.Jakarta : Pusat perbukuan, 

Dapertemen Pendidikan Nasional. 

2. Media: 

 CD pembelajaran 

 Kartu bernomor  

I. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian 

 Pengamatan 

 Tes Tertulis 

2. Bentuk instrumen 

 Rubrik penilaian sikap 

 Soal evaluasi       
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Bahan Ajar 

Kegiatan Awal 

 Apersepsi 

“anak- anak, agar kita lebih siap mengikuti pelajaran, mari kita melakukan 

tepuk SIAP Semuanya harus melakukan tepuk SIAP menggunakan 

gerakan tangan.” 

Anak- anak, masih ingatkah kalian dengan materi perkalian berbagai 

bentuk pecahan? Hari ini kita masih mempelajari perkalian pecahan, tetapi 

perkalian pecahan desiaml. 

 Tujuan pembelajaran 

“kalau kemarin kita sudah mempelajari perkalian pecahan biasa hingga 

pecahan campuran, sekarang kita akan mempelajari tentang perkalian 

pecahan desimal. Setelah mempelajari perkalian pecahan, diharapkan 

kalian dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari- hari 

yang berhubungan dengan perkalian pecahan desimal” 

 Motivasi 

“masih ingatkah kalian tentang materi mengubah berbagai bentuk pecahan, 

misalnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya? 

Misalnya, bagaimanakah bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,3? Atau 

bagaimanakah bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 1, 2? Mengubah 

bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa sangat kita butuhkan untuk 

operasi perkalian pecahan desimal yang akan kita pelajari pada hari ini “ 

Kegiatan Inti 

Operasi perkalian pecahan sering digunakan dalam memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari- hari.  
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Contoh Permasalahan: 

Ibu membeli 2 buah kantong beras. Setiap kantong beras beratnya 5,6 kg. 

Berapa berat seluruh beras yang dibeli ibu? 

Dari soal tersebut, dapat diketahui bahwa berat seluruh beras yang dibeli ibu = 

5,6 x 2 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat mencarinya dengan 

melakukan penjumlahan berulang atau bisa mengalikan 5 ×  2, dan 

menambahkn 0,6 sebanyak dua kali.  

Misalnya: 

5,6 + 5,6 = 11,2 

atau 5 × 2 = 10,  

10 + 0,6 = 10, 6                           10,6 + 0,6 = 11,2 

Selain permasalahan tersebut, sering kita temui permasalahan yang melibatkan 

perkalian pecahan desimal dengan bilangan asli lainnya, seperti permasalahan 

berikut ini. 

Setiap hari, ibu memasak beras sebanyak 3,15 kg. Berapa kilogram beras 

diperlukan untuk satu minggu? 

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penjumlahan bersusun dan 

perkalian bertingkat. 

Diketahui : beras yang dimasak per hari = 3,15 kg 

Ditanyakan : berapa liter beras diperlukan untuk satu minggu?? 
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Jawab : 

Beras yang diperlukan untuk satu minggu = 3,15 kg  x 7  

3,15 + 3,15 + 3,15 + 3,15 + 3,15 + 3,15 + 3,5 = 22,05 

Atau dengan memperhatikan nilai tempat bilangan, kita dapat menggunakan 

perkalian bertingkat sebagai berikut. 

 

   

                              
 

   
 × 7 = 

  

   
 

          
 

  
 × 7 = 

 

  
 

           3 × 7 = 21 

 

Perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal 

Dalam kehidupan sehari- hari, kita juga sering menjumpai permasalahan yang 

melibatkan perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Misalnya, 

ketika di rumah, ibu pernah membuatkan baju anaknya. Untuk membuat baju, 

ibu menggunakan kain yang  berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 

5, 35 m dan lebar 3,5 m. Coba kita hitung, berapakah luas kain yang digunakan  

ibu untuk membuat baju? 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan dua cara 

seperti menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perkalian pecahan 

desimal dengan bilangan asli. 

Diketahui: Panjang = 5,35 m 

       Lebar = 3,5 m 

Ditanyakan : berapa luas kain yang digunakan ibu untuk membuat baju? 

    3,15 

                    7       × 

              0,35   

              0,7  

 21      + 

            22,05 
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Dijawab : 

Luas persegi panjang = panjang x lebar 

Luas kain = 5,35 m x 3,5 m 

 

5,35 x 3,5 = .... 

      

                 
 

   
 × 

 

  
 = 

  

    
 = 0,025 

                    
 

  
 × 

 

  
 = 

  

   
 = 0,15 

                    5 × 
 

  
 = 

  

  
 = 2,5 

                   
 

   
 × 3 = 

  

   
 = 0,15 

                    
 

  
 × 3 = 

 

  
 = 0,9 

                          5 × 3 = 15 

    

Jadi luas kain yang dimiliki ibu adalah 18,375 m  

  

                        5,35 

            3,5      × 

                       0,025 

            0,15   

            2,5  

            0,15    

            0,9 

          15           + 

          18,725 
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Kisi – kisi soal evaluasi 

 

Standar 

Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

Indikator Ranah/Nomor Soal 

Kognitif No.Soal Bentuk 

Soal 

 Standar 

Kompetensi 

5. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

 

 Kompetensi 

Dasar  

5.3 Mengalikan 

dan membagi 

berbagai bentuk 

pecahan 

 

 

5.3.8 Menghitung hasil 

perkalian pecahan desimal  

 

C2 

1 Isian 

singkat 

 

5.3.9 Memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan dengan  

perkalian pecahan desimal 

dengan pecahan desimal  

C4 2, 3 Uraian 

 
5.3.10 Membuktikan pernyataan 

yang berhubungan dengan 

hasil perkalian pecahan 

desimal 

C5 4 Uraian 
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Penilaian Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. 17,8  × ... = 53,4 

2. Sebuah truk bermuatan batu bata berjumlah 75. Setiap batu bata 

memiliki berat 1,5 kg. Berapa kilogram berat muatan truk? 

3. Dina memerlukan air untuk mengisi 5 botol. Masing – masing botol 

akan diisi sebanyak 1,5 liter air. Sedangkan Riski memerlukan air untuk 

mengisi sebuah ember yang mampu  menampung air sebanyak 7,5 liter. 

Jika Riski hanya akan mengisi 
 

  
 bagian dari ember, siapakah yang 

memerlukan air lebih banyak? 

4. Dila berkata: “ aku akan membuat beberapa adonat donat dari tepung 

beras. Masing- masing adonan donat membutuhkan 9,3 kg tepung beras. 

Untuk membuat adonan tersebut, aku menggunakan beberapa karung 

beras yang masing- masing karung berisi 15,9 kg tepung beras. Jika aku 

ingin membuat 6 adonan donat maka aku membutuhkan 1,5 karung 

tepung beras. Benarkah pernyataan tersebut? Mengapa? 

 

 

 

 

 

Nama       : .............................................. 

No. Absen : .............................................. 

Nilai 

..........................
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

No Soal Kunci Jawaban Skor 

1  

17,8 ×   = 53,4 

17,8 + 17,8 + 17,8 = 53,4 

17,8 × 3 = 53,4 

 

 

 

1 

1 

 jumlah  skor 2 

2 Diketahui :  

 Jumlah batu bata = 75 

 Berat satu batu bata = 1,5 kg 

Ditanyakan :  

berapa kilogram berat muatan truk? 

Dijawab:  

berat muatan = 75 x 1,5 kg  

75 x 1,5 = 112,5  

Berat muatan truk adalah 112,5 kg  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

1 

 

 jumlah skor 5 

3 Diketahui :  

 Botol yang diisi Dina = 5 

 Masing- masing botol = 1,5 liter 

 Volume ember yang diisi Riski = 7,5 liter 

 Air yang diisikan ke dalam ember = 
 

  
 bagian dari ember 

Ditanya :  

Siapakah yang memerlukan air lebih banyak? 

Dijawab :  

 Air yang dibutuhkan Dina = 5 × 1,5 = 7,5 

 

 Air yang diisikan kedalam ember = 
 

  
 × 7,5 

                                                       = 0,5 × 7,5  

0,5 × 7,5 = 3,75  

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 



329 
 

 

 

7, 5  lebih besar dari pada 3,75 

Jadi, yang memerlukan air yang lebih banyak adalah Dina 

 jumlah skor 8 

4 Diketahui: 

 Masing- masing  adonan donat = 9,3 kg 

 Masing- masing karung = 15,9 kg 

 Adonan yang dibuat = 6 adonan  

 Tepung yang dibutuhkan = 1,5 karung 

Ditanya: 

Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu! 

Jawab: 

 Adonan yang dibuat = 6 adonan utuh  

                                         =  6 × 9,3   

                                         =  55,8  

 Tepung beras yang ia butuhkan dalam pernyataan tersebut: 

1,5 × 15,9 = 23,85 

 Pernyataan tersebut salah karena untuk membuat 6 adonan 

utuh dan adonan 
 

 
 bagian ia membutuhkan 60,45 kg tepung 

beras, bukan 1,5 karung atau 23,85 kg.  

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 jumlah skor 8 

 skor maksimal 23 

 

 

Nilai = 
                               +                                

                         +                          
 x 100 
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Rubrik Penilaian Sikap 

Kriteria Baik sekali 

 

(4) 

Baik 

 

(3) 

Tidak baik 

 

(2) 

Sangat Tidak 

Baik 

(1) 
Aspek 

Rasa ingin 

tahu 

Siswa sering bertanya 

dalam pembelajaran 

Siswa kadang-kadang 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa sedikit bertanya 

dalam pembelajaran 

Siswa tidak pernah 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Santun 

Menghormati orang lain 

dan selalu berbahasa 

positif 

Menghormati orang lain 

namun kurang 

berbahasa positif 

Berbahasa positif 

namun tidak 

menghormati orang lain 

Berbahasa negatif 

dan tidak 

menghormati 

orang lain 

Bekerja 

sama 

Mau bekerja dalam 

kelompok dan 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun 

kurang berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun  tidak 

mau berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Tidak mau bekerja 

dalam kelompok 

dan tidak mau 

berkontribusi 

dalam kelompok 

Toleransi 

Memberikan kesempatan 

orang lain untuk 

menyampaikan pendapat, 

dan memberikan respon 

positif terhadap pendapat 

yang disampaikan 

Memberikan 

kesempatan orang lain 

untuk menyampaikan 

pendapat, namun tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat yang 

disampaikan 

Kurang memberikan 

kesempatan orang lain 

untuk menyampaikan 

pendapat dan tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat yang 

disampaikan 

Tidak memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat 

Mandiri 

Sangat 

mandiri 

mengerjakan 

tugas, bahkan 

selesai 

sebelum 

waktunya 

Mandiri 

mengerjakan 

tugas dan 

selesai tepat 

waktu 

Masih perlu 

diingatkan 

sesekali untuk 

menyelesaikan 

tugas 

Tidak 

menyelesaikan 

tugas 

tepat pada 

waktunya 

Skor maksimal = 20   

Skor minimal = 5 

Interval = 
    

 
  

 = 
  

 
 

= 3,75 

 

 

Kategori Penilaian Sikap 

 

Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 

16,25≤ skor ≤ 20 Sangat Baik Tuntas 

12,5≤ skor <16,25 Baik Tuntas 

8,75≤ skor <12,5 Tidak Baik Tidak tuntas 

5 ≤ skor <8,75 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 
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Sintak Model Pembelajaran Kooperati Tipe Course Review Horay (CRH) 

berbantuan CD Pembelajaran 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah 

menuliskan jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi 

jawaban dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab 

benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan 

yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 
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PENGGALAN SILABUS  

Siklus 2 Pertemuan 2 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

    Standar Kompetensi : 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media dan Sumber 

Belajar 

Penilaian 

5.3.11 Menghitung 

hasil pembagian 

pecahan biasa  

5.3.12 Memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan 

dengan pembagian 

pecahan biasa  

5.3.13 Membuktikan 

kebenaran pernyataan 

tentang pembagian 

pecahan biasa 

5.3.14 Membuat 

5.3.11 Melalui CD 

pembelajaran siswa dapat 

menghitung hasil pembagian  

pecahan biasa secara benar 

5.3.12 Melalui diskusi 

kelompok siswa dapat 

memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan dengan 

pembagian pecahan biasa 

secara benar 

5.3.13 Diberikan suatu 

 Pembagian 

pecahan 

biasa 

dengan 

bilangan 

asli 

 Pembagian 

pecahan 

biasa dan 

pecahan 

biasa 

 

 Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

 Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru menyampaikan apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

 Kegiatan Inti (45 menit) 

1. Guru menyampaikan informasi tentang 

kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD 

pembelajaran.  

Media 

 CD pembelajaran 

pembagian pecahan  

Sumber Belajar  

 Standar isi dan 

standar proses 

kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

kelas V. 

 Buku Cooperative 

Learning karangan 

Agus Suprijono 

Pengamatan 

Tes Tertulis 
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kalimat matematika 

yang berhubungan 

dengan pembagian 

pecahan biasa 

 

pernyataan  siswa dapat 

membuktikan  kebenaran 

pernyataan tentang 

pembagian pecahan biasa 

dengan  benar 

5.3.14 Diberikan bilangan 

pecahan biasa siswa dapat 

membuat kalimat 

matematika yang 

berhubungan dengan 

pembagian pecahan biasa 

 

 

 

 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang telah dijelaskan guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa 

kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 

siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. 

Jawaban atas soal ditulis di kotak bernomor 

sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua 

kelompok sudah menuliskan jawaban di 

kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor 

berisi jawaban dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari 

soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang 

menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor 

kelompok yang menjawab benar sesuai nomor 

soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak 

hore atau menampilkan yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- 

masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi atau yang paling 

sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok 

 Buku Model 

Pembelajaran 

Inovatif  karangan 

Miftahul Huda  

 Heruman. 2013. 

Medol 

Pembelajaran 

Matematika di 

Sekolah Dasar. 

Bandung: ROSDA. 

 Walle, John A. Van 

De. 

2008.Matematika 

Sekolah Dasar dan 

Menengah Jilid 2. 

Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika5 

untuk SD/MI kelas 

V karangan 

Rj.Soenarjo.Jakarta 

; Pusat perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 BSE Gemar 

Matematika5 untuk 

SD/MI kelas V 

karangan YD 

Sumanto, Heny 
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yang memperoleh skor tertinggi 

 Kegiatan Penutup (15 menit) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3. Guru menyampaikan tugas untuk siswa 

mempelajari materi selanjutnya 

4. Salam penutup 

Kusumawati, Nur 

Aksin.Jakarta ; 

Pusat perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN : siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Siklus 2 Pertemuan 2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : V/2 

Tahun Pelajaran  : 2015 

Alokasi Waktu  : 2 X 35 menit 

Hari / Tanggal  :  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

C. INDIKATOR 

5.3.11 Menghitung hasil pembagian pecahan biasa  

5.3.12 Memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

berhubungan dengan pembagian pecahan biasa  

5.3.13 Membuktikan kebenaran pernyataan tentang pembagian pecahan biasa 

5.3.14 Membuat kalimat matematika yang berhubungan dengan pembagian 

pecahan biasa  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5.3.11 Melalui CD Pembelajaran siswa dapat menghitung hasil pembagian 

pecahan biasa secara benar 

5.3.12 Melalui diskusi kelompok siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari- hari yang berhubungan dengan pembagian pecahan 

biasa secara benar 
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5.3.13 Diberaikan suatu pernyataan siswa dapat membuktikan kebenaran 

pernyataan tentang pembagian pecahan biasa dengan  benar 

5.3.14 Diberikan bilangan pecahan biasa siswa dapat membuat kalimat 

matematika yang berhubungan dengan pembagian pecahan biasa  

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN 

Siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 

 

E. MATERI POKOK 

 Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli 

 Pembagian pecahan biasa dan pecahan biasa 

F. MODEL &METODE PEMBELAJARAN 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

 Metode : tanya jawab, diskusi, ceramah 

G. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Metode Karakter 

yang 

diinginkan 

a.  Pra kegiatan 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

5 menit -  

b.  Kegiatan awal 

1. Guru memberikan apersepsi:“ Anak- anak, 

pembagian bilangan berapa yang paling sederhana? 

Mengapa?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “kita 

akan mempelajari tentang pembagian pecahan 

5 menit Tanya 

jawab 

 

 

 

Ceramah 
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biasa. Setelah mempelajari pembagian pecahan 

biasa, diharapkan kalian dapat menerapkannya 

dalam menyelesaikan masalah sehari- hari yang 

berhubungan dengan pembagian pecahan 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak 

melakukan tepuk „semangat‟ 

 

 

c. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai. (eksplorasi) 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD 

pembelajaran. CD pembelajaran berisi contoh 

permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

melibatkan pembagian pecahan biasa. (eksplorasi) 

Contoh permasalahan I. 

 
Contoh Permasalahan II. 

 
3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang telah dijelaskan guru. Guru 

mengajukan pertanyaan tentang bagaimana 

menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

pembagian pecahan biasa. (elaborasi) 

Sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan 

45 

menit 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Santun 

Bekerja 

sama 

 

 

Toleransi 
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luas 
 

 
 hektar. Lebar tanah tersebut adalah 

 

 
 

hektar. Berapakah luas tanah tersebut? Coba 

kalian selesaikan!  

Dari permasalahan tersebut, 

Diketahui: 

Luas tanah berbentuk persegi panjang = 
 

 
 hektar 

lebar tanah = 
 

 
 hektar 

Ditanya: 

Panjang tanah tersebut. 

Jawab: 

Panjang tanah dapat dicari dengan membagi 
 

 
 dengan 

 

 
. 

Hasil 
 

 
   

 

 
 dapat dicari menggunakan gambar persegi 

panjang. Pertama, membuat sebuah persegi panjang 

yang menyatakan pecahan 
 

 
  

 

Kemudian membuat sebuah persegi panjang yang 

menyatakan pecahan 
 

 
 dengan arah yang berbeda 

dengan persegi panjang yang menyatakan pecahan 
 

 
   

 
Selanjutnya menghimpitkan kedua persegi panjang 

tersebut. 

 
Daerah yang memiliki arsiran yang berbeda 

menunjukkan pembilang pecahan. Sedangkan 

penyebutnya ditunjukkan dengan banyaknya daerah 

persegi panjang. Hasil dari 
 

 
   

 

 
 = 

 

 
. Jadi, panjang 
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tanah adalah 
 

 
 hektar. 

Selain menggunakan gambar persegi panjang, 

pembagian pecahan juga dapat diselesaikan dengan 

menggunakan sifat kebalikan pecahan. Coba kalian 

selesaikan permasalahan berikut menggunakan sifat 

kebalikan pecahan. 

Bibi Nia memiliki  
 

 
  bagian kue. Kue tersebut 

diberikan kepada Sandi dan Alan dengan adil 

hingga tersisa 
 

 
 bagian. Berapakah bagian kue yang 

diterima Sandi? Hitunglah menggunakan sifat 

kebalikan pecahan! 

 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa 

kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 siswa. 

(elaborasi)  

5. Siswa membuat kotak bernomor. (elaborasi) 

6. Guru membacakan soal latihan. (elaborasi) 

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. 

Jawaban atas soal ditulis di kotak bernomor sesuai 

nomor soal yang dibacakan guru. (elaborasi) 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua 

kelompok sudah menuliskan jawaban di kotak,guru 

mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok. (elaborasi) 

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal 

latihan. (elaborasi) 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan 

jawaban benar. (konfirmasi)  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor 

kelompok yang menjawab benar sesuai nomor soal. 

(konfirmasi)  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak 

hore atau menampilkan yel-yel kelompok. 

(konfirmasi)  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing 

kelompok. (konfirmasi) 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh 

skor tertinggi atau yang paling sering berteriak 

„hore‟. (konfirmasi) 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

Review 

 

Horay 
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memperoleh skor tertinggi. (konfirmasi) 

 

d. Kegiatan akhir 

13. Guru dan siswa membuat kesimpulan materi yang 

telah dipelajari 

14. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

15. Guru menyampaikan tugas untuk siswa 

mempelajari materi selanjutnya 

16. Salam penutup 

15 

menit 

 Mandiri 

 

 

H. SUMBER DAN MEDIA 

5. Sumber Belajar: 

 Standar isi dan standar proses kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 

 Buku Model Pembelajaran Inovatif  karangan Miftahul Huda  

 Heruman. 2013. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: ROSDA. 

