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ABSTRAK 

 

Asmi, Lindi Maria Eka. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Pada Siswa 

Kelas V SDN Sekaran 01 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Pitadjeng S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Nursiwi Nugraheni, 

S.Si., M.Pd. 

 

Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika di kelas V SDN 

Sekaran 01 Semarang antara lain belum memberi kesempatan kepada siswa untuk 

dikenali dan siswanya belum menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Hal ini 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, yaitu 64% dari jumlah siswa 

belum mencapai KKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti 

menggunakan model kooperatif Think Pair Share. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu apakah model kooperatif Think Pair Share dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN 

Sekaran 01 Semarang? Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Sekaran 01 Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebanyak dua siklus dengan 

masing-masing siklus dua kali pertemuan. Setiap siklusnya terdiri atas empat 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Sekaran 01 Semarang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan non tes. Teknik non tes terdiri 

atas observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada setiap pertemuan 

berturut-turut memperoleh jumlah skor 30 (baik); 38 (baik); 41 (sangat baik); dan 

46 (sangat baik). Aktivitas siswa memperoleh jumlah skor rata-rata 16,5 (cukup); 

21,4 (baik);  24,3 (baik); dan 26,8 (sangat baik). Hasil belajar siswa memperoleh 

rata-rata 62 dengan ketuntasan belajar klasikal 61,5%; 70,3 dengan ketuntasan 

belajar klasikal 71%; 73 dengan ketuntasan belajar klasikal 79%; dan 76 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 89%. 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah model kooperatif Think Pair 

Share dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V 

SDN Sekaran 01 Semarang. Saran penelitian ini adalah guru harus 

mengkondisikan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran, Think Pair Share 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal I tentang 

Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Aqib, 

2009:16). 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, 

dan kompetitif (BSNP, 2006:66). 

Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) bilangan; 2) geometri dan pengukuran,; 
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dan 3) pengolahan data. Adapun tujuan mata pelajaran matematika agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut : (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan  matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (BSNP, 2006:67).  

Pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran perlu 

mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembelajaran pada satuan 

pendidikan hendaknya dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan pedagogik serta psikologis peserta didik. Untuk 

mewujudkan pelaksanaan pembelajaran sesuai pernyataan di atas, setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana seperti: perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, dan  perlengkapan lain 
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yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. Menurut Heruman (2008:2) dalam mengembangkan kreativitas dan 

kompetensi siswa, guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif, 

efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam mengajarkan 

matematika guru harus memahami bahwa tidak semua siswa menyenangi mata 

pelajaran matematika dan kemampuan setiap siswa pun  berbeda-beda.  

Perbaikan kualitas pendidikan salah satunya diarahkan pada peningkatan 

kualitas pembelajaran. Tercapainya pendidikan yang bermutu membutuhkan 

upaya terus menerus untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan (Hamdani 

2011:295). Menurut Depdiknas (2004:7) kualitas pembelajaran adalah intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, peserta didik, kurikulum dan bahan belajar, 

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

belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Suatu pembelajaran 

dikatakan berkualitas jika guru dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Hal 

ini tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

hasil belajar; siswa mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja 

produktif; suasana kelas yang kondusif; materi yang diajarkan sesuai dengan 

kompetensi dan tujuan pembelajaran; serta media yang digunakan dapat 

menciptakan pengalaman belajar yang bermakna.  

Berdasarkan temuan yang diperoleh masih banyak permasalahan yang 

terjadi dalam proses pelaksanaan pembelajaran matematika di SD. Hal ini 

mengakibatkan hasil pembelajaran matematika di SD belum maksimal. 

Penyebabnya adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas hanya berdasarkan materi 
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buku pegagan; metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran belum 

bervariasi; penilaian tidak sesuai dengan KD atau indikator karena disusun tanpa 

kisi-kisi dan mengambil soal-soal dari buku; dan siswa kesulitan menggunakan 

alat peraga pembelajaran matematika (Depdiknas, 2007:17-18). 

Permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran matematika seperti di atas 

juga terjadi di kelas V SDN Sekaran 01. Berdasarkan observasi dan refleksi yang 

peneliti lakukan selama Praktik Pengalaman Lapangan dari tanggal 1 September 

2011 sampai 25 Oktober 2011, ditemukan beberapa permasalahan yang 

mengakibatkan pembelajaran matematika masih belum maksimal. Permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran matematika di kelas V SDN Sekaran 01 adalah 

guru dalam mengajar cenderung bersifat “teacher centered” yaitu guru menjadi 

pusat dalam kegiatan belajar mengajar sehingga hanya terjadi komunikasi satu 

arah, siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa masih sulit untuk 

berkelompok hal itu menyebabkan sikap individualisme yang tinggi. Siswa yang 

memiliki kemampuan berfikir rendah dalam mengerjakan soal cenderung ramai 

sendiri atau hanya diam. Mereka tidak mau berusaha untuk bisa mengerjakan 

dengan bertanya kepada teman sebangku atau teman yang duduk di depan dan di 

belakangnya. Untuk itu mereka perlu dilatih untuk berfikir secara individu 

maupun kelompok. Guru kurang memberi motivasi kepada siswa yang 

menyebabkan siswa tidak berani untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. 

Siswa lebih pasif, tidak mau mengungkapkan ide-ide ataupun penyelesaian atas 

soal-soal yang diberikan. Media dan sumber belajar yang digunakan masih 

terbatas, hal tersebut menyebabkan siswa kurang tertarik pada materi yang 
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dipelajari dan siswa pun cepat merasa jenuh. Permasalahan-permasalahan tersebut 

menyebabkan hasil belajar siswa kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

ulangan harian matematika di kelas V SDN Sekaran 01 yang menunjukkan bahwa 

siswa yang mendapatkan nilai dibawah standar kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan sekolah yaitu 65 adalah 25 dari 39 siswa. Dari hasil 

rata-rata ulangan harian dapat diperoleh nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 90. 

Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran tersebut maka 

perlu sekali proses pembelajaran untuk ditingkatkan kualitasnya, agar siswa aktif 

dalam pembelajaran matematika. Sehingga kualiatas pembelajaran matematika 

dapat meningkat. 

Untuk menyelesaikan masalah pembelajaran tersebut maka dilakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif 

sehingga keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Salah satu pemecahan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share, yaitu model pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa dengan cara berpikir individu dan belajar 

berkelompok. Peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara berkolaborasi 

dengan siswa yang berbeda latar belakangnya dan dapat meningkatkan sikap 

tolong menolong. 

Pembelajaran Kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam 



6 

 

mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang 

agresif dan tidak peduli pada orang lain (Isjoni, 2011:23). Menurut Slavin 

(2005:1-2) pembelajaran kooperatif yaitu siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil saling membantu belajar satu sama lainnya.  

Model pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif yaitu dengan jalan berpikir berbagi berpasangan yang 

dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling 

membantu. Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu 

yang terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan peserta didik secara individual, 

tahap ini disebut tahap think. Kemudian guru meminta peserta didik untuk 

berpasang-pasangan dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

berdiskusi, tahap ini disebut tahap pair. Diharapkan diskusi ini dapat 

memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkan masing-masing individu. 

Setelah itu, hasil diskusi di tiap-tiap pasangan dibicarakan dengan pasangan 

seluruh kelas, tahap ini disebut share. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya 

jawab yang mendorong peserta didik dapat menemukan struktur dari pengetahuan 

yang dipelajarinya (Trianto, 2011:61). Keunggulannya dari Think Pair Share 

adalah untuk optimalisasi partisipasi siswa, yaitu memberi kesempatan delapan 

kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi 

mereka kepada orang lain (Isjoni, 2011:67).  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa. Dengan penelitian ini diharapkan guru lebih menguasai 
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keterampilan guru dalam mengajar dan menguasai model pembelajaran yang 

inovatif. Sedangkan manfaat untuk siswa adalah siswa bisa lebih aktif berperan 

dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan siswa dalam memecahkan masalah 

meningkat dengan daya berfikir siswa secara individu maupun kelompok. 

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair 

Share Pada Siswa Kelas V SDN Sekaran 01 Semarang”. 

1.2  RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian secara umum sebagai berikut : Bagaimanakah cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Sekaran 01? 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

1) Apakah dengan menggunakan model kooperatif Think Pair Share dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam memilih dan menyajikan materi, 

memilih dan menggunakan media, serta menciptakan iklim pembelajaran 

yang kondusif pada pembelajaran matematika di kelas V SDN Sekaran 01?  

2) Apakah  dengan menggunakan model kooperatif Think Pair Share dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika di kelas V 

SDN Sekaran 01? 
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3) Apakah model kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 

belajar pada pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Sekaran 

01? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut, untuk memecahkan masalah kelas V SDN 

Sekaran 01 khususnya mata pelajaran matematika, maka dapat diambil solusi 

untuk pemecahan masalah melalui penerapan model kooperatif Think Pair Share. 

Berikut langkah-langkah model pembelajaran Think Pair Share adalah. 

 Langkah 1 : Berpikir (Thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan 

pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir 

sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan bahwa berbicara 

atau mengerjakan bukan bagian berpikir. 

Langkah 2 : Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan 

apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat 

menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan 

gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru 

memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. 

Langkah 3 : Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi 

dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk 
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berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar 

sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri atas tujuan 

umum dan tujuan khusus. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tujuan umum dan 

tujuan khusus dalam penelitian. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas V SDN Sekaran 01. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan keterampilan guru yang meliputi memilih dan menyajikan 

materi, memilih dan menggunakan media, serta menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas V SDN Sekaran 01. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas V SDN Sekaran 01. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran Think Pair Share pada siswa kelas V SDN Sekaran 01. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai terdiri atas manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Jika penelitian tindakan kelas ini terbukti bahwa dengan menggunakan 

model Think Pair Share dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

pada siswa kelas V SDN Sekaran 01 Semarang, maka hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi yang baik pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Melalui penerapan model Think Pair Sharedapat memperoleh pengalaman 

belajar yang baru dan bervariasi sehingga keaktifan siswa dan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran meningkat. Serta siswa dapat lebih termotivasi untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran matematika yang pada akhirnya hasil belajar 

siswa meningkat.  

1.4.2.2 Bagi Guru 

Melalui penerapan model Think Pair Share, dapat memberikan pengetahuan 

dan pengalaman baru tentang model pembelajaran yang inovatif. Guru menjadi 

lebih berkompeten dalam memilih dan menyajikan materi, memilih dan 

menggunakan media, serta menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dalam 

pembelajaran matematika 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Melalui penerapan model Think Pair Share dapat memberikan sumbangan 

yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran khususnya 

matematika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan (Anni, 2007:2). Menurut 

pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar ialah 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).  

Belajar menurut Crow & Crow (dalam Hamdani, 2011:21) adalah upaya 

pemerolehan kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Gage & Berliner 

dalam Hamdani (2011:21) belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang 

muncul karena pengalaman. Sedangkan menurut Hamdani (2011:21) belajar 

merupakan belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan sebagainya.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan perilaku yang dilakukan manusia melalui pengalaman dan 

berbagai aktivitas dengan lingkungannya.  

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

mengajarkan kepada siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber 

belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Trianto, 

2011:17). Menurut aliran behavioristik, pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus, sedangkan aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan 

memahami sesuatu yang sedang dipelajari, adapun aliran humanistik 

mendeskripsikan pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (Hamdani, 2010:23).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa untuk memperoleh 

informasi dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Etzioni, kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga 

keefektifan yang dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasaran, pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa peningkatan 
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pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran (Hamdani, 2010:194). Kualitas pembelajaran menurut Uno 

(2008:153) adalah mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang baik 

pula.  

Dalam Depdiknas (2004:7), kualitas pembelajaran adalah intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, peserta didik, kurikulum dan bahan belajar, 

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

belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler.  

Dari paparan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang 

dilakukan antara guru dan siswa untuk menuju ke arah yang lebih baik sesuai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Indikator kualitas pembelajaran berdasarkan Depdiknas (2004:7) adalah 

sebagai berikut: 

a. Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut: 

1) Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan 

profesi pendidik. 

2) Menguasai disiplin ilmu serta mampu memilih, menata, mengemas, dan 

mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa. 

3) Memahami karakteristik siswa dan latar belakang siswa. 
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4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang tercermin dalam kegiatan 

merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi dan memanfaatkan 

hasil evaluasi pembelajaran untuk membentuk kompetensi siswa yang 

dikehendaki.  

5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan 

untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembang-mutakhirkan 

kemampuannya secara mandiri. 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar. 

2) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya. 

3) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya. 

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

secara bermakna. 

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

produktif. 

6) Mampu menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bidang 

studinya. 

7) Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah 

sesuai bidang studinya. 

8) Mampu memahami karakteristik, cara belajar, bekal ajar awal, dan latar 

belakang sosial kultural peserta didik usia sekolah. 
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9) Mampu menguasai prinsip, rancangan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran yang mencerdaskan, mendidik, dan membudayakan. 

c. Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: 

1) Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. 

2) Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia. 

3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

4) Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

semaksimal mungkin. 

5) Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

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

pedagogis, dan praktis. 

d. Iklim pembelajaran mencakup sebagai berikut: 

1) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna 

bagi pembentukan profesionalitas kependidikan. 

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

guru. 

e. Media pembelajaran yang berkualitas tampak dari: 

1) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 
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2) Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan 

siswa. 

3) Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

4) Melalui media pembelajaran mampu mengubah suasana belajar dari 

siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya. 

f. Sistem pembelajaran berkualitas jika: 

1) Sistem pembelajaran dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, 

memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya, responsif terhadap 

berbagai tantangan secara internal maupun eksternal. 

2) Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis 

dan rencana operasional sitem lembaga. 

3) Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi 

sistem lembaga yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan 

inovatif dari semua sivitas akademik melalui berbagai aktivitas 

pengembangan. 

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kualitas 

pembelajaran adalah 1) pendidik atau guru; 2) perilaku dan dampak belajar siswa; 

3) iklim belajar; 4) materi pembelajaran; 5) kualitas media pembelajaran; 6) 

sistem pembelajaran. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2009:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Gagne dalam 

Sudjana (2009:22) membagi lima kategori hasil belajar, yakni : (1) informasi 
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verbal, (2) keterampilan intelektual, (3) strategi kognitif, (4) sikap, dan (5) 

keterampilan motoris. Hasil belajar adalah prestasi belajar peserta didik secara 

keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan 

perilaku yang bersangkutan (Mulyasa, 2009:212). 

Menurut Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2009:86), menyatakan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yang meliputi ranah kognitif 

(cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik 

(psychomotoric domain). 

2.1.4.1 Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Anderson dan Krathwohl (2010:100-

102) mengemukakan enam kategori proses kognitif, antara lain: 

a) Mengingat 

Mengingat berarti mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. 

Dalam kategori mengingat yang dapat dilakukan oleh siswa adalah mengenali 

dan mengingat kembali. 

b) Memahami 

Dalam kategori ini siswa mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran 

termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambarkan oleh guru. Proses 

kognitif dalam kategori ini memahami yaitu menafsirkan, mencontohkan, 

mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan dan 

menjelaskan. 
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c) Mengaplikasikan 

Mengaplikasi yaitu siswa dapat menerapkan atau menggunakan suatu 

prosedur dalam keadaan tertentu. Proses kognitif yang dilakukan oleh siswa 

antara lain mengeksekusi dan mengimplementasikan. 

d) Menganalisis 

Menganalisis adalah memecah-mecah materi jadi bagian-bagian penyusunnya 

dan menentukan hubungan-hubungan antarbagian dan hubungan antara 

bagian-bagian tersebut serta keseluruhan struktur atau tujuan. Proses kognitif 

dalam kategori analisis yaitu membedakan, mengorganisasi, dan 

mengatribusikan. 

e) Mengevaluasi 

Mengevaluasi yaitu siswa mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan 

standar. Kategori evaluasi mencakup memeriksa dan mengkritik. 

f) Mencipta  

Mencipta merupakan bagaimana siswa memadukan bagian-bagian untuk 

membentuk sesuatu yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk 

yang orisinal. Dalam kategori mencipta proses kognitif yang dilakukan oleh 

siswa antara lain merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. 

Dari uraian tersebut, proses kognitif menggambarkan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran yang bermakna. 
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2.1.4.2 Ranah afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Menurut Uno (2009:37) mengungkapkan tingkatan afeksi dari yang paling 

sederhana sampai yang kompleks antara lain. 

a) Kemauan menerima 

b) Kemauan menanggapi 

c) Berkeyakinan 

d) Penerapan karya 

e) Ketekunan dan ketelitian 

Menurut Poerwanti (2008:1.24-1.25) jenjang kemampuan ranah afektif yaitu. 

a) Menerima (receiving)  

Diharapkan siswa peka terhadap rangsangan tertentu. Kata-kata operasional 

yang digunakan adalah menanyakan, memilih, mendiskripsikan, memberikan, 

mengikuti dan menyebutkan. 

b) Menjawab (responding) 

Siswa tidak hanya peka tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara, dimana 

siswa berkemampuan untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa 

disuruh. Kata-kata operasional yang digunakan adalah menjawab, melakukan, 

membaca, membantu, melaporkan, mendiskusikan dan menceritakan. 

c) Menilai (valuing) 

Diharapkan siswa dapat menilai suatu obyek, fenomena atau tingkah laku 

tertentu dengan konsisten. Kata-kata operasional yang digunakan adalah 
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menerangkan, membentuk, mengusulkan, melengkapi, memilih, mengambil 

bagian, dan mengikuti. 

d) Organisasi (organization) 

Berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan 

masalah, dan membentuk suatu sistem nilai. Kata-kata operasional yang 

digunakan adalah menggabungkan, membandingkan, mengubah, mengatur, 

mempertahankan, menggeneralisasikan, dan memodifikasi. 

Dari uraian tersebut, ranah afektif berkaitan erat dengan sikap dan perilaku 

siswa dalam proses pembelajaran. 

2.1.4.3 Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan saraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. Menurut 

Uno (2009:38) tingkatan perilaku siswa mulai yang sederhana sampai yang 

kompleks yaitu. 

a) Persepsi 

b) Kesiapan melakukan suatu kegiatan 

c) Mekanisme 

d) Respons terbimbing 

e) Kemahiran 

f) Adaptasi 

g) Originasi 
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Menurut Poerwanti (2008:1.25) kata kerja operasional ranah 

psikomotorik adalah. 

a) Muscular or motor skill 

Kata kerja operasional yang digunakan yaitu menunjukkan hasil, 

mempertontonkan gerak, melompat, menggerakkan dan menampilkan. 

b) Manipulations of materials or objects 

Kata kerja operasional yang digunakan yaitu menyusun, membersihkan, 

mereparasi, menggeser, memindahkan dan membentuk. 

c) Neuromuscular coordination 

Kata kerja operasional yang digunakan yaitu menghubungkan, mengamati 

menerapkan, memadukan, menggandeng, memotong, memasang, menarik, 

dan menggunakan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang didapat siswa setelah siswa melakukan aktivitas belajar. Hasil 

belajar meliputi 3 ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada ranah kognitif 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa. 

2.1.5 Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar adalah karakteristik umum dari seseorang 

yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan 

melalui tindakan, pada dasarnya berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar 

dan khusus yang harus dimiliki seorang guru sebagai modal awal untuk 
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melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional 

(Rusman, 2011:80).  