 Walle, John A. Van De. 2008.Matematika Sekolah Dasar dan Menengah 

Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika5 untuk SD/MI kelas V karangan Rj.Soenarjo.Jakarta : 

Pusat perbukuan, Dapertemen Pendidikan Nasional. 

 BSE Gemar Matematika5 untuk SD/MI kelas V karangan YD Sumanto, 

Heny Kusumawati, Nur Aksin.Jakarta : Pusat perbukuan, Dapertemen 

Pendidikan Nasional. 

6. Media: 

 CD Pembelajaran pembagian pecahan biasa 
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I. PENILAIAN 

3. Teknik penilaian 

 Pengamatan 

 Tes Tertulis 

 

4. Bentuk instrumen 

 Rubrik penilaian sikap 

 Soal evaluasi        
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Bahan Ajar 

Kegiatan Awal 

 Apersepsi 

 “Anak- anak, pembagian bilangan berapa yang paling sederhana? ( pembagian 

dengan bilangan 1) 

Mengapa? ( karena setiap bilangan jika dibagi 1 hasilnya tetap) 

 Tujuan pembelajaran 

“kalau kemarin kita sudah mempelajari perkalian berbagai bentuk pecahan, 

sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian berbagai bentuk pecahan. 

Pembagian berbagai bentuk pecahan terdapat pada kompetensi dasar 5.3 

Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan. Setelah mempelajari 

pembagian pecahan, diharapkan kalian dapat menerapkannya dalam 

menyelesaikan masalah sehari- hari yang berhubungan dengan pembagian 

pecahan. 

 Motivasi 

“anak- anak, agar kita semangat mengikuti pelajaran pada hari ini, mari kita 

tepuk “semangat” bersama.  

Tepuk Semangat ! 

Prok prok prok mari tepuk 

Prok prok prok lebih keras 

Prok prok prok tambah keras 

SEMANGAT! 

Kegiatan Inti 

Dalam operasi pembagian pecahan, kita akan menggunakan sifat kebalikan pecahan.  

Suatu bilangan pecahan jika dikalikan dengan kebalikan pecaha tersebut hasilnya 1. 
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 =1 

Misalnya:  
 

 
   

 

 
 =1 

Apa kebalikan dari 
 

 
 ? (

 

 
 ) 

Contoh: 

n x 
 

 
 = 1 

n       = 
 

 
 ( kebalikan dari 

 

 
 ) 

Bila kita mengadakan pembagian kemudian penyebutnya dikalikan dengan suatu 

bilangan, maka apa yang kita lakukan terhadap pembilang? ( kita kalikan pembilang 

dengan pembilang yang sama).  

Misalnya: 

 

 
   

 

 
                             

 

 
     

 

 
 × 

 

 
                        ( 

 

 
 ×  

 

 
       

 

 
 × 

 

 
                          

Dalam operasi pembagian pecahan biasa, penyebut atau pecahan pembagi dikalikan 

dengan kebalikan pecahan tersebut.  

 Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli 

Di rumah, ayah memiliki  sebuah tali yang panjangnya 3 m. Tali tersebut akan 

dipotong menjadi beberapa bagian. Masing- masing potongan panjangnya 
 

 
 m. 

Berapa potongan yang akan diperoleh ayah? 

Permasalahan tersebut adalah permasalahan yang pernah kita hadapi dalam 

kehidupan sehari- hari bukan? Untuk menyelesikan permasalahan tersebut, kita 

dapat menggunakan operasi pembagian yang melibatkan kebalikan pecahan. 

Diketahui : keseluruhan panjang tali = 3 m 
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    Panjang potongan tali = 
 

 
 m 

Ditanyakan : Berapa potongan yang diperoleh? 

Dijawab : 

Banyak potongan = 3 m   
 

 
 m 

Jika kita gambar menggunakan persegi panjang, buatlah 3 buah persegi panjang 

sama besar yang masing- masing panjangnya 1 m untuk menyatakan panjang tali 

yang panjangnya 3m. Karena pajang tali tersebut akan dipotong menjadi beberapa 

bagian dengan masing- masing potongan panjangnya 
 

 
 m, maka bagilah setiap 

persegi panjang menjadi 5 bagian sama besar sehingga terbentuk bagian 

seperlima sebanyak 15 buah dari 3 persegi panjang. 

    

                                                                                                       Ada 15 bagian 
 

  
                  

          1m  1m      1m 

 

Jadi, potongan tali yang terbentuk sebanyak 15 potong dengan masing- masing 

potongan panjangnya 
 

 
 m. 

 

Jika kita menggunakan sifat kebalikan pecahan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

 

3   
 

 
 = n 

                ( kalikan pecahan pembagi dengan kebalikan pecahan tersebut) 

 

3     
 

 
 ×  

 

 
 ) 

                ( kalikan pembilangnya dengan kebalikan pecahan pembagi yang sama) 

 

( 3 × 
 

 
 )     

 

 
 ×  

 

 
 ) 
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( 3 × 
 

 
 )   1   ( ingat, pecahan dikalikan dengan kebalikan pecahan tersebut 

hasilnya adalah 1) 

 

  ×  

 
   1 

 

 

  

 
   1  

 

 

   

 
 = 15         Jadi banyak potongan tali adalah 15 potong 

 

 Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa 

Andin pernah memiliki 
 

 
  meter kain. Kain tersebut ia gunakan untuk membuat 

beberapa jaket. Setiap jaket membutuhkan 
 

 
   meter kain. Berapa banyak jaket 

yang dapat dia buat dari kain tersebut? 

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Andi menggunakan sifat kebalikan 

pecahan. Jika menggunakan persegi panjang, pembagian pecahan biasa dengan 

pecahan biasa ini agak berbeda dengan pembagian pecahan biasa dengan bilangan 

asli. Perhatikan penyelesaian permasalahan berikut menggunakan gambar persegi 

panjang. 

Diketahui  : panjang kain = 
 

 
  meter 

    Kain setiap jaket = 
 

 
   meter 

Ditanyakan : Berapa banyak jaket yang dapat dia buat dari kain tersebut? 

Dijawab: 

Banyak jaket yang dapat dia buat dari kain tersebut = 
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Pertama, buatlah sebuah persegi panjang. Bagilah persegi panjang tersebut 

menjadi 5 bagian sama besar. Arsirlah 4 bagian untuk menyatakan bagian 
 

 
 . 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian buatlah sebuah persegi panjang yang besarnya sama dengan persegi 

panjang pertama. Bagilah persegi panjang tersebut menjadi 3 bagian sama besar 

dengan arah yang berbeda dengan persegi panjang pertama. Arsirlah 2 bagian 

untuk menyatakan 
 

 
  bagian. Berilah arsiran yang berbeda dengan persegi panjang 

pertama.  

 

 

 

 

 

 

Himpitkan kedua persegi panjang tersebut.  
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Hasil pembagian ditunjukkan pada daerah yang diberikan arsiran dengan 

menghitung daerah yang memiliki dua arsiran yang berbeda sebanyak dua kali. 

Pembilang ditunjukkan pada daerah arsiran dari persegi panjang pertama, ada 12 

persegi. Dan penyebutnya ditunjukkan pada daerah arsiran dari persegi panjang 

kedua, ada 10 persegi. Hasil dari 
 

 
    

 

 
   adalah 

  

  
    

Jika menggunakan sifat kebalikan, dapat dicari dengan cara sebagai berikut. 

 

 

 
    

 

 
  = n 

                ( kalikan pecahan pembagi dengan kebalikan pecahan tersebut) 

 

 

 
       

 

 
   ×  

 

 
 ) 

                ( kalikan pembilangnya dengan kebalikan pecahan pembagi yang sama) 

 

( 
 

 
   × 

 

 
 )     

 

 
 ×  

 

 
 ) 

  

                  

( 
 

 
 × 

 

 
 )   1   ( ingat, pecahan dikalikan dengan kebalikan pecahan tersebut 

hasilnya adalah 1) 

 

  ×  

  ×   
   1 

 

 

  

  
   1  

 

 

  

  
              

Jika 
a

 
 dan 

 

d
 adalah pecahan biasa, cecara umum dapat 

dituliskan 
a

 
   

 

d
 = 

a

 
 ×  

d

 
 . 
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Kisi- kisi Soal Evaluasi 

 

Standar 

Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

Indikator Ranah/Nomor Soal 

Kognitif No.Soal Bentuk 

Soal 

 Standar 

Kompetensi 

5. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

 

 Kompetensi 

Dasar  

5.3 Mengalikan 

dan membagi 

berbagai bentuk 

pecahan 

 

5.3.11 Menghitung hasil 

pembagian pecahan biasa 

C2 1  

5.3.12 Memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan dengan 

pembagian pecahan biasa  

 

C4 2, 3 Uraian 

5.3.13   Membuktikan kebenaran 

pernyataan tentang 

pembagian pecahan biasa 

C5 4 Uraian 

5.3.14     Membuat kalimat 

matematika yang 

berhubungan dengan 

pembagian pecahan biasa 

 

C6 5 Uraian 
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Penilaian Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. 
 

 
     = 

 

  
 

2. 
 

  
  liter air akan dipindahkan kedalam botol – botol kecil yang hanya bisa 

memuat 
 

  
  liter air. Jika setiap botol kecil akan diisi  penuh, berapa botol 

kecil yang dibutuhkan untuk memindahkan air tersebut? 

3. Sebuah ember kecil dapat diisi sampai 
 

 
 penuh dengan menggunakan 

 

 
 liter 

air. Berapa liter air di dalam ember jika terisi penuh?  

4. Lia berkata: “ Sebuah bambu aku buat menjadi 3 tongkat yang sama 

panjang. Dari ketiga tongkat tersebut, aku potong salah satu tongkat menjadi 

beberapa bagian tongkat kecil yang masing- masing panjangnya 
 

  
 . 

Sedangkan 2 tongkat yang lain, masing- masing aku potong menjadi 

beberapa bagian yang masing- masing panjangnya  
 

  
 . Jika panjang 

bambuku adalah 
 

 
   aku mendapat 4 tongkat yang panjangnya 

 

  
   dan 3 

tongkat yang panjangnya 
 

  
 ”  Benarkah pernyataan tersebut? Mengapa? 

5. Dina memiliki minyak tanah sebanyak 6 liter. Minyak tanah tersebut akan 

disimpan ke dalam beberapa botol. Masing- masing botol dapat berisi lebih 

dari 
 

 
 liter namun  kurang dari 

 

 
 liter. Tuliskan 3 kemungkinan jumlah botol 

yang dibutuhkan Dina untuk menyimpan semua minyak tersebut jika setiap 

botol berisi sama banyak dan tanpa ada minyak yang tersisa.  

Nama       : .............................................. 

No. Absen : .............................................. 
Nilai 

 

............ 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Evaluasi 

 

No 

Soal 

Kunci jawaban Skor 

1  

 
     = 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Agar hasilnya 
 

  
 , 

 

 
 harus dibagi 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 jumlah skor 2 

2 Diketahui :  

 volume air yang dipindahkan =  
 

  
  liter 

 volume botol = 
 

  
  liter 

Ditanyakan :  

Berapa banyak botol yang dibutuhkan untuk  untuk memindahkan 

air tersebut? 

Dijawab : 

banyak botol = 
 

  
  liter   

 

  
  liter 

 

  
     

 

  
  = 

 

  
 x 

  

 
 = 

      

      
 = 

     

     
 = 

 

 
 = 6 

jadi jumlah botol yang dibutuhkan untuk memindahkan air adalah 

6 botol 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1 
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 jumlah skor 5 

3 Diketahui:  

 Bagian ember yang terisi = 
 

 
 bagian 

 Volume air dalam 
 

 
 bagian = 

 

 
 liter 

Ditanya :  

Berapa liter air di dalam ember jika terisi penuh? 

Jawab : 

 Volume air dalam 
 

 
 bagian = 

 

 
   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Bagian ember yang belum terisi = 1 - 
 

 
 = 

 

 
  

 Volume air dalam ember hingga penuh = 
 

 
 liter + 

  

  
  liter  

 

 
 + 

  

  
  = 

  

  
 + 

  

  
  = 

  

  
   

Jadi, volume air di dalam ember jika terisi penuh adalah 
  

  
 

liter.  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

1 

 

  9 

4 Diketahui: 

 Jumlah tongkat sebelum dipotong= 3 

 Panjang bambu = 
 

 
 m 

 Panjang tongkat 1 = 
 

  
m 

 Panjang tongkat 2 =
 

  
  

1 

 

 

 

12

15
 

 

 
   

 

 
 

  
 

 
 × 

 

 
 )    

 

 
× 

 

 
 ) 

  
 

 
 × 

 

 
 )   1 

  𝑥  

  𝑥  
  1 
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Ditanya: 

Benarkah pernyataan tersebut? Mengapa? 

Jawab: 

 Panjang tiap tongkat sebelum dipotong = 
 

 
   3 = 

 

  
 

 Panjang potongan tongkat 1 = 
 

  
   

 

  
 = 3 

ada 3 potong tongkat yang panjangnya 
 

  
 

 Panjang tongkat 2 = 
 

  
   

 

  
 = 2. Karena ada 2 tongkat berarti 

ada 4 potong tongkat yang panjangnya 
 

  
 

 pernyataan tersebut salah  

alasan 1: 

karena panjang potongan tongkat yang panjangnya 
 

  
 

berjumlah 3 bukan 4. 

alasan 2: 

karena panjang potongan tongkat yang panjangnya 
 

  
 

berjumlah 4 bukan 3. 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 jumlah skor 11 

5 Diketahui :  

 Minyak tanah Dina = 6 liter 

 Isi setiap botol = 
 

 
 liter <  n < 

 

 
 liter 

Ditanya :  

Tuliskan 3 kemungkinan jumlah botol yang dibutuhkan Dina 

untuk menyimpan semua minyak tersebut jika setiap botol 

berisi sama banyak dan tanpa ada minyak yang tersisa. 

Jawab :  

 Pecahan yang lebih dari 
 

 
 dan kurang dari 

 

 
 =  

 

  
 , 

 

  
 , 

 

  
  , 

 

  
 , 

  

  
  , 

  

  
      

 

 Kemungkinan jumlah botol yang dibutuhkan Dina: 

1 

 

 

1 

 

 

3 
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a. 6   
 

  
 = 15  

(6 × 
  

 
       

 

  
 × 

  

 
 ) = (6 × 

  

 
    1 = (6 × 

  

 
     1 

= 15   1 = 15 

b. 6   
 

  
 = 

  

 
 

(6 × 
  

 
       

 

  
 × 

  

 
 ) = (6 × 

  

 
    1 = 

  ×   

 
     1 = 

  

 
   1 = 

  

 
 

c. 6    
 

  
 = 

  

 
  

(6 × 
  

 
       

 

  
 × 

  

 
 ) = (6 × 

  

 
    1 = 

  ×   

 
    1 = 

  

 
   1 = 

  

 
 

d. 6   
 

  
 = 10  

(6 × 
  

 
       

 

  
 × 

  

 
 ) = (6 × 

  

 
    1 = (6 × 

  

 
     1 

= 10   1 = 10 

e. 6   
  

  
 = 9  

(6 × 
  

  
      

  

  
 × 

  

  
 ) = (6 × 

  

  
    1 = (6 × 

  

  
     1 

= 
  

  
    1 = 9 

f. 6   
  

  
 = 

  

  
  

(6 × 
  

  
       

  

  
 × 

  

  
 ) = (6 × 

  

  
    1 = 

  ×   

  
     1 = 

  

  
   1 = 

  

  
 

Jadi, jumlah botol yang mungkin dibutuhkan Dina untuk 

menyimpan minyak tersebut jika masing- masing botol terisi 

penuh tanpa ada minyak yang tersisa adalah 15 botol, 10 botol, 

atau 9 botol.  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 jumlah skor  12 

 Skor maksimal 39 

 

Nilai = 
                               +                                

                         +                          
 x 100 
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Rubrik Penilaian Sikap 

Kriteria Baik sekali 

 

(4) 

Baik 

 

(3) 

Tidak baik 

 

(2) 

Sangat Tidak 

Baik 

(1) 
Aspek 

Rasa ingin 

tahu 

Siswa sering bertanya 

dalam pembelajaran 

Siswa kadang-kadang 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa sedikit bertanya 

dalam pembelajaran 

Siswa tidak pernah 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Santun 

Menghormati orang lain 

dan selalu berbahasa 

positif 

Menghormati orang lain 

namun kurang 

berbahasa positif 

Berbahasa positif 

namun tidak 

menghormati orang lain 

Berbahasa negatif 

dan tidak 

menghormati 

orang lain 

Bekerja 

sama 

Mau bekerja dalam 

kelompok dan 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun 

kurang berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun  tidak 

mau berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Tidak mau bekerja 

dalam kelompok 

dan tidak mau 

berkontribusi 

dalam kelompok 

Toleransi 

Memberikan kesempatan 

orang lain untuk 

menyampaikan pendapat, 

dan memberikan respon 

positif terhadap pendapat 

yang disampaikan 

Memberikan 

kesempatan orang lain 

untuk menyampaikan 

pendapat, namun tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat yang 

disampaikan 

Kurang memberikan 

kesempatan orang lain 

untuk menyampaikan 

pendapat dan tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat yang 

disampaikan 

Tidak memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat 

Mandiri 

Sangat 

mandiri 

mengerjakan 

tugas, bahkan 

selesai 

sebelum 

waktunya 

Mandiri 

mengerjakan 

tugas dan 

selesai tepat 

waktu 

Masih perlu 

diingatkan 

sesekali untuk 

menyelesaikan 

tugas 

Tidak 

menyelesaikan 

tugas 

tepat pada 

waktunya 

Skor maksimal = 20   

Skor minimal = 5 

Interval = 
    

 
  

 = 
  

 
 

= 3,75 

 

 

 

Kategori Penilaian Sikap 

 

Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 

16,25≤ skor ≤ 20 Sangat Baik Tuntas 

12,5≤ skor <16,25 Baik Tuntas 

8,75≤ skor <12,5 Tidak Baik Tidak tuntas 

5 ≤ skor <8,75 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 
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Sintak Model Pembelajaran Kooperati Tipe Course Review Horay (CRH) 

berbantuan CD Pembelajaran 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 

4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di kotak 

bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah menuliskan 

jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari semua 

kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan yel-yel 

kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang paling 

sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Siklus 3 Pertemuan 1 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

    Standar Kompetensi : 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media dan Sumber Belajar Teknik 

Penilaian 

5.3.15 Menghitung 

hasil pembagian 

pecahan campuran  

5.3.16 Memecahkan 

permasalahan sehari- 

hari tentang pembagian 

pecahan campuran 

5.3.17 Membuktikan 

kebenaran pernyataan 

yang berhubungan 

dengan pembagian 

pecahan campuran 

 

5.3.15 Melalui CD 

pembelajaran tentang 

pembagian pecahan 

campuran siswa dapat 

menghitung hasil pembagian 

pecahan campuran secara 

benar 

5.3.16 Melalui diskusi 

kelompok siswa dapat  

memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan dengan 

 Pembagian 

pecahan 

campuran 

dengan 

pecahan biasa 

 Pembagian 

pecahan 

campuran 

dengan 

pecahan 

campuran 

 Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru menyampaikan apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran: 

 Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru menyampaikan informasi 

tentang kompetensi yang akan 

dicapai 

Media 

 CD pembelajaran 

pembagian pecahan  

Sumber Belajar  

 Standar isi dan standar 

proses kurikulum 

Tingkat Satuan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative 

Learning karangan Agus 

Suprijono 

Pengamatan 

Tes Tertulis 

 

Lampiran 3 
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 pembagian pecahan 

campuran secara tepat  

5.3.17 Diberikan suatu 

pernyataan siswa dapat 

membuktikan kebenaran 

pernyataan yang 

berhubungan dengan 

perkalian pecahan campuran 

secara tepat 

 

 

 1. Guru menyajikan materi dengan 

bantuan CD pembelajaran.  

2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

tentang materi yang telah dijelaskan 

guru. 

3. Guru membentuk kelas menjadi 

beberapa kelompok,setiap kelompok 

terdiri  dari 4-5 siswa  

4. Siswa membuat kotak bernomor 

5. Guru membacakan soal latihan  

6. Siswa mendiskusikan soal yang 

dibacakan guru. Jawaban atas soal 

ditulis di kotak bernomor sesuai nomor 

soal yang dibacakan guru 

7. Setelah semua soal sudah 

dibacakan,dan semua kelompok sudah 

menuliskan jawaban di kotak,guru 

mengumpulkan kotak bernomor berisi 

jawaban dari semua kelompok  

8. Guru dan siswa mendiskusikan 

jawaban dari soal latihan 

9. Guru  mengumumkan kelompok yang 

menuliskan jawaban benar  

10. Guru memberikan tanda (√) pada tabel 

skor kelompok yang menjawab benar 

sesuai nomor soal  

11. Kelompok yang menjawab benar harus 

 Buku Model 

Pembelajaran Inovatif  

karangan Miftahul Huda  

 Walle, John A. Van De. 

2008.Matematika 

Sekolah Dasar dan 

Menengah Jilid 2. 

Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika5 untuk 

SD/MI kelas V karangan 

Rj.Soenarjo.Jakarta ; 

Pusat perbukuan, 

Dapertemen Pendidikan 

Nasional. 
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berteriak hore atau menampilkan yel-

yel kelompok  

12. Siswa dan guru menghitung skor 

masing- masing kelompok 

13. Guru mengumumkan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

14. Guru memberikan hadiah kepada 

kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 

 Kegiatan Penutup (30 menit) 

5. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan  

6. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

7. Guru menyampaikan tugas untuk 

siswa mempelajari materi 

selanjutnya 

8. Salam penutup 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN : siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Siklus 3 Pertemuan 1 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : V/2 

Tahun Pelajaran  : 2015 

Alokasi Waktu  : 3 X 35 menit 

Hari / Tanggal  :  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

C. INDIKATOR 

5.3.15 Menghitung hasil pembagian pecahan campuran  

5.3.16 Memecahkan permasalahan sehari- hari tentang pembagian pecahan 

campuran 

5.3.17 Membuktikan kebenaran pernyataan yang berhubungan dengan 

perkalian pecahan campuran  

F. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5.3.15 Melalui CD pembelajaran tentang pembagian pecahan campuran 

siswa dapat menghitung hasil pembagian pecahan campuran secara 

benar 

5.3.16 Melalui diskusi kelompok siswa dapat  memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari- hari yang berhubungan dengan pembagian 

pecahan campuran secara tepat  
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5.3.17 Diberikan suatu pernyataan siswa dapat membuktikan kebenaran 

pernyataan yang berhubungan dengan perkalian pecahan campuran 

secara tepat 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN 

Siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, 

mandiri. 

 

G. MATERI POKOK 

 Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa 

 Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran 

H. MODEL &METODE PEMBELAJARAN 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay 

 Metode : tanya jawab, diskusi, ceramah 

I. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Metode Karakter 

yang 

diinginkan 

a.  Pra kegiatan 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

5 menit -  

b.  Kegiatan awal 

1. Guru memberikan apersepsi: “Anak- anak, masih 

ingatkah kalian dengan materi pembagian pecahan 

yang kemarin kita pelajari?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: “hari ini kita 

juga akan belajar tentang pembagian pecahan 

campuran. Setelah mempelajari pembagian pecahan, 

diharapkan kalian dapat menerapkannya dalam 

5menit Tanya 

jawab 

 

 

 

Ceramah 
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menyelesaikan masalah sehari- hari yang berhubungan 

dengan pembagian pecahan” 

3. Guru memotivasi siswa dengan mengajak siswa 

melakukan tepuk „siap‟ 

 

c. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai. (eksplorasi) 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD 

pembelajaran. CD pembelajaran berisi contoh 

permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

melibatkan pembagian pecahan campuran dan 

penyelesaiannya. (eksplorasi) 

Contoh permasalahan I. 

 
Contoh pemasalahan II. 

 
3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru. Guru bertanya kepada 

siswa engan mengajukan contoh permasalahan tentang 

pembagian pecahan campuran. (elaborasi) 

Bu Nia memiliki tanah berbentuk persegi panjang 

seluas 2
 

 
   . Lebar tanah tersebut adalah 1

 

 
 m. 

Berapakah panjang tanah Bu Nia tersebut?  

45menit  

Ceramah 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course  

 

 

 

 

 

 

 

 

Review 

 

Horay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Santun 

Bekerja 

sama 

 

 

Toleransi 
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Bagaimanakah menyelesaikan permasalahan tersebut? 

Dari permasalahan tersebut, 

Diketahui:  

Luas tanah =  2
 

 
    

Lebar tanah = 1
 

 
 m 

Ditanya:  

Berapakah panjang tanah tersebut? 

Jawab: 

Panjang tanah dapat dicari dengan rumus mencari panjang 

persegi panjang. Panjang persegi panjang = luas   lebar. 

Panjang tanah = luas tanah   lebar tanah. 

                     = 2
 

 
   1

 

 
  

Untuk menghitung 2
 

 
   1

 

 
 dapat menggunakan gambar 

persegi panjang. Pertama, membuat buat 2 persegi panjang 

satuan sama besar dan satu persegi panjang yang 

menyatakan  
 

 
. Bagi 2 persegi panjang satuan masing- 

maisng menjadi 3 bagian sama besar untuk mendapatkan 

persegi panjang sepertigaan. 

 

Pecah 2 sepertigaan kedalam 4 seperenaman . Gunakan 1 

keseluruhan dan 1 seperenaman untuk tiap potongan.  
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ada 16 persegi panjang seperenaman. Karena dibagi 1
 

 
 

atau 
 

 
, maka bagilah 16 persegi dengan 7, sehingga 

mendapat 
  

 
 atau 2

 

 
. 

Jadi, panjang tanah tersebut adalah 
  

 
 m atau 2

 

 
 m.  

Selain menggunakan gambar persegi panjang, pembagian 

pecahan campuran juga dapat menggunakan sifat kebalikan 

pecahan dengan mengubah pecahan campuran menjadi 

pecahan biasa terlebih dahulu. 

Coba kalian selesaikan permasalahan berikut dengan 

menggunakan gambar persegi panjang dan sifat kebalikan 

pecahan. 

Pak Indra, suami bu Dewi adalah seorang penggali 

sumur. Setiap 1 jam beliau dapat menggali sedalam 2
 

 
 

m. Dengan kecepatan menggali yang tetap dan luas 

sumur yang sama, dalam berapa jam pak Indra dapat 

menggali sedalam 4
 

 
 m? 

Dari permasalahan tersebut, 

Diketahui :  

 Dalam sumur = 4
 

 
 m 

 Setiap satu jam = 2
 

 
 m 

Ditanya :  

Dengan kecepatan menggali yang tetap dan luas sumur 

yang sama, dalam berapa jam pak Indra dapat menggali 

sedalam 4
 

 
 m? 

Jawab: 
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waktu menggali pak Indra = 4
 

 
   2

 

 
 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa 

kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 siswa. 

(elaborasi) 

5. Siswa membuat kotak bernomor. (elaborasi) 

6. Guru membacakan soal latihan. (elaborasi) 

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. 

Jawaban atas soal ditulis di kotak bernomor sesuai 

nomor soal yang dibacakan guru. (elaborasi) 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua 

kelompok sudah menuliskan jawaban di kotak,guru 

mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok. (elaborasi) 

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal 

latihan. (elaborasi) 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan 

jawaban benar. (konfirmasi) 

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok 

yang menjawab benar sesuai nomor soal. (konfirmasi)  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore 

atau menampilkan yel-yel kelompok. (konfirmasi)  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing 

kelompok. (konfirmasi) 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi atau yang paling sering berteriak „hore‟. 

(konfirmasi) 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi. (konfirmasi) 

d. Kegiatan akhir 

17. Guru dan siswa membuat kesimpulan materi yang 

telah dipelajari. Guru mengajak siswa mengingat 

kembali pokok- pokok atau hal- hal yang penting dari 

materi yang dipelajari. 

18. Siswamengerjakan soal evaluasi 

19. Guru menyampaikan tugas untuk siswa mempelajari 

materi selanjutnya 

20. Salam penutup 

15 

menit 

 Mandiri 

 

J. SUMBER DAN MEDIA 

1. Sumber Belajar: 



366 
 

 

 

 Standar isi dan standar proses kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 

 Buku Model Pembelajaran Inovatif  karangan Miftahul Huda  

 Walle, John A. Van De. 2008.Matematika Sekolah Dasar dan 

Menengah Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika 5 untuk SD/MI kelas V karangan 

Rj.Soenarjo.Jakarta ; Pusat perbukuan, Dapertemen Pendidikan 

Nasional. 

2. Media 

 CD pembelajaran pembagian pecahan  

K. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian 

 Pengamatan 

 Tes Tertulis 

2. Bentuk instrumen 

 Rubrik penilaian sikap 

 Soal evaluasi        
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Bahan Ajar 

Kegiatan Awal 

 Apersepsi 

“Anak- anak, masih ingatkah kalian bagaimana menghitung pembagian 

pecahan menggunakan sifat kebalikan pecahan yang kemarin kita pelajari? 

Bagaimana jika pembagian menggunakan pecahan campuran?  

 Tujuan pembelajaran 

“ Hari ini kita juga akan belajar tentang pembagian pecahan. Kita akan 

mempelajari tentang pembagian pecahan campuran. Pembagian pecahan 

tersebut tercakup dalam kompetensi dasar matematika kelas V KD 5.3 

Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan. Setelah mempelajari 

pembagian pecahan, diharapkan kalian dapat menerapkannya dalam 

menyelesaikan masalah sehari- hari yang berhubungan dengan pembagian 

pecahan campuran” 

 Motivasi 

“anak- anak, agar kita lebih siap mengikuti pelajaran, mari kita 

melakukan tepuk “SIAP dan SEMANGAT”. 

 Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran 

Ibu akan membuat pakaian dengan kain yang berukuran 4
 

 
 m .Kain 

tersebut akan dibuat pakaian. Masing- masing pakaian membutuhkan kain 

sebanyak 1
 

 
 m . Berapa banyak pakaian yang dapat ibu buat dari kain 

tersebut? 

Diketahui: 

Ukuran kain = 4
 

 
 m . 
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Masing- masing pakaian = 1
 

 
 m . 

Ditanyakan : 

Berapa banyak pakaian yang dapat ibu buat dari kain tersebut? 

Jawab: 

Banyak pakaian yang dapat ibu buat dari kain tersebut = 4
 

 
   1

 

 
 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan 

gambar persegi panjang. 

Pertama, buat 4 persegi panjang sama besar satuan dan satu persegi panjang 

yang menyatakan  
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pecah 2 sepertigaan kedalam 4 seperenaman . Gunakan 1 keseluruhan dan 1 

seperenaman untuk tiap potongan.  

 

 

 

 

Lalu pecah semua persegi panjang dalam seperenaman. Sehingga membuat 

24 persegi panjang.  
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Jadi semuanya ada 28 persegi panjang seperenaman. Karena dibagi 1
 

 
 atau 

 

 
, maka bagilah 28 persegi dengan 7, sehingga mendapat 4. 

Selain menggunakan gambar persegi panjang, untuk menyelesaikan 

pembagian pecahan campuran tersebut dapat dilakukan dengan mengubah 

pecahan campuran kedalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 

4
 

 
   1

 

 
 = 

  

 
   

 

 
 

( 
  

 
 × 

 

 
 )   ( 

 

 
 × 

 

 
 ) 

( 
  

 
 × 

 

 
 )   1 

  
    ×  

  ×  
 )   1 

   

  
   1 

4   1  

4 

Jadi, banyak pakaian yang dapat ibu buat dari kain tersebut adalah 4 

pakaian. 

 Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa 

Dian mempunyai 2
 

 
 liter pupuk cair. Pupuk tersebut akan diisikan kedalam 

beberapa tangki. Masing- masing tangki sebanyak 
 

 
 liter. Berapa banyak 

tangki yang dapat ia isi? 

Diketahui: 

Banyak pupuk cair = 2
 

 
 liter 

Banyak pupuk cair pada masing- masing tangki =  
 

 
 liter 

Ditanyakan : 

Berapa banyak tangki yang dapat ia isi? 

Jawab: 
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Tangki yang dapat ia isi = 2
 

 
   

 

 
 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan 

gambar bujur sangkar. 

Pertama, buat 2 persgei panjang utuh dan satu persegi panjang 
 

 
. 

 

 

 

 

Pecah dua sepertigaan kedalam 6 seperenaman . Gunakan 1 keseluruhan 

dan 1 seperenaman untuk tiap potongan.  

Lalu pecah semua persgei panjang satuan dalam seperenaman. Sehingga 

membuat 12 persegi panjang.  

 

 

 

 

Jadi semuanya ada 16 persegi panjang seperenaman. Karena dibagi 
 

 
 atau 

 

 
, 

maka bagilah 16 persegi panjang dengan 2, sehingga mendapat 8. 

Hasil dari 2
 

 
   

 

 
 adalah 8 
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Kisi- kisi Soal Evaluasi 

 

Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar 

Indikator Ranah/Nomor Soal 

Kognitif No.Soal Bentuk 

Soal 

 Standar Kompetensi 

5. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan masalah 

 

 Kompetensi Dasar  

5.3 Mengalikan dan 

membagi berbagai 

bentuk pecahan 

 

5.3.15 Menghitung hasil pembagian 

pecahan campuran  

 

C2 

1  

Isian 

singkat 

5.3.16 Memecahkan permasalahan 

sehari- hari tentang pembagian 

pecahan campuran 

 

C4 2, 3 Uraian 

5.3.17    Membuktikan kebenaran 

pernyataan yang berhubungan 

dengan pembagian pecahan 

campuran 

C5 4 Uraian 
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Soal Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti! 

1. 2
 

 
   ... = 

  

 
 

2. Pak Edi ingin membuat tongkat yang panjangnya 1
 

 
 m. Berapa tongkat 

yang dapat dibuat Pak Edi dari bambu yang panjangnya 6 
 

 
  m? 

3. Bu Tani memiliki 1
 

 
 kg beras merah. Beras tersebut dibagi kedalam 

beberapa plastik berwarna merah. Masing- masing plastik berisi 
 

 
 kg 

beras. Ia kemudian membeli lagi beras merah seberat 4
 

 
 kg dan dibagi 

kedalam beberapa plastik berwarna hitam berukuran sama besar dengan 

plastik yang berwarna merah. Masing- masing plastik memuat 1
 

 
 kg 

beras merah. Plastik berisi beras merah yang berwarna apakah yang 

lebih banyak dimiliki Bu Tani? 

4. Ibu memiliki 5
 

 
 ember air. 3 ember dimasukkan kedalam bak besar dan 

sisanya dimasukkan kedalam beberapa plastik. Air yang ada di dalam 

bak besar sebanyak 4
 

 
 liter. Jika air yang ada di dalam setiap plastik 

adalah 1
 

 
 liter, maka ibu membutuhkan 4 plastik yang sama besar. 

Benarkah prnyataan tersebut? Mengapa? 

 

Nama       : .............................................. 

No. Absen : .............................................. Nilai 

 

............ 
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Kunci jawaban Evaluasi dan Penskoran 

 

No. 

Soal 

Kunci Jawaban 

 

Skor 

1 2
 

 
     = 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

agar hasilnya 
  

 
, pecahan 2

 

 
 harus dibagi dengan 

 

  
 

2
 

 
   

 

  
 = 

  

 
   

 

  
 = 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 jumlah skor 2 

2 Diketahui :  

 panjang bambu = 6
 

 
 m 

 panjang tongkat =  1
 

 
 m 

Ditanyakan :  

Berapa tongkat yang dapat dibuat? 

Jawab :  

tongkat yang dapat dibuat = 6
 

 
 m : 1

 

 
 m  

                                              = 
  

 
  : 

 

 
  

                                          = 6 

jadi tongkat yang dapat dibuat adalah 6 buah tongkat 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 jumlah skor 5 

3 Diketahui :  

Beras merah pertama = 1
 

 
 kg 

1 
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Beras merah kedua = 4
 

 
 kg 

Isi masing- masing plastik merah = 
 

 
 kg 

Isi masing- masing plastik hitam = 1
 

 
 kg 

Ditanya :  

Plastik berisi beras merah yang berwarna apakah 

yang lebih banyak dimiliki Bu Tani? 

Jawab : 

 Banyak plastik merah = 1
 

 
   

 

 
  

1
 

 
   

 

 
 = 

  

 
 = 2  

Banyaknya plastik yang berwarna merah = 2  

 Banyaknya plastik hitam = 4
 

 
  1 

 

 
  

4
 

 
  1 

 

 
 = 

  

 
 = 4  

Plastik yang berwarna hitam = 4  

Jadi, plastik berisi beras merah yang lebih banyak 

dimiliki Bu Tani adalah plastik hitam.  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 jumlah skor 8 

4 Diketahui: 

 Jumlah air = 5
 

 
 ember 

 Air yang dimasukkan kedalam bak besar = 3 ember = 

4
 

 
 liter 

Ditanya: 

Jika air yang ada di dalam setiap plastik adalah 1
 

 
 liter, 

maka ibu membutuhkan 4 plastik yang sama besar. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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Benarkah prnyataan tersebut? Mengapa? 

Jawab: 

 Air dalam 1 ember = 4
 

 
   3 = 

 

 
 = 

 

 
 liter 

 Sisanya = 2
 

 
 ember.  

2 ember = 
 

 
 liter + 

 

 
 liter = 

 

 
 liter 

 

 
 ember = 

 

 
 : 2 = 

 

 
 liter 

seluruh air yang dimasukkan plastik = 
 

 
 liter + 

 

 
 liter 

= 
  

 
 liter = 3

 

 
 liter. 

 Plastik yang dibutuhkan = 3
 

 
 : 1

 

 
 = 3 plastik 

Jadi pernyataan tersebut salah.  

Karena plastik yang dibutuhkan ibu adalah 4 plastik.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 jumlah skor 10 

 skor maksimal 25 

 

 

Nilai = 
                               +                                

                         +                          
 x 100 
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Rubrik Penilaian Sikap 

Kriteria Baik sekali 

 

(4) 

Baik 

 

(3) 

Tidak baik 

 

(2) 

Sangat Tidak 

Baik 

(1) 
Aspek 

Rasa ingin 

tahu 

Siswa sering bertanya 

dalam pembelajaran 

Siswa kadang-kadang 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa sedikit bertanya 

dalam pembelajaran 

Siswa tidak pernah 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Santun 

Menghormati orang lain 

dan selalu berbahasa 

positif 

Menghormati orang lain 

namun kurang 

berbahasa positif 

Berbahasa positif 

namun tidak 

menghormati orang lain 

Berbahasa negatif 

dan tidak 

menghormati 

orang lain 

Bekerja 

sama 

Mau bekerja dalam 

kelompok dan 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun 

kurang berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun  tidak 

mau berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Tidak mau bekerja 

dalam kelompok 

dan tidak mau 

berkontribusi 

dalam kelompok 

Toleransi 

Memberikan kesempatan 

orang lain untuk 

menyampaikan pendapat, 

dan memberikan respon 

positif terhadap pendapat 

yang disampaikan 

Memberikan 

kesempatan orang lain 

untuk menyampaikan 

pendapat, namun tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat yang 

disampaikan 

Kurang memberikan 

kesempatan orang lain 

untuk menyampaikan 

pendapat dan tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat yang 

disampaikan 

Tidak memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat 

Mandiri 

Sangat 

mandiri 

mengerjakan 

tugas, bahkan 

selesai 

sebelum 

waktunya 

Mandiri 

mengerjakan 

tugas dan 

selesai tepat 

waktu 

Masih perlu 

diingatkan 

sesekali untuk 

menyelesaikan 

tugas 

Tidak 

menyelesaikan 

tugas 

tepat pada 

waktunya 

Skor maksimal = 20   

Skor minimal = 5 

Interval = 
    

 
  

 = 
  

 
 

= 3,75 

 

 

Kategori Penilaian Sikap 
 

Skor Kategori Kriteria Ketuntasan 

16,25≤ skor ≤ 20 Sangat Baik Tuntas 

12,5≤ skor <16,25 Baik Tuntas 

8,75≤ skor <12,5 Tidak Baik Tidak tuntas 

5 ≤ skor <8,75 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 
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Sintak Model Pembelajaran Kooperati Course Review Horay (CRH) 

berbantuan CD Pembelajaran 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah 

menuliskan jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi 

jawaban dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab 

benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan 

yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Siklus 3 Pertemuan 2 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

    Standar Kompetensi : 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar : 5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Media dan Sumber 

Belajar 

Teknik 

Penilaian 

5.3.18 Menghitung 

hasil pembagian 3 

pecahan  

5.3.19 Memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari- 

hari yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

campuran perkalian 

dan pembagian 

pecahan. 