Jadi, keterampilan guru adalah kemampuan guru dalam bentuk perilaku 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal serta dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Indikator keterampilan guru menurut Rusman (2011:80): 

1. Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skill) 

Kegiatan membuka pelajaran (set induction) adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi 

bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar (Rusman, 2011:80). Komponen membuka pelajaran 

menurut Usman dalam Rusman (2011:81) adalah sebagai berikut: 

a) Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. 

b) Menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan 

rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan memerhatikan 

minat atau interes siswa. 

c) Memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan 

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

akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan 

mengajukan beberapa pertanyaan. 
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d) Memberikan apersepsi (memberikan kaitan antara materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari), sehingga materi yang dipelajari 

merupakan kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. 

Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 dalam Rusman (2011:81) 

menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam kegiatan pendahuluan adalah : 

a) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

b) Melakukan apersepsi. 

c) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau komponen dasar yang akan dicapai. 

d) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

dengan silabus dan RPP. 

2. Keterampilan Bertanya (Questioning Skill) 

Menurut John I Bolla dalam Rusman (2011:82) dalam proses 

pembelajaran setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang 

menuntut respons siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir; artinya pertanyaan dapat berupa kalimat 

tanya atau dalam bentuk suruhan, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran secara aktif. Prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya yang 

harus diperhatikan guru antara lain (Rusman, 2011:83): 

a) Berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa di kelas. 

b) Berikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. 

c) Berikan kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih dahulu. 
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d) Tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk 

berpikir. 

e) Berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. 

3. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skill) 

Reinforcement berarti respons terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut, tindakan 

tersebut dimaksudkan untuk memberikan ganjaran atau membesarkan hati siswa 

agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran (Rusman, 

2011:84).  

Menurut Rusman (2011:84) tujuan dari pemberian penguatan adalah untuk: 

a) Meningkatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran. 

b) Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. 

c) Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang 

produktif. 

d) Menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. 

e) Membiasakan kelas kondusif penuh dengan penghargaan dan penguatan. 

4. Keterampilan Mengadakan Variasi (Variasi Skill) 

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton, dengan 

mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih 

bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran (Rusman, 
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2011:85). Menurut Rusman (2011:86) ada tiga prinsip penggunaan keterampilan 

mengadakan variasi (variation skill) yang perlu diperhatikan guru, yaitu : 

a) Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b) Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga 

tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan 

pembelajaran. 

c) Direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

5. Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skill) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan akibat (Rusman, 

2011:86). Menurut Rusman (2011:87) tujuan pemberian penjelasan dalam 

pembelajaran adalah: 

a) Membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum, dalil, fakta, dan 

prinsip secara objektif dan bernalar. 

b) Melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau 

pertanyaan. 

c) Mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dengan 

untuk mengatasi kesalahpahaman siswa. 

d) Membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan 

menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah. 
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Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan menurut Rusman (2011:88) 

adalah sebagai berikut: 

a) Keterkaitan dengan tujuan. 

b) Relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa. 

c) Kebermaknaan. 

d) Dinamis. 

e) Penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan 

penutup. 

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok (Rusman, 2011:89). Menurut Rusman (2011:89) 

komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi kelompok, yaitu : 

a) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. 

b) Memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam 

memimpin diskusi. 

c) Menganalisis pandangan siswa. 

d) Meningkatkan urun pendapat siswa. 

e) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 

f) Menutup diskusi. 

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

dalam diskusi, serta membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi. 
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7. Keterampilan Mengelola Kelas  

Menurut Usman dalam Rusman (2011:90) pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, 

seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, 

memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas 

atau penetapan norma kelompok yang produktif. Komponen-komponen dalam 

mengelola kelas menurut Rusman (2011:90) adalah sebagai berikut : 

a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, 

memberikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk yang jelas, menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, 

memberikan penguatan (reinforcement). 

b) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, yaitu  berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa 

yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan 

remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan  

Menurut Rusman (2011:91) hakikat pembelajaran perseorangan adalah: 

a) Terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga siswa 

dengan siswa. 

b) Siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing. 

c) Siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. 
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d) Siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan 

pembelajaran perseorangan menurut Rusman (2011:91) adalah: 

a) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

b) Keterampilan mengorganisasi. 

c) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 

d) Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan. 

9. Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skill) 

Menurut Rusman (2011:92) menutup pelajaran (closure) adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah 

dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Menurut Usman dalam Rusman 

(2011:92) komponen menutup pelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b) Melakukan evaluasi. 

2.1.6 Aktivitas Siswa 

Sardiman (2011:95) berpendapat bahwa aktivitas diperlukan dalam belajar 

sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah 

laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itu 

sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar.  
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Menurut Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2010:172) disebutkan macam 

aktivitas siswa menurut Paul D. Dierich terbagi menjadi 8 kelompok, yaitu:  

a) Kegiatan visual seperti membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

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

bermain.  

b) Kegiatan lisan (oral) seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c) Kegiatan mendengarkan seperti mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio.  

d) Kegiatan menulis seperti menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan test, dan 

mengisi angket.  

e) Kegiatan menggambar seperti menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram peta, dan pola.  

f) Kegiatan metrik seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun.  

g) Kegiatan mental seperti merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan.  
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h) Kegiatan emosional seperti minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-

lain.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah segala 

kegiatan yang meliputi aktivitas fisik dan psikis yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran.  

2.1.7 Pembelajaran Matematika di SD 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit.  

Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta kemampuan bekerjasama (BSNP, 2006:66). 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari.  

Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian kompetensi adalah 

penggunaan strategi pembelajaran matematika, yang sesuai dengan (1) topik yang 

sedang dibicarakan; (2) tingkat perkembangan intelektual peserta didik, (3) 

prinsip dan teori belajar; (4) keterlibatan aktif peserta didik; (5) keterkaitan 
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dengan kehidupan peserta didik sehari-hari; dan (6) pengembangan dan 

pemahaman penalaran matematis (Muhsetyo 2008:1.26). 

Menurut standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

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, 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. 

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

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e) 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. 
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Menurut BSNP (2006:67) ruang lingkup mata pelajaran Matematika pada 

satuan pendidikan SD/MI meliputi : 

1) Bilangan 

2) Geometri dan pengukuran 

3) Pengolahan data 

2.1.8 Materi Pembelajaran 

2.1.8.1 Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

Kelipatan yaitu melipatkan suatu bilangan dengan cara mengalikan 

bilangan tersebut dengan bilangan cacah. Contoh : 

- Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, . . . 

- Kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, . . . 

Kelipatan persekutuan merupakan bilangan-bilangan kelipatan yang sama 

pada dua bilangan atau lebih. Contoh : 

- Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, . . . 

- Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, . . . 

Bilangan-bilangan kelipatan yang sama pada bilangan kelipatan 3 dan 

kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, . . .Jadi bilangan 6, 12, 18, 24, 30, . . . disebut 

bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. 

 Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) merupakan  persekutuan (kumpulan) 

bilangan yang sama dan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua buah bilangan 

atau lebih. Contoh:  

- Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, . . . 

- Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, . . . 
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Kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20, 40, . . . 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 5 adalah 20. 

Ada beberapa cara dalam menghitung kelipatan persekutuan terkecil (KPK) yaitu: 

1) Menentukan KPK suatu bilangan dengan kelipatan bilangan 

Langkah-langkah menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dengan 

menggunakan kelipatan bilangan adalah sebagai berikut. 

a) Tentukan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. 

b) Tentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan. 

c) Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) merupakan kelipatan persekutuan 

kedua bilangan yang nilainya terkecil. 

Contoh : 

Berapakah KPK dari bilangan 5 dan 7? 

Jawab 

Kelipatan 5 adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35 , 40 , 45, 50, 55, 60, 65, 70, … 

Kelipatan 7 adalah 14, 28, 35 , 42 , 49, 56, 63, 70 , … 

Kelipatan persekutuan dari 5 dan 7 adalah 35, 70, . . . 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 7 adalah 35. 

2) Menentukan KPK suatu bilangan dengan faktorisasi bilangan 

Langkah-langkah menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dengan 

menggunakan algoritma adalah sebagai berikut: 

a) Bagi kedua bilangan dengan bilangan prima terkecil. 

b) Cari semua faktornya dan kalikan. 
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Contoh : 

Carilah KPK dari 8 dan 12! 

Jawab 

 

2 

2 

2 

3 

8 12 

4 6 

2 3 

1 - 

- 1 

KPK = 2 x 2 x 2 x 3  

         = 24 

Langkah-langkah menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

dengan menggunakan pohon faktor adalah sebagai berikut: 

Contoh: 

Tentukan KPK dari 4 dan 6! 

Jawab 

      4              6 

 

 

 

4 = 2 x 2 

6 = 2 x 3 

KPK = 2 x 2 x3 = 12 

 

3 2 2 2 
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Contoh Soal :  

1. Pak Joko bertugas ronda setiap 4 hari sekali. Pak Andi setiap 6 hari sekali. 

Berapa hari lagi Pak Joko dan Pak Andi akan tugas ronda bersama-sama 

lagi? 

Penyelesaian  

Diketahui  : Pak Joko 4 hari sekali 

    Pak Andi 6 hari sekali 

Ditanya  : Berapa hari lagi Pak Joko dan Pak Andi akan tugas ronda 

bersama-sama lagi? 

Jawab  : kelipatan 4 = 4, 8, 12, 16, 20, . . . 

   Kelipatan 6 = 6, 12, 18, 24, 32, . . . 

    KPK = 12 

   Jadi Pak Joko dan Pak Andi tugas ronda bersama-sama 12 hari  

lagi. 

2. Pada tanggal 1 Juli 2013, Bu Ani dan Bu Nanik belanja bersamaan di 

sebuah pasar swalayan. Bu Wati belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan 

Bu Nanik juga belanja setiap 6 hari sekali. Pada tanggal berapa Bu Wati 

dan Bu Nanik akan bersamaan belanja di pasar swalayan tersebut? 

Penyelesaian  

Diketahui  : belanja bersama tanggal 1 Juli 2013 

    Bu Wati 12 hari lagi 

    Bu Nanik 6 hari lagi 
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Ditanya  :  Pada tanggal berapa Bu Wati dan Bu Nanik akan bersamaan 

belanja di pasar swalayan tersebut? 

Jawab  : kelipatan 12 = 12, 24, 36, . . . 

   Kelipatan 6 = 6, 12, 18, . . . 

   KPK = 12 

   Tanggal 1 + 12 = 13 

   Jadi bu Wati dan bu Nanik belanja bersama pada tanggal 13 Juli 

2013.  

 

2.1.8.2 Faktor Perseketuan Terbesar (FPB) 

Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan-bilangan yang 

dicari faktornya, misal 3 dan 5 adalah faktor dari 15.  

Contoh : 

Faktor dari 20 adalah 

1 2 4 

 20 10 5 

Jadi 1, 2, 4, 5, 10, 20 adalah faktor dari 20. 

Faktor persekutuan adalah bilangan-bilangan faktor yang sama pada dua 

bilangan atau lebih. Contoh : 

 Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6 

 Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 

 Faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah 1, 2, 3, 6. 

Faktor persekutuan terbesar (FPB) merupakan bilangan terbesar pada 

faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih.  
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Contoh: berapa FPB dari 4 dan 8? 

Jawab :  

Faktor dari 4 adalah 1, 2, 4 

Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8 

Faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, 4. 

Faktor persekutuan terkecil dari 4 dan 8 adalah 4.      

Contol Soal :  

Suatu Yayasan Sosial akan membagikan beras dan gula kepada keluarga pra 

sejahtera, beras yang dibagikan adalah 30 kg dan gula yang dibagikan 24 kg. 

a) Berapa banyak keluarga yang pra sejahtera agar menerima jumlah yang 

sama? 

b) Berapa yang diterima masing-masing untuk mendapatkan beras dan gula? 

Penyelesaian 

Diketahui  : beras 30 kg dan gula 24 kg 

Ditanya  : a) Berapa banyak keluarga yang pra sejahtera agar menerima 

jumlah yang sama? 

b) Berapa yang diterima masing-masing untuk mendapatkan 

beras dan gula? 

Jawab   : 30 = 2 x 3 x 5 

   24 = 2 x 2 x 2 x 3 = 2
3
 x 3 

  FPB = 2 x 3 = 6 

a) Jadi ada 6 keluarga yang menerima beras dan gula. 

b) Beras = 30 : 6 = 5      , Gula = 24 : 6 = 4 
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2.1.9 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam 

mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang 

agresif dan tidak peduli pada orang lain (Isjoni, 2011:23). Tujuan pembelajaran 

kooperatif adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa 

dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya (Trianto, 2011:42). 

Menurut Hamdani (2010:31) ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut : 

1) Setiap anggota memiliki peran. 

2) Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. 

3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya. 

4) Guru menbantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal 

kelompok. 

5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Jadi pembelajaran kooperatif adalah serangkaian kegiatan siswa dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
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2.1.10 Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran Think Pair Share adalah merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Model pembelajaran Think Pair Share pertama kali dikembangkan oleh 

Frang Lyman dan koleganya di Universitas Maryland, menyatakan bahwa Think 

Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana 

pola diskusi kelas (Trianto, 2011:61). Model pembelajaran Think Pair Share 

memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang 

lain, dan keunggulannya yaitu optimalisasi partisipasi siswa, yaitu memberi 

kesempatan delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan 

menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain (Isjoni, 2011:67).  

Menurut Trianto (2011:61), langkah-langkah model pembelajaran Think 

Pair Share (TPS), yaitu sebagai berikut : 

1. Langkah 1 : Berpikir (Thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan 

pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk 

berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan 

bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir. 

2. Langkah 2 : Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan 

apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan 

dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau 

menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. 
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Secara normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk 

berpasangan. 

3. Langkah 3 : Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi 

dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif 

untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan 

sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk 

melaporkan. 

Jadi, model pembelajaran Think-Pair-Share adalah salah satu model 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan 

partisipasi kepada orang lain, mengemukakan pendapat, mendengarkan ide dari 

siswa lain, kemudian berbagi jawaban dengan siswa dalam kelas. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang dilakukan oleh Septriana, Nina (2009.2(1).47-50) yang 

berjudul Penerapan Think Pair Share (TPS) Dalam Pembelajaran Kooperatif 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Geografi. Hasil analisis secara deskriptif 

diperoleh bahwa pada siklus I persentase keberhasilan tindakannya tergolong 

sedang. Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan kualitas 

pembelajarannya tergolong baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui 

model Think Pair Share dapat meningkatkan prestasi belajar Geografi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winayah, dkk (2013. 1-10) yang berjudul 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dengan 

Metode Praktikum Dalam Pembelajaran IPA Fisika Kelas VIII B SMPN 7 Jember 
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Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil observasi dalam penelitian ini berupa data 

aktivitas klasikal peningkata aktivitas siswa pada pra siklus sampai siklus 2 

peningkatan pada siklus 1 sebesar 20,51%, dari siklus 1 sampai siklus 2 sebesar 

5,13%, melakukan percobaan pada pra siklus belum ada sehingga mengalami 

peningkatan pada siklus 1 sebesar 72,51%, dari siklus 1 sampai siklus 2 sebesar 

5,84%, melakukan pengamatan data percobaan pada pra siklus belum ada 

sehingga mengalami peningkatan pada siklus 1 sebesar 73,07%, dari siklus 1 

sampai siklus 2 sebesar 5,13%, menuliskan hasil percobaaan pada pra siklus 

belum ada sehingga mengalami peningkatan pada siklus 1 sebesar 75,64%, dari 

siklus 1 sampai siklus 2 sebesar 10,25%. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa Kelas VIII B SMPN 7 Jember dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share mengalami peningkatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Surayya, dkk (2014.4(1).1-11) yang 

berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar 

IPA Ditinjau Dari Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

mengikuti model pembelajaran TPS dengan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional (MPK) (F=187,110; p<0,05); (2) tidak terdapat 

pengaruh interaksi antara model pembelajaran TPS dan KBK terhadap hasil 

belajar (F=3,238; p>0,05). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

direkomendasikan bahwa model pembelajaran TPS dapat digunakan sebagai 

alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 



42 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, Widya Febrian (2012.X(2).43-63) 

yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair 

Share Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil observasi yang 

diperoleh dari indikator membaca materi, mengajukan pertanyaan kepada guru 

atau teman, mengemukakan pendapat atau gagasan saat diskusi kelompok atau 

presentasi kelompok, menanggapi pendapat orang lain, memperhatikan atau 

mendengarkan penjelasan materi dari guru dan teman lain, membuat catatan, 

melakukan diskusi dalam kelompok, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh 

guru, dan kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok menunjukkan 

bahwa telah terjadi peningkatan skor rata-rata aktivitas belajar Akuntansi yakni 

65,32% pada siklus I menjadi 88,55% pada siklus II. Peningkatan aktivitas belajar 

Akuntansi juga terlihat dari skor rata-rata angket yang menujukkan angka sebesar 

75,42% pada siklus I, dan meningkat menjadi 91,75% pada siklus II. Hasil 

wawancara untuk aktivitas belajar Akuntasi menunjukkan bahwa selama 

pembelajaran berlangsung, seluruh indikator menunjukkan skor di atas 75%. 

Respons siswa terhadap pembelajaran Think Pair Share adalah positif. Hal ini 

terbukti dari hasil penelitian yang diperoleh dari angket dengan menggunakan 

empat indikator respons yakni ketertarikan, manfaat, kendala, serta harapan dan 

saran untuk model pembelajaran Think Pair Share menunjukkan skor rata-rata 

76,43%. Hasil wawancara dari seluruh indikator respons siswa terhadap model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share menunjukkan skor di atas 90%. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

aktivitas belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Wonosari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartati, Sari (2010, 268-275) dengan judul 

Perbedaan Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dan 

Numbered Head Together Terhadap Prestasi Belajar Biologi Peserta Didik Kelas 

8 Semester 1 Di SMP Negeri 12 Kota Magelang. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa: terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan NHT 

terhadap prestasi belajar pada materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia, 

dengan rerata nilai TPS 71,6 lebih tinggi dibanding NHT 67,3. Dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar Peserta Didik Kelas 8 Semester 1 Di SMP Negeri 12 Kota 

Magelang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

mengalami peningkatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Patrianto, Utama (2012.1-9) yang berjudul 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Untuk 

Memahamkan Materi Logaritma Kelas X SMKN 5 Malang. Data diperoleh dari 

hasil pengerjaan latihan soal pada lembar kegiatan siswa, tes akhir, observasi dan 

catatan lapangan. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan 

ketuntasan belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 46,4 %. Dari hasil 

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share untuk memahamkan materi logaritma dapat meningkatkan 

ketuntasan belajar siswa kelas X SMKN 5 Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Husna, dkk (2013.1(2).81-92) yang berjudul 

Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Komunikasi Matematis Siswa 
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Sekolah Menengah Pertama Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-

Pair-Share (TPS). Berdasarkan data dan hasil tes statistik dengan menggunakan 

Window 16 dan Microsoft Excel 2007 dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis siswa. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model Think Pair Share dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibe, Ngozi Helen (2009.20(1/2).25-31) yang 

berjudul Metacognitive Strategies on Classroom Participation and Student 

Achievement in Senior Secondary School Science Classrooms. Results revealed 

that the Metacognitive strategies were most effective in enhancing academic 

achievement followed by the TPS. The researcher recommends that Metacognitive 

strategies and questions be infused in the classroom so as to help students learn 

material more efficiently, retain information longer and generalize skills. Hasil 

mengungkapkan bahwa strategi metakognitif yang paling efektif dalam 

meningkatkan prestasi akademik yang diikuti oleh TPS. Peneliti 

merekomendasikan bahwa strategi metakognitif dan pertanyaan diresapi di dalam 

kelas sehingga untuk membantu siswa mempelajari materi yang lebih efisien, 

menyimpan informasi lebih lama dan generalisasi keterampilan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siburian, Asih Tiur (2013.3(3).30-43) yang 

berjudul Improving Students’ Achievement On Writing Descriptive Text Through 

Think Pair Share. In the first test, the students get the mean of mark 66,4375. It 

dramatically increases on the second test, which gets 78,125. Additionally, on the 



45 

 

third test the mean of students’ mark reaches a pick on 87,5625. Observation 

result showed that the students gave their good attitudes and responses during 

teaching and learning process by applying the application of TPS (Think Pair 

Share) method. Questionnaire and interview report showed that students agree 

that the application of TPS (Think Pair Share) method had helped them in writing 

descriptive text. It can be conclude that the students’ achievement is improved 

when they are taught by TPS Method. Pada tes pertama, para siswa mendapatkan 

rata-rata mark 66,4375. Ini secara dramatis meningkatkan pada tes kedua, yang 

mendapat 78.125. Selain itu, pada tes ketiga rata-rata mark siswa mencapai 

memilih pada 87,5625. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa memberikan 

sikap dan tanggapan yang baik mereka selama proses belajar mengajar dengan 

menerapkan penerapan TPS (Think Pair Share) metode. Kuesioner dan laporan 

wawancara menunjukkan bahwa siswa setuju bahwa penerapan TPS (Think Pair 

Share) metode telah membantu mereka dalam menulis teks deskriptif. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa prestasi siswa meningkat ketika mereka diajarkan 

dengan Metode TPS. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azlina, Nik (2010.7.18-29) yang berjudul 

Supporting Collaborative Activities Among Students and Teachers Through the 

Use of Think-Pair-Share Techniques. The purpose of this chatroom is to allow the 

students to share their solutions and thoughts with the rest of the class, while 

acquiring the real solution from the teacher with direct conversation this research 

has reported a collaborative approach used for teaching and learning on the 

Web. Approaches to collaborative teaching and learning include positioning the 
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teacher as supervisor, joint class discussion by supervisor and students, and the 

use of a group project. Several CSCL tools have been reviewed and comparisons 

are made accordingly. A collaborative learning technique; Think-Pair-Share, is 

summarized, and a CSCL system which applied this technique is developed. The 

CSCL system is named as CETLs, which is hoped to improve the process of 

teaching and learning, thus to enhance the students’ performance in schools. 