5.3.20  Membuktikan 

kebenaran 

5.3.18 Melalui CD 

pembelajaran siswa dapat 

menghitung  hasil 

pembagian 3 pecahan 

dengan benar 

5.3.19 Melalui CD 

pembelajaran siswa dapat 

memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan 

dengan operasi hitung 

campuran perkalian dan 

pembagian pecahan 

 Operasi 

hitung 

campuran 

perkalian 

dan 

pembagian 

pecahan 

 Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam  

2. Absensi 

3. Berdoa 

4. Pengkondisian kelas 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru menyampaikan apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran: 

 Kegiatan Inti (60 menit) 

1. Guru menyampaikan informasi tentang 

kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD 

pembelajaran. CD pembelajaran berisi 

Media 

 CD Pembelajaran  

 Kartu bernomor 

Sumber Belajar  

 Standar isi dan standar 

proses kurikulum 

Tingkat Satuan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative 

Learning karangan 

Agus Suprijono 

Pengamatan 

Tes Tertulis 
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pernyataan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung 

campuran perkalian 

dan pembagian 

pecahan.  

5.3.21 Membuat 

kalimat matematika 

tentang operasi 

hitung campuran 

perkalian dan 

pembagian pecahan. 

 

secara tepat. 

5.3.20  Diberikan 

pernyataan siswa dapat 

membuktikan kebenaran 

pernyataan yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung campuran 

perkalian dan pembagian 

pecahan.  

5.3.21 Membuat kalimat 

matematika tentang 

operasi hitung campuran 

perkalian dan pembagian 

pecahan secara tepat. 

contoh permasalahan dalam kehidupan 

sehari- hari yang melibatkan perkalian 

pecahan biasa. 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

tentang materi yang telah dijelaskan guru. 

Tanya jawab dimulai dengan pertanyaan 

guru tentang bagaimana menyelesaikan  

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa 

kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 

siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan 

guru. Jawaban atas soal ditulis di kotak 

bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan 

guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan 

semua kelompok sudah menuliskan jawaban 

di kotak,guru mengumpulkan kotak 

bernomor berisi jawaban dari semua 

kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari 

soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang 

menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor 

kelompok yang menjawab benar sesuai 

 Buku Model 

Pembelajaran Inovatif  

karangan Miftahul 

Huda  

 Heruman. 2013. 

Model Pembelajaran 

Matematika di Sekolah 

Dasar. Bandung: 

ROSDA. 

 Walle, John A. Van 

De. 2008.Matematika 

Sekolah Dasar dan 

Menengah Jilid 2. 

Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika 5 

untuk SD/MI kelas V 

karangan 

Rj.Soenarjo.Jakarta ; 

Pusat perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan Nasional. 

 BSE Gemar 

Matematika5 untuk 

SD/MI kelas V 

karangan YD 

Sumanto, Heny 
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nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus 

berteriak hore atau menampilkan yel-yel 

kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- 

masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi atau yang paling 

sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi 

 Kegiatan Penutup (30 menit) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan  

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3. Guru menyampaikan tugas untuk siswa 

mempelajari materi selanjutnya 

4. Salam penutup 

Kusumawati, Nur 

Aksin.Jakarta ; Pusat 

perbukuan, 

Dapertemen 

Pendidikan Nasional. 

 

 

KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN : siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Siklus 3 Pertemuan 2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : V/2 

Tahun Pelajaran  : 2015 

Alokasi Waktu  : 3 × 35 menit 

Hari / Tanggal  :  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

C. INDIKATOR 

5.3.18 Menghitung hasil pembagian 3 pecahan  

5.3.19 Memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari yang 

berhubungan dengan operasi hitung campuran perkalian dan pembagian 

pecahan. 

5.3.20 Membuktikan kebenaran pernyataan yang berhubungan dengan operasi 

hitung campuran perkalian dan pembagian pecahan.  

5.3.21 Membuat kalimat matematika tentang operasi hitung campuran perkalian 

dan pembagian pecahan. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5.3.18 Melalui CD pembelajaran siswa dapat menghitung  hasil pembagian 3 

pecahan dengan benar 
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5.3.19 Melalui CD pembelajaran siswa dapat memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari- hari yang berhubungan dengan operasi hitung campuran 

perkalian dan pembagian pecahan secara tepat. 

5.3.20 Diberikan pernyataan siswa dapat membuktikan kebenaran pernyataan 

yang berhubungan dengan operasi hitung campuran perkalian dan 

pembagian pecahan.  

5.3.21 Membuat kalimat matematika tentang operasi hitung campuran perkalian 

dan pembagian pecahan secara tepat. 

E. KARAKTERISTIK YANG DIHARAPAKAN 

Siswa mempunyai sikap rasa ingin tahu, santun, bekerja sama, toleransi, mandiri. 

 

F. MATERI POKOK 

 Pembagian tiga pecahan 

 Operasi hitung campuran perkalian dan pembagian pecahan 

G. MODEL &METODE PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Course Review Horay 

 Metode : tanya jawab, diskusi, ceramah 

H. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Metode Karakter 

yang 

diinginkan 

a.  Pra kegiatan 

5. Salam  

6. Absensi 

7. Berdoa 

8. Pengkondisian kelas 

5 menit -  

b.  Kegiatan awal 10 Tanya  
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a. Guru memberikan apersepsi: “anak- anak, 

masih ingatkah kalian tentang materi 

pembagian pecahan yang kemarin kita pelajari 

bersama?” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru memotivasi siswa dengan mengajak 

tepuk „semangat‟ 

 

menit jawab 

 

 

 

Ceramah 

 

c. Kegiatan inti 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai. (eksplorasi) 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD 

pembelajaran. CD pembelajaran berisi contoh soal 

yang melibatkan pembagian 3 buah pecahan dan 

operasi hitung campuran perkalian dan pembagian 

pecahan. (eksplorasi) 

Contoh soal pembagian 3 buah pecahan. 

 
Contoh permasalahan operasi hitung campuran 

perkalian dan pembagian pecahan. 

 
3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

materi yang telah dijelaskan guru. (elaborasi) 

Guru bertanya kepada siswa dengan memberikan 

60 

menit 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

Rasa ingin 

tahu 

Santun 

Bekerja 

sama 

Toleransi 
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contoh soal. 

Berapakah hasil dari 1 
 

 
   

 

 
   

 

 
 ?  

Untuk mencari hasil dari 1
 

 
   

 

 
   

 

 
 kalian dapat 

menggunakan sifat kebalikan pecahan dengan 

membagi 2 pecahan terlebih dahulu kemudian 

hasilnya dibagi pecahan yang lainnya atau 

membagi ketika pecahan sekaligus. Kita ubah 

pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebh 

dahulu. Selanjutnya kita dapat membagi 1
 

 
 dengan 

 

 
 terlebih dahulu. Kita hitung menggunakan sifat 

kebalikan pecahan. 

    
 

 
   

 

 
 =  

 

 
 × 

 

 
 = 

  

 
 

Selanjutnya hasil 
  

 
 kita bagi dengan 

 

 
 

  

 
   

 

 
 = 

  

 
 × 

 

 
 = 

  

 
 = 5

 

 
 = 5 

 

 
 

  

Selain pembagian 3 buah pecahan, dalam 

kehidupan sehari- hari kita juga sering menemui 

permasalahan yang melibatkan operasi hitung 

perkalian dan pembagian pecahan. Misalnya 

permasalahan berikut. 

Sebuah galon yang bisa memuat 3 
 

 
liter air, 

berisi 
 

 
 bagian. Jika seluruh air tersebut 

dimasukkan kedalam beberapa botol yang 

masing- masing botol memuat 
 

 
 liter, berapa 

botol yang dibutuhkan? 

Dari permasalahan tersebut, 

Diketahui :  

 Volume galon = 3 
 

 
 liter 

 Bagian yang terisi = 
 

 
 bagian 

 Masing- masing botol = 
 

 
 liter 

Ditanya :  

Berapa botol yang dibutuhkan? 

Jawab : 

 Volume air dalam galon adalah 
 

 
 × 3 

 

 
   

 

 
  . 
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Coba kalian  hitung berapakah hasil dari  
 

 
 × 3 

 

 
   

 

 
  . 

Kalian dapat menghitung 
 

 
 × 3 

 

 
 terlebih dahulu 

kemudian hasilnya dibagi dengan  
 

 
  . 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa 

kelompok,setiap kelompok terdiri  dari 4-5 siswa. 

(elaborasi)  

5. Siswa membuat kotak bernomor. (elaborasi) 

6. Guru membacakan soal latihan. (elaborasi) 

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. 

Jawaban atas soal ditulis di kotak bernomor sesuai 

nomor soal yang dibacakan guru. (elaborasi) 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua 

kelompok sudah menuliskan jawaban di kotak,guru 

mengumpulkan kotak bernomor berisi jawaban dari 

semua kelompok. (elaborasi) 

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal 

latihan. (elaborasi) 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan 

jawaban benar . (konfirmasi) 

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor 

kelompok yang menjawab benar sesuai nomor soal 

(konfirmasi)  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak 

hore atau menampilkan yel-yel kelompok. 

(konfirmasi) 

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing 

kelompok. (konfirmasi) 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh 

skor tertinggi atau yang paling sering berteriak 

„hore‟. (konfirmasi) 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi. (konfirmasi) 

 

 

 

 

Course  

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

Review 

 

 

Horay 

 

 

 

 

 

 

d. Kegiatan akhir 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan materi 

yang telah dipelajari 

2. Siswamengerjakan soal evaluasi 

3. Guru menyampaikan tugas untuk siswa 

mempelajari materi selanjutnya 

4. Salam penutup 

30 

menit 

 Mandiri 
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I. SUMBER DAN MEDIA 

1. Sumber Belajar: 

 Standar isi dan standar proses kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar kelas V. 

 Buku Cooperative Learning karangan Agus Suprijono 

 Buku Model Pembelajaran Inovatif  karangan Miftahul Huda  

 Heruman. 2013. Medol Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

Bandung: ROSDA. 

 Walle, John A. Van De. 2008.Matematika Sekolah Dasar dan Menengah 

Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 BSE Matematika5 untuk SD/MI kelas V karangan Rj.Soenarjo.Jakarta ; 

Pusat perbukuan, Dapertemen Pendidikan Nasional. 

 BSE Gemar Matematika5 untuk SD/MI kelas V karangan YD Sumanto, 

Heny Kusumawati, Nur Aksin.Jakarta ; Pusat perbukuan, Dapertemen 

Pendidikan Nasional. 

2. Media 

 CD Pembelajaran 

J. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian 

 Pengamatan 

 Tes Tertulis 

2. Bentuk instrumen 

 rubrik penilaian sikap 

 soal evaluasi  
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Bahan Ajar 

Kegiatan Awal 

 Apersepsi 

Masih ingatkah kalian tentang materi perkalian dan pembagian pecahan yang 

kemarin kita pelajari bersama?” 

 Tujuan pembelajaran 

“sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian 3 buah pecahan secara 

berturut- turut dan operasi hitung campuran perkalian dan pembagian pecahan.  

 Motivasi 

Sebelumnya, agar kita lebih semangat mengikuti pelajaran pada hari ini, mari kita 

tepuk “semangat” bersama.   

Tepuk Semangat ! 

Prok prok prok mari tepuk 

Prok prok prok lebih keras 

Prok prok prok tambah keras 

SEMANGAT! 

Kegiatan Inti 

Pembagian 3 pecahan secara berturut- turut 

Misalnya: 

1
 

 
   

 

 
    1

 

 
 

Jika kita menggunakan sifat kebalikan, kita bisa mulai membagi 2 pecahan terlebih 

dahulu. Kemudian hasilnya dibagi dengan pecahan ketiga. 
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  I    II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasi hitung campuran perkalian dan pembagian pecahan  

Contoh permasalahan : 

Dira memiliki 3 
 

 
 liter pupuk cair. Setengah dari pupuk tersebut dituangkan pada 

beberapa ember. Masing- masing ember berisi 2 
 

 
 liter pupuk cair. Berapa ember 

yang Dira butuhkan untuk menuangkan 3 
 

 
 liter pupuk cair tersebut? 

Diketahui : 

 Seluruh pupuk cair = 3 
 

 
 liter 

 Yang dituangkan ember = 
 

 
 × 3

 

 
  

 Masing- masing ember =  
 

 
 liter 

1
 

 
     

 

 
   

 

 
    

 

 
 

  
 

 
 × 

 

 
 )    

 

 
 × 

 

 
 ) 

  
 

 
 × 

 

 
 )  1 

 ×  

  × 
  1 

  

 
  1  

  

 
  

 

  

 
     1

 

 
   

  

 
    

 

 
 

  
  

 
 × 

 

 
 )    

 

 
 × 

 

 
 ) 

  
  

 
 × 

 

 
 )  1 

 ×  

  × 
  1 

 

 
  1  
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Ditanyakan : 

Berapa ember yang Dira butuhkan untuk menuangkan 3 
 

 
 liter pupuk cair tersebut? 

Jawab: 

Yang dituangkan ember = 
 

 
 × 3

 

 
  

Jumlah ember yang dibutuhkan = 
 

 
 × 3

 

 
   

 

 
 

Untuk menyelesaikannya kita bisa menghitung perkalian terlebih dahulu atau 

pembagian terlebih dahulu. Coba kita hitung secara urut dari operasi perkalian 

terlebih dahulu. 

                   I      II 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

2
 × 3

1

5
 

 

 
 ×

  

 
  

 
  ×  

  ×  
  

  

  
  

 

 

16

10
  

2

5
 

 
16

10
 × 

5

2
   1 

  

  
   

 

 
  

 ( 
  

  
 ×  

 

 
     

 

 
 × 

 

 
 ) 

   ×  

   × 
  1 

  

  
  1 

  

  
  

4 
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Kisi- kisi Soal Evaluasi 

 

Standar 

Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

Indikator Ranah/Nomor Soal 

Kognitif No.Soal Bentuk 

Soal 

 Standar 

Kompetensi 

5. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

 

 Kompetensi 

Dasar  

5.3 Mengalikan 

dan membagi 

berbagai bentuk 

pecahan 

 

5.3.18 Menghitung hasil pembagian 

3 pecahan 

 

C2 

2  

Isian 

singkat 

5.3.19 Memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari- hari 

yang berhubungan dengan 

operasi hitung campuran 

perkalian dan pembagian 

pecahan. 

C4 4 Uraian 

5.3.20 Membuktikan kebenaran 

pernyataan yang berhubungan 

dengan operasi hitung 

campuran perkalian dan 

pembagian pecahan. 

C5 4 Uraian 

5.3.21 Membuat kalimat matematika 

tentang operasi hitung 

campuran perkalian dan 

pembagian pecahan 

C6 3 Uraian 
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Soal Evaluasi 

 

 

 

 

Kerjakan soal berikut dengan teliti! 

1. Hasil dari  
 

 
   

 

 
   

 

 
  adalah . . . 

2. Tika memiliki 2 
 

 
 meter pita. 1

 

 
 bagian dari panjang pita tersebut akan 

digunakan membuat hiasan. Masing- masing hiasan membutuhkan 1
 

 
 

meter pita. Berapa hiasan yang dapat Tika buat dari pita tersebut? 

3. Udin membeli 5 kaleng cat besar yang besarnya sama dan 1 kaleng cat 

kecil yang besarnya 
 

 
 bagian  dari kaleng cat besar. Kaleng cat kecil 

berisi penuh cat yang beratnya  
 

 
 kg. Jika Udin ingin menuangkan 

seluruh cat kedalam 3 ember dengan masing – masing ember berisi 

sama banyak, Udin harus menuangkan 4 
 

 
 kg cat kedalam masing- 

masing ember. Benarkah pernyataan tersebut? Mengapa? 

4. Rita memiliki 1
 

 
 liter minyak. Lebih dari 

 

 
 bagian dari minyak tersebut 

dimasukkan kedalam beberapa kantong plastik. Jika masing- masing 

kantong berisi 
 

  
 liter atau lebih, tulis 3 kemungkinan kantong plastik 

yang Rita butuhkan untuk menampung seluruh minyak tersebut! 

 

 

  

Nama       : .............................................. 

No. Absen : .............................................. Nilai 

 

............ 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi dan Penskoran 

No. 

Soal 

Kunci jawaban Skor 

1 3

7
   

2

3
   

5

7
   

 
 

 
   

 

 
 =  

 

  
 

 
 

  
   

 

 
 = 

  

  
 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

  4 

2 Diketahui:  

 Panjang pita = 2
 

 
 meter 

 Untuk membuat hiasan = 1
 

 
 bagian 

 Masing- masing hiasan = 1
 

 
 meter 

Ditanya :  

Berapa hiasan yang dapat Tika buat dari pita tersebut? 

Jawab : 

Hiasan yang dapat Tika buat = 1
 

 
×  2

 

 
   1

 

 
  

1
 

 
×  2

 

 
=

 

 
× 

 

 
 = 

  

  
  

  

  
     

 

 
 = 2 

 

Jadi hiasan yang dapat dibuat Tika adalah 2 buah. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 jumlah skor  7 

3 Diketahui: 

 Cat yang dibeli Udin = 5 kaleng cat besar yang besarnya sama dan 1 kaleng cat 

kecil yang besarnya 
 

 
 bagian  dari kaleng cat besar 

 Isi kaleng kecil = 
 

 
 kg 

Ditanya: 

Jika Udin ingin menuangkan seluruh cat kedalam 2 ember dengan masing – masing 

ember berisi sama banyak, Udin harus 5 
 

 
 kg cat kedalam masing- masing ember. 

Benarkah pernyataan tersebut? Mengapa? 

Jawab: 

1 

 

 

 

 

1 
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5   
 

 
 = 10    ,  5 kaleng cat besar = 10 kaleng cat kecil 

berat 5 kaleng cat = 
 

 
 × 10 = 

  

 
 = 3

 

 
 liter. 

seluruh cat yang dibeli Udin = 3
 

 
 liter + 

 

 
 liter = 9

 

 
 liter. 

 Udin akan menuangkan  dalam 3 ember dengan masing- masing ember 4 
 

 
 liter. 

Berarti cat yang dituangkan Udin adalah: 

 

4 
 

 
 × 3 = 

  

 
 = 14 

 

 
 

 

pernyataan tersebut salah.  

Karena seluruh cat yang dimiliki Udin hanya 9
 

 
 liter. Sedangkan jika Udin menuangi 3 

ember dengan masing- masing ember 4 
 

 
 liter, ia akan membutuhkan cat sebanyak 14 

 

 
.  

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 jumlah skor 12 

4 Diketahui :  

 Banyak minyak = 1
 

 
 liter  

 Yang dimasukkan kedalam kantong plastik = lebih dari  
 

 
 bagian 

 Isi masing- masing kantong = 
 

  
 liter atau lebih 

Ditanya:  

 Berapa kemungkinan kantong plastik yang Rita butuhkan? 