CETLs is believed as a learning mechanism that is able to provide better 

transformation not only to the teacher and students, but to the whole community 

as well.  Pembelajaran kolaboratif komputer didukung lingkungan adalah 

kesempatan yang baik untuk belajar masyarakat untuk memanfaatkan teknologi 

baru. Dengan demikian tujuan dari chatroom ini adalah untuk memungkinkan 

para siswa untuk berbagi solusi dan pikiran mereka dengan sisa kelas yang 

sementara memperoleh solusi nyata dari guru dengan langsung percakapan 

penelitian ini telah dilaporkan kolaboratif. Pendekatan yang digunakan untuk 

mengajarkannya dan belajar di Web. Pendekatan pengajaran kolaboratif dan 

pembelajaran meliputi posisi guru sebagai atasan, diskusi kelas bersama oleh 

atasan dan siswa, dan penggunaan proyek kelompok. Beberapa alat CSCL telah 

ditinjau dan perbandingan yang dibuat sesuai kolaboratif belajar tehnik. Think-

Pair-Share, dirangkum, dan sistem CSCL yang menerapkan teknik ini 

dikembangkan. CSCL sistem disebut sebagai CETLs, yang diharapkan 

meningkatkan proses belajar mengajar, sehingga untuk meningkatkan kinerja 

siswa dalam sekolah. CETLs diyakini sebagai pembelajaran mekanisme yang 
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mampu memberikan yang lebih baik transformasi tidak hanya guru dan siswa, 

tetapi untuk seluruh masyarakat juga. 

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model Think 

Pair Share diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

Dengan demikian, penelitian di atas dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Pada Siswa Kelas V SDN 

Sekaran 01 Semarang”. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran merupakan proses berlangsungnya interaksi antara 

guru, siswa, dan sumber belajar. Komponen pembelajaran antara guru, siswa, dan 

sumber belajar harus berjalan dengan baik agar proses pembelajaran tidak 

terganggu dan menghasilkan hasil yang optimal. 

Keberhasilan proses belajar mengajar pada pembelajaran matematika dapat 

diamati dari keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Keberhasilan itu 

sendiri dapat dilihat dari tingkat penguasaan materi serta hasil belajar siswa, 

semakin tinggi penguasaan materi dan hasil belajar maka semakin tinggi pula 

tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Dengan menerapkan modelThink Pair 

Share maka siswa akan mampu berfikir kritis dalam pembelajaran, siswaantusias 

dalam menjawab permasalahan yang diajukan, para siswa terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran, dan siswa pun akan senang bekerja berpasangan karena 

dapat berbagi ide dan saling membantu dalam memahami permasalahan yang 

dihadapi. 
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Guru dan siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Dengan 

diterapkannya model pembelajaran Think Pair Share maka dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja dengan kelompok 

kecil yang heterogen. Pembelajaran Matematika dengan model Think Pair Share 

dapat mendorong siswa belajar lebih giat, mampu mengembangkan sikap sosial 

dan siswa mau bekerja sama dengan teman sehingga pembelajaran mudah 

dimengerti dan menjadi menarik.  
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Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kondisi Awal 
Pelaksanaan 

 

1. Belum memberi 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan 

menyampaikan hasil 

pekerjaan 

2. Siswa belum 

menunjukkan 

partisipasinya saat proses 

pembelajaran 

3. Hasil belajar siswa 

rendah 

 

Penggunaan model Think PairShare 

dalam pembelajaran. Adapun 

langkah-langkah model pembelajaran 

Think Pair Share, yaitu: 

1. Langkah 1 : Berpikir (Thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan 

atau masalah yang dikaitkan 

dengan pelajaran, dan meminta 

siswa menggunakan waktu 

beberapa menit untuk berpikir 

sendiri jawaban atau masalah. 

Siswa membutuhkan penjelasan 

bahwa berbicara atau mengerjakan 

bukan bagian berpikir. 

2. Langkah 2 : Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya guru meminta siswa 

untuk berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah 

mereka peroleh. Interaksi selama 

waktu yang disediakan dapat 

menyatukan jawaban jika suatu 

pertanyaan yang diajukan atau 

menyatukan gagasan apabila suatu 

masalah khusus yang diidentifikasi. 

Secara normal guru memberi 

waktu tidak lebih dari 4 atau 5 

menit untuk berpasangan. 

3. Langkah 3 : Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir, guru meminta 

pasangan-pasangan untuk berbagi 

dengan keseluruhan kelas yang 

telah mereka bicarakan. Hal ini 

efektif untuk berkeliling ruangan 

dari pasangan ke pasangan dan 

melanjutkan sampai sekitar 

sebagian pasangan mendapat 

kesempatan untuk melaporkan. 

 

 

Kondisi Akhir 

1. Keterampilan guru 

meningkat 

2. Aktivitas siswa 

meningkat 

3. Hasil belajar siswa 

meningkat 

Kualitas Pembelajaran 

Meningkat 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berfikir di atas, 

hipotesis tidakan dalam penelitian ini adalah model Think Pair Share dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN 

Sekaran 01 Semarang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PROSEDUR PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri atas dua siklus dengan masing-masing siklus 

dua kali pertemuan. Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu bentuk penelitian 

yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dan 

bertujuan untuk memperbaiki pekerjaannya, memahami pekerjaan ini serta situasi 

dimana pekerjaan ini dilakukan (Kemmis dan Carr, dalam Kasbolah 1998:13). 

Rancangan penelitian ini menerapkan model spiral yang dikemukakan Kemmis 

dan Taggart (dalam Kasbolah 1998:114) yang menggambarkan empat tahapan 

PTK diawali dengan perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan 

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

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

perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan). 
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                                                                                     Keterangan : 

                                                                                    1 1. Perencanaan 

       4                               REFLECT ACT    2. Pelaksanaan  

                                                                                    2 3. Observasi 

        3        4. Refleksi 

        5. Perencanaan 

        6. Pelaksanaan 

                                                                                    5 7. Observasi 

       8        8. Refleksi 

 

                                                                                   6 

        7 

 

Bagan3.1Penelitian Tindakan Model Spiral (Kemmis dan Taggart, 1998:114) 

Berikut ini adalah penjabaran dari tahapan-tahapan rancangan penelitian 

tindakan kelas pada bagan di atas, yaitu setiap pertemuan pada masing-masing 

siklus terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan tindakan disusun berdasarkan masalah yang hendak 

dipecahkan dan hipotesis tindakan yang diajukan (Kasbolah, 1998:71). Dalam 

tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut. 

1) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran. 

PLAN 

PLAN 

OBSERVE 

OBSERVE 

REFLECT ACT 
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2) Menyiapkan RPP dengan model pembelajaran kooperatif tipe think pair 

share. 

3) Menyiapkan bahan ajar sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

4) Menyiapkan media pembelajaran berupa mistar bilangan. 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa dan lembar evaluasi berupa tes tertulis. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran dan menyiapkan lembar catatan 

lapangan. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan sejalan dengan laju perkembangan 

pelaksanaan kurikulum dan kegiatan belajar-mengajar di kelas (Kasbolah, 

1998:72). Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan tindakan sebanyak 

dua siklus dengan masing-masing tiap siklus adalah dua kali pertemuan. Satu kali 

pertemuan yaitu 3 x 35 menit, dimana setiap pertemuan dalam pembelajaran 

menerapkan model pembelajaran Think Pair Share. Pada siklus I pertemuan 1 dan 

2 materi yang dibahas adalah kelipatan persekutuan kecil (KPK). Sedangkan pada 

siklus II pertemuan 1 dan 2 materi yang dibahas adalah faktor persekutuan 

terbesar (FPB). 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dalam penelitian formal 

(Kasbolah, 1998:74). Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika pada materi FPB dan KPK yang 

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. 
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3.1.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan analisis-sintesis, interpretasi, dan eksplanasi 

(penjelasan) terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan 

(Kasbolah, 1998:74). Kegiatan refleksi ini meliputi menganalisis proses 

pembelajaran dan pengamatan keterampilan siswa dan guru, serta melihat hasil 

belajar siswa yang disesuaikan dengan ketercapaian indikator kinerja pada siklus 

pertama. Hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan untuk merencanakan 

siklus berikutnya dan dilanjutkan sampai penelitian dinyatakan tuntas atau 

berhasil. Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan dan 

berkesinambungan. 

3.2 TAHAP PENELITIAN 

3.2.1 Siklus Pertama 

Siklus pertama dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Materi pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua adalah kelipatan persekutuan kecil 

(KPK). Berikut ini adalah tahapan penelitian yang telah dilakukan pada siklus I, 

yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari : rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, lembar kerja siswa, soal evaluasi, 

kunci jawaban dan penskoran. Penyusunan perangkat pembelajaran 

disesuaikan dengan standart kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan 

indikator terlampir pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  siklus I 

pertemuan 1 dan siklus I pertemuan 2. 
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b. Menyiapkan sumber belajar berupa mistar bilangan dan media pembelajaran 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran.  

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I Pertemuan 1 

Pra Kegiatan 

a. Guru memberi salam 

b. Doa   

c. Presensi 

d. Mempersiapkan media berupa mistar bilangan dan alat peraga yang akan 

digunakan 

e. Mengkondisikan kelas 

Kegiatan Awal 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab ”anak-anak apa yang kalian 

ketahui tentang bilangan prima?” 

b. FH menjawab “bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya memiliki 2 

faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu setelah 

pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat menyebutkan bilangan prima 1-

50 serta dapat menentukan KPK suatu bilangan 

d. Guru menyampaikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu 

siswa akan belajar dalam kelompok berpasangan 
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Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang 

disampaikan dan siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut 

b. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru 

c. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan dengan KPK 

d. Siswa memikirkan jawaban secara individu (Think) 

e. Siswa berkelompok dengan teman sebangku  

f. Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikirannya dengan pasangan masing-

masing (Pair) 

g. Guru membimbing siswa berdiskusi 

h. Kelompok berbagi jawaban di depan kelas (Share) 

i. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan 

pendapat terhadap hasil diskusi kelompok lain 

j. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal yang belum dipahami 

Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Siswa diberi penguatan dan motivasi 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

Siklus I Pertemuan 2 

Pra Kegiatan 

a. Guru memberi salam 

b. Doa  
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c. Presensi 

d. Mempersiapkan media berupa mistar bilangan dan alat peraga yang akan 

digunakan 

e. Mengkondisikan kelas 

Kegiatan Awal 

a. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan siswa tentang materi 

sebelumnya “Anak-anak minggu kemarin apa yang telah kita pelajari?” 

b. Anak-anak serentak menjawab “bilangan prima dan menentukan KPK suatu 

bilangan” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu diharapkan 

siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan KPK berdasarkan soal 

cerita serta dapat membuktikan hasil perhitungan kelipatan dari dua bilangan 

d. Guru menyampaikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu 

siswa akan belajar dalam kelompok berpasangan 

Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang 

disampaikan dan siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut 

b. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru 

c. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan dengan KPK 

d. Siswa memikirkan jawaban secara individu (Think) 

e. Siswa berkelompok dengan teman sebangku  

f. Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikirannya dengan pasangan masing-

masing (Pair) 
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g. Guru membimbing siswa berdiskusi 

h. Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (Share) 

i. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan 

pendapat terhadap hasil diskusi kelompok lain 

j. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal yang belum dimengerti 

Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Siswa diberi penguatan dan motivasi 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

3.2.2 Siklus Kedua 

Siklus kedua dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Materi pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua adalah faktor persekutuan terbesar 

(FBP). Berikut ini adalah tahap penelitian yang telah dilakukan pada siklus II, 

yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari : rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), materi faktor persekutuan terbesar, lembar kerja siswa 

(LKS), kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban dan penskoran. 

Penyusunan  perangkat pembelajaran disesuaikan dengan standart kompetensi 

(SK), kompetensi dasar (KD), dan indikator terlampir pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP)  siklus II pertemuan 1 dan siklus II pertemuan 

2. 
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b. Menyiapkan sumber belajar berupa permen pada siklus II pertemuan 1 dan 

manik-manik pada siklus II pertemuan 2.  

c. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran.  

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II Pertemuan 1 

Pra Kegiatan 

a. Guru memberi salam 

b. Doa  

c. Presensi 

d. Mempersiapkan media berupa permen dan alat peraga yang akan digunakan 

e. Mengkondisikan kelas 

Kegiatan Awal 

a. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab “Apa yang kalian ketahui 

dengan faktor prima dan faktorisasi prima?” 

b. AS menjawab “faktor prima adalah faktor yang tidak dapat dibagi atau 

bilangan itu sendiri” sedangkan UM menjawab “faktorisasi prima adalah 

bentuk perkalian dari faktor-faktor prima berpangkat suatu bilangan” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa 

dapat menentukan faktor perkalian suatu bilangan serta menentukan FPB 

dengan benar 
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d. Guru menyampaikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu 

siswa akan belajar dalam kelompok berpasangan 

Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang 

akan disampaikan yaitu faktor persekutuan terbesar 

b. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru 

c. Siswa memikirkan jawaban secara individu (Think) 

d. Siswa berkelompok dengan teman sebangku 

e. Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikirannya dengan pasangan masing-

masing (Pair) 

f. Guru membimbing siswa berdiskusi 

g. Kelompok berbagi jawaban mereka di depan kelas (Share) 

h. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan 

pendapat terhadap hasil diskusi kelompok lain 

i. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal yang belum dipahami 

Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Siswa diberi penguatan dan motivasi 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

Siklus II Pertemuan 2 

Pra Kegiatan 

a. Guru memberi salam 
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b. Doa  

c. Presensi 

d. Mempersiapkan media berupa manik-manik dan alat peraga yang akan 

digunakan 

e. Mengkondisikan kelas 

Kegiatan Awal 

a. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan pembelajaran pertemuan 

sebelumnya “Anak-anak apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin?” 

b. Anak-anak menjawab “faktor prima, faktorisasi prima, dan menentukan 

FPB” 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa 

dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan FPB dalam bentuk soal 

cerita dengan benar, siswa dapat mengecek pemecahan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan FPB dengan benar, siswa dapat merancang suatu 

penyelesaian untuk soal yang mempunyai banyak alternative jawaban 

d. Guru menyampaikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu 

siswa akan belajar dalam kelompok berpasangan 

Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang 

akan disampaikan yaitu faktor persekutuan terbesar 

b. Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru 

c. Siswa memikirkan jawaban secara individu (Think) 

d. Siswa berkelompok dengan teman sebangku 
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e. Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikirannya dengan pasangan masing-

masing (Pair) 

f. Guru membimbing siswa berdiskusi 

g. Kelompok berbagi jawaban mereka di depan kelas (Share) 

h. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan 

pendapat terhadap hasil diskusi kelompok lain 

i. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal yang belum dipahami 

Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Siswa diberi penguatan dan motivasi 

d. Guru menutup pelajaran. 

3.3 SUBYEK PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Sekaran 01 Semarang 

dengan subyek penelitian adalah guru dan siswa. Siswa yang menjadi subyek 

penelitian adalah siswa kelas V sebanyak 39 siswa. Namun untuk mengektifkan 

hasil penelitian maka penelitian difokuskan pada 10 siswa yang dipilih 

berdasarkan hasil diskusi dengan guru kelas V serta meninjau kemampuan 

kognitif siswa. Subyek penelitian juga melibatkan peneliti yang berperan sebagai 

guru kelas V. 

3.4 VARIABEL PENELITIAN 

Berikut adalah variabel yang diteliti dalam pembelajaran matematika pada 

siswa kelas V SDN Sekaran 01 Semarang. 
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1. Keterampilan guru yang meliputi merencanakan pembelajaran, membuka 

pelajaran, menjelaskan materi pelajaran, mengajukan permasalahan, 

memberikan kesempatan kepada siswa secara individu untuk menyelesaikan 

masalah, menggunakan media, mengkondisikan siswa dalam kelompok 

berpasangan, membimbing diskusi dan presentasi hasil diskusi, menciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif, dan menutup pelajaran. 

2. Aktivitas siswa yang meliputi kesiapan mengikuti pelajaran, menanggapi 

apersepsi yang diberikan guru, merespon dan memperhatikan penjelasan 

guru, memikirkan masalah secara individu yang berkaitan dengan materi, 

mendiskusikan jawaban dengan pasangan, mempresentasikan hasil 

pekerjaan, dan mengerjakan soal evaluasi.  

3. Hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa 

kelas V SDN Sekaran 01 Semarang. 

3.5 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kelas V SDN Sekaran 01 Semarang yang terletak 

di Jalan Taman Siswa No. 10 Sekaran Gunungpati Semarang. 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa adalah siswa yang diadakan penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share selama pelaksanaan 

siklus pertama sampai siklus kedua. 
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3.6.1.2 Guru 

Sumber data guru adalah guru yang mengajar penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share selama pelaksanaan 

siklus pertama sampai siklus kedua.  

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa dokumen yang memuat data awal nilai hasil 

tes sebelum dilakukan tindakan, daftar siswa yang diamati dan pengamatan 

selama proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model Think Pair 

Share selama siklus I sampai siklus II. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau angka 

(Herrhyanto, 2008:1.3). Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data hasil 

belajar dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Sekaran 01 yang 

diperoleh dengan cara memberikan evaluasi pada setiap akhir pertemuan.  

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang diwujudkan dalam kata keadaan atau kata 

sifat (Arikunto, 2010: 21). Pada penelitian ini data kualitatif diperoleh dari hasil 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa serta hasil catatan lapangan dalam 

pembelajaran matematika melalui model Think Pair Share.  
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3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

tes dan non tes. Teknik tes yaitu berupa tes evaluasi sedangkan non tes yakni 

observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat 

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

seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaanya 

terhadap materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu 

(Poerwanti, dkk., 2008: 1-5). 

Tes dalam penelitian ini diberikan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

kognitif siswa. Tes ini dikerjakan siswa secara individu setelah mempelajari suatu 

materi melalui model Think Pair Share. Tes ini diberikan pada setiap akhir 

pertemuan.  

3.6.3.2 Teknik Non Tes 

3.6.3.2.1 Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan menggunakan berbagai 

teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati (Poerwanti, 

2008:3.22). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pengamatan 

secara langsung, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh panca indera (Arikunto, 2010:199). 
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Observasi dalam penelitian ini untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran dengan model kooperatif Think Pair 

Share. Dengan menggunakan lembar instrumen pengamatan aktivitas siswa dan 

keterampilan guru saat pembelajaran berlangsung. 

3.6.3.2.2 Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis 

berupa buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. Dalam arti luas dokumen bukan hanya berwujud tulisan saja, tetapi 

dapat berupa benda-benda peninggalan atau simbol-simbol (Arikunto, 2010: 201). 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data siswa dan 

memperoleh bukti keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam bentuk foto 

maupun video selama pembelajaran berlangsung.  

3.6.3.2.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan selama pembelajaran berlangsung apabila 

ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran. Catatan lapangan berguna 

untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan 

guru dalam melakukan refleksi.  

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

3.7.1 Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Untuk menganalisis data kuantitatif peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif dengan menentukan mean. Data tersebut disajikan dalam 
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bentuk persentase. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis data 

kuantitatif. 

3.7.1.1 Menentukan skor berdasarkan proporsi 

Skor =
 

  
 x 100   

Keterangan: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (padatesbentuk penguraian). 

St= skor teoritis      

(Poerwanti, 2008: 6.14-6.16) 

3.7.1.2 Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan dalam 

pembelajaran (Poerwanti,2008: 6.16). Dalam penelitian ini batas ketuntasan 

dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu tuntas dan tidak tuntas berdasarkan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran matematika kelas V SDN 

Sekaran 01. 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Matematika 

KKM Matematika Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

(Sumber: KKM SDN Sekaran 01 Semarang Tahun 2011/2012) 
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3.7.1.3 Menentukan ketuntasan klasikal 

% ketuntasan belajar= 
                          

       
         

        (Aqib, 2011:41) 

3.7.1.4 Menghitung mean/ rerata kelas 

Menurut Aqib (2011:40) nilai rata-rata diambil dengan menjumlahkan nilai 

yang diperoleh siswa dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas, yaitu dengan 

rumus sebagai berikut: 

 ̅   
  

  
 

Keterangan:     

 ̅ =   nilai rata-rata 

Σx =   jumlah semua nilai siswa 

ΣN  =   jumlah siswa        

        (Aqib, 2011:40) 

3.7.2 Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif 

Untuk menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif dengan mengolah data skor yang diperoleh. Dalam 

menentukan skor dalam 4 kategori, langkah-langkah yang ditempuh yaitu: 

a. menentukan skor maksimal; 

b. mementukan skor minimal; 

c. menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan; 

d. membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang). 
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Berdasarkan langkah yang telah ditentukan, kemudian menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut. 

M   = Skor Maksimal 

K    = Skor Minimal  

n     = Banyaknya data    (Herrhyanto, 2010: 5.3). 

Untuk  rumus yang digunakan adalah  

Letak Q1 = 
 

 
(   ) untuk n genap atau Q1 = 

 

 
(   ) untuk data ganjil 

Letak Q2 = 
 

 
 (   ) untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3 = 
 

 
 (    ) untuk data genap atau Q3 = 

 

 
 (n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal,  

Maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Skala penilaian Kategori penilaian 

Q3≤skor ≤T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor <Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat ditentukan kriteria skor 

kualitatif keterampilan guru dan aktivitas siswa sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

n = (M - K) + 1 
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Tabel 3.3 

Kriteria Skor Kualitatif Keterampilan Guru 

Interval Skor Kriteria 

39≤skor ≤48 SangatBaik 

30≤ skor <39 Baik 

21≤ skor <30 Cukup 

12≤ skor <21 Kurang 

Keterangan: Jumlah indikator pengamatan keterampilan guru yaitu 12 indikator 

Tabel 3.4 

KriteriaSkor Kualitatif Aktivitas Siswa 

Interval Skor Kriteria 

26≤ skor ≤ 32 SangatBaik 

20≤ skor <26 Baik 

14≤ skor <20 Cukup 

8≤ skor <14 Kurang 

Keterangan: Jumlah indikator pengamatan aktivitas siswa yaitu 8 indikator 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model Think Pair Share dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Sekaran 01 Semarang dengan 

indikator sebagai berikut. 

1. Keterampilan guru kelas V SDN Sekaran 01 dalam pelajaran matematika 

menggunakan model Think Pair Share meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik atau dengan skor  ≥ 30. 

2. Aktivitas siswa kelas V SDN Sekaran 01 dalam pelajaran matematika 

menggunakan model Think Pair Share meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik atau dengan skor ≥ 20. 
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3. Hasil belajar siswa kelas V SDN Sekaran 01 Semarang mengalami 

peningkatan dan 85% siswa mengalami ketuntasan belajar individual sebesar  

≥ 65 dalam pembelajaran matematika menggunakan model Think Pair Share.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembelajaran matematika melalui model 

Think Pair Share, peneliti menyimpulkan bahwa model Think Pair Share dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas V SDN Sekaran 01 

Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Adapun rincian peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

1. Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 30 dengan 

kategori baik. Kemudian terjadi peningkatan pada siklus I pertemuan 2 

menjadi 38 dengan kategori baik. Pada siklus II pertemuan 1 juga 

mengalami peningkatan menjadi 41 dengan kategori sangat baik. 

Peningkatan juga terjadi pada siklus II pertemuan 2 menjadi 46 dengan 

kategori sangat baik. 

2. Aktivitas siswa dalam penelitian juga mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Pada siklus I pertemuan 1 skor rata-rata aktivitas siswa adalah 

16,5 dengan kategori cukup. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus 

I pertemuan 2 menjadi 21,4 dengan kategori baik. Peningkatan juga kembali 
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terjadi pada siklus II. Skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 

1 adalah 24,3 dengan kategori  baik. Pada siklus II pertemuan 2 memperoleh 

skor rata-rata 26,8 dengan kategori sangat baik. 

3. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa pada siklus 

I pertemuan 1 nilai rata-rata yang diperoleh 62 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 61,5%. Pada siklus I pertemuan 2 memperoleh rata-rata 70,3 dengan 

ketuntasan klasikal 71%. Pada siklus II pertemuan 1 memperoleh rata-rata 

73 dengan ketuntasan belajar klasikal 79%. Pada siklus II pertemuan 2 

memperoleh rata-rata 76 dengan ketuntasan belajar klasikal 89%. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Sekaran 01, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut. 

1. Pada tahap think, guru hendaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat 

kepada siswa agar siswa dapat berfikir secara individu untuk mendapatkan 

jawaban dari permasalahan dan dapat meninimalisir siswa untuk mencontek. 

Guru juga harus memberikan batas waktu yang cukup untuk siswa berfikir. 

2. Pada tahap pair,  guru hendaknya membimbing siswa untuk bekerja sama 

secara maksimal sehingga dapat meningkatkan interaksi siswa dengan 

siswa. 

3. Pada tahap share, guru hendaknya memotivasi siswa untuk lebih 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan memupuk rasa percaya diri 
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siswa dalam menyampaikan hasil diskusi, menanggapi pendapat siswa lain, 

serta menghargai setiap jawaban atau pendapat yang disampaikan oleh 

siswa. 

4. Bagi peneliti berikutnya yang tertarik melanjutkan penelitian ini dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model Think Pair Share 

dapat menggunakan media CD Interaktif yang belum sempat diteliti oleh 

peneliti. Dengan media CD Interaktif tentunya akan lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.  
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Lampiran 1 : Siklus I Pertemuan 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Siklus I Pertemuan 1  

Sekolah   : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/I 

Hari/Tanggal  : Rabu, 21 Agustus 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

I. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan 

FPB. 

III. Indikator 

1. Menyebutkan bilangan prima 1-50. 

2. Menentukan KPK suatu bilangan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melingkari bilangan yang sudah disediakan, siswa dapat 

menyebutkan bilangan prima 1-50. 

2. Melalui kelipatan bilangan, siswa dapat menentukan KPK suatu bilangan 

dengan benar. 

3. Melalui pohon faktor, siswa dapat menentukan KPK suatu bilangan dengan 

benar. 

4. Melalui cara bersusun, siswa dapat menentukan KPK suatu bilangan dengan 

benar. 

Karakter yang diharapkan : disiplin, dapat bekerjasama, aktif, teliti, 

tanggung jawab. 
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V. Materi Ajar 

- Bilangan prima 1-50 

- KPK suatu bilangan 

VI. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab 

VII. Model Pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Tahapan 

kegiatan 

Langkah Pembelajaran 

1. Prakegiatan  

(± 5 menit) 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan media dan alat peraga yang akan 

digunakan 

5. Mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan awal 

(± 10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada 

siswa”anak-anak apa yang kalian ketahui tentang 

bilangan prima?”  

“ya, betul sekali bahwa bilangan prima adalah suatu 

bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 

bilangan 1 dan bilangan itu sendiri” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat 

menyebutkan bilangan prima 1-50 serta dapat 

menentukan KPK suatu bilangan. 

3. Guru menyampaikan proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan yaitu siswa akan belajar dalam 

kelompok berpasangan. 
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3. Kegiatan inti 

(± 60 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

1. Guru memberikan permasalahan kepada siswa 

kemudian siswa diminta untuk memecahkan 

permasalahan tersebut. 

Permasalahan 1 

Lingkarilah yang termasuk bilangan prima ! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

Permasalahan 2 

Pak Joko bertugas ronda setiap 4 hari sekali. Pak Andi 

setiap 6 hari sekali. Berapa hari lagi Pak Joko dan Pak 

Andi akan tugas ronda bersama-sama lagi? 

2. Siswa diberikan waktu berpikir, kemudian diminta 

menyampaikan jawaban mengenai permasalahan 

yang diberikan guru. 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

permasalahan yang dipelajari. 

Elaborasi 

4. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

KPK. 

Pertanyaan 1 

Kelas 5 bermain sepak bola di lapangan sekolah    

setiap 4 hari sekali sedangkan kelas 6 bermain sepak 

bola setiap 8 hari sekali. Berapa hari lagi kelas 5 dan 

kelas 6 akan bermain sepak bola bersama-sama? 
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Berpikir 

(thinking) 

Siswa berpikir 

secara 

individual 

Pertanyaan 2 

Ani belanja ke pasar setiap 6 hari sekali. Dan Sinta 

berbelanja ke pasar setiap 9 hari sekali. Kapan mereka 

akan belanja ke pasar secara bersama-sama? 

5. Siswa memikirkan jawaban secara individu. 

 Berpasangan 

(pairing) 

Siswa 

berdiskusi 

dengan 

pasangannya 

6. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan 

(sebangku). 

7. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk 

menyatukan jawaban yang diperoleh masing-masing 

siswa. 

8. Guru membimbing siswa berdiskusi. 

 Langkah 4 

Berbagi 

(sharing) 

Siswa berbagi 

jawaban ke 

seluruh kelas 

Konfirmasi 

9. Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas. 

10. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya 

atau memberikan pendapat terhadap hasil diskusi 

kelompok lain. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang 

hal yang belum dipahami. 

4. Kegiatan akhir 

(± 30 menit) 

1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Siswa diberi penguatan dan motivasi. 

4. Guru menutup pelajaran. 

 

IX. Media 

Mistar bilangan 

X. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2007. SKKD Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

2. Poerwanti, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 
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3. Saepudin, Aep. 2009. Gemar Belajar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

XI. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian 

 Penilaian awal : ada 

 Penilaian proses : ada  

 Penilaian akhir : ada 

2. Teknik Penilaian 

 Tes tertulis 

 Tes kinerja 

3. Soal evaluasi (terlampir) 

Nilai = 
                          

             
      

 

Semarang, 21 Agustus 2013 

Guru Kelas         Peneliti 

                                                    

Mengetahui, 

Kepala SDN Sekaran 01 
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Materi Siklus I 

Kelipatan Persekutuan Terkecil 

 

Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 

bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh : 3, 5, 7, 11, 17, . . . dan seterusnya. 

Kelipatan yaitu melipatkan suatu bilangan dengan cara mengalikan 

bilangan tersebut dengan bilangan cacah. Contoh : 

- Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, . . . 

- Kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, . . . 

Kelipatan persekutuan merupakan bilangan-bilangan kelipatan yang sama 

pada dua bilangan atau lebih. Contoh : 

- Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, . . . 

- Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, . . . 

Bilangan-bilangan kelipatan yang sama pada bilangan kelipatan 3 dan 

kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, . . .Jadi bilangan 6, 12, 18, 24, 30, . . . disebut 

bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. 

 Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) merupakan  persekutuan (kumpulan) 

bilangan yang sama dan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua buah bilangan 

atau lebih. Contoh:  

- Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, . . . 

- Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, . . . 

Kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20, 40, . . . 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 5 adalah 20. 
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Ada beberapa cara dalam menghitung kelipatan persekutuan terkecil (KPK) yaitu: 

3) Menentukan KPK suatu bilangan dengan kelipatan bilangan 

Langkah-langkah menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dengan 

menggunakan kelipatan bilangan adalah sebagai berikut. 

d) Tentukan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. 

e) Tentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan. 

f) Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) merupakan kelipatan persekutuan 

kedua bilangan yang nilainya terkecil. 

Contoh : 

Berapakah KPK dari bilangan 5 dan 7? 

Jawab 

Kelipatan 5 adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35 , 40 , 45, 50, 55, 60, 65, 70, … 

Kelipatan 7 adalah 14, 28, 35 , 42 , 49, 56, 63, 70 , … 

Kelipatan persekutuan dari 5 dan 7 adalah 35, 70, . . . 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 7 adalah 35. 

4) Menentukan KPK suatu bilangan dengan faktorisasi bilangan 

Langkah-langkah menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dengan 

menggunakan algoritma adalah sebagai berikut: 

c) Bagi kedua bilangan dengan bilangan prima terkecil. 

d) Cari semua faktornya dan kalikan. 
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Contoh : 

Carilah KPK dari 8 dan 12! 

Jawab 

 

2 

2 

2 

3 

8 12 

4 6 

2 3 

1 - 

- 1 

KPK = 2 x 2 x 2 x 3  

         = 24 

Langkah-langkah menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

dengan menggunakan pohon faktor adalah sebagai berikut: 

Contoh: 

Tentukan KPK dari 4 dan 6! 

Jawab 

      4              6 

 

 

 

4 = 2 x 2 

6 = 2 x 3 

KPK = 2 x 2 x3 = 12 

 

3 2 2 2 
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Contoh Soal :  

3. Pak Joko bertugas ronda setiap 4 hari sekali. Pak Andi setiap 6 hari sekali. 

Berapa hari lagi Pak Joko dan Pak Andi akan tugas ronda bersama-sama 

lagi? 

Penyelesaian  

Diketahui  : Pak Joko 4 hari sekali 

    Pak Andi 6 hari sekali 

Ditanya  : Berapa hari lagi Pak Joko dan Pak Andi akan tugas ronda 

bersama-sama lagi? 

Jawab  : kelipatan 4 = 4, 8, 12, 16, 20, . . . 

   Kelipatan 6 = 6, 12, 18, 24, 32, . . . 

    KPK = 12 

   Jadi Pak Joko dan Pak Andi tugas ronda bersama-sama 12 hari  

lagi. 

4. Pada tanggal 1 Juli 2013, Bu Ani dan Bu Nanik belanja bersamaan di 

sebuah pasar swalayan. Bu Wati belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan 

Bu Nanik juga belanja setiap 6 hari sekali. Pada tanggal berapa Bu Wati 

dan Bu Nanik akan bersamaan belanja di pasar swalayan tersebut? 

Penyelesaian  

Diketahui  : belanja bersama tanggal 1 Juli 2013 

    Bu Wati 12 hari lagi 

    Bu Nanik 6 hari lagi 
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Ditanya  :  Pada tanggal berapa Bu Wati dan Bu Nanik akan bersamaan 

belanja di pasar swalayan tersebut? 

Jawab  : kelipatan 12 = 12, 24, 36, . . . 

   Kelipatan 6 = 6, 12, 18, . . . 

   KPK = 12 

   Tanggal 1 + 12 = 13 

   Jadi bu Wati dan bu Nanik belanja bersama pada tanggal 13 Juli 

2013.  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus I/Pertemuan 1 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat ! 

1. Kelas 5 bermain sepak bola di lapangan sekolah setiap 4 hari sekali 

sedangkan kelas 6 bermain sepak bola setiap 5 hari sekali. Berapa hari lagi 

kelas 5 dan kelas 6 akan bermain sepak bola bersama-sama? 

Diketahui : kelas 5 bermain ............. hari 

     Kelas 6 bermain ............ hari 

Ditanya   : .................................................................................. 

Jawab   :  

Cara 1 

Kelipatan 4 = ......., ......., ......, ......, ......, ...... 

Kelipatan 8 = ......., ......., ......., ......, ...... 

Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 adalah ...... dan ...... 

Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8 adalah ...... 

 

Cara 2 (menggunakan pohon faktor) 

       4                                                             8 

 

 

 

 

 

Faktorisasi prima dari 4 = ........ x ....... 

Faktorisasi prima dari 8 = ........ x ........ x ....... 

KPK dari 4 dan 8 = .......... 

KPK : kalikan semua faktor, apabila ada faktor yang sama ambil faktor 

pangkat terbesar. 

 

.....

.....

. 

.....

.....

.. 

.....

.....

. 

.....

.....

. 
.....

..... 

.....

.... 
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Cara 3 (bersusun/tabel) 

4 8 ....... 

..2..... ....4... ...2... 

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

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

KPK = ........................... 

Jadi, 

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

2. Ani belanja ke pasar setiap 6 hari sekali. Dan Sinta berbelanja ke pasar 

setiap 9 hari sekali. Kapan mereka akan belanja ke pasar secara bersama-

sama? (kerjakan seperti di atas) 
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Skoring Penilaian 

Lembar Kerja Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No. Soal Skor 

1. Soal  

Kelas 5 bermain sepak bola di lapangan sekolah setiap 4 hari 

sekali sedangkan kelas 6 bermain sepak bola setiap 5 hari sekali. 

Berapa hari lagi kelas 5 dan kelas 6 akan bermain sepak bola 

bersama-sama? 

Jawaban  

Diketahui : kelas 5 bermain ........4..... hari  

               Kelas 6 bermain ........8.... hari   

Ditanya  : kapan kelas 5 dan kelas 6 akan bermain sepak 

bola bersama-sama?  

Jawab   :  

Cara 1 

Kelipatan 4 = 4, 8, 12, 16, 20, 24    

Kelipatan 8 = 8, 16, 24, 32, 40    

Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 adalah ...8... dan ...24...     

Kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 8 adalah ...8...           

Cara 2 (menggunakan pohon faktor) 

       4                                        8 

  

 

 

 

Faktorisasi prima dari 4 = ....2.... x ......2. = 2
2    

  

Faktorisasi prima dari 8 = ....2.... x ....2.... x .....2.. = 2
3  

 

KPK dari 4 dan 8 = 2
3
 = 8     

KPK : kalikan semua faktor, apabila ada faktor yang sama ambil 

faktor pangkat terbesar. 

          

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

2 2 

...2

.....

... 

..2.

.....

... 
...2

.....

.. 

.4..

..4

4...

. 
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Cara 3 (bersusun/tabel) 

 

  

KPK = 2 x 2 x 2 = 8     

Jadi, kelas 5 dan kelas 6 akan bermain sepak bola bersama-sama 8 

hari lagi.   

4 8 2 

..2..... ....4... ...2... 

....1... .....2.. ....2... 

...1.... ....1...  

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

2. Soal  

Ani belanja ke pasar setiap 6 hari sekali. Dan Sinta berbelanja ke 

pasar setiap 9 hari sekali. Kapan mereka akan belanja ke pasar 

secara bersama-sama? 

Jawaban  

Diketahui : Ani belanja ....6..... hari    

   Sinta   ....9... hari                

Ditanya  : Kapan mereka akan belanja ke pasar secara 

bersama-sama?  

Jawab   :  

Cara 1 

Kelipatan 6 = 6, 12, 18, 24, 30, 36    

Kelipatan 9 = 9, 18, 27, 36, 45    

Kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah ...18... dan ...36...     

Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 9 adalah ...18...           

Cara 2 (menggunakan pohon faktor) 

        6                                                  9  

 

 

Faktorisasi prima dari 6 = ....2.... x ......3
   
    

Faktorisasi prima dari 9 =     3     x     3 = 3
2  

   

KPK dari 6 dan 9 = 3
2
 x 2 = 18     

KPK : kalikan semua faktor, apabila ada faktor yang sama ambil 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 3 ..3.

.....

.. 

.3..

..4

4...

. 
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faktor pangkat terbesar. 

 Cara 3 (bersusun/tabel) 

 

  

KPK = 3 x 2 x 3 = 18     

Jadi, Ani dan Sinta akan belanja ke pasar secara bersama-sama 18 

hari lagi.    

6 9 3 

..2..... ....3.. ...2.. 

....1... .....3.. 3 

   1    1  

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

Jumlah skor 30 
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LEMBAR EVALUASI 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Mata Pelajaran : Matematika Hari/Tanggal  : 21 Agustus 2013 

Kelas/Semester : V/I  Tahun Pelajaran : 2012/2013 

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

No.absen : .................... 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menyertakan langkah-langkah 

penyelesaiannya ! 

1.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

a. Beri tanda X pada semua bilangan kelipatan 2 selain 2. 

b. Beri tanda        pada semua bilangan kelipatan 3 selain 3 

c. Beri tanda          pada semua bilangan kelipatan 5 selain 5. 

d. Adakah bilangan-bilangan yang tidak mendapat tanda?Tulis bilangan-

bilangan itu, selain 1.Bilangan-bilangan apakah yang kamu peroleh? 

2. Pak Made dan Pak Putu adalah duasatpam yang berjaga di perusahaanyang 

berdekatan. Setiap berjaga 6hari Pak Made libur satu hari,sedangkan Pak 

Putu mendapat libursehari setelah berjaga 8 hari. Jika hariini Pak Putu dan 

Pak Made liburbersamaan, berapa hari lagi merekadapat libur bersamaan 

lagi? 

3. Sebuah lapangan sepak bola digunakan secara bergantian oleh dua tim 

sepak bola. Tim pertama berlatih setiap 9 hari sekali dan tim kedua berlatih 

setiap 12 hari sekali. Apabila kedua tim sekarang berlatih bersama-sama, 

berapa hari lagi kedua tim kembali berlatih bersama-sama? 
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Skoring Penilaian 

Siklus I Pertemuan 1 

No. Soal dan Jawaban Skor Jumlah 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

a. Beri tanda X pada semua bilangan kelipatan 2 

selain 2. 

b. Beri tanda        pada semua bilangan kelipatan 3 

selain 3 

c. Beri tanda          pada semua bilangan kelipatan 5 

selain 5.    

d. Adakah bilangan-bilangan yang tidak mendapat 

tanda?  Tulis bilangan-bilangan itu, selain 1. 

Bilangan-bilangan apakah yang kamu peroleh? 

Jawaban 

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

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 

b. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 

45, 48 

c. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

d. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2. Pak Made dan Pak Putu adalah dua satpam yang berjaga 

di perusahaan yang berdekatan. Setiap berjaga 6 hari Pak 

Made libur satu hari, sedangkan Pak Putu mendapat libur 

sehari setelah berjaga 8 hari. Jika hari ini Pak Putu dan 

Pak Made libur bersamaan, berapa hari lagi mereka dapat 

libur bersamaan lagi? 
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Jawaban  

Diketahui : Pak Made 6 hari 

                   Pak Putu 8 hari 

Ditanya  : kapan mereka dapat libur bersama? 

Jawab     :     Kelipatan 6 = 6, 12, 18, 24, 30, 36, . . .  

                     Kelipatan 8 = 8, 16, 24, 32, 40, . . . 

KPK = 24 

Jadi mereka dapat libur bersama lagi 24 hari lagi 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3. Sebuah lapangan sepak bola digunakan secara bergantian 

oleh dua tim sepak bola. Tim pertama berlatih setiap 9 

hari sekali dan tim kedua berlatih setiap 12 hari sekali. 

Apabila kedua tim sekarang berlatih bersama-sama, 

berapa hari lagi kedua tim kembali berlatih bersama-

sama? 

Jawaban  

Diketahui : tim I = 9 hari 

                   Tim II = 12 hari 

Ditanya    : kedua tim berlatih bersama-sama? 

Jawab       :  9 = 3 x 3 = 3
2
 

                   12 = 2 x 2 x 3 = 2
2
 x 3  

            KPK = 3
2
 x 2

2
 

                     = 9 x 4 = 36 

Jadi mereka dapat berlatih bersama lagi setelah 36 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Jumlah skor 20 

Nilai = 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1 

No Indikator 
Deskriptor 

Skor 
A b c d 

1. Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2. 
Membuka pelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 
√ √ √ - 3 

3. 
Menjelaskan materi pelajaran (keterampilan 

menjelaskan) 
√ √ √ - 3 

4. Kualitas materi pelajaran √ - √ - 2 

5. Mengajukan permasalahan (keterampilan bertanya) - - √ √ 2 

6. 

Memberikan kesempatan kepada siswa secara 

individu untuk menyelesaikan masalah (keterampilan 

guru dalam mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

√ - √ - 2 

7. 
Menggunakan media (keterampilan mengadakan 

variasi) 
√ √ - - 2 

8. Kualitas media pelajaran √ √ - - 2 

9. 
Mengkondisikan siswa dalam kelompok berpasangan 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

√ √ - - 2 

10. 
Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil 

diskusi (keterampilan guru membimbing diskusi  

kelompok kecil) 

√ √ - √ 3 

11. 
Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

(keterampilan mengelola kelas) 
√ √ - - 2 

12. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) √ √ - √ 3 

Jumlah Skor 30 

Kategori  Baik  

 

    Semarang, 21 Agustus 2013 

Observer 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Indikator 

D
es

k
ri

p
to

r Nama siswa 

Jumlah 

skor tiap 

indikator 

Rata-rata 

skor tiap 

indikator A

M 

R

A 

A

Y 

B

M 

F

H 

U

N 

Y

F 

C

N 

D

H 

P

A 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 

A √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

29 2,9 
B √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C √ - - √ - √ - √ √ √ 

D √ - √ - √ - - - - √ 

2 
Menanggapi apersepsi 

yang diberikan guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

20 2,0 
b √ √ √ √ √ √ - √ - √ 

c - - - - √ - - - - √ 

d - - - - - - - - - - 

3 

Merespon dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 1,8 
b √ √ - √ √ √ - √ √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d - - - - - - - - - - 

4 

Memikirkan masalah 

secara individu yang 

berkaitan dengan materi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

20 2,0 
b - - - - - - - - - - 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 
Berkelompok secara 

berpasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26 2,6 
b √ √ - - √ √ - √ - √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d - - - - - - - - - - 

6 
Mendiskusikan jawaban 

dengan pasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14 1,4 
b - - - - √ - - - - √ 

c - - - - √ - - - - √ 

d - - - - - - - - - - 

7 
Mempresentasikan 

jawaban dengan pasangan 

a - - - - √ - - - - √ 

14 1,4 
b - - - - √ - - - - √ 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 
Mengerjakan soal 

evaluasi 

a √ √ - - √ - - - √ √ 

24 2,4 
b √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d - - - - - - - - - - 

Jumlah skor 18 15 14 15 22 16 12 16 14 23 165 16,5 

Kategori  Cukup  

 

       Semarang, 21 Agustus 2013 

          Observer 

 
            Ratna K 
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Catatan Lapangan Siklus I Pertemuan 1 

 

Nama SD : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas  : V 

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2013 

Materi  : Kelipatan Persekutuan Kecil 

 

Tahap 

Pembelajaran 
Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pra kegiatan Pembelajaran dimulai pukul 07.00 WIB. Guru memberi salam, 

kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Lalu guru mengecek 

kehadiran siswa, dilanjutkan dengan mengkondisikan siswa 

agar siswa siap mengikuti pelajaran. Salah satu siswa yaitu RA 

datang terlambat karena bangun kesiangan. 

Kegiatan awal Pada saat memberikan apersepsi kondisi siswa masih ramai, tetapi 

siswa tetap merespon pertanyaan guru. Siswa yang berani menjawab 

pertanyaan guru antara lain FH dan AS. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan inti Kegiatan inti dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah 

Think Pair Share. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

tenang dan merespon pertanyaan guru dengan baik. Setelah siswa 

paham, guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Siswa diminta 

memikirkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan 

(think). Guru berkeliling mengawasi siswa dalam berfikir. Setelah 

selang beberapa menit, guru meminta siswa untuk berpasangan 

dengan teman sebangku untuk mendiskusikan jawaban atas 

pertanyan yang diberikan (pair). Dalam membentuk kelompok 

kondisi agak ramai. Ada siswa yang tidak mau berpasangan dengan 

teman sebangkunya. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi. 

Setelah selesai, perwakilan pasangan maju untuk mempresentasikan 

jawaban di depan kelas (share). Guru memberi kesempatan kepada 

siswa yang belum paham untuk bertanya.  

Kegiatan akhir Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. Pada saat menyimpulkan materi RD tidak 

berada di tempat duduknya, kemudian guru menghampiri dan 

menegur RD untuk duduk di tempat duduknya. Selanjutnya 

guru memberikan soal evaluasi. HD, EC, RA, SM, AA, dan AS 

tidak mengerjakan soal evaluasi secara individu. Guru telah 

berkali-kali menegur dan meminta mereka untuk mengerjakan 

sendiri tetapi tidak dipatuhi. Sebelum menutup pembelajaran, 

guru menginformasikan bahwa hari berikutnya anak-anak 

disuruh membawa buku matematika dan akan belajar materi 

Kelipatan Persekutuan Kecil lebih lanjut. Guru kemudian 

menutup pembelajaran dengan salam. 
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Semarang, 21 Agustus 2013 

Observer 

 

                    Ratna K 
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Lampiran 2 : Siklus I Pertemuan 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I Pertemuan 2 

Sekolah   : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/I 

Hari/Tanggal  : Kamis, 22 Agustus 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit  

I. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan 

FPB. 

III. Indikator 

1. Memecahkan masalah berkaitan KPK dalam bentuk soal cerita. 

2. Membuktikan hasil perhitungan kelipatan dari dua bilangan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengalaman sehari-hari, siswa dapat memecahkan masalah 

berkaitan KPK dalam bentuk soal cerita dengan benar. 

2. Dengan menentukan kelipatan suatu bilangan, siswa dapat membuktikan 

hasil perhitungan kelipatan dari dua bilangan dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan : disiplin, dapat bekerjasama, aktif, teliti, 

tanggung jawab. 

V. Materi Ajar 

- Memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan KPK 

- Membuktikan hasil perhitungan kelipatan dari dua bilangan 
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VI. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. 

VII. Model Pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

No.  Tahapan kegiatan Langkah Pembelajaran 

1. Prakegiatan  

(± 5 menit) 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan media dan alat peraga yang akan 

digunakan 

5. Mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan awal 

(± 10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan 

siswa tentang materi sebelumnya. 

“Anak-anak minggu kemarin apa yang telah kita 

pelajari?” 

“Ya, kemarin kita belajar tentang bilangan prima 

dan menentukan KPK dari suatu bilangan”. Untuk 

mengingat siswa pada materi KPK guru mengajak 

siswa melakukan permaianan “ya..ya..yaa.. dan 

la..la..laa..”. Cara permainannya adalah siswa 

dalam kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu 

kelompok “ya..ya..yaa...” dan kelompok 

“la..la..laa..”. Selanjutnya guru membilang dari 1 – 

20. Kelompok I akan berkata “ya..ya..ya...” jika 

guru menyebutkan kelipatan 2 dan kelompok II akan 

mengatakan “la..la..laa..” jika guru menyebutkan 

kelipatan 3. Selanjutnya guru bertanya angka 

berapa yang kalian katakan “ya..ya..yaa”? Angka 
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berapa saja yang kalian katakan “la..la..laa..”? 

Apakah ada angka yang dikatakan bersama-sama 

yayaya dan lalala? Dari permaianan ini siswa akan 

tahu bahwa ada saat-saat kedua kelompok besar 

tersebut berkata bersama. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat 

memecahkan masalah yang berkaitan KPK 

berdasarkan soal cerita serta dapat membuktikan 

hasil perhitungan kelipatan dari dua bilangan. 

3. Guru menyampaikan proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan yaitu siswa akan belajar dalam 

kelompok berpasangan. 

3. Kegiatan inti 

(± 60 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

1. Guru memberikan permasalahan kepada siswa 

kemudian siswa diminta untuk memecahkan 

permasalahan tersebut. 

Pada tanggal 1 Juli 2013, Bu Ani dan Bu Nanik belanja 

bersamaan di sebuah pasar swalayan. Bu Wati belanja 

setiap 12 hari sekali, sedangkan Bu Nanik juga belanja 

setiap 6 hari sekali. Pada tanggal berapa Bu Wati dan 

Bu Nanik akan bersamaan belanja di pasar swalayan 

tersebut? 

2. Siswa diberikan waktu berpikir, kemudian diminta 

menyampaikan jawaban mengenai permasalahan 

yang diberikan guru. 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

permasalahan yang dipelajari. 

Elaborasi 

4. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. 

Pertanyaan 1 
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Berpikir 

(thinking) 

Siswa berpikir 

secara individual 

Mulai tanggal 1 Agustus 2013 siswa SD Selalu Maju 

akan mengadakan pelatihan pramuka selama 30 hari. 

Sani dan Lita ditunjuk sebagai pelatih. Sani bertugas 

melatih setiap 4 hari sekali sedangkan Lita bertugas 

setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa Sani dan Lita 

pertama kalibertugas bersama-sama? 

Pertanyaan 2 

Kelipatan dari bilangan 4 dan 8 yang jika keduanya 

dijumlahkan hasilnya 36, hanya ada 1 yaitu 12 dan 24. 

Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Kemukakan 

pendapatmu dan berilah alasannya! 

5. Siswa memikirkan jawaban secara individu. 

 Berpasangan 

(pairing) 

Siswa berdiskusi 

dengan 

pasangannya 

6. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan 

(sebangku). 

7. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk 

menyatukan jawaban yang diperoleh masing-masing 

siswa. 

8. Guru membimbing siswa berdiskusi 

 Berbagi (sharing) 

Siswa berbagi 

jawaban ke seluruh 

kelas 

Konfirmasi 

9. Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas. 

10. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk 

bertanya atau memberikan pendapat terhadap hasil 

diskusi kelompok lain. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang 

hal yang belum dipahami. 

4. Kegiatan akhir 

(± 30 menit) 

1. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Siswa diberi penguatan dan motivasi. 

4. Guru menutup pelajaran. 
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IX. Media 

Mistar bilangan 

X. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2007. SKKD Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

2. Poerwanti, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Saepudin, Aep. 2009. Gemar Belajar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

XI. Penilaian 

1. Prosedur penilaian 

 Penilaian awal : ada 

 Penilaian proses : ada 

 Penilaian akhir : ada 

2. Teknik Penilaian 

 Tes tertulis 

 Tes kinerja 

3. Soal evaluasi (terlampir) 

Nilai = 
                          

             
      

Semarang, 22 Agustus 2013 

Guru Kelas     Peneliti 

                            

Mengetahui, 

Kepala SDN Sekaran 01 
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Lembar Kerja Siswa 

Siklus I Pertemuan 2 

 

1. Mulai tanggal 1 Agustus 2013 siswa SD Selalu Maju akan mengadakan 

pelatihan pramuka selama 30 hari. Sani dan Lita ditunjuk sebagai pelatih. 

Sani bertugas melatih setiap 4 hari sekali sedangkan Lita bertugas setiap 5 

hari sekali. Pada tanggal berapa Sani dan Lita pertama kali bertugas 

bersama-sama? 

Jawaban  :  

Isilah tabel berikut dengan memberi tanda (√) pada tempat yang disediakan. 

Jad

wal  

Tanggal latihan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

Sani                           

Lita                           

Dari data di atas : 

a. Sani melatih pada tanggal berapa saja? 

b. Lita melatih pada tanggal berapa saja? 

c. Sani dan Lita bertugas bersama pada tanggal? 

Dengan demikian maka : 

a. Kelipatan 4 = ......, ......, ......, ......, ...... 

b. Kelipatan 5 = ......., ......, ......, ......, ...... 

c. KPK  = ....... 

Jadi, .................................................................................................. 

2. Kelipatan dari bilangan 4 dan 8 yang jika keduanya dijumlahkan hasilnya 

36, hanya ada 1 yaitu 12 dan 24. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? 

Kemukakan pendapatmu dan berilah alasannya! 

Jawab : 

Kelipatan 4 = ......., ........, ........, ......, ......, ......, ....... 

Kelipatan 8 = ......., ........, ......., ......., ....... 

Jumlahkan antara kelipatan 4 dan 8 yang jumlahnya 36.  
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Contoh : dari kelipatan 4 = 12 

          Dari kelipatan 8 = 24 

  Jumlah 12+24 = 36 

Nah apakah hanya ada 1? Ceklah pernyataan tersebut! 
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Skoring Penilaian 

Siklus I Pertemuan 2 

No  Soal  Skor  

1. Soal  

1. Mulai tanggal 1 Agustus 2013 siswa SD Selalu Maju akan 

mengadakan pelatihan pramuka selama 30 hari. Sani dan Lita 

ditunjuk sebagai pelatih. Sani bertugas melatih setiap 4 hari 

sekali sedangkan Lita bertugas setiap 5 hari sekali. Pada 

tanggal berapa Sani dan Lita pertama kali bertugas bersama-

sama? 

Jawaban 

Diketahui   : Mulai tanggal 1 Agustus 2013 

                     Sani = 4 hari sekali 

                     Lita = 5 hari sekali 

Ditanya      : tanggal berapa Sani dan Lita pertama kali bertugas 

bersama-sama? 