Jawab : 

 Kemungkinan jumlah kantong plastik yang Rita butuhkan 

Pecahan yang lebih dari 
 

  
 = 

 

 
 ,  

 

 
 , 

 

 
, ...  

 

   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 jumlah skor 17 

 jumlah skor 40 

 

Nilai = 
                               +                                

                         +                          
 x 100 

 

 
 ×  

 

 
   

 

  
 = 12    

 

 
 × 

 

 
   

 

  
   = 18     

 

 
 × 

 

 
  

 

  
   = 24     
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Rubrik Penilaian Sikap 

Kriteria Baik sekali 

 

(4) 

Baik 

 

(3) 

Tidak baik 

 

(2) 

Sangat Tidak 

Baik 

(1) 
Aspek 

Rasa ingin 

tahu 

Siswa sering bertanya 

dalam pembelajaran 

Siswa kadang-kadang 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa sedikit 

bertanya dalam 

pembelajaran 

Siswa tidak 

pernah bertanya 

dalam 

pembelajaran 

Santun 

Menghormati orang lain 

dan selalu berbahasa 

positif 

Menghormati orang 

lain namun kurang 

berbahasa positif 

Berbahasa positif 

namun tidak 

menghormati orang 

lain 

Berbahasa 

negatif dan tidak 

menghormati 

orang lain 

Bekerja 

sama 

Mau bekerja dalam 

kelompok dan 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun 

kurang berkontribusi 

dalam diskusi 

kelompok 

Mau bekerja dalam 

kelompok namun  

tidak mau 

berkontribusi dalam 

diskusi kelompok 

Tidak mau 

bekerja dalam 

kelompok dan 

tidak mau 

berkontribusi 

dalam kelompok 

Toleransi 

Memberikan 

kesempatan orang lain 

untuk menyampaikan 

pendapat, dan 

memberikan respon 

positif terhadap 

pendapat yang 

disampaikan 

Memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat, namun 

tidak memberikan 

respon terhadap 

pendapat yang 

disampaikan 

Kurang memberikan 

kesempatan orang 

lain untuk 

menyampaikan 

pendapat dan tidak 

memberikan respon 

terhadap pendapat 

yang disampaikan 

Tidak 

memberikan 

kesempatan 

orang lain untuk 

menyampaikan 

pendapat 

Mandiri 

Sangat 

mandiri 

mengerjakan 

tugas, bahkan 

selesai 

sebelum 

waktunya 

Mandiri 

mengerjakan 

tugas dan 

selesai tepat 

waktu 

Masih perlu 

diingatkan 

sesekali untuk 

menyelesaikan 

tugas 

Tidak 

menyelesaikan 

tugas 

tepat pada 

waktunya 

Skor maksimal = 20   

Skor minimal = 5 

Interval = 
    

 
  

 = 
  

 
   = 3,75 

Kategori Penilaian Sikap 

 
Skor Kategori Kriteria 

Ketuntasan 

16,25≤ skor ≤ 20 Sangat Baik Tuntas 

12,5≤ skor <16,25 Baik Tuntas 

8,75≤ skor <12,5 Tidak Baik Tidak tuntas 

5 ≤ skor <8,75 Sangat Tidak Baik Tidak tuntas 
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Sintak Model Pembelajaran Kooperati Tipe Course Review Horay (CRH) 

berbantuan CD Pembelajaran 

1. Guru menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai 

2. Guru menyajikan materi dengan bantuan CD pembelajaran.  

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan 

guru. 

4. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok terdiri  

dari 4-5 siswa  

5. Siswa membuat kotak bernomor 

6. Guru membacakan soal latihan  

7. Siswa mendiskusikan soal yang dibacakan guru. Jawaban atas soal ditulis di 

kotak bernomor sesuai nomor soal yang dibacakan guru 

8. Setelah semua soal sudah dibacakan,dan semua kelompok sudah 

menuliskan jawaban di kotak,guru mengumpulkan kotak bernomor berisi 

jawaban dari semua kelompok  

9. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban dari soal latihan 

10. Guru  mengumumkan kelompok yang menuliskan jawaban benar  

11. Guru memberikan tanda (√) pada tabel skor kelompok yang menjawab 

benar sesuai nomor soal  

12. Kelompok yang menjawab benar harus berteriak hore atau menampilkan 

yel-yel kelompok  

13. Siswa dan guru menghitung skor masing- masing kelompok 

14. Guru mengumumkan kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau yang 

paling sering berteriak „hore‟ 

15. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Course Review Horay Berbantuan CD Pembelajaran Pada Siswa Kelas 

VB SDN Sampangan 02 

Siklus........... 

Nama SD  : SD Negeri Sampangan 02 

Kelas/semester : VB/ 2 

Hari/Tanggal  :  

Materi   :  

Petunjuk :   

1) Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

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

3) Berilah tanda check ( √ ) pada kolom “Tampak” sesuai dengan deskriptor 

yang nampak pada setiap indikator 

4) Isikan skor penilaian pada kolo  m “Skor”.  

Skor penilaian adalah sebagai berikut: 

Skor 4  = jika empat deskriptor tampak  

Skor 3  = jika tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika dua deskriptor tampak  

Skor 1  = jika satu deskriptor tampak  

Skor 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Tampa

k 

 

Sko

r 

1 Membuka 

Pembelajaran 
1. Mengadakan apersepsi yang menyangkut materi 

yang akan diajarkan  

  

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai  

4. Menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

2 Menjelaskan 

materi 

menggunakan 

CD 

Pembelajaran 

1. Menjelaskan materi yang sesuai tujuan 

pembelajaran dengan bahasa yang mudah 

dimengerti siswa menggunakan CD 

Pembelajaran 

  

2. Menjelaskan materi yang berhubungan dengan 

kehidupan nyata (kontekstual) menggunakan CD 

Pembelajaran 
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3. Menggunakan contoh sesuai materi melalui CD 

Pembelajaran 

 

4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan pemahaman, keraguan, atau 

ketidakmengertian ketika memperhatikan CD 

pembelajaran dengan melihat mimik atau 

mengajukan pertanyaan kepada siswa 

 

3 Menyampaikan 

pertanyaan 

berdasarkan 

materi yang 

ditampilkan 

pada CD 

Pembelajaran 

1. Menyampaikan pertanyaan dengan jelas secara 

lisan sesuai dengan materi yang telah dijelaskan 

melalui CD pembelajaran 

  

2. Memberikan kesempatan berfikir bagi siswa 

untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan yang 

disampaikan guru yang berhubungan dengan 

materi yang ditampilkan melalui CD 

pembelajaran 

 

3. Mengajukan pertanyaan dengan menunjuk siswa 

secara bergantian untuk menjawab pertanyaan 

yang sama tentang materi yang ditampilkan 

melalui CD Pembelajaran 

 

4. Mengajukan pertanyaan dengan meminta siswa 

memberikan contoh atas jawaban dari 

pertanyaan yang sama menyangkut materi yang 

ditampilkan melalui CD Pembelajaran 

 

4 Membimbing 

siswa 

membentuk 

kelompok 

diskusi untuk 

mengikuti 

permainan 

menjawab soal 

latihan dalam 

Course Review 

Horay 

1. Membimbing siswa membuat kotak bernomor 

untuk mengikuti permainan Course Review Horay 

  

2. Memberikan petunjuk yang jelas mengenai 

penggunaan kotak bernomor untuk menjawab 

soal latihan dalam Course Review Horay 

 

3. Memberikan aturan yang jelas mengenai 

permainan menjawab soal latihan dalam Course 

Review Horay 

 

4. Memberikan motivasi untuk mempersiapkan 

siswa mengikuti permainan menjawab soal 

latihan dalam Course Review Horay  

 

5 Memberikan 

soal latihan 

dalam Course 

Review Horay 

1. Membacakan soal latihan dalam Course Review 

Horay secara jelas  

  

2. Membacakan soal latihan dalam Course Review 

Horay secara singkat 

 

3. Membacakan soal latihan dalam Course Review 

Horay secara menyeluruh ke semua kelompok 

 

4. Memberikan kesempatan berfikir bagi siswa 

untuk mendiskusikan jawaban atas soal latihan 

dalam Course Review Horay 

 

6 Mengelola kelas 

agar kelas tetap 

kondusif ketika 

diskusi 

menjawab soal 

latihan dalam 

1. Memberikan penekanan mengenai aturan waktu 

yang jelas untuk mendiskusikan jawaban soal 

latihan dalam Course Review Horay  

  

2. Membagi perhatian secara visual pada semua 

kelompok diskusi dalam Course Review Horay 

 

3. Memberikan perhatian secara verbal pada semua  
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Course Review 

Horay 

berlangsung 

kelompok diskusi dalam Course Review Horay 

4. Memberikan teguran secara bijaksana terhadap 

gangguan di kelas ketika diskusi kelompok dalam 

Course Review Horay berlangsung 

 

7 Mengelola kelas 

agar tidak 

terjadi 

kecurangan pada 

permainan 

menjawab soal 

latihan dalam 

Course Review 

Horay dengan  

 

1. Memberikan peringatan untuk segera 

mengumpulkan kotak bernomor yang berisi 

jawaban dari soal latihan dalam Course Review 

Horay 

  

2. Memberikan batasan waktu kepada semua 

kelompok agar segera mengumpulkan kartu 

bernomor yang berisi jawaban dari soal latihan 

dalam Course Review Horay 

 

3. Memberikan teguran terhadap kelompok yang 

tidak segera mengumpulkan kotak bernomor 

yang berisi jawaban soal latihan dalam Course 

Review Horay hingga batas waktu yang 

ditentukan habis 

 

4. Memberikan teguran secara bijaksana terhadap 

gangguan lain di kelas ketika diskusi membahas 

jawaban soal latihan dalam Course Review Horay 

berlangsung. 

 

8 Membimbing 

diskusi 

membahas 

jawaban dari 

soal latihan 

dalam Course 

Review Horay 

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapat tentang jawaban soal 

latihan dalam Course Review Horay 

  

2. Menunjukkan jawaban dari soal latihan dalam 

Course Review Horay 

 

3. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

menanggapi jawaban dari soal latihan dalam 

Course Review Horay yang ditunjukkan guru 

 

4. Memperjelas jawaban yang benar dari soal 

latihan dalam Course Review Horay  

 

9 Mengadakan 

variasi gaya 

mengajar  dalam 

Course Review 

Horay 

1. Meninggikan suara ketika mengumumkan 

kelompok yang menjawab dengan benar pada 

permainan menjawab soal latihan dalam Course 

Review Horay 

  

2. Mengubah posisi berdiri ketika memberikan 

tanda (√) pada tabel skor kelompok yang 

menjawab soal latihan dengan benar dalam 

Course Review Horay   

 

3. Mengubah posisi berdiri ketika menghitung  skor 

masing- masing kelompok pada permainan 

menjawab soal latihan dalam Course Review 

Horay 

 

4. Meninggikan suara ketika mengumumkan 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau 

yang paling sering berteriak “horay” pada 

permainan menjawab soal latihan dalam Course 

Review Horay 

 

10 Memberikan 1. Segera memberikan penguatan setelah kelompok   
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penguatan 

verbal maupun 

non verbal pada 

kelompok yang 

menjawab soal 

latihan dengan 

benar atau 

berteriak 

“horay” 

dalam Course 

Review Horay   

yang menjawab soal latihan dengan benar dalam 

Course Review Horay  berteriak “horay” 

2. Memberikan tepuk tangan pada kelompok yang 

menjawab soal latihan dengan benar atau yang 

berterik “Horay” dalam Course Review Horay 

 

3. Memberikan acungan jempol pada kelompok 

yang menjawab soal latihan dengan benar atau 

yang berterik “Horay” dalam Course Review 

Horay 

 

4. Memberikan ucapan “hebat” pada kelompok 

yang menjawab soal latihan dengan benar atau 

yang berterik “Horay” dalam Course Review 

Horay 

 

11 Memberi 

penguatan 

secara verbal 

maupun non 

verbal pada 

kelompok yang 

memperoleh 

skor tertinggi 

pada permainan 

menjawab soal 

latihan dalam 

Course Review 

Horay 

1. Memberikan penguatan dengan segera setelah 

menyampaikan kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi pada permainan menjawab soal latihan 

dalam Course Review 

  

2. Memberikan tepuk tangan kepada kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi pada permainan 

menjawab soal latihan dalam Course Review 

Horay 

 

3. Memberikan hadiah kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi pada permainan 

menjawab soal latihan dalam Course Review 

Horay 

 

4. Memberikan kata-kata pujian bagi siswa yang 

sudah berpartisipasi pada permainan menjawab 

soal latihan dalam Course Review Horay 

 

12 Menutup 

pelajaran 

1. Membimbing siswa membuat kesimpulan 

mengenai materi yang telah dipelajari 

  

2. Memberikan refleksi dengan mengajak siswa 

mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung. 

 

3. Memberikan evaluasi melalui tes tertulis  

4. Menyampaikan materi untuk pembelajaran yang 

akan datang 

 

 Skor   

 

Semarang,……………. 

        Pengamat 

 

       __________________ 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa 

Kelas VB SDN Sampangan 02 

Siklus........... 

Nama SD  : SD Negeri Sampangan 02 

Kelas/semester : VB/ 2 

Hari/Tanggal  :  

Materi   :  

Petunjuk :   

1) Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

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

3) Berilah tanda check ( √ ) pada kolom “Tampak” sesuai dengan deskriptor 

yang nampak pada setiap indikator 

4) Isikan skor penilaian pada kolom “Skor”.  

Skor penilaian adalah sebagai berikut: 

Skor 4  = jika empat deskriptor tampak  

Skor 3  = jika tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika dua deskriptor tampak  

Skor 1  = jika satu deskriptor tampak  

Skor 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kesiapan 

mengikuti 

pembelajaran 

1. Mendengarkan penjelasan guru tentang 

kompetensi yang akan dicapai 

  

2. Mendengarkan penjelasan guru dengan tenang  

3. Bersemangat memulai kegiatan pembelajaran  

4. Antusias memperhatikan media yang digunakan 

guru dalam menyampaiakan kompetensi yang 

akan dicapai 

 

2. Mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang materi 

pembelajaran 

yang 

1. Memperhatikan isi CD pembelajaran yang 

ditampilkan guru 

  

2. Memperhatikan materi yang disampaikan guru 

melalui CD pembelajaran dengan antusias 

 

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi  
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disampaikan 

melalui CD 

Pembelajaran 

yang ditampilkan melalui CD pembelajaran 

dengan tenang 

4. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi 

yang ditampilkan melalui CD pembelajaran 

dengan semangat 

 

3. Melakukan 

tanya jawab 

tentang materi 

yang telah 

disampaikan 

guru melalui 

CD 

Pembelajaran 

1. Mendengarkan pertanyaan guru tentang materi 

yang telah disampaikan melalui CD 

pembelajaran 

  

2. Mengemukakan pendapat untuk menjawab 

pertanyaan guru berdasarkan materi yang telah 

disampaikan melalui CD pembelajaran 

 

3. Mengajukan pertanyaan berdasarkan materi 

yang telah disampaikan guru melalui CD 

pembelajaran 

 

4. Bersemangat mengacungkan tangan saat 

menjawab pertanyaan guru mengenai materi 

yang telah disampaikan guru melalui CD 

pembelajaran 

 

4. Berkelompok 

mempersiapkan 

diri untuk 

berdiskusi 

kelompok 

1. Bersemangat membentuk kelompok diskusi   

2. Mau berkelompok dengan siswa lainnya   

3. Membentuk kelompok dengan tenang  

4. Berpindah tempat untuk berkumpul bersama 

dengan anggota kelompoknya  

 

5. Membuat kotak 

bernomor 

untuk 

mengikuti 

permainan 

menjawab soal 

latihan pada 

Course Review 

Horay 

1. Membuat kotak bernomor yang akan digunakan 

untuk permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay dengan antusias 

  

2. Membuat kotak bernomor yang akan digunakan 

untuk permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay dengan tenang 

 

3. Mendengarkan petunjuk pemakaian kotak 

bernomor yang akan digunakan untuk 

permainan menjawab soal latihan pada  Course 

Review Horay  dengan semangat 

 

4. Menunjukkan pemahaan mengenai petunjuk 

pemakaian kotak bernomor untuk mengikuti 

permainan menjawab soal latihan pada Course 

Review Horay dengan semangat 

 

6. Menerima soal 

latihan yang 

dibacakan 

dalam 

permainan 

menjawab soal 

latihan pada 

Course Review 

Horay 

1. Memperhatikan guru membacakan soal latihan 

dalam permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay  

  

2. Memperhatikan guru membacakan soal latihan 

dalam permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay dengan tenang 

 

3. Mendengarkan soal latihan yang dibacakan guru 

dalam permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay dengan tenang 

 

4. Mendengarkan soal latihan yang dibacakan guru 

dalam permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay dengan antusias 
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7. Mendiskusikan 

jawaban soal 

latihan dalam 

permainan 

menjawab soal 

latihan pada 

Course Review 

Horay 

1. Melakukan diskusi bersama kelompoknya 

dalam permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay 

  

2. Melakukan diskusi memecahkan soal latihan 

dalam permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay dengan semangat 

 

3. Mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

kelompok pada permainan Course Review 

Horay 

 

4. Mengambil keputusan bersama dalam 

menentukan hasil diskusi pemecahan soal 

latihan dalam permainan Course Review Horay  

 

8. Mengumpulkan 

kotak bernomor 

yang berisi 

jawaban soal 

latihan pada 

permainan 

Course Review 

Horay sesuai 

perintah guru 

1. Mendengarkan perintah guru untuk 

mengumpulkan kotak bernomor yang berisi 

jawaban soal latihan pada permainan Course 

Review Horay kepada guru dengan tenang 

  

2. Mengumpulkan kotak bernomor yang berisi 

jawaban soal latihan pada permainan Course 

Review Horay kepada guru 

 

3. Mengumpulkan kotakbernomor yang berisi 

jawaban soal latihan pada permainan Course 

Review Horay dengan tertib 

 

4. Mengumpulkan kotak bernomor yang berisi 

jawaban soal latihan pada permainan Course 

Review Horay secara tepat waktu sesuai waktu 

yang ditentukan guru 

 

9. Mendiskusikan 

jawaban dari 

soal latihan 

dalam 

permainan 

menjawab soal 

latihan pada 

Course Review 

Horay bersama 

guru 

1. Memberikan pendapat tentang jawaban soal 

latihan pada Course Review Horay 

  

2. Memperhatikan jawaban soal latihan pada 

Course Review Horay yang ditunjukkan guru 

 

3. Menanggapi jawaban soal latihan pada Course 

Review Horay yang ditunjukkan guru 

 

4. Mendengarkan kejelasan jawaban yang benar 

dari soal latihan dalam Course Review Horay 

dengan antusias 

 

10. Mendengarkan 

pengumuman 

dari guru  

mengenai 

kelompok yang 

menuliskan 

jawaban benar 

dalam kartu 

bernomor pada 

Course Review 

Horay 

1. Mendengarkan pengumuman dari guru  

mengenai kelompok yang menuliskan jawaban 

benar dalam kartu bernomor pada  Course 

Review Horay 

  

2. Mendengarkan pengumuman dari guru  

mengenai kelompok yang menuliskan jawaban 

benar dalam kartu bernomor pada Course 

Review Horay dengan tenang 

 

3. Mendengarkan pengumuman dari guru  

mengenai kelompok yang menuliskan jawaban 

benar dalam kartu bernomor pada Course 

Review Horay dengan tertib 

 

4. Mendengarkan pengumuman dari guru   
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mengenai kelompok yang menuliskan jawaban 

benar pada kartu bernomor dalam permainan 

Course Review Horay dengan antusias 

11. Memperhatikan 

guru 

memberikan 

tanda (√) pada 

tabel skor 

kelompok yang 

menjawab 

benar dalam 

permainan 

Course Review 

Horay 

1. Memperhatikan guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

dalam permainan Course Review Horay 

  

2. Memperhatikan guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

dalam permainan Course Review Horay dengan 

tenang 

 

1. Memperhatikan guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

dalam permainan Course Review Horay dengan 

antusias 

 

2. Memperhatikan guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok yang menjawab benar 

dalam permainan Course Review Horay dengan 

teliti 

 

12. Berteriak 

“horay” jika 

jawaban benar 

dalam 

permainan 

menjawab soal 

latihan pada 

Course Review 

Horay 

1. Berteriak “horay” jika menjawab soal latihan 

dengan benar pada Course Review Horay  

  

2. Semangat berteriak “horay” jika menjawab soal 

latihan dengan benar pada Course Review 

Horay atau diam jika tidak menjawab bear 

 

3. Antusias berteriak “horay” jika menjawab soal 

latihan dengan benar pada Course Review 

Horay 

 

4. Berteriak “horay” dengan senang jika menjawab 

soal latihan dengan benar pada Course Review 

Horay  

 

13. Menghitung 

skor masing- 

masing 

kelompok yang 

diperoleh 

dalam  

permainan 

menjawab soal 

latihan pada 

Course Review 

Horay 

1. Menghitung skor masing- masing kelompok 

yang diperoleh dalam permainan menjawab soal 

latihan pada Course Review Horay 

  

2. Menghitung skor masing- masing kelompok 

yang diperoleh dalam permainan menjawab soal 

latihan pada Course Review Horay dengan teliti 

 

3. Menghitung skor masing- masing kelompok 

yang diperoleh dalam permainan menjawab soal 

latihan pada Course Review Horay dengan 

semangat 

 

4. Menghitung skor masing- masing kelompok 

yang diperoleh dalam permainan menjawab soal 

latihan pada Course Review Horay dengan 

antusias 

 

14. Mendengarkan 

pengumuman 

guru mengenai 

kelompok yang 

memperoleh 

skor tertinggi 

atau yang 

1. Mendengarkan pengumuman guru mengenai 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau 

yang paling sering berteriak „horay‟ dalam 

permainan menjawab soal latihan pada Course 

Review Horay 

  

2. Mendengarkan pengumuman guru mengenai 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau 
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paling sering 

berteriak 

„horay‟ dalam 

permainan 

menjawab soal 

latihan pada 

Course Review 

Horay 

yang paling sering berteriak „horay‟ dalam 

permainan menjawab soal latihan pada Course 

Review Horay dengan antusias 

3. Mendengarkan pengumuman guru mengenai 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau 

yang paling sering berteriak „horay‟ dalam 

permainan menjawab soal latihan pada Course 

Review Horay dengan semangat 

 

4. Mendengarkan pengumuman guru mengenai 

kelompok yang memperoleh skor tertinggi atau 

yang paling sering berteriak „horay‟ dalam 

permainan menjawab soal latihan pada Course 

Review Horay dengan tenang 

 

15. Menerima 

hadiah dari 

guru pada 

Course Review 

Horay 

1. Mendapatkan hadiah dari guru setelah 

mengikuti permainan menjawab soal latihan 

pada Course Review Horay  

  

2. Menerima hadiah dari guru setelah mengikuti 

permainan menjawab soal latihan pada Course 

Review Horay dengan senang 

 

3. Menerima hadiah dari guru setelah mengikuti 

permainan menjawab soal latihan pada Course 

Review Horay dengan antusias 

 

4. Segera mengambil hadiah yang diberikan guru 

dengan semangat 

 

16. Merefleksi 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan 

1. Membuat kesimpulan hasil pembelajaran yang 

telah dilakukan 

  

2. Mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan pembelajaran  

 

3. Mengetahui manfaat pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 

4. Menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran selanjutnya 

 

17. Mengerjakan 

soal evaluasi 

1. Membaca soal evaluasi dengan teliti   

2. Memecahkkan soal evaluasi secara mandiri  

3. Menuliskan jawaban soal evaluasi pada lembar 

evaluasi 

 

4. Mengerjakan soal evaluasi dengan tenang  

 Skor   

 

 

 

Semarang,……………. 

        Pengamat 

 

 



407 
 

 

 

       __________________ 

LEMBAR PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas 

VB SDN Sampangan 02 

Siklus........... 

Nama SD  : SD Negeri Sampangan 02 

Kelas/semester : VB/ 2 

Hari/Tanggal  :  

Materi   :  

Petunjuk :   

1) Bacalah dengan cermat indikator iklim pembelajaran! 

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

3) Berilah tanda check ( √ ) pada kolom “Tampak” sesuai dengan deskriptor 

yang nampak pada setiap indikator 

4) Isikan skor penilaian pada kolom “Skor”.  

Skor 4  = jika empat deskriptor tampak  

Skor 3  = jika tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika dua deskriptor tampak  

Skor 1  = jika satu deskriptor tampak  

Skor 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Suasana kelas 

yang kondusif 

1. Kelas tidak gaduh ketika guru 

menjelasakan materi melalui CD 

pembelajaran 

  

2. Ada petunjuk yang jelas ketika akan 

melakukan permainan menjawab soal 

latihan pada Course Review Horay 

 

3. Ada teguran jika terjadi gangguan di 

kelas ketika permainan menjawab soal 

latihan pada Course Review Horay 

 

 

 

4.   Ada penguatan berupa kata pujian 

terhadap siswa yang mematuhi 

perintah guru dalam Course Review 

Horay 

 

2. Suasana kelas 1. Ada interaksi baik antara guru dan   
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yang 

menyenangkan 

siswa dalam Course Review Horay 

2. Ada interaksi kerja sama dengan baik 

antara siswa dan siswa dalam Course 

Review Horay 

 

3. Adanya keterlibatan siswa secara aktif 

menjawab soal latihan dalam 

permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay 

 

4. Ada teriakan “horay” dengan senang  

dari siswa dalam permainan menjawab 

soal latihan pada Course Review Horay 

 

3. Perwujudan nilai 

dan semangat 

ketauladanan, 

dan kreatifitas 

guru 

1. Ada penghargaan terhadap kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi dalam 

permainan menjawab soal latihan pada 

Course Review Horay 

  

2. Ada penguatan berupa acungan jempol 

atau tepuk tangan terhadap partisipasi 

siswa setelah mengikuti permainan 

menjawab soal latihan pada Course 

Review Horay  

 

3. Ada penekanan kepada siswa yang 

tertib mengikuti permainan menjawab 

soal latihan pada Course Review Horay 

 

4. Ada usaha dari guru untuk menarik 

kembali perhatian siswa ketika kelas 

mulai gaduh dalam Course Review 

Horay 

 

4. Menciptakan 

suasana sekolah 

yang kondusif 

1. Ada penghormatan siswa terhadap 

guru berupa sikap sopan siswa kepada 

guru ketika pembelajaran melalui 

Course Review Horay berlangsung 

  

2. Ada kesepakatan mengenai ketertiban 

selama pembelajaran melalui Course 

Review Horay berlangsung 

 

3. Kegiatan pembelajaran Course Review 

Horay berlangsung secara tertib 

 

4. Ada perhatian berupa pemberian 

motivasi kepada siswa yang kurang 

berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran Course Review Horay  

 

 Skor   

 

Semarang,……………. 

        Pengamat 
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       __________________ 
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LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MEDIA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas 

VB SDN Sampangan 02 

Siklus........... 

Nama SD  : SD Negeri Sampangan 02 

Kelas/semester : VB/ 2 

Hari/Tanggal  :  

Materi   :  

Petunjuk :   

1) Bacalah dengan cermat indikator kualitas media pembelajaran! 

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

3) Berilah tanda check ( √ ) pada kolom “Tampak” sesuai dengan deskriptor 

yang nampak pada setiap indikator 

4) Isikan skor penilaian pada kolom “Skor”.  

Skor 4  = jika empat deskriptor tampak  

Skor 3  = jika tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika dua deskriptor tampak  

Skor 1  = jika satu deskriptor tampak  

Skor 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. CD pembelajaran 

dapat 

menciptakan 

pengalaman 

belajar yang 

bermakna 

1. CD pembelajaran menampilkan  

materi dengan jelas 

  

2. CD pembelajaran menampilkan materi 

dengan gambar yang jelas 

 

3. CD pembelajaran memperjelas makna 

pesan yang disampaikan guru 

 

4. CD pembelajaran merangsang minat 

siswa terhadap materi pelajaran 

 

2. CD pembelajaran 

dapat 

memfasilitasi 

proses interaksi 

antara siswa dan 

guru 

1. CD pembelajaran mendorong guru 

bertanya kepada siswa  

  

2. CD pembelajaran mendorong siswa 

menjawab pertanyaan dari guru 

 

3. CD pembelajaran mendorong siswa 

mengajukan pertanyaan kepada guru 

 

4. CD pembelajaran mendorong siswa 

merespon perintah guru 
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3. CD pembelajaran 

dapat 

memfasilitasi 

proses interaksi 

antara siswa dan 

siswa 

1. CD pembelajaran mendorong siswa 

berdiskusi dengan siswa lain mengenai 

permasalahan yang ditampilkan 

  

2. CD pembelajaran memberikan 

kesempatan siswa dalam diskusi 

kelompok 

 

3. CD pembelajaran mendorong siswa 

bekerja sama dalam tugas kelompok 

 

4. CD pembelajaran mendorong siswa 

untuk dapat belajar bersama siswa lain 

 

4. 

 

CD pembelajaran 

dapat 

memperkaya 

pengalaman 

belajar siswa 

1. Memberikan pengalaman baru belajar 

melalui CD pembelajaran 

  

2. CD pembelajaran menampilkan 

materi dengan animasi yang menarik 

bagi siswa  

 

3. CD pembelajaran menampilkan 

animasi yang sesuai usia siswa  

 

4. CD pembelajaran mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan 

 

5. CD pembelajaran 

dapat mengubah 

suasana belajar 

dari siswa pasif 

menjadi siswa 

aktif 

1. CD pembelajaran dapat menjadi 

sumber belajar siswa 

  

2. CD pembelajaran mendorong siswa 

aktif memecahkan masalah 

  

3. CD pembelajaran mendorong siswa 

aktif menyampaikan pendapat 

  

4. CD pembelajaran mendorong siswa 

semangat melakukan kegiatan 

pembelajaran 

  

 Skor   

 

Semarang,……………. 

        Pengamat 

 

       __________________ 
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LEMBAR PENGAMATAN KUALITAS MATERI 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas 

VB SDN Sampangan 02 

Siklus........... 

Nama SD  : SD Negeri Sampangan 02 

Kelas/semester : VB/ 2 

Hari/Tanggal  :  

Materi   :  

Petunjuk :   

1) Bacalah dengan cermat indikator kualitas materi pembelajaran! 

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

3) Berilah tanda check ( √ ) pada kolom “Tampak” sesuai dengan deskriptor 

yang nampak pada setiap indikator 

4) Isikan skor penilaian pada kolom “Skor”.  

Skor 4  = jika empat deskriptor tampak  

Skor 3  = jika tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika dua deskriptor tampak  

Skor 1  = jika satu deskriptor tampak  

Skor 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Materi sesuai 

dengan tujuan 

dan kompetensi 

yang harus 

dikuasai siswa 

1. Materi yang disampaikan adalah 

materi pelajaran Matematika 

  

2. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi tentang perkalian dan 

pembagian pecahan 

 

3. Materi pembelajaran sesuai dengan 

indikator kompetensi tentang 

perkalian dan pembagian pecahan 

 

4. Materi pelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas V SD 

 

2. Ada 

keseimbangan 

antara keluasan 

materi dengan 

waktu yang 

tersedia 

1. Pemberian materi pelajaran tidak 

melebihi waktu yang telah ditetapkan 

  

2. Ruang lingkup materi fokus pada 

topik yang diajarkan pada siswa yaitu 

tentang perkalian dan pembagian 

pecahan 
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3. Tingkat kesulitan materi sesuai 

dengan tahap berfikir siswa 

 

4. Materi yang disampaikan merupakan 

materi yang penting bagi siswa 

 

3. Materi 

pembelajaran 

disampaikan 

secara 

kontekstual 

1. Sesuai  dengan tujuan yang 

diharapkan 

  

2. Materi pembelajaran diangkat dari 

konteks kehidupan sehari – hari 

 

3. Materi disampaikan dengan 

memberikan contoh permasalahan 

yang ada dalam kehidupan sehari- 

hari yang berhubungan dengan 

perkalian dan pembagian pecahan 

 

4. Materi pembelajaran dapat membantu 

memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari – hari yang 

berhubungan dengan perkalian dan 

pembagian pecahan 

 

4. Mendorong 

partisipasi aktif 

siswa dalam 

pembelajaran 

 

1. Materi dapat menumbuhkan minat 

siswa dalam belajar 

  

2. Materi dapat menumbuhkan 

keberanian siswa dalam bertanya 

 

3. Materi dapat menumbuhkan 

keberanian siswa dalam 

menyampaikan pendapat 

 

4. Materi dapat mendorong siswa dalam 

memecahkan masalah 

 

 Skor   

 

Semarang,……………. 

        Pengamat 

 

       __________________ 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

 

No Indikator keterampilan guru 

Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Membuka Pembelajaran     4 

2 
Menjelaskan materi menggunakan CD 

Pembelajaran 

    
4 

3 
Menyampaikan pertanyaan berdasarkan materi 

yang ditampilkan pada CD Pembelajaran 

    
1 

4 

Membimbing siswa membentuk kelompok 

diskusi untuk mengikuti permainan menjawab 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    

3 

5 
Memberikan soal latihan dalam Course Review 

Horay 

    
4 

6 

Mengelola kelas agar kelas tetap kondusif 

ketika diskusi menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay berlangsung 

    

2 

7 

Mengelola kelas agar tidak terjadi kecurangan 

pada permainan menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay  

    

3 

8 
Membimbing diskusi membahas jawaban dari 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    
2 

9 
Mengadakan variasi gaya mengajar  dalam 

Course Review Horay 

    
4 

10 

Memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang menjawab soal 

latihan dengan benar atau berteriak 

“horay”dalam Course Review Horay  

 

 

  

0 

11 

Memberi penguatan secara verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi pada permainan menjawab soal latihan 

dalam Course Review Horay  

 

 

  

2 

12 Menutup pelajaran     3 

Jumlah skor 32 

Kategori Baik 

 

Semarang,  17 April 2015 

Pengamat 

 
(Mulyani Riayaningsih, A.Ma)    

NIP: 19560513 198304 2 002 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

 

No Indikator keterampilan guru 

Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Membuka Pembelajaran     4 

2 
Menjelaskan materi menggunakan CD 

Pembelajaran 

    
4 

3 
Menyampaikan pertanyaan berdasarkan materi 

yang ditampilkan pada CD Pembelajaran 

    
1 

4 

Membimbing siswa membentuk kelompok 

diskusi untuk mengikuti permainan menjawab 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    

3 

5 
Memberikan soal latihan dalam Course Review 

Horay 

    
4 

6 

Mengelola kelas agar kelas tetap kondusif 

ketika diskusi menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay berlangsung 

    

2 

7 

Mengelola kelas agar tidak terjadi kecurangan 

pada permainan menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay  

    

3 

8 
Membimbing diskusi membahas jawaban dari 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    
2 

9 
Mengadakan variasi gaya mengajar  dalam 

Course Review Horay 

    
4 

10 

Memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang menjawab soal 

latihan dengan benar atau berteriak 

“horay”dalam Course Review Horay  

 

 

  

0 

11 

Memberi penguatan secara verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi pada permainan menjawab soal latihan 

dalam Course Review Horay  

 

 

  

2 

12 Menutup pelajaran     3 

Jumlah skor 32 

Kategori Baik 

 

Semarang,  18 April 2015 

Pengamat 

 
(Mulyani Riayaningsih, A.Ma)    

NIP: 19560513 198304 2 002 

 

 

Lampiran 10 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

No Indikator keterampilan guru 

Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Membuka Pembelajaran     4 

2 
Menjelaskan materi menggunakan CD 

Pembelajaran 

    
4 

3 
Menyampaikan pertanyaan berdasarkan materi 

yang ditampilkan pada CD Pembelajaran 

    
3 

4 

Membimbing siswa membentuk kelompok 

diskusi untuk mengikuti permainan menjawab 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    

4 

5 
Memberikan soal latihan dalam Course Review 

Horay 

    
4 

6 

Mengelola kelas agar kelas tetap kondusif 

ketika diskusi menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay berlangsung 

    

3 

7 

Mengelola kelas agar tidak terjadi kecurangan 

pada permainan menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay  

    

4 

8 
Membimbing diskusi membahas jawaban dari 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    
3 

9 
Mengadakan variasi gaya mengajar  dalam 

Course Review Horay 

    
4 

10 

Memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang menjawab soal 

latihan dengan benar atau berteriak 

“horay”dalam Course Review Horay  

    

3 

11 

Memberi penguatan secara verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi pada permainan menjawab soal latihan 

dalam Course Review Horay  

    

3 

12 Menutup pelajaran     3 

Jumlah skor 42 

Kategori Sangat Baik 

Semarang,  24 April 2015 

Pengamat 

 
(Mulyani Riayaningsih, A.Ma)    

NIP: 19560513 198304 2 002 

 

 

Lampiran 11 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

No Indikator keterampilan guru 

Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Membuka Pembelajaran     4 

2 
Menjelaskan materi menggunakan CD 

Pembelajaran 

    
4 

3 
Menyampaikan pertanyaan berdasarkan materi 

yang ditampilkan pada CD Pembelajaran 

    
3 

4 

Membimbing siswa membentuk kelompok 

diskusi untuk mengikuti permainan menjawab 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    

4 

5 
Memberikan soal latihan dalam Course Review 

Horay 

    
4 

6 

Mengelola kelas agar kelas tetap kondusif 

ketika diskusi menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay berlangsung 

    

3 

7 

Mengelola kelas agar tidak terjadi kecurangan 

pada permainan menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay  

    

4 

8 
Membimbing diskusi membahas jawaban dari 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    
4 

9 
Mengadakan variasi gaya mengajar  dalam 

Course Review Horay 

    
4 

10 

Memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang menjawab soal 

latihan dengan benar atau berteriak 

“horay”dalam Course Review Horay  

    

3 

 

11 

Memberi penguatan secara verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi pada permainan menjawab soal latihan 

dalam Course Review Horay  

    

3 

12 Menutup pelajaran     3 

Jumlah skor 43 

Kategori sangat baik 

Semarang,  27 April 2015 

Pengamat 

 
(Mulyani Riayaningsih, A.Ma)    

NIP: 19560513 198304 2 002 

 

 

Lampiran 12 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III Pertemuan 1 

No Indikator keterampilan guru 

Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Membuka Pembelajaran     4 

2 
Menjelaskan materi menggunakan CD 

Pembelajaran 

    
4 

3 
Menyampaikan pertanyaan berdasarkan materi 

yang ditampilkan pada CD Pembelajaran 

    
4 

4 

Membimbing siswa membentuk kelompok 

diskusi untuk mengikuti permainan menjawab 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    
4 

5 
Memberikan soal latihan dalam Course Review 

Horay 

    
4 

6 

Mengelola kelas agar kelas tetap kondusif 

ketika diskusi menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay berlangsung 

    
4 

7 

Mengelola kelas agar tidak terjadi kecurangan 

pada permainan menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay  

    
4 

8 
Membimbing diskusi membahas jawaban dari 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    
4 

9 
Mengadakan variasi gaya mengajar  dalam 

Course Review Horay 

    
4 

10 

Memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang menjawab soal 

latihan dengan benar atau berteriak 

“horay”dalam Course Review Horay  

    

3 

11 

Memberi penguatan secara verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi pada permainan menjawab soal latihan 

dalam Course Review Horay  

    

4 

12 Menutup pelajaran     4 

Jumlah skor 47 

Kategori sangat baik 

 

Semarang,  1 Mei 2015 

Pengamat 

 
(Mulyani Riayaningsih, A.Ma)    

NIP: 19560513 198304 2 002 

 

 

Lampiran 13 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III Pertemuan II 

 