Jawab        : 

Sani = 4, 8, 12, 16, 20, 24 

Lita = 5, 10, 15, 20, 25 

KPK = 20 

Jadi, Sani dan Lita pertama kali bertugas bersama-sama pada 

tanggal 20 Agustus 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2. Soal 

Kelipatan dari bilangan 4 dan 8 yang jika keduanya dijumlahkan 

hasilnya 36, hanya ada 1 yaitu 12 dan 24. Benar atau salahkah 

pernyataan tersebut? Kemukakan pendapatmu dan berilah 

alasannya! 

Jawaban  

Diketahui   : Kelipatan dari bilangan 4 dan 8 yang jika keduanya 

dijumlahkan hasilnya 36, hanya ada 1 yaitu 12 dan 24 

 

 

 

 

 

 

1 
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Ditanya   : Benar atau salahkah pernyataan tersebut? 

Jawab      : Kelipatan 4 = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28  

       Kelipatan 8 = 8, 16, 24, 32, 40     

Pernyataan di atas salah karena masih ada bilangan yang 

dijumlahkan hasilnya 36, yaitu: a. 4 + 32 = 36 

         b. 20 + 16 = 36      

         c. 28 + 8 = 36 

1 

1 

 

2 

Jumlah skor 10 
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LEMBAR EVALUASI 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Mata Pelajaran : Matematika Hari/Tanggal  : 22 Agustus 2013 

Kelas/Semester : V/I  Tahun Pelajaran : 2012/2013 

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

No.absen : .................... 

Kerjakan soal dibawah ini dengan menyertakan langkah-langkah 

penyelesaiannya! 

1. Ani ke pasar setiap 4 hari sekali. Rina ke pasar setiap 6 hari sekali dan Pinka 

setiap 8 hari sekali. Pada tanggal 2 Juli 2013 mereka bertemu di pasar, pada 

tanggal berapa mereka akan bertemu lagi?  

2. Bus Mawar berangkat dari terminalsetiap 30 menit sekali. Bus 

Anggrekberangkat dari terminal setiap18 menit sekali. Pada pukul 

14.00kamu melihat bus Mawar dan busAnggrek berangkat bersama-

sama.Pukul berapa kamu bisa melihat busMawar dan bus Anggrek 

berangkatbersama-sama untuk kedua kalinya? 

3. Kelipatan dari bilangan 6 dan 9 yang jika keduanya dijumlahkan hasilnya 

72, hanya ada 1 yaitu 36 dan 36. 

Benar atau salahkah pernyataan di atas? Kemukaan pendapatmu dan berilah 

alasannya! 

4. Tentukan 2 bilangan yang KPKnya adalah 8 ! (2 bilangan tersebut adalah 

bilangan asli kurang dari 20) 
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Kunci Jawaban dan Penskoran 

Siklus I Pertemuan 2 

No Soal dan Jawaban Skor Jumlah 

1. Ani ke pasar setiap 4 hari sekali. Rina ke pasar setiap 6 

hari sekali dan Pinka setiap 8 hari sekali. Pada tanggal 

20 Juli 2012 mereka bertemu di pasar, pada tanggal 

berapa mereka akan bertemu lagi?  

Jawaban 

Diketahui : Ani 4 hari sekali 

                  Rina 6 hari sekali 

                Pinka   8 hari sekali 

                Bertemu tanggal 20 Juli 2012 

Ditanya  : tanggal berapa mereka bertemu lagi? 

Jawab     : kelipatan 4 = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, . . . 

                 Kelipatan 6 = 6, 12, 18, 24, 30, . . . 

                 Kelipatan 8 = 8, 16, 24, 32, 40, . . . 

                 KPK = 24 

Bertemu tanggal 2 Juli 2013 

2 + 24 = 26 

Jadi mereka bertemu pada tanggal 26Juli 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2.  Bus Mawar berangkat dari terminalsetiap 30 menit 

sekali. Bus Anggrekberangkat dari terminal setiap18 

menit sekali. Pada pukul 14.00kamu melihat bus 

Mawar dan busAnggrek berangkat bersama-

sama.Pukul berapa kamu bisa melihat busMawar dan 

bus Anggrek berangkatbersama-sama untuk kedua 

kalinya? 

Jawaban  

Diketahui : Bus mawar 30 menit 

                   Bus anggrek 18 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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                   Pukul 14.00 berangkat bersama 

Ditanya   : pukul berapa bus mawar dan anggrek 

berangkat untuk kedua kalinya? 

Jawab      : 30 = 2 x 3 x 5 

                  18 = 2 x 3
2 

     KPK = 2 x 3
2
 x 5 = 90 

90 menit = 1 jam 30 menit 

14.00 + 01.30 = 15.30 

Jadi bus mawar dan bus anggrek berangkat untuk 

kedua kalinya pada pukul 15.30 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

3. Kelipatan dari bilangan 6 dan 9 yang jika keduanya 

dijumlahkan hasilnya 72, hanya ada 1 yaitu 36 dan 36. 

Benar atau salahkah pernyataan di atas? Kemukaan 

pendapatmu dan berilah alasannya! 

Jawaban  

Kelipatan 6 = 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, . . . 

Kelipatan 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, . . . 

Pernyataan tersebut salah karena masih ada yang 

jumlahnya 72 yaitu 54 + 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4. Tentukan 2 bilangan yang KPKnya adalah 8 ! (2 

bilangan tersebut adalah bilangan asli kurang dari 20) 

Jawaban  

4 = 2 x 2 

8 = 2 x 2 x 2 

KPK = 8 

Jadi 2 bilangan yang KPKnya 8 adalah 4 dan 8 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

Jumlah 20 

Nilai = 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

No Indikator 
Deskriptor 

Skor 
a b c d 

1. Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2. 
Membuka pelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 
√ √ √ - 3 

3. 
Menjelaskan materi pelajaran (keterampilan 

menjelaskan) 
- √ √ √ 3 

4. Kualitas materi pelajaran √ - √ √ 3 

5. Mengajukan permasalahan (keterampilan bertanya) - √ √ √ 3 

6. 

Memberikan kesempatan kepada siswa secara 

individu untuk menyelesaikan masalah (keterampilan 

guru dalam mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

√ √ √ - 3 

7. 
Menggunakan media (keterampilan mengadakan 

variasi) 
√ √ √ - 3 

8. Kualitas media pelajaran √ √ √ - 3 

9. 
Mengkondisikan siswa dalam kelompok berpasangan 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

√ √ √ - 3 

10. 
Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil 

diskusi (keterampilan guru membimbing diskusi  

kelompok kecil) 

√ √ √ √ 4 

11. 
Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

(keterampilan mengelola kelas) 
√ √ √ - 3 

12. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) √ √ - √ 3 

Jumlah Skor 38 

Kategori  Baik  

 

    Semarang, 22 Agustus 2013 

Observer 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No Indikator 

D
es

k
ri

p
to

r Nama siswa 

Jumlah 

skor tiap 

indikator 

Rata-rata 

skor tiap 

indikator A

M 

R

A 

A

Y 

B

M 

F

H 

U

N 

Y

F 

C

N 

D

H 

P

A 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 3,4 
b √ - - √ √ - - - - √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 
Menanggapi apersepsi 

yang diberikan guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23 2,3 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ - - - √ - - - - √ 

d - - - - - - - - - - 

3 

Merespon dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25 2,5 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ - - √ √ - - - √ 

4 

Memikirkan masalah 

secara individu yang 

berkaitan dengan materi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

20 2,0 
b - - - - - - - - - - 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 
Berkelompok secara 

berpasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 
b √ √ √ - √ √ √ √ - - 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d - - - - - - - - - - 

6 
Mendiskusikan jawaban 

dengan pasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ - - - √ - - - - √ 

7 
Mempresentasikan 

jawaban dengan pasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

22 2,2 
b - - - - √ - - - - √ 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 
Mengerjakan soal 

evaluasi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 3,0 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah skor 24 21 20 20 25 21 20 20 19 24 214 21,4 

Kategori  Baik   

Semarang, 22 Agustus 2013 

Observer 

                             
Ratna K 
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Daftar Nilai Siklus I 

No Nama 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai Keterangan  Nilai  Keterangan  

1 Dhimas Adhitya Setiawan 65 Tuntas 30 Tidak tuntas 

2 Bagus Lanang Lorenzo 50 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 

3 Allifia Afini Wulandari 95 Tuntas  95 Tuntas  

4 Adeliana Mustikasari 60 Tidak tuntas 70 Tuntas  

5 Arvian Rizki Armadha 75 Tuntas 70 Tuntas  

6 Adllia Sakha Fitria 5,75 Tidak tuntas 95 Tuntas  

7 Arcella Berlian KP 80 Tuntas  70 Tuntas  

8 Abdul Ghani Al Hafizh 65 Tuntas 60 Tidak tuntas 

9 Adelia Purna Kayla 60 Tidak tuntas 80 Tuntas  

10 Aris Syifa Augustina 70 Tuntas  80 Tuntas  

11 Alvina Ryan Fatiha 80 Tuntas  80 Tuntas  

12 Aan Yusuf Kurniawan  50 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas 

13 Abdullah Mutaqin B 55 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 

14 Brigida Merila Wardani 40 Tidak tuntas 70 Tuntas  

15 Briliant Akbar Capri 75 Tuntas  85 Tuntas  

16 Camelia Annisya M 70 Tuntas  95 Tuntas  

17 Eva Catur Herawati 45 Tidak tuntas 80 Tuntas  

18 Ficky Hafis Shibgho T 70 Tuntas 50 Tidak tuntas 

19 Fita Anindya Dwi P 100 Tuntas  75 Tuntas  

20 Hermawan 60 Tidak tuntas 85 Tuntas  

21 Hernina Dinanda P 100 Tuntas  80 Tuntas  

22 Hasilah Dzaki G 5,75 Tidak tuntas 80 Tuntas  

23 Maulana Yusuf Ardani 70 Tuntas 90 Tuntas  

24 Prayoga Arya Mukti 80 Tuntas 65 Tuntas  

25 Raka Fitra Pratama 80 Tuntas - - 

26 Rama Dirga Dwi S 70 Tuntas 60 Tidak tuntas 

27 Rasmah Dhiya Ulhaq 80 Tuntas  90 Tuntas  

28 Relgan Dwanu Brata N 70 Tuntas  75 Tuntas  

29 Rama Indra Hafiz 75 Tuntas  85 Tuntas  

30 Ratri Angraini Puspita 70 Tuntas 65 Tuntas  

31 Syakila Maulida 7,25 Tuntas 85 Tuntas  

32 Umi Nurul Janah 35 Tidak tuntas 65 Tuntas  

33 Yoseph Febriditya 50 Tidak tuntas 70 Tuntas  

34 Muhamad Shifa Agung 70 Tuntas 45 Tidak tuntas 

35 Irvan Renaldi Falefi  65 Tuntas 40 Tidak tuntas 

36 Atta Gantari  65 Tuntas  80 Tuntas  

37 Cheisha Nino Satnadinta 25 Tidak tuntas 55 Tidak tuntas 
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38 Delta Monika Dewani 55 Tidak tuntas 70 Tuntas  

39 Dimas Haryo Pangestu 45 Tidak tuntas 30 Tidak tuntas 

Rata-rata 62 70,3 

Nilai terendah 25 30 

Nilai tertinggi 100 95 

Siswa tuntas 24 27 

Siswa tidak tuntas 15 11 

Presentase siswa tuntas 61,5% 71% 

Presentase siswa tidak tuntas 38,5% 29% 

 

Keterangan: Siswa yang menjadi fokus penelitian namanya tercetak tebal 

 

 

Semarang,       Agustus 2013 

Guru Kelas V 
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Catatan Lapangan Siklus I Pertemuan 2 

 

Nama SD : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas  : V 

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2013 

Materi  : Kelipatan Persekutuan Kecil 

Tahap 

Pembelajaran 
Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pra kegiatan Pembelajaran dimulai setelah istirahat kedua. Guru membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam. Lalu mengecek 

kehadiran siswa. Ada satu siswa yang tidak masuk yaitu RF 

dikarenakan sakit. Kemudian guru mengkondisikan siswa 

untuk siap mengikuti pembelajaran dengan meminta siswa 

menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan. 

Kegiatan awal Guru memulai kegiatan awal dengan memberikan apersepsi. 

Apersepsi dilaksanakan dengan tanya jawab dan permainan. Siswa 

antusias dengan apersersi yang diberikan guru. Selanjutnya guru 

mengungkapkan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan inti Kegiatan inti dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah 

Think Pair Share. Guru memberikan suatu permasalahan. Guru 

memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk bertanya 

hal-hal yang belum dimengerti. Setelah siswa paham, guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut berkaitan dengan Kelipatan Persekutuan Kecil. 

Pertanyaan tersebut diberikan dalam bentuk lembar kerja siswa 

(LKS). Guru menyampaikan peraturan-peraturan dalam 

mengerjakan LKS. Setelah guru membagikan LKS siswa 

diminta untuk memikirkan sendiri jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan. Kegiatan ini sesuai dengan tahapan 

think. Guru berkeliling untuk mengawasi siswa dalam berfikir. 

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dengan 

teman sebangkunya untuk mendiskusikan jawaban atas 

pertanyaan yang terdapat pada LKS. Kegiatan berdiskusi 

dengan teman sebangku ini termasuk kedalam tahap pair. 

Kebanyakan siswa tidak bisa menyelesaikan soal nomor 2. 

Kemudian guru membimbing siswa menyelesaikannya. Setelah 

selesai siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas 

(share). Guru memberi kesempatan kepada siswa yang belum 

paham untuk bertanya, dan semua siswa sudah paham. 

Kegiatan akhir Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. Siswa duduk di tempat duduk masing-masing. 

Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi. Siswa 
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mengerjakan dengan tenang. Setelah semua siswa 

mengumpulkan jawaban soal evaluasi, guru memberi motivasi 

kepada anak-anak supaya rajin belajar supaya menjadi anak 

pintar dan bisa membanggakan orang tua. Selain itu, guru juga 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Kemudian guru menutup pelajaran dengan doa dan 

salam.  

 

 

Semarang, 21 Agustus 2013 

Observer 

 

                    Ratna K 
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Lampiran 3 : Siklus II Pertemuan 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II Pertemuan 1 

Sekolah   : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/I 

Hari/Tanggal  : Selasa, 27 Agustus 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit  

I. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan 

FPB. 

III. Indikator 

1. Menyebutkan faktor perkalian suatu bilangan.  

2. Menentukan FPB suatu bilangan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan petak perkalian, siswa dapat menyebutkan faktor 

perkalian suatu bilangan dengan tepat. 

2. Dengan mencari faktor perkalian dari bilangan, siswa dapat menentukan 

FPB dengan benar. 

3. Dengan faktorisasi prima dari bilangan, siswa dapat menentukan FPB 

dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : disiplin, dapat bekerjasama, aktif, teliti, 

tanggung jawab. 

V. Materi Ajar 

- Faktor suatu bilangan. 

- FPB suatu bilangan. 
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VI. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. 

VII. Model Pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

No.  Tahapan kegiatan Langkah Pembelajaran 

1. Prakegiatan  

(± 5 menit) 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan media dan alat 

peraga yang akan digunakan 

5. Mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan awal 

(± 10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya “Apa yang kalian ketahui 

dengan faktor prima dan 

faktorisasi prima?” 

“Ya, faktor prima adalah faktor 

suatu bilangan yang berupa 

bilangan prima. Sedangkan 

faktorisasi prima adalah bentuk 

perkalian dari faktor-faktor prima 

berpangkat suatu bilangan”. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu siswa dapat menentukan 

faktor perkalian suatu bilangan 

serta menentukan FPB dengan 

benar. 

3. Guru menyampaikan proses 
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pembelajaran yang akan 

dilaksanakan yaitu siswa akan 

belajar dalam kelompok 

berpasangan. 

3. Kegiatan inti 

(± 60 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

1. Guru memberikan permasalahan 

kepada siswa kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan 

permasalahan tersebut. 

Ibu guru mempunyai 10 permen. Ibu 

ingin membagikan 10 permen ini 

kepada beberapa anak di kelas 5 ini. 

Jika Ibu ingin membagi 10 permen 

dengan setiap anak mendapatkan 

jumlah permen sama banyak sampai 10 

permen ini tepat habis tanpa sisa, maka 

berapa sajakah jumlah anak yang bisa 

mendapatkan 10 permen ini sehingga 

setiap anak mendapat jumlah permen 

yang sama dan 10 permen ibu tepat 

habis tanpa sisa? Apakah permen Ibu 

tepat habis dibagikan pada : 1 anak? 2 

anak? 3 anak? 4 anak? 5 anak? 6 

anak? 7 anak? 8 anak? 9 anak? 10 

anak?  

2. Siswa diberikan waktu berpikir, 

kemudian diminta menyampaikan 

jawaban mengenai permasalahan 

yang diberikan guru. 

3. Siswa dan guru melakukan tanya 

jawab tentang permasalahan yang 
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Berpikir (thinking) 

Siswa berpikir secara 

individual 

dipelajari. 

Elaborasi 

4. Guru memberikan pertanyaan 

siswa. 

Pertanyaan 1 

Pak Ahmad akan membagikan 15 buah 

jeruk kepada beberapa tetangganya 

dengan jumlah yang sama hingga 15 

buah jeruk tersebut tepat habis. Apakah 

jeruk tersebut tepat habis tanpa sisa 

jika jeruk tersebut dibagikan kepada : 1 

tetangga, 2 tetangga, 3 tetangga, 4 

tetangga, 5 tetangga, 6 tetangga, 7 

tetangga, 8 tetangga, 9 tetangga, 10 

tetangga, 11, tetamgga, 12 tetangga, 13 

tetangga, 14 tetangga, 15 tetangga? 

Pertanyaan  2 

Ana mempunyai 18 buah kentang dan 

24 butir telur. Seluruh kentang dan 

telur dimasukkan ke beberapa kotak. 

Jika jumlah kentang dan telur pada 

setiap kotak sama banyak, berapakah 

jumlah kotak terbanyak yang 

dibutuhkan? 

5. Siswa memikirkan jawaban secara 

individu. 

 Berpasangan(pairing) 

Siswa berdiskusi dengan 

Pasangannya 

6. Siswa membentuk kelompok 

secara berpasangan (sebangku). 

7. Siswa berdiskusi dengan teman 

sebangku untuk menyatukan 

jawaban yang diperoleh masing-

masing siswa. 

8. Guru membimbing siswa 

berdiskusi. 
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 Berbagi (sharing) 

Siswa berbagi jawaban 

ke seluruh kelas 

Konfirmasi 

9. Siswa mempresentasikan jawaban 

di depan kelas. 

10. Kelompok lain diberikan 

kesempatan untuk bertanya atau 

menberikan pendapat terhadap 

hasil diskusi kelompok lain. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang hal yang belum 

dipahami. 

4. Kegiatan akhir 

(± 30 menit) 

1. Siswa dibimbing guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Siswa diberi penguatan dan 

motivasi. 

4. Guru menutup pelajaran. 

 

IX. Media 

Permen 

X. Sumber Belajar 

1. Depdiknas. 2007. SKKD Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

2. Poerwanti, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Saepudin, Aep. 2009. Gemar Belajar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 

5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

XI. Penilaian  

1. Prosedur penilaian 

 Penilaian awal : ada 

 Penilaian proses : ada 

 Penilaian akhir : ada 
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2. Teknik Penilaian 

 Tes tertulis 

 Tes kinerja 

3. Soal evaluasi (terlampir) 

 Nilai = 
                          

             
      

 

 

 

Semarang, 27 Agustus 2013 

Guru Kelas     Peneliti 

                                     

   

Mengetahui, 

Kepala SDN Sekaran 01 
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Materi Siklus II 

Faktor Persekutuan Terbesar 

 

Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan-bilangan yang 

dicari faktornya, misal 3 dan 5 adalah faktor dari 15.  

Contoh : 

Faktor dari 20 adalah 

1 2 4 

 20 10 5 

Jadi 1, 2, 4, 5, 10, 20 adalah faktor dari 20. 

Faktor prima adalah faktor suatu bilangan yang berupa bilangan prima. 

Sedangkan faktorisasi prima adalah bentuk perkalian dari faktor-faktor prima 

berpangkat suatu bilangan. 

Faktor persekutuan adalah bilangan-bilangan faktor yang sama pada dua 

bilangan atau lebih. Contoh : 

 Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6 

 Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 

 Faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah 1, 2, 3, 6. 

Faktor persekutuan terbesar (FPB) merupakan bilangan terbesar pada 

faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih.  

Contoh: berapa FPB dari 4 dan 8? 

Jawab :  

Faktor dari 4 adalah 1, 2, 4 
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Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8 

Faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, 4. 

Faktor persekutuan terkecil dari 4 dan 8 adalah 4.      

Contol Soal :  

Suatu Yayasan Sosial akan membagikan beras dan gula kepada keluarga pra 

sejahtera, beras yang dibagikan adalah 30 kg dan gula yang dibagikan 24 kg. 

a) Berapa banyak keluarga yang pra sejahtera agar menerima jumlah yang 

sama? 

b) Berapa yang diterima masing-masing untuk mendapatkan beras dan gula? 

Penyelesaian 

Diketahui  : beras 30 kg dan gula 24 kg 

Ditanya  : a) Berapa banyak keluarga yang pra sejahtera agar menerima 

jumlah yang sama? 

b) Berapa yang diterima masing-masing untuk mendapatkan 

beras dan gula? 

Jawab   : 30 = 2 x 3 x 5 

   24 = 2 x 2 x 2 x 3 = 2
3
 x 3 

  FPB = 2 x 3 = 6 

c) Jadi ada 6 keluarga yang menerima beras dan gula. 

Beras = 30 : 6 = 5      , Gula = 24 : 6 = 4 
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Lembar Kerja Siswa  

Siklus II Pertemuan 1 

 

1. Pak Ahmad akan membagikan 15 buah jeruk kepada beberapa tetangganya 

dengan jumlah yang sama hingga 15 buah jeruk tersebut tepat habis. Apakah 

jeruk tersebut tepat habis tanpa sisa jika jeruk tersebut dibagikan kepada : 1 

tetangga, 2 tetangga, 3 tetangga, 4 tetangga, 5 tetangga, 6 tetangga, 7 

tetangga, 8 tetangga, 9 tetangga, 10 tetangga, 11, tetamgga, 12 tetangga, 13 

tetangga, 14 tetangga, 15 tetangga? 

Jawaban : 

15 buah jeruk 

Jumlah tetangga yang diberi jeruk Tepat habis/sisa 

 

1 tetangga 15 buah / tepat habis 

2 tetangga  ............... 

3 tetangga .................. 

4 tetangga  

5 tetangga  

6 tetangga  

7 tetangga  

8 tetangga  

9 tetangga  

10 tetangga  

11 tetangga  

12 tetangga  

13 tetangga  

14 tetangga  

15 tetangga  

Dari kegiatan tersebut jeruk tepat habis jika dibagikan kepada = ......, ....., 

......, ...... 

a. Faktor dari 15 adalah bilangan yang tepat habis membagi bilangan 15. 

Yaitu = ......, ....., ....., ...... 

b. Faktor prima yang terkandung dalam faktor bilangan 15 yaitu = ..... 

dan ..... 

c. Faktorisasi prima bilangan 15 adalah bentuk perkalian bilangan prima 

dari bilangan 15 yaitu = ...... x ..... 

 

2. Ana mempunyai 18 buah kentang dan 24 butir telur. Seluruh kentang dan 

telur dimasukkan ke beberapa kotak. Jika jumlah kentang dan telur pada 

setiap kotak sama banyak, berapakah jumlah kotak terbanyak yang 

dibutuhkan? 
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Jawab : 

                 18                                                                       24 

 

 

 

 

 Faktorisasi prima dari 18 = .......................... 

 Faktorisasi prima dari 24 = .......................... 

 FPB        = .......................... 

 Jadi,  

...............................................................................................................           
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Skoring Penilaian 

Lembar Kerja Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

No Soal Skor 

1. Soal  

Pak Ahmad akan membagikan 15 buah jeruk kepada beberapa 

tetangganya dengan jumlah yang sama hingga 15 buah jeruk 

tersebut tepat habis. Apakah jeruk tersebut tepat habis tanpa sisa 

jika jeruk tersebut dibagikan kepada : 1 tetangga, 2 tetangga, 3 

tetangga, 4 tetangga, 5 tetangga, 6 tetangga, 7 tetangga, 8 tetangga, 

9 tetangga, 10 tetangga, 11, tetamgga, 12 tetangga, 13 tetangga, 14 

tetangga, 15 tetangga? 

Jawaban  

Diketahui     : Pak Ahmad mempunyai 15 jeruk akan dibagikan 

tepat habis 

Ditanya        : Apakah jeruk tersebut tepat habis tanpa sisa jika 

jeruk tersebut dibagikan kepada : 1 tetangga, 2 tetangga, 3 

tetangga, 4 tetangga, 5 tetangga, 6 tetangga, 7 tetangga, 8 tetangga, 

9 tetangga, 10 tetangga, 11, tetamgga, 12 tetangga, 13 tetangga, 14 

tetangga, 15 tetangga? 

Jawab          : 

a. Tepat habis = 1, 3, 5, 15 

Tidak tepat habis = 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

b. Dari kegiatan tersebut jeruk tepat habis jika dibagikan kepada = 

1, 3, 5, 15     

c. Faktor dari 15 adalah bilangan yang tepat habis membagi 

bilangan 15. Yaitu =   1, 3, 5, 15      

d. Faktor prima yang terkandung dalam faktor bilangan 15 yaitu = 

...3.. dan ...5.. 

e. Faktorisasi prima bilangan 15 adalah bentuk perkalian bilangan 

prima dari bilangan 15 yaitu = ...3... x ...5..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 
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2.  Soal  

Ana mempunyai 18 buah kentang dan 24 butir telur. Seluruh 

kentang dan telur dimasukkan ke beberapa kotak. Jika jumlah 

kentang dan telur pada setiap kotak sama banyak, berapakah 

jumlah kotak terbanyak yang dibutuhkan? 

Jawaban  

Diketahui  : 18 buah kentang 

                     24 butir telur 

Ditanya     : Jika jumlah kentang dan telur pada setiap kotak sama 

banyak, berapakah jumlah kotak terbanyak yang dibutuhkan? 

Jawab         :    
           18                             24  

 

 

 

 

  

 

 

        

Faktorisasi prima dari 18 = 2 x 3 x 3 = 2 x 3
2  

          

Faktorisasi prima dari 24 = 2 x 2 x 2 x 3 = 2
3
 x 3   

FPB    = 2 x 3 = 6     

Jadi, jumlah kotak terbanyak yang dibutuhkan adalah 6 buah. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Jumlah skor 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9 

3 3 

2 

2 

3 

6 

12 

2 
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LEMBAR EVALUASI 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Mata Pelajaran : Matematika Hari/Tanggal  : 27 Agustus 2013 

Kelas/Semester : V/I  Tahun Pelajaran : 2012/2013 

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

No.absen : .................... 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menyertakan langkah-langkah 

penyelesaiannya ! 

1. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI,panitia mendapat sumbangan 84buku 

tulis dan 35 bolpoin untuk hadiahlomba anak-anak. Setiap bungkushadiah 

untuk pemenang lomba mempunyaiisi yang sama banyak. Berapabungkus 

hadiah yang dapat dibuat? 

2. Suatu hari paman ingin membagikan 60 kg tomat dan 42 kg cabai kepada 

tetangganya. Apabila setiap tetangga diberi tomat dan cabai dengan jumlah 

yang sama, berapa jumlah tetangga paling banyak menerimanya? 

3. Pak Dani akan membagikan 72 apel dan 30 buah melon kepada teman-

temannya sama banyak. Bila buah itu abis dibagikan, berapa jumlah teman 

paling banyak yang menerima dua macam buah itu? 
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Kunci Jawaban dan Penskoran 

Siklus II Pertemuan 1 

No. Soal dan Jawaban Skor Jumlah 

1. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, panitia 

mendapat sumbangan 84 buku tulis dan 35 bolpoin 

untuk hadiah lomba anak-anak. Setiap bungkus hadiah 

untuk pemenang lomba mempunyai isi yang sama 

banyak. Berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat? 

Jawaban : 

Diketahui : 84 buku tulis 

                   35 bolpoin 

Ditanya    : berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat? 

Jawab       : 84 = 2
2
 x 3 x 7 

                   35 = 5 x 7 

                 FPB = 7 

Jadi ada 7 bungkus hadiah yang dapat dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2. Suatu hari paman ingin membagikan 60 kg tomat dan 

42 kg cabai kepada tetangganya. Apabila setiap 

tetangga diberi tomat dan cabai dengan jumlah yang 

sama, berapa jumlah tetangga paling banyak 

menerimanya? 

Jawaban 

Diketahui :  60 kg tomat 

                    42 kg cabai 

Ditanya    : berapa tetangga paling banyak menerima? 

Jawab       : 60 = 2
2
 x 3 x 5 

                   42 = 2 x 3 x 7 

                 FPB = 2 x 3 = 6 

Jadi ada 6 tetangga yang menerimanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3. Pak Dani akan membagikan 72 apel dan 30 buah 

melon kepada teman-temannya sama banyak. Bila 
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buah itu abis dibagikan, berapa jumlah teman paling 

banyak yang menerima dua macam buah itu? 

Jawaban 

Diketahui : 72 apel 

                   30 melon 

Ditanya    : jumlah teman paling banyak menerima 

dua macam buah itu ? 

Jawab        : 72 = 2
3
 x 3

2
 

                    30 = 2 x 3 x 5 

                 FPB = 2 x 3 = 6 

Jadi ada 6 teman yang menerima dua macam buah itu. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Jumlah 18 

Nilai = 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

 

No Indikator 
Deskriptor 

Skor 
a b c d 

1. Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2. 
Membuka pelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 
√ √ √ √ 4 

3. 
Menjelaskan materi pelajaran (keterampilan 

menjelaskan) 
- √ √ √ 3 

4. Kualitas materi pelajaran √ √ √ √ 4 

5. Mengajukan permasalahan (keterampilan bertanya) - √ √ √ 3 

6. 

Memberikan kesempatan kepada siswa secara 

individu untuk menyelesaikan masalah (keterampilan 

guru dalam mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

√ √ √ √ 4 

7. 
Menggunakan media (keterampilan mengadakan 

variasi) 
√ √ √ - 3 

8. Kualitas media pelajaran √ √ - - 2 

9. 
Mengkondisikan siswa dalam kelompok berpasangan 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

√ √ √ - 3 

10. 
Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil 

diskusi (keterampilan guru membimbing diskusi  

kelompok kecil) 

√ √ √ √ 4 

11. 
Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

(keterampilan mengelola kelas) 
√ √ √ - 3 

12. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) √ √ √ √ 4 

Jumlah Skor 41 

Kategori  
Sangat 

baik  

 

    Semarang, 27 Agustus 2013 

Observer 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

No Indikator 

D
es

k
ri

p
to

r Nama siswa 

Jumlah 

skor tiap 

indikator 

Rata-rata 

skor tiap 

indikator A

M 

R

A 

A

Y 

B

M 

F

H 

U

N 

Y

F 

C

N 

D

H 

P

A 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 3,4 
b √ - - √ √ - - - - √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 
Menanggapi apersepsi 

yang diberikan guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ - - √ - √ 

d - - - - - - - - - - 

3 

Merespon dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ √ - √ √ - - √ √ 

4 

Memikirkan masalah 

secara individu yang 

berkaitan dengan materi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

35 3,5 
b √ √ - - √ √ - - - √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 
Berkelompok secara 

berpasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 
b √ √ √ - √ √ √ √ - - 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d - - - - - - - - - - 

6 
Mendiskusikan jawaban 

dengan pasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ - - - √ - - - - √ 

7 
Mempresentasikan 

jawaban dengan pasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 3,0 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 
Mengerjakan soal 

evaluasi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 3,0 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d - - - - - - - - - - 

Jumlah skor 27 25 24 23 27 24 22 23 22 26 243 24,3 

Kategori  Baik   

Semarang, 27 Agustus 2013 

Observer 

      Ratna K 
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Catatan Lapangan Siklus II Pertemuan 1 

 

Nama SD : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas  : V 

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2013 

Materi  : Faktor Persekutuan Terbesar 

 

Tahap 

Pembelajaran 
Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pra kegiatan Pembelajaran dimulai pukul 07.00 WIB. Siswa memasuki 

ruangan kelas dan memanggil siswa yang belum masuk kelas. 

Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. 

Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dengan presensi. 

Selanjutnya guru mengkondisikan siswa, mengajak siswa untuk 

menempati tempat duduk masing-masing  dan meminta 

menyiapkan alat-alat tulis. 

Kegiatan awal Guru melakukan kegiatan awal dengan apersepsi. Apersepsi 

dilaksanakan dengan tanya jawab. Siswa-siswa merespon apersepsi 

guru. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan inti Kegiatan inti dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah 

Think Pair Share. Guru memberikan suatu permasalahan. 

Kemudian permasalahan tersebut diselesaikan dengan 

percobaan. Percobaan itu dilakukan dengan media permen. 

Guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk 

bertanya hal-hal yang belum dimengerti. Setelah siswa paham, 

guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut berkaitan dengan Faktor Persekutuan 

Terbesar. Pertanyaan tersebut diberikan dalam bentuk lembar 

kerja siswa. Setelah guru membagikan LKS siswa diminta 

untuk memikirkan sendiri jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan. Kegiatan ini sesuai dengan tahapan 

think. Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan 

dengan teman sebangkunya untuk mendiskusikan jawaban atas 

pertanyaan yang terdapat pada LKS. Kegiatan berdiskusi 

dengan teman sebangku ini termasuk ke dalam tahap pair. 

Selanjutnya siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas 

(share). Guru memberikan penghargaan berupa bintang 

penghargaan dan tepuk tangan kepada setiap kelompok yang 

mau maju ke depan. 

Kegiatan akhir Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. Sebelum membagi soal evaluasi, guru 

menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Guru 
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menyampaikan peraturan dalam mengerjakan soal evaluasi. 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan guru mengakhiri 

pembelajaran dengan menyampaikan motivasi agar rajin 

belajar, jangan jajan sembarangan dan menyampaikan rencana 

pelajaran berikutnya dan menutup pelajaran dengan ucapan 

salam. 

 

 

Semarang, 21 Agustus 2013 

Observer 

 

                    Ratna K 
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Lampiran 4 : Siklus II Pertemuan 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II Pertemuan 2 

Sekolah   : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/I 

Hari/Tanggal  : Rabu, 28 Agustus 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit  

I. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan 

FPB. 

III. Indikator 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan FPB dalam bentuk soal 

cerita. 

2. Mengecek pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB. 

3. Merancang suatu penyelesaian untuk soal yang mempunyai banyak 

alternative jawaban. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengalaman sehari-hari, siswa dapat memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan FPB dalam bentuk soal cerita dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan soal cerita, siswa dapat mengecek pemecahan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dengan benar. 

3. Dengan menentukan 2 bilangan yang sudah diketahui FPBnya, siswa dapat 

merancang suatu penyelesaian untuk soal yang mempunyai banyak 

alternative jawaban  
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Karakter yang diharapkan : disiplin, dapat bekerjasama, aktif, teliti, 

tanggung jawab. 

V. Materi Ajar 

- Memecahkan masalah yang berkaitan dengan FPB dalam bentuk soal 

cerita. 

- Mengecek pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB. 

- Merancang suatu penyelesaian untuk soal yang mempunyai banyak 

alternative jawaban 

VI. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab 

VII. Model Pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

No.  Tahapan kegiatan Langkah Pembelajaran 

1. Prakegiatan  

(± 5 menit) 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan media dan alat 

peraga yang akan digunakan 

5. Mengkondisikan kelas 

2. Kegiatan awal 

(± 10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya “Anak-anak apakah 

kalian masih ingat pembelajaran 

kemarin?” 

“Ya, kemarin kita belajar tentang 

faktor prima, faktorisasi prima, 

dan menentukan FPB”. 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu siswa dapat memecahkan 
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masalah yang berkaitan dengan 

FPB dalam bentuk soal cerita 

dengan benar, siswa dapat 

mengecek pemecahan masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

FPB dengan benar, siswa dapat 

merancang suatu penyelesaian 

untuk soal yang mempunyai 

banyak alternative jawaban. 

3. Guru menyampaikan proses 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan yaitu siswa akan 

belajar dalam kelompok 

berpasangan 

3. Kegiatan inti 

(± 60 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

1. Guru memberikan permasalahan 

kepada siswa kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan 

permasalahan tersebut. 

Suatu Yayasan Sosial akan membagikan 

beras dan gula kepada keluarga pra 

sejahtera, beras yang dibagikan adalah 

30 kg dan gula yang dibagikan 24 kg. 

a) Berapa banyak keluarga yang pra 

sejahtera agar menerima jumlah 

yang sama? 

b) Berapa yang diterima masing-

masing untuk mendapatkan beras 

dan gula? 

2. Siswa diberikan waktu berpikir, 

kemudian diminta menyampaikan 

jawaban mengenai permasalahan 

yang diberikan guru. 
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Berpikir (thinking) 

Siswa berpikir secara 

Individual 

3. Siswa dan guru melakukan tanya 

jawab tentang permasalahan yang 

dipelajari. 

Elaborasi 

4. Guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa. 

Pertanyaan 1 

Pak Andi memanen 42 melon dan 60 

semangka. Buah-buah melon dan 

semangka tersebut akan dibagikan 

kepada tetangga-tetangganya. 

a) Berapa banyak tetangga agar 

menerima jumlah yang sama? 

b) Berapa melon dan semangka yang 

diterima masing-masing tetangga? 

Pertanyaan 2 

Anton memiliki 15 permen rasa 

strawberry dan 20 permen rasa 

mangga. Ia menginginkan setiap toples 

memuat kedua jenis permen tersebut 

dalam jumlah yang sama. Apabila 

Anton menyediakan 4 toples apakah 

dapat memuat kedua jenis permen 

dalam jumlah yang sama? Ceklah 

penyelesaian dari masalah di atas!  

5. Siswa memikirkan jawaban secara 

individu. 

 Berpasangan(pairing) 

Siswa berdiskusi dengan 

Pasangannya 

6. Siswa membentuk kelompok 

secara berpasangan (sebangku). 

7. Siswa berdiskusi dengan teman 

sebangku untuk menyatukan 

jawaban yang diperoleh masing-

masing siswa. 

8. Guru membimbing siswa 

berdiskusi. 
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 Berbagi (sharing) 

Siswa berbagi jawaban 

ke seluruh kelas 

Konfirmasi 

9. Siswa mempresentasikan jawaban 

di depan kelas. 

10. Kelompok lain diberikan 

kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan pendapat terhadap 

hasil diskusi kelompok lain. 

11. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang hal yang belum 

dipahami. 

4. Kegiatan akhir 

(± 30 menit) 

1. Siswa dibimbing guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Siswa diberi penguatan dan 

motivasi. 