No Indikator keterampilan guru 

Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Membuka Pembelajaran     4 

2 
Menjelaskan materi menggunakan CD 

Pembelajaran 

    
4 

3 
Menyampaikan pertanyaan berdasarkan materi 

yang ditampilkan pada CD Pembelajaran 

    
4 

4 

Membimbing siswa membentuk kelompok 

diskusi untuk mengikuti permainan menjawab 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    
4 

5 
Memberikan soal latihan dalam Course Review 

Horay 

    
4 

6 

Mengelola kelas agar kelas tetap kondusif 

ketika diskusi menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay berlangsung 

    
4 

7 

Mengelola kelas agar tidak terjadi kecurangan 

pada permainan menjawab soal latihan dalam 

Course Review Horay  

    
4 

8 
Membimbing diskusi membahas jawaban dari 

soal latihan dalam Course Review Horay 

    
4 

9 
Mengadakan variasi gaya mengajar  dalam 

Course Review Horay 

    
4 

10 

Memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang menjawab soal 

latihan dengan benar atau berteriak 

“horay”dalam Course Review Horay  

    

3 

11 

Memberi penguatan secara verbal maupun non 

verbal pada kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi pada permainan menjawab soal latihan 

dalam Course Review Horay  

    

4 

12 Menutup pelajaran     4 

Jumlah skor 47 

Kategori sangat baik 

Semarang,  4 Mei 2015 

Pengamat 

 
(Mulyani Riayaningsih, A.Ma)    

NIP: 19560513 198304 2 002 

Lampiran 14 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I  

 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

1 2 3 4 5 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 

1 Marsella D 3 4 3 3 1 1 4 4 4 4 

2 Adi Rama 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 

3 Cherylda T 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 

4 Dila Ariska 4 4 3 3 1 1 3 3 4 4 

5 Ilham F 3 4 3 3 1 1 2 2 3 3 

6 Khofifah W 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 

7 Muhammad K 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 

8 Muhammad R 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 

9 Nicky V 3 4 3 3 1 1 3 3 3 3 

10 Rosa Dwi 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 

11 Prihtyan 4 4 3 3 1 1 2 3 3 3 

12 Satria Yudha 3 4 3 3 1 1 3 3 4 4 

13 Satrio D 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 

14 Tanaya K 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 

15 Sabrina NP 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 

 Jumlah skor 52 56 45 45 15 15 50 51 54 54 
 Rata- rata 3,5 3,7 3 3 1 1 3,3 3,5 3,6 3,6 
 Skor rata- rata 

siklus 1 

3,6 3 1 3,4 3,6 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

6 7 8 9 10 11 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P

.2 

1 Marsella D 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 

2 Adi Rama 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

3 Cherylda T 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 

4 Dila Ariska 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 

5 Ilham F 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

6 Khofifah W 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

7 Muhammad K 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

8 Muhammad R 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

9 Nicky V 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

10 Rosa Dwi 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

11 Prihtyan 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

12 Satria Yudha 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

13 Satrio D 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 

Lampiran 15
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14 Tanaya K 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 

15 Sabrina NP 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 

 Jumlah skor 

53 54 49 51 45 45 30 30 34 37 45 
4
5 

 Rata- rata 

3,5 3,7 3,3 3,5 3 3 2 2 2,5 
2,8

8 3 3 
 Skor rata- rata 

siklus 1 

3,6 3,4 3 2 2,65 3 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

12 13 14 15 16 17 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 

1 Marsella D 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

2 Adi Rama 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

3 Cherylda T 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

4 Dila Ariska 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 

5 Ilham F 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

6 Khofifah W 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

7 Muhammad K 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 

8 Muhammad R 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 

9 Nicky V 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 Rosa Dwi 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

11 Prihtyan 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 

12 Satria Yudha 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 

13 Satrio D 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

14 Tanaya K 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

15 Sabrina NP 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

 Jumlah skor 56 56 30 30 46 46 39 44 45 45 56 56 
 Rata- rata 3,7 3,7 2 2 3,1 3,1 2,6 2,9 3 3 3,7 3,7 

 Skor rata- rata 

siklus 1 

3,7 2 3,1 2,75 3 3,7 

 Jumlah skor 

rata- rata 

siklus 1 

50,12 

 Kriteria Baik 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

1 2 3 4 5 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 

1 Marsella D 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 

2 Adi Rama 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 Cherylda T 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 

4 Dila Ariska 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

5 Ilham F 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 

6 Khofifah W 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

7 Muhammad K 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 

8 Muhammad R 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

9 Nicky V 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

10 Rosa Dwi 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

11 Prihtyan 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 

12 Satria Yudha 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

13 Satrio D 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

14 Tanaya K 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 

15 Sabrina NP 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

 Rata- rata 4 4 3 3 2,6 2,73 3,7 3,9 3,6 3,67 

 Skor rata- rata 

siklus 1 

4 3 2,67 3,8 3,63 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

6 7 8 9 10 11 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 

1 Marsella D 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

2 Adi Rama 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

3 Cherylda T 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

4 Dila Ariska 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

5 Ilham F 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Khofifah W 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

7 Muhammad K 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 

8 Muhammad R 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

9 Nicky V 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 

10 Rosa Dwi 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

11 Prihtyan 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

12 Satria Yudha 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

13 Satrio D 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
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14 Tanaya K 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

15 Sabrina NP 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

 Jumlah skor 54 59 54 57 53 53 45 45 56 57 53 55 

 Rata- rata 3,6 3,9 3,6 3,8 3,5 3,5 3 3 3,7 3,8 3,5 3,67 

 Skor rata- rata 

siklus 1 

3,76 3,7 3,5 3 3,75 3,6 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

13 14 15 16 17 18 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.

2 

P.

1 

P.

2 

P.1 P.2 

1 Marsella D 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

2 Adi Rama 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 

3 Cherylda T 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

4 Dila Ariska 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

5 Ilham F 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

6 Khofifah W 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

7 Muhammad K 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

8 Muhammad R 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

9 Nicky V 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

10 Rosa Dwi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

11 Prihtyan 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 

12 Satria Yudha 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

13 Satrio D 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

14 Tanaya K 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

15 Sabrina NP 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

 Jumlah skor 58 58 58 59 58 59 60 60 45 45 59 59 

 Rata- rata 3,8

7 

3,87 3,87 3,93 3,87 3,93 4 4 3 3 3,9

3 

3,9

3 

 Skor rata- rata 

siklus II 

3,87 3,9 3,9 4 3 3,93 

 Jumlah skor 

rata- rata 

siklus II 

60,22 

 Kriteria Sangat Baik 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

1 2 3 4 5 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 

1 Marsella D 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

2 Adi Rama 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 

3 Cherylda T 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 

4 Dila Ariska 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 Ilham F 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

6 Khofifah W 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

7 Muhammad K 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 

8 Muhammad R 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

9 Nicky V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

10 Rosa Dwi 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 

11 Prihtyan 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

12 Satria Yudha 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

13 Satrio D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 Tanaya K 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

15 Sabrina NP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Rata- rata 4 4 3,4 3,6 3,5 3,67 3,8 4 3,9 3,87 

 Skor rata- rata 

siklus 1 

4 3,5 3,6 3,9 3,9 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

6 7 8 9 10 11 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P

.2 

1 Marsella D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Adi Rama 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

3 Cherylda T 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

4 Dila Ariska 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 Ilham F 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 

6 Khofifah W 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 Muhammad K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

8 Muhammad R 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 

9 Nicky V 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

10 Rosa Dwi 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

11 Prihtyan 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 

12 Satria Yudha 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 

13 Satrio D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 Tanaya K 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
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15 Sabrina NP 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

 Rata- rata 3,9 4 3,9 3,87 3,87 4 3,5 3,7 3,87 3,9 3,5 4 

 Skor rata- rata 

siklus 1 
3,76 3,9 3,9 3,6 3,9 3,75 

No. 

 

Nama Siswa Indikator 

12 13 14 15 16 17 

P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 P.1 P.2 

1 Marsella D 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

2 Adi Rama 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

3 Cherylda T 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 

4 Dila Ariska 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

5 Ilham F 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 

6 Khofifah W 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

7 Muhammad K 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 

8 Muhammad R 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

9 Nicky V 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

10 Rosa Dwi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

11 Prihtyan 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 

12 Satria Yudha 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

13 Satrio D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

14 Tanaya K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

15 Sabrina NP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

 Jumlah skor 60 60 56 58 57 59 53 59 53 45 59 60 
 Rata- rata 4 4 3,7 3,87 3,8 3,9 3,5 3,9 3,5 3 3,9 4 

 Skor rata- rata 

siklus 1 

4 3,8 3,87 3,7 3,25 3,9 

 Jumlah skor rata- 

rata siklus 1 

64,30 

 Kriteria Sangat Baik 
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Hasil Pengamatan Iklim Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Suasana kelas yang kondusif     2 

2 Suasana kelas yang menyenangkan     4 

3 
Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, dan kreatifitas guru 

    
2 

4 
Menciptakan suasana sekolah yang 

kondusif 

    
1 

Jumlah skor 9 

Kategori  

 

Semarang,  17 April 

2015 

Pengamat 

        

        Nurul Tri 

 

  

Lampiran 18 
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Hasil Pengamatan Iklim Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Suasana kelas yang kondusif     2 

2 Suasana kelas yang menyenangkan     4 

3 
Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, dan kreatifitas guru 

    
3 

4 
Menciptakan suasana sekolah yang 

kondusif 

    
1 

Jumlah skor 10 

Kategori  

 

Semarang,  18 April 

2015 

Pengamat 

        

        Nurul Tri 

  

Lampiran 19 
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Hasil Pengamatan Iklim Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Suasana kelas yang kondusif     4 

2 Suasana kelas yang menyenangkan     4 

3 
Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, dan kreatifitas guru 

    
3 

4 
Menciptakan suasana sekolah yang 

kondusif 

    
3 

Jumlah skor 14 

Kategori  

 

Semarang,  24 April 

2015 

Pengamat 

        

        Nurul Tri 

 

 

  

Lampiran 20 
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Hasil Pengamatan Iklim Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Suasana kelas yang kondusif     4 

2 Suasana kelas yang menyenangkan     4 

3 
Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, dan kreatifitas guru 

   
 3 

4 
Menciptakan suasana sekolah yang 

kondusif 

    3 

Jumlah skor 14 

Kategori  

 

Semarang,  27 April 

2015 

Pengamat 

        

        Nurul Tri 

 

 

  

Lampiran 21 
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Hasil Pengamatan Iklim Pembelajaran Siklus III Pertemuan 1 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Suasana kelas yang kondusif     4 

2 Suasana kelas yang menyenangkan     4 

3 
Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, dan kreatifitas guru 

  
  3 

4 
Menciptakan suasana sekolah yang 

kondusif 

    
3 

Jumlah skor 14 

Kategori  

 

Semarang,  1 Mei  2015 

Pengamat 

        

        Nurul Tri 

 

 

  

Lampiran 22 
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Hasil Pengamatan Iklim Pembelajaran Siklus III Pertemuan 2 

 

No Indikator iklim pembelajaran 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Suasana kelas yang kondusif     4 

2 Suasana kelas yang menyenangkan     4 

3 
Perwujudan nilai dan semangat 

ketauladanan, dan kreatifitas guru 

    
4 

4 
Menciptakan suasana sekolah yang 

kondusif 

    
4 

Jumlah skor 16 

Kategori  

 

Semarang,  8 Mei 2015 

Pengamat 

        

        Nurul Tri 

 

 

Lampiran 23 
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Hasil Pengamatan Kualitas Media Siklus I Pertemuan 1 

 

No Indikator kualitas media 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
CD Pembelajaran dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna 

    
4 

2 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan guru 
    2 

3 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan siswa 

    
4 

4 
CD Pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa 

    
4 

5 
CD Pembelajaran dapat mengubah suasana 

belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif 

    2 

Jumlah skor 10 

Kategori  

 

Semarang,  17 April 2015 

Pengamat 

 
Intan 

  

Lampiran 24 
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Hasil Pengamatan Kualitas Media Siklus I Pertemuan 2 

 

No Indikator kualitas media 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
CD Pembelajaran dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna 

    
4 

2 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan guru 
    2 

3 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan siswa 

    
4 

4 
CD Pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa 

    
4 

5 
CD Pembelajaran dapat mengubah suasana 

belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif 

    2 

Jumlah skor 16 

Kategori  

 

Semarang,  18 April 2015 

Pengamat 

 
Intan 

 

  

Lampiran 25 
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Hasil Pengamatan Kualitas Media Siklus II Pertemuan 1 

 

No Indikator kualitas media 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
CD Pembelajaran dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna 

    
4 

2 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan guru 
    3 

3 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan siswa 

    
4 

4 
CD Pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa 

    
4 

5 
CD Pembelajaran dapat mengubah suasana 

belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif 

    3 

Jumlah skor 18 

Kategori  

 

Semarang,  24 April 2015 

Pengamat 

 
Intan 

 

  

Lampiran 26 
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Hasil Pengamatan Kualitas Media Siklus II Pertemuan 2 

 

No Indikator kualitas media 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
CD Pembelajaran dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna 

    
4 

2 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan guru 
    3 

3 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan siswa 

    
4 

4 
CD Pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa 

    
4 

5 
CD Pembelajaran dapat mengubah suasana 

belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif 

  
  4 

Jumlah skor 19 

Kategori  

 

Semarang,  27 April 2015 

Pengamat 

 
Intan 

  

Lampiran 27 
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Hasil Pengamatan Kualitas Media Siklus III Pertemuan 1 

 

No Indikator kualitas media 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
CD Pembelajaran dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna 

    
4 

2 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan guru 
    3 

3 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan siswa 

    
4 

4 
CD Pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa 

    
4 

5 
CD Pembelajaran dapat mengubah suasana 

belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif 

  
  4 

Jumlah skor 19 

Kategori  

 

Semarang,  1 Mei 2015 

Pengamat 

 
Intan 

 

 

  

Lampiran 28 
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Hasil Pengamatan Kualitas Media Siklus III Pertemuan 2 

 

No Indikator kualitas media 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
CD Pembelajaran dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna 

    
4 

2 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan guru 
    3 

3 
CD Pembelajaran dapat memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan siswa 

    
4 

4 
CD Pembelajaran dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa 

    
4 

5 
CD Pembelajaran dapat mengubah suasana 

belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif 

  
  4 

Jumlah skor 19 

Kategori  

 

Semarang,  4 Mei 2015 

Pengamat 

 
Intan 

 

Lampiran 29 
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Hasil Pengamatan Kualitas Materi Siklus I Pertemuan I 

 

No Indikator kualitas materi 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Materi sesuai dengan tujuan dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa 

    
4 

2 
Ada keseimbangan antara keluasan materi 

dengan waktu yang tersedia 
    4 

3 
Materi pembelajaran disampaikan secara 

kontekstual 

    
4 

4 
Mendorong partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
    

2 

Jumlah skor 14 

Kategori  

 

Semarang,  17 April 2015 

Pengamat 

 
                 Deviani Anggorowati 

  

Lampiran 30 
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Hasil Pengamatan Kualitas Materi Siklus I Pertemuan 2 

 

No Indikator kualitas materi 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Materi sesuai dengan tujuan dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa 

    
4 

2 
Ada keseimbangan antara keluasan materi 

dengan waktu yang tersedia 
    4 

3 
Materi pembelajaran disampaikan secara 

kontekstual 

    
4 

4 
Mendorong partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
    

2 

Jumlah skor 14 

Kategori  

 

Semarang,  18 April 2015 

Pengamat 

 
                 Deviani Anggorowati 

 

  

Lampiran 31 
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Hasil Pengamatan Kualitas Materi Siklus II Pertemuan 1 

 

No Indikator kualitas materi 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Materi sesuai dengan tujuan dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa 

    
4 

2 
Ada keseimbangan antara keluasan materi 

dengan waktu yang tersedia 
    4 

3 
Materi pembelajaran disampaikan secara 

kontekstual 

    
4 

4 
Mendorong partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
    

3 

Jumlah skor 14 

Kategori  

 

Semarang,  24 April 2015 

Pengamat 

 
                 Deviani Anggorowati 

 

  

Lampiran 32 
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Hasil Pengamatan Kualitas Materi Siklus II Pertemuan 2 

 

No Indikator kualitas materi 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Materi sesuai dengan tujuan dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa 

    
4 

2 
Ada keseimbangan antara keluasan materi 

dengan waktu yang tersedia 

    
4 

3 
Materi pembelajaran disampaikan secara 

kontekstual 

    
4 

4 
Mendorong partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
    

3 

Jumlah skor 15 

Kategori  

 

Semarang,  27 April 2015 

Pengamat 

 
                 Deviani Anggorowati 

 

 

  

Lampiran 33 
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Hasil Pengamatan Kualitas Materi Siklus III Pertemuan 1 

 

No Indikator kualitas materi 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Materi sesuai dengan tujuan dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa 

    
4 

2 
Ada keseimbangan antara keluasan materi 

dengan waktu yang tersedia 

    
4 

3 
Materi pembelajaran disampaikan secara 

kontekstual 

    
4 

4 
Mendorong partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
    

4 

Jumlah skor 16 

Kategori  

 

Semarang,  1 Mei 2015 

Pengamat 

 
                 Deviani Anggorowati 

 

 

  

Lampiran 34 
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Hasil Pengamatan Kualitas Materi Siklus III Pertemuan 2 

 

No Indikator kualitas materi 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Materi sesuai dengan tujuan dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa 

    
4 

2 
Ada keseimbangan antara keluasan materi 

dengan waktu yang tersedia 

    
4 

3 
Materi pembelajaran disampaikan secara 

kontekstual 

    
4 

4 
Mendorong partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
    

4 

Jumlah skor 16 

Kategori  

 

Semarang,  4 Mei 2015 

 

Pengamat 

 
                 Deviani Anggorowati 
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Daftar Nilai Awal 

 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 MDL 59 Tidak Tuntas 

2 TAR 70 Tuntas 

3 ARS  55 Tidak Tuntas 

4 AAR 69 Tuntas 

5 AN 59 Tidak Tuntas 

6 AE  75 Tuntas 

7 AM 59 Tidak Tuntas 

8 ARN 58 Tidak Tuntas 

9 APM 70 Tuntas 

10 Ard 59 Tidak Tuntas 

11 BAA 59 Tidak Tuntas 

12 CM  70 Tuntas 

13 CT  55 Tidak Tuntas 

14 DFH 59 Tidak Tuntas 

15 DF   75 Tuntas 

16 DAN 58 Tidak Tuntas 

17 DA 59 Tidak Tuntas 

18 DAY 55 Tidak Tuntas 

19 EKF  59 Tidak Tuntas 

20 FA  59 Tidak Tuntas 

21 IF  55 Tidak Tuntas 

22 KA  70 Tuntas 

23 KW 50 Tidak Tuntas 

24 MK 55 Tidak Tuntas 

25 MR 45 Tidak Tuntas 

26 NV 40 Tidak Tuntas 

27 NLF 58 Tidak Tuntas 

28 RN  59 Tidak Tuntas 

29 RO  70 Tuntas 

30 RDN 57 Tidak Tuntas 

31 PW 46 Tidak Tuntas 

32 SY 58 Tidak Tuntas 

33 SD  44 Tidak Tuntas 

34 SN  75 Tuntas 

35 SNA 75 Tuntas 

36 TK  30 Tidak Tuntas 

37 TWW 78 Tuntas 

38 RHS 59 Tidak Tuntas 

39 AA 75 Tuntas 

40 RUC  59 Tidak Tuntas 

41 SNP 40 Tidak Tuntas 

Nilai Rata-rata Kelas 60,29 

Lampiran 36 



444 
 

 

 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 40 

Siswa Tuntas Belajar 12 

Siswa Tidak Tuntas Belajar 29 

Presentase Ketuntasan Belajar 

Klasikal 
70,73 % 

 

Guru Kelas VB 

 

        

 

(Mulyani Riayaningsih, A.Ma)      

NIP: 19560513 198304 2 002 
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Daftar Nilai Siklus I, II, III 

 

No. Nama 
Siklus 

I 
Ket. 

Siklus II Ket. Siklus III Ket. 

1 MDL 59 Tidak Tuntas 64 Tuntas 71 Tuntas 

2 TAR 72 Tuntas 74 Tuntas 77 Tuntas 

3 
ARS  

57 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 66 
Tuntas 

4 AAR 71 Tuntas 73 Tuntas 78 Tuntas 

5 AN 59 Tidak Tuntas 64  Tuntas 71  Tuntas 

6 AE  76   Tuntas 77   Tuntas 80   Tuntas 

7 
AM 

59 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 57 

Tidak 

Tuntas 

8 ARN 62 Tuntas 69 Tuntas 71 Tuntas 

9 APM 74 Tuntas 76 Tuntas 78 Tuntas 

10 
Ard 

59 Tidak Tuntas 56 

Tidak 

Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 

11 BAA 65 Tuntas 71 Tuntas 78 Tuntas 

12 CM  74  Tuntas 76  Tuntas 78  Tuntas 

13 
CT  

57 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 55 

Tidak 

Tuntas 

14 DFH 64 Tuntas 69 Tuntas 71 Tuntas 

15 DF   76 Tuntas 76 Tuntas 77 Tuntas 

16 DAN 65 Tuntas 66 Tuntas 69 Tuntas 

17 DA 64 Tuntas 69 Tuntas 71 Tuntas 

18 DAY 67 Tuntas 69 Tuntas 77 Tuntas 

19 EKF  62  Tuntas 68  Tuntas 71  Tuntas 

20 FA  65 Tuntas 71 Tuntas 69 Tuntas 

21 IF  65 Tuntas 69 Tuntas 71 Tuntas 

22 KA  72 Tuntas 76 Tuntas 77 Tuntas 

23 
KW 

57 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 77 
Tuntas 

24 
MK 

57 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 71 
Tuntas 

25 MR 62 Tuntas 69 Tuntas 69 Tuntas 

26 
NV 

55 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 57 

Tidak 

Tuntas 

27 
NLF 

59 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 57 

Tidak 

Tuntas 

28 RN  65 Tuntas 71 Tuntas 69 Tuntas 

29 RO  71 Tuntas 76 Tuntas 78 Tuntas 

30 RDN 64 Tuntas 69 Tuntas 71 Tuntas 

31 PW 62 Tuntas 66 Tuntas 71 Tuntas 

32 SY 64 Tuntas 68 Tuntas 71 Tuntas 

33 
SD  

55 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 74 
Tuntas 

34 SN  77 Tuntas 79 Tuntas 80 Tuntas 

35 SNA 76 Tuntas 79 Tuntas 77 Tuntas 
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36 
TK  

43 Tidak Tuntas 50 

Tidak 

Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 

37 TWW 79 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 

38 
RHS 

59 Tidak Tuntas 58 

Tidak 

Tuntas 55 

Tidak 

Tuntas 

39 AA 76 Tuntas 77 Tuntas 77 Tuntas 

40 RUC  62  Tuntas 69  Tuntas 71  Tuntas 

41 SNP 59 Tidak Tuntas 63 Tuntas 69 Tuntas 

Nilai Rata-rata 

Kelas 
64,53 

67,58 70,92  

Nilai Tertinggi 79 80 85 

Nilai Terendah 43 50 56 

Siswa Tuntas 

Belajar 
27 

30 34 

Siswa Tidak Tuntas 

Belajar 
14 

11 7 

Presentase 

Ketuntasan Belajar 

Klasikal 

65,85 % 

73,17 % 82,93 % 

 

Guru Kelas VB 

 

        

 

(Mulyani Riayaningsih, A.Ma)      

NIP: 19560513 198304 2 002 
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Hasil Belajar Siswa 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas VB SDN 

Sampangan 02 

Siklus I Pertemuan 1 

Kelas/ Semester  : VB/ 2 

Hari / tanggal     : Jumat/ 17 April 2015 

Catatlah keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya !  

 Kegiatan pembelajaran dimulai dengan salam, berdoa, dan presensi kehadiran 

siswa. Setelah itu, mengadakan apersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menunjukkan CD pembelajaran, 

menginformasikan bahwa materi pembelajaran pada hari itu akan dijelaskan 

melalui CD tersebut. Kemudian guru memutar CD pembelajaran tersebut 

menggunakan Laptop dan diproyeksikan. Setelah menjelaskan materi, guru 

memberikan tugas untuk diskusi kelompok. Pada saat diskusi berlangsung, siswa 

berdiskusi bersama kelompoknya masing- masing, namun beberapa siswa masih 

diam dan tidak berpendapat ketika diskusi. Selesai diskusi, guru memberikan 

permainan menjawab soal latihan. Siswa tampak antusias ketika guru menjelaskan 

permainan dengan menunjukkan kartu bernomor. Ketika pengumpulan kartu, 

siswa tampak tidak tertib. Ada kelompok yang tidak segera mengumpulkan kartu 

setelah waktu diskusi habis.  Suasana kelas menjadi meriah ketika siswa berteriak 

„ hore‟. Setelah permainan selesai, siswa menerima hadiah dari guru namun. 

Kegiatan belajar diakhiri dengan guru dan siswa membuat kesimpulan. Kemudian 

guru membrian soal evaluasi. 

Semarang, 17 April 2015 

Observer 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas VB SDN 

Sampangan 02 

Siklus I Pertemuan 2 

Kelas/ Semester  : VB/ 2 

Hari / tanggal     : Sabtu/ 18 April 2015 

Catatlah keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya !  

 Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan memberikan apersepsi, 

menjelaskan tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa. Guru menampilkan CD 

pembelajaran yang menjelaskan materi perkalian pecahan. CD yang ditampilkan 

menyajikan gambar dan suara yang jelas. Siswa tampak antusias megamati CD 

tersebut. Setelah menjelaskan materi, guru melakukan tanya jawab dengan hanya 

mengajukan pertanyaan yang langsung ditujukan ke semua siswa. Guru tidak 

memberikan kesempatan berfikir kepada siswa, dan langsung menjelaskan 

jawaban dari pertanyaan tersebut. Pada saat diskusi LKS, ada beberapa siswa yang 

belum mau mengerjakan bersama kelompok. Ketika guru permainan menjawab 

soal latihan, siswa tampak senang berteriak „hore‟. Guru memberikan hadiah 

kepada siswa, namun siswa tampak kurang semangat menerima hadiah dari guru. 

Pada kegiatan inti, guru mengajak siswa membuat kesimpulan dan memberikan 

evaluasi. 

Semarang, 18 April 2015 

Observer 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas VB SDN 

Sampangan 02 

Siklus II Pertemuan 1 

Kelas/ Semester  : VB/ 2 

Hari / tanggal     : Jumat/ 24 April 2015 

Petunjuk: 

Catatlah keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya !  

Guru membuka pelajaran dengan apersepi, meyampaikan tujuan pelajaran, dan 

memotivasi siswa. Guru mejelaskan materi menggunakan CD pembelajaran yang 

menarik. CD pembelajaran yang menampilkan materi ditampilkan dengan 

menarik sehingga siswa antusias memperhatikan tayangan CD tersebut. Setelah 

menjelaskan materi, guru melakukan tanya jawab mengenai CD pembelajaran. 

Siswa tampak menjawab dan antusias menyampaikan pendapat. Namun, siswa 

masih enggan untuk bertanya ketika guru  memberikan kesempatan. Saat diskusi 

LKS, siswa tampak mau bekerjakelompok. Setelah itu, guru memberikan 

permainan Course Review Horay. Guru menjelaskan aturan dan petunjuk 

permainan dengan jelas. Siswa tampak senang berteriak „hore‟. Siswa tampak 

semangat menerima hadiah dari guru karena mendapat skor tinggi dalam 

permainan. Pada kegiatan akhir, guru memberikan evaluasi kepada siswa. Siswa 

tampak tertib dan mandiri dalam mengerjakan soal evaluasi. 

Semarang, 24 April 2015 

Observer  
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas VB SDN 

Sampangan 02 

Siklus II Pertemuan 2 

Kelas/ Semester  : VB/ 2 

Hari / tanggal     : Senin/ 27 April 2015 

Petunjuk: 

Catatlah keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya !  

Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan salam, absensi, dan doa. Guru 

memberikan apersepsi kepada siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Setelah itu, guru menayangkan CD pembelajaran. Siswa tampak antusias 

mengamati CD yang ditampilkan. Setelah menjelaskan materi, guru melakukan 

tanya jawab tentang materi yang disampaikan dalam CD. Siswa tampak 

menanggapi pertanyaan guru, dan berani maju ke depan kelas menuliskan 

jawabannya. Namun, ketika guru memberikan kesempatan bertanya, hanya 

bebrapa siswa yang bertanya. Setelah itu,  guru membimbing diskusi. Pada saat 

diskusi LKS, siswa tampak berdiskusi dengan tertib, namun masih ada beberapa 

siswa yang belum menyampakan pendapat dalam kelompok.  Beberapa siswa 

masih tampak mengobrol sendiri dengan teman yang lain. Ketika akan melakukan 

permainan menjawab soal latihan, guru menunjukkan kartu bernomor dan 

menjelaskan penggunaannya dengan jelas. Ketika membacakan soal latihan, siswa 

tampak tenang memperhatikan guru. Setelah permainan selesai, siswa tampak 

senang karena menerima hadiah dari guru. 

Semarang, 27 April 2015 

Observer 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas VB SDN 

Sampangan 02 

Siklus III Pertemuan 1 

Kelas/ Semester  : VB/ 2 

Hari / tanggal     : Senin/ 4 Mei 2015 

Catatlah keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya !  

 Pembelajaran diawali dengan guru membukapelajaran dengan salam, absensi, 

dan doa. Guru kemudian memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan motivasi. Guru menayangkan CD pembelajaran tentang materi 

pembagian pecahan. Setelah menjelaskan materi, guru dan siswa melakukan tanya 

jawab. Siswa tampak aktif menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Beberapa 

siswa tampak semangat mau ke depan kelas untuk menyampaikan pendapat. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menyampaikan pendapat atau 

menanggapi pendapat siswa. Pada saat diskusi LKS, siswa tampak berdiskusi 

dengan tertib, namun masih ada beberapa siswa yang belum menyampakan 

pendapat dalam kelompok.  Ketika permainan menjawab soal latihan, guru 

menjelaskan aturan dan jalannya diskusi dengan jelas. Siswa tampak senang dan 

semangat berteriak „hore‟. Guru memberikan hadiah kepada siswa. Siswa tampak 

semangat menerima hadiah dari guru. 

Semarang, 1 Mei 2015 

Observer 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas VB SDN 

Sampangan 02 

Siklus III Pertemuan 2 

Kelas/ Semester  : VB/ 2 

Hari / tanggal     : Jumat/ 8 Mei 2015 

Catatlah keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya !  

 Kegiatan pembelajaran diawali dengan guru memberikan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi. Guru 

menjelaskan materi menggunakan CD pembelajaran yang menarik. CD 

pembelajaran menampilkan materi dengan menarik sehingga siswa antusias 

memperhatikan tayangan CD tersebut. Ketika kegiatan tanya jawab, siswa tampak 

aktif menjawab pertanyaan guru. Beberapa siswa masih tampak belum berani 

bertanya. Pada saat diskusi LKS, siswa tampak berdiskusi dengan tertib.  Siswa 

mampu bekerja dalam kelompok. Ketika permainan menjawab soal latihan, siswa 

tampak senang berteriak „hore‟dan kelas menjadi meriah. Guru memberikan 

hadiah kepada siswa. Siswa tampak senang menerima hadiah tersebut. Pada 

kegiatan penutup, guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa membuat 

kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

Semarang, 8 Mei 2015 

Observer 
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Foto Dokumentasi Penelitian 

 

Siklus I Pertemuan 1 
 

 
1. Guru menyampaikan 

informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai 

 
2. Guru menyajikan materi 

dengan bantuan CD 

pembelajaran 

 
3. Siswa dan guru melakukan 

tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru 

 
4. Guru membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok, 

setiap kelompok terdiri  dari 4-

5 siswa  

 
5. Siswa membuat kotak 

bernomor 

 
6. Guru membacakan soal 

latihan 

 

 
7. Siswa mendiskusikan soal 

latihan yang dibacakan guru  

 

 
8. Guru mengumpulkan kotak 

nomor berisi jawaban dari 

semua kelompok 

 
9. Guru dan siswa 

mendiskusikan jawaban dari 

soal latihan 

 
10. Guru mengumumkan 

kelompok yang menuliskan 

jawaban benar 

 
11. Guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok 

yang menjawab benar  

 
12. Kelompok yang menjawab 

benar berteriak „hore‟  
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13. Siswa dan guru menghitung 

skor masing- masing 

kelompok 

 
14. Guru mengumumkan 

kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 
15. Guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 

 

Siklus I Pertemuan 2 
 

 
1. Guru menyampaikan 

informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai 

 
2. Guru menyajikan materi 

dengan bantuan CD 

pembelajaran 

 
3. Siswa dan guru melakukan 

tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru 

 
4. Guru membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok, 

setiap kelompok terdiri  dari 4-

5 siswa  

 
5. Siswa membuat kotak 

bernomor 

 
6. Guru membacakan soal 

latihan 

 

 
7. Siswa mendiskusikan soal 

latihan yang dibacakan guru  

 

 
8. Guru mengumpulkan kotak 

nomor berisi jawaban dari 

semua kelompok 

 
9. Guru dan siswa 

mendiskusikan jawaban dari 

soal latihan 
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10. Guru mengumumkan 

kelompok yang menuliskan 

jawaban benar 

 
11. Guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok 

yang menjawab benar  

 

 
12. Kelompok yang menjawab 

benar berteriak „hore‟  

 

 
13. Siswa dan guru menghitung 

skor masing- masing 

kelompok 
 

 
14. Guru mengumumkan 

kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 
15. Guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 

 

Siklus II Pertemuan 1 
 

 
1. Guru menyampaikan 

informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai 

 
2. Guru menyajikan materi 

dengan bantuan CD 

pembelajaran 

 
3. Siswa dan guru melakukan 

tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru 

 
4. Guru membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok, 

setiap kelompok terdiri  dari 4-

5 siswa  

 
5. Siswa membuat kotak 

bernomor 

 
6. Guru membacakan soal 

latihan 
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7. Siswa mendiskusikan soal 

latihan yang dibacakan guru  

 

 
8. Guru mengumpulkan kotak 

nomor berisi jawaban dari 

semua kelompok 

 
9. Guru dan siswa 

mendiskusikan jawaban dari 

soal latihan 

 
10. Guru mengumumkan 

kelompok yang menuliskan 

jawaban benar 

 
11. Guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok 

yang menjawab benar  

 

 
12. Kelompok yang menjawab 

benar berteriak „hore‟  

 

 
13. Siswa dan guru menghitung 

skor masing- masing 

kelompok 
 

 
14. Guru mengumumkan 

kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 
15. Guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 

 

Siklus II Pertemuan 2 
 

 
1. Guru menyampaikan 

informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai 

 
2. Guru menyajikan materi 

dengan bantuan CD 

 
3. Siswa dan guru melakukan 

tanya jawab tentang materi 
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pembelajaran yang telah dijelaskan guru 

 
4. Guru membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok, 

setiap kelompok terdiri  dari 4-

5 siswa  

 
5. Siswa membuat kotak 

bernomor 

 
6. Guru membacakan soal 

latihan 

 

 
7. Siswa mendiskusikan soal 

latihan yang dibacakan guru  

 

 
8. Guru mengumpulkan kotak 

nomor berisi jawaban dari 

semua kelompok 

 
9. Guru dan siswa 

mendiskusikan jawaban dari 

soal latihan 

 
10. Guru mengumumkan 

kelompok yang menuliskan 

jawaban benar 

 
11. Guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok 

yang menjawab benar  

 

 
12. Kelompok yang menjawab 

benar berteriak „hore‟  

 

 
13. Siswa dan guru menghitung 

skor masing- masing 

kelompok 

 
14. Guru mengumumkan 

kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 
15. Guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 
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Siklus III Pertemuan 1 
 

 
1. Guru menyampaikan 

informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai 

 
2. Guru menyajikan materi 

dengan bantuan CD 

pembelajaran 

 
3. Siswa dan guru melakukan 

tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru 

 
4. Guru membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok, 

setiap kelompok terdiri  dari 4-

5 siswa  

 
5. Siswa membuat kotak 

bernomor 

 
6. Guru membacakan soal 

latihan 

 

 
7. Siswa mendiskusikan soal 

latihan yang dibacakan guru  

 

 
8. Guru mengumpulkan kotak 

nomor berisi jawaban dari 

semua kelompok 

 
9. Guru dan siswa 

mendiskusikan jawaban dari 

soal latihan 

 
10. Guru mengumumkan 

kelompok yang menuliskan 

 
11. Guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok 

 
12. Kelompok yang menjawab 

benar berteriak „hore‟  
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jawaban benar yang menjawab benar   

 
13. Siswa dan guru menghitung 

skor masing- masing 

kelompok 
 

 
14. Guru mengumumkan 

kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 
15. Guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 

 

 

Siklus III Pertemuan 2 
 

 
1. Guru menyampaikan 

informasi tentang kompetensi 

yang akan dicapai 

 
2. Guru menyajikan materi 

dengan bantuan CD 

pembelajaran 

 
3. Siswa dan guru melakukan 

tanya jawab tentang materi 

yang telah dijelaskan guru 

 
4. Guru membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok, 

setiap kelompok terdiri  dari 4-

5 siswa  

 
5. Siswa membuat kotak 

bernomor 

 
6. Guru membacakan soal 

latihan 
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7. Siswa mendiskusikan soal 

latihan yang dibacakan guru  

 

 
8. Guru mengumpulkan kotak 

nomor berisi jawaban dari 

semua kelompok 

 
9. Guru dan siswa 

mendiskusikan jawaban dari 

soal latihan 

 
10. Guru mengumumkan 

kelompok yang menuliskan 

jawaban benar 

 
11. Guru memberikan tanda (√) 

pada tabel skor kelompok 

yang menjawab benar  

 
12. Kelompok yang menjawab 

benar berteriak „hore‟  

 

 
13. Siswa dan guru menghitung 

skor masing- masing 

kelompok 
 

 
14. Guru mengumumkan 

kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 

 
15. Guru memberikan hadiah 

kepada kelompok yang 

memperoleh skor tertinggi 
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SURAT KETERANGAN 

NOMOR: 421.2 / 47 / 2015 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama   : Masidi,S.Pd.M.Pd 

NIP   : 19620508 198608 1 002 

jabatan  : Kepala SDN Sampangan 02 Semarang 

Unit  kerja  : UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur 

  Kota Semarang 

Menyatakan bahwa : 

Kelas   : V 

Mata pelajaran : Matematika 

KKM   : 60 

Merupakan benar kriteria ketuntasan minimal yang berlaku pada mata pelajaran 

Metamatika kelas V SDN Sampangan 02 Semarang tahun ajaran 2014/2015 semester 

genap. 

Demikian surat ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya. 

 

      Semarang, 16 Juni 2015 

 

 
 

 

 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 

SDN SAMPANGAN 02 SEMARANG 

JL. Menoreh Tengah X/9 Semarang Telp. (024) 8310032 
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SURAT KETERANGAN 

NOMOR: 421-2/ 47/ 2015 

Kepala Sekolah Dasar Negeri Sampangan 02 Semarang UPTD Pendidikan Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang menerangkan bahwa: 

Nama   : Ninik Mulyani 

NIM   : 1401411576 

Jurusan Prodi  : S1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  : Fakultas Ilmu Pendidikan 

Judul Penelitian  : Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay berbantuan CD Pembelajaran di kelas 

VB SDN Sampangan 02. 

 Benar- benar telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas mulai tanggal 17 

April 2015 sampai 9 Mei 2015. 

Demkian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

     Semarang, 16 Juni 2015 

 
 

 
 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 

SDN SAMPANGAN 02 SEMARANG 

JL. Menoreh Tengah X/9 Semarang Telp. (024) 8310032 
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