4. Guru menutup pelajaran. 

 

IX. Media 

Manik-manik, gelas kecil  

X. Sumber 

1. Depdiknas. 2007. SKKD Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. 

2. Poerwanti, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Saepudin, Aep. 2009. Gemar Belajar Matematika 5 Untuk SD/MI Kelas 

5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

XI. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian 

 Penilaian awal : ada 

 Penilaian proses : ada 

 Penilaian akhir : ada 
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2. Teknik Penilaian 

a. Tes tertulis 

b. Tes kinerja 

3. Soal evaluasi (terlampir) 

 Nilai = 
                          

             
      

 

 

 

Semarang, 28 Agustus 2013 

Guru Kelas      Peneliti 

     

  

Mengetahui, 

Kepala SDN Sekaran 01 
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Lembar Kerja Siswa 

Siklus II Pertemuan 2 

 

1. Pak Andi memanen 42 melon dan 60 semangka. Buah-buah melon dan 

semangka tersebut akan dibagikan kepada tetangga-tetangganya. 

a) Berapa banyak tetangga agar menerima jumlah yang sama? 

b) Berapa melon dan semangka yang diterima masing-masing tetangga? 

Jawaban : 

Diketahui  : 42 melon dan 60 semangka 

Ditanya  : a) Berapa banyak tetangga agar menerima jumlah yang sama? 

b) Berapa melon dan semangka yang diterima masing-masing 

tetangga? 

    Jawab :  

a.        42                                                           60 

 

 

 

 

   

 

 

Faktorisasi prima dari 42 = .....   x ...... x ........ 

  Faktorisasi prima dari 60 = ....... x ....... x ........ x ....... 

  FPB         = .......... 

  Jadi, ................................................................................................... 

b.   Jumlah melon yang diterima tetangga = 42 : ........ = ....... 

  Jumlah semangka yang diterima tetangga = 60 : ........ = ....... 

  Jadi, ................................................................................................... 
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2. Anton memiliki 15 permen rasa strawberry dan 20 permen rasa mangga. Ia 

menginginkan setiap toples memuat kedua jenis permen tersebut dalam jumlah 

yang sama. Apabila Anton menyediakan 4 toples apakah dapat memuat kedua 

jenis permen dalam jumlah yang sama? Ceklah penyelesaian dari masalah di 

atas!  

 

Jawab : 

                     15                                                             20 

 

 

  

Faktorisasi prima dari 15 = ....... x ....... 

Faktorisasi prima dari 20 = ....... x ...... x ...... 

FPB         = ......... 

Salah atau benar ? 

Jadi, ......................................................................................................... 
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Skoring Penilaian 

Siklus II Pertemuan 2 

 

No Soal Skor 

1. Soal  

Pak Andi memanen 42 melon dan 60 semangka. Buah-buah melon 

dan semangka tersebut akan dibagikan kepada tetangga-

tetangganya. 

a) Berapa banyak tetangga agar menerima jumlah yang sama? 

b) Berapa melon dan semangka yang diterima masing-masing 

tetangga? 

Jawaban  

Diketahui  : 42 melon dan 60 semangka 

Ditanya  : a) Berapa banyak tetangga agar menerima jumlah 

yang sama? 

b) Berapa melon dan semangka yang diterima masing-masing 

tetangga? 

Jawab             : 

                 42                                   60 

 

 

 

 

 

Faktorisasi prima dari 42 = 2 x 3 x 7     

Faktorisasi prima dari 60 = 2 x 2 x 3 x 5    

FPB         = 2 x 3 = 6     

Jadi, ada 6 tetangga yang mendapat melon dan semangka dalam 

jumlah yang sama.  

b. Jumlah melon yang diterima tetangga = 42 : 6 = 7 

 Jumlah semangka yang diterima tetangga = 60 : 6 = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

21 2 

3 

30 

2 

2 

15 7 

3 5 
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Jadi, ada 7 melon dan 10 semangka yang diterima masing-masing 

tetangga. 

1 

 

2. Soal  

Anton memiliki 15 permen rasa strawberry dan 20 permen rasa 

mangga. Ia menginginkan setiap toples memuat kedua jenis 

permen tersebut dalam jumlah yang sama. Apabila Anton 

menyediakan 4 toples apakah dapat memuat kedua jenis permen 

dalam jumlah yang sama? Ceklah penyelesaian dari masalah di 

atas!  

Jawaban  

Diketahui   : 15 permen rasa strawberry 

                     20 permen rasa mangga 

Ditanya      : Apabila Anton menyediakan 4 toples apakah dapat 

memuat kedua jenis permen dalam jumlah yang sama? Ceklah 

penyelesaian dari masalah di atas!  

Jawab           : 

               15                                  20             

 

 

      

 

 

Faktorisasi prima dari 15 = 3 x 5        

Faktorisasi prima dari 20 = 2 x 2 x 5   

FPB         = 5   

Salah atau benar ? Pernyataan tersebut salah karena toples yang 

harus disediakan adalah 5 bukan 4.      

Jadi, toples yang harus disediakan Anton adalah 5 buah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Jumlah skor 17 

 

 

 

5 3 

5 2 

2 10 
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LEMBAR EVALUASI 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Mata Pelajaran : Matematika Hari/Tanggal  : 28 Agustus 2013 

Kelas/Semester : V/I  Tahun Pelajaran : 2012/2013 

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

No.absen : .................... 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menyertakan langkah-langkah 

penyelesaiannya ! 

1. Pada perayaan ulang tahun ke-10, Alif akan membagikan alat tulis kepada 

teman-temannya. Alif membagi 24 buku dan 90 pensil. Kemudian ia 

membungkusnya dalam kotak bekas. 

a. Jika tiap kotak diisi pensil dan buku dengan jumlah sama, berapa jumlah 

kotak paling banyak yang bisa dibuat Alif? 

b. Berapa jumlah buku dan pensil dalam setiap kotak? 

2. Soni berniat membuat parcel buah-buah. Ia membeli 36 buah apel dan 40 

buah mangga. Ia menginginkan setiap parcel memuat buah apel dan buah 

mangga dalam jumlah yang sama. Apabila Soni membuat 10 parcel apakah 

parcel tersebut memuat kedua jenis buah dalam jumlah yang sama? Ceklah 

penyelesaian dari masalah tersebut! 

3. Tentukan dua bilangan yang FPBnya adalah 9! (Dua bilangan tersebut 

adalah bilangan asli yang kurang dari 50) 
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Kunci Jawaban dan Penskoran 

Siklus II Pertemuan 2 

No Soal dan Jawaban Skor Jumlah 

1. Pada perayaan ulang tahun ke-10, Alif akan 

membagikan alat tulis kepada teman-temannya. Alif 

membagi 24 buku dan 90 pensil. Kemudian ia 

membungkusnya dalam kotak bekas. 

c. Jika tiap kotak diisi pensil dan buku dengan 

jumlah sama, berapa jumlah kotak paling 

banyak yang bisa dibuat Alif? 

d. Berapa jumlah buku dan pensil dalam setiap 

kotak? 

Jawaban 

Diketahui : 24 buku 

                    90 pensil 

Ditanya     : a. Jika tiap kotak diisi pensil dan buku 

dengan jumlah sama, berapa jumlah 

kotak paling banyak yang bisa dibuat 

Alif? 

                  b.Berapa jumlah buku dan pensil dalam 

setiap kotak? 

Jawab      : a. 24 = 2
3 

x 3 

                      90 = 2 x 3
2
 x 5 

                   FPB = 2 x 3 = 6 

                   Jadi ada 6 kotak yang bisa dibuat Alif. 

   b.buku = 24 : 6 = 4 

     pensil = 90 : 6 = 15 

  Jadi setiap kotak terdapat 4 buku dan 15 

pensil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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2.  Soni berniat membuat parcel buah-buah. Ia membeli 

36 buah apel dan 40 buah mangga. Ia menginginkan 

setiap parcel memuat buah apel dan buah mangga 

dalam jumlah yang sama. Apabila Soni membuat 10 

parcel apakah parcel tersebut memuat kedua jenis buah 

dalam jumlah yang sama? Ceklah penyelesaian dari 

masalah tersebut! 

Jawab  

Diketahui : 36 buah apel 

                   40 buah mangga 

Ditanya    : Apabila Soni membuat 10 parcel apakah 

parcel tersebut memuat kedua jenis buah dalam jumlah 

yang sama? 

Jawab : 36 = 2
2 
x 3

2
 

40 = 2
3 
x 5 

           FPB = 2
2
 = 4 

Pernyataan itu salah karena Soni hanya dapat membuat 

4 parcel agar jumlah kedua jenis buah sama banyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

3.  Tentukan dua bilangan yang FPBnya adalah 9! (Dua 

bilangan tersebut adalah bilangan asli yang kurang dari 

50) 

Jawab  

a. 9 dan 18 

b. 9 dan 27 

c. 18 dan 27 

d. 9 dan 36 

e. 27 dan 36 

f. 9 dan 45 

g. 18 dan 45 

h. 27 dan 45 

i. 36 dan 45 

j. 18 dan 36 
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10 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

 

No Indikator 
Deskriptor 

Skor 
a b c d 

1. Merencanakan pembelajaran √ √ √ √ 4 

2. 
Membuka pelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) 
√ √ √ √ 4 

3. 
Menjelaskan materi pelajaran (keterampilan 

menjelaskan) 
√ √ √ √ 4 

4. Kualitas materi pelajaran √ √ √ √ 4 

5. Mengajukan permasalahan (keterampilan bertanya) √ √ √ √ 4 

6. 

Memberikan kesempatan kepada siswa secara 

individu untuk menyelesaikan masalah (keterampilan 

guru dalam mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

√ √ √ √ 4 

7. 
Menggunakan media (keterampilan mengadakan 

variasi) 
√ √ √ √ 4 

8. Kualitas media pelajaran √ √ - √ 3 

9. 
Mengkondisikan siswa dalam kelompok berpasangan 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

√ √ √ - 3 

10. 
Membimbing siswa diskusi dan presentasi hasil 

diskusi (keterampilan guru membimbing diskusi  

kelompok kecil) 

√ √ √ √ 4 

11. 
Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

(keterampilan mengelola kelas) 
√ √ √ √ 4 

12. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) √ √ √ √ 4 

Jumlah Skor 46 

Kategori  
Sangat 

baik  

 

    Semarang, 28 Agustus 2013 

Observer 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

 

No Indikator 

D
es

k
ri

p
to

r Nama siswa 

Jumlah 

skor tiap 

indikator 

Rata-rata 

skor tiap 

indikator A

M 

R

A 

A

Y 

B

M 

F

H 

U

N 

Y

F 

C

N 

D

H 

P

A 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 3,4 
b √ - √ √ √ √ √ - - √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ - √ √ - - √ √ √ 

2 
Menanggapi apersepsi 

yang diberikan guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 3,0 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d - - - - - - - - - - 

3 

Merespon dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28 2,8 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ - √ √ √ - √ √ √ 

4 

Memikirkan masalah 

secara individu yang 

berkaitan dengan materi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

37 3,7 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ - √ √ - - √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 
Berkelompok secara 

berpasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32 3,2 
b √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ - - - √ - - - √ - 

6 
Mendiskusikan jawaban 

dengan pasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

37 3,7 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ - √ √ - - √ √ 

7 
Mempresentasikan 

jawaban dengan pasangan 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 3,0 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c - - - - - - - - - - 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 
Mengerjakan soal 

evaluasi 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

40 4,0 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah skor 29 27 26 25 29 27 24 25 28 28 268 26,8 

Kategori  Sangat baik 

     Semarang, 28 Agustus 2013 

       Observer

 

        Ratna K 
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Daftar Nilai Siklus II 

No Nama 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai Keterangan  Nilai  Keterangan  

1 Dhimas Adhitya Setiawan 33 Tidak tuntas 52 Tidak tuntas 

2 Bagus Lanang Lorenzo 72 Tuntas 84 Tuntas 

3 Allifia Afini Wulandari 89 Tuntas  92 Tuntas  

4 Adeliana Mustikasari 78 Tuntas 84 Tuntas  

5 Arvian Rizki Armadha 94 Tuntas 84 Tuntas  

6 Adllia Sakha Fitria 78 Tuntas 76 Tuntas  

7 Arcella Berlian KP 89 Tuntas  84 Tuntas  

8 Abdul Ghani Al Hafizh 78 Tuntas 80 Tuntas 

9 Adelia Purna Kayla 72 Tuntas 80 Tuntas  

10 Aris Syifa Augustina 89 Tuntas  84 Tuntas  

11 Alvina Ryan Fatiha 78 Tuntas  76 Tuntas  

12 Aan Yusuf Kurniawan  78 Tuntas 56 Tidak tuntas 

13 Abdullah Mutaqin B 67 Tuntas 68 Tuntas 

14 Brigida Merila Wardani 28 Tidak tuntas 60 Tidak tuntas  

15 Briliant Akbar Capri 78 Tuntas  80 Tuntas  

16 Camelia Annisya M 89 Tuntas  80 Tuntas  

17 Eva Catur Herawati 83 Tuntas 84 Tuntas  

18 Ficky Hafis Shibgho T 67 Tuntas 84 Tuntas 

19 Fita Anindya Dwi P 67 Tuntas  88 Tuntas  

20 Hermawan - - - - 

21 Hernina Dinanda P 78 Tuntas  84 Tuntas  

22 Hasilah Dzaki G 78 Tuntas 68 Tuntas  

23 Maulana Yusuf Ardani 78 Tuntas 80 Tuntas  

24 Prayoga Arya Mukti 44 Tidak tuntas 68 Tuntas  

25 Raka Fitra Pratama 67 Tuntas 72 Tuntas  

26 Rama Dirga Dwi S 100 Tuntas 80 Tuntas 

27 Rasmah Dhiya Ulhaq 56 Tidak tuntas  80 Tuntas  

28 Relgan Dwanu Brata N 89 Tuntas  80 Tuntas  

29 Rama Indra Hafiz 100 Tuntas  - - 

30 Ratri Angraini Puspita 67 Tuntas 80 Tuntas  

31 Syakila Maulida 78 Tuntas 72 Tuntas  

32 Umi Nurul Janah 67 Tuntas 76 Tuntas  

33 Yoseph Febriditya 39 Tidak tuntas 76 Tuntas  

34 Muhamad Shifa Agung 100 Tuntas 80 Tuntas 

35 Irvan Renaldi Falefi  61 Tidak tuntas 72 Tuntas 

36 Atta Gantari  78 Tuntas  92 Tuntas  

37 Cheisha Nino Satnadinta 33 Tidak tuntas 48 Tidak tuntas 
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38 Delta Monika Dewani 61 Tidak tuntas 72 Tuntas  

39 Dimas Haryo Pangestu 83 Tuntas 68 Tuntas 

Rata-rata 73 76 

Nilai terendah 28 48 

Nilai tertinggi 100 92 

Siswa tuntas 30 33 

Siswa tidak tuntas 8 4 

Presentase siswa tuntas 79% 89% 

Presentase siswa tidak tuntas 21% 11% 

 

Keterangan: Siswa yang menjadi fokus penelitian namanya tercetak tebal 

 

 

Semarang,       Agustus 2013 

Guru Kelas V 
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Catatan Lapangan Siklus II Pertemuan 2 

 

Nama SD : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas  : V 

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2013 

Materi  : Faktor Persekutuan Terbesar 

 

Tahap 

Pembelajaran 
Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pra kegiatan Pembelajaran dimulai setelah istirahat pertama. Guru 

memastikan bahwa siswa sudah masuk ruangan kelas. Guru 

mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian 

guru mengkondisikan siswa, mengajak siswa untuk menempati 

tempat duduk masing-masing  dan meminta menyiapkan alat-

alat tulis. 

Kegiatan awal Guru melakukan kegiatan awal dengan apersepsi. Guru menanyakan 

pelajaran pada pertemuan kemarin. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan inti Kegiatan inti dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah 

Think Pair Share. Guru memberikan suatu permasalahan. 

Setelah siswa paham, guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk lembar 

kerja siswa yang berkaitan dengan Faktor Persekutuan 

Terbesar. Setelah guru membagikan LKS siswa diminta untuk 

memikirkan sendiri jawaban yang sesuai dengan pertanyaan 

yang diberikan. Kegiatan ini sesuai dengan tahapan think. 

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dengan 

teman sebangkunya untuk mendiskusikan jawaban atas 

pertanyaan yang terdapat pada LKS (pair). Guru berkeliling 

untuk membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja 

siswa. Selanjutnya siswa mempresentasikan hasilnya di depan 

kelas (share). Guru memberikan penghargaan berupa bintang 

penghargaan dan tepuk tangan kepada setiap kelompok yang 

mau maju ke depan. 

Kegiatan akhir Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. Sebelum membagi soal evaluasi, guru 

menghapus tulisan yang ada di papan tulis. Guru 

menyampaikan peraturan dalam mengerjakan soal evaluasi. 

Semua siswa tertib, tenang, dan bertanggung jawab. Guru lalu 

merefleksi kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian guru 

mengakhiri pembelajaran dengan menyampaikan motivasi agar 

rajin belajar, jangan jajan sembarangan dan menutup pelajaran 
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dengan ucapan salam. 

 

 

Semarang, 21 Agustus 2013 

Observer 

 

                    Ratna K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 
 

Lampiran 5 : Foto Kegiatan Penelitian 

 

Guru memberikan masalah kontekstual 

 

Menyampaikan materi pelajaran 

 

Siswa memikirkan permasalahan secara individu (Think) 
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Siswa berdiskusi dengan pasangan (pair) 

 

Membimbing diskusi kelompok 

 

Siswa menyampaikan hasil diskusi (Share) 
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Siswa mendapat penghargaan 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Lampiran 6 : Surat-surat Penelitian 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGPATI 

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARAN 01 

Jl. Taman Siswa No. 10 Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telp. (024) 8508281 

 

SURAT KETERANGAN 

 No: 421.2/05/VIII/2013 

 

Berdasarkan Surat dari Ketua Jurusan PGSD FIP UNNES nomor 3645/UN 

37.1.1/PP/2013 maka kami sebagai Kepala SD Negeri Sekaran 01 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang menerangkan bahwa : 

Nama : Eka Maria Lindi Asmi 

NIM  : 1402408193 

Program Studi  : Pendidikan Sekolah Dasar 

Fakultas  : Ilmu Pendidikan, UNNES 

Orang tersebut benar-benar sebagai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang dan telah 

melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair 

Share (TPS) Pada Siswa Kelas V SDN Sekaran 01” pada tanggal 21 Agustus 

sampai 28 Agustus 2013. 

Demikian surat keterangan kami buat, bagi yang berkepentingan untuk 

digunakan sebagaimana mestinya.  

     Semarang, 28 Agustus 2013 

            Kepala Sekolah 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGPATI 

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARAN 01 

Jl.Taman Siswa No. 10 Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telp. (024) 8508281 

 

SURAT KETERANGAN 

  No: 421.2/04/VIII/2013 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Sri Hartati, M.Pd 

NIP : 19655114 198609 2 001 

Jabatan : Kepala SDN Sekaran 01 

Unit Kerja  : UPTD Pendidikan Kec. Gunungpati Kota Semarang 

Menyatakan bahwa: 

Kelas : V (Lima) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

KKM  : 65 

 Merupakan kriteria ketuntasan minimal yang berlaku pada kelas V di SDN 

Sekaran 01 Semarang. 

 Demikian surat ijin ini dibuat  untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Semarang, 28 Agustus 2013 

                                                                            Kepala Sekolah 
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Lampiran 7 : Hasil Evaluasi Siswa 
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