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ABSTRAK 

Susanto. Ricky Yusuf. 2015. ―Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga‖. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Nursiwi Nugraheni, 

S.Si, M.Pd 

Latar belakang penelitian ini karena dalam pembelajaran guru mendominasi 

pembelajaran dan kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan sendiri melalui diskusi kelompok maupun perseorangan, sehingga 

pemodelan tidak terlihat dalam pembelajaran. Selain itu guru belum memberi 

kesempatan bertanya pada siswa dan kurang diberi kesempatan untuk merefleksi 

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

terfokus pada aspek kognitif. Selain itu siswa kurang terampil membuat dan menjawab 

pertanyaan dari teman karena siswa kurang tanggap dalam menerima pesan dari orang 

lain dan tidak memahami konsep pelajaran yang diajarkan. Rumusan masalah secara 

umum, yaitu: bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

melalui CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga di SDN Bojong 

Salaman 02?. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

di SDN Bojong Salaman 02 Semarang melalui CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan Ular Tangga. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam tiga siklus dengan enam kali pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik tes dan nontes. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 19,5 menjadi 21,5 pada siklus II, dan pada siklus III meningkat 

menjadi 28,5, aktivitas siswa pada siklus I memperoleh jumlah skor 17,55 menjadi 17,9 

pada siklus II, dan pada siklus III meningkat menjadi 19, iklim pembelajaran meningkat 

dari siklus I jumlah skor 5 menjadi 6 pada siklus II, pada siklus III meningkat menjadi 

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

menjadi 6,5, pada siklus III jumlah skor meningkat menjadi 8, media pembelajaran 

siklus I memperoleh jumlah skor 5,5 menjadi 7 pada siklus II, dan pada siklus II 

meningkat menjadi 8, hasil belajar siklus I memperoleh ketuntasan belajar  sebanyak 

70,9%  menjadi 93,5% pada siklus II dan siklus III. Kesimpulannya dengan CTLvariasi 

Snowball Throwing berbantuan ular tangga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika. 

 

Kata kunci: Pembelajaran, Matematika, CTL, Snowball Throwing, Ular Tangga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peraturan menteri nomor 22 tahun 2006, tentang standar isi menyebutkan bahwa 

dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan 

pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan 

mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah 

diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat 

peraga, atau media lainnya. 

Keefektifan pembelajaran tidak bisa lepas dari sarana prasarana yang tersedia 

dalam tiap satuan pendidikan. Sarana prasarana berperan sebagai pendukung 

agarkegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Menurut Permendiknas 

Nomor 24 tahun 2007 Bab I tentang standar sarana dan prasarana  yang menyebutkan 

bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

teknologi informasi dan komunikasi serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh 

setiap satuan pendidikan. 

Permendiknas RI No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, 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 
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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. 

Matematika merupakan ilmu yang harus dipelajari siswa karena kegunaannya 

yang penting dalam kehidupan bangsa indonesia. Penerapan matematika saat ini telah 

banyak berubah karena adanya perkembangan teknologi sehingga dalam pembelajaran 

matematika perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Aqib (2013: 4), 

Contextual Teaching and Learning merupakan suatu proses pendidikan yang holistic 

dan bertujuan memotivasi siswa. Pembelajaran ini digunakan untuk memahami makna 

materi pelajaran yang dipelajari siswa dengan mengaitkan materi tersebut dalam 

konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) dengan 

melibatkan tujuh komponen pembelajaran yaitu kontrukivisme, inkuiri, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. 

Dalam setiap kegiatan pembelajaran seorang guru memerlukan pedoman dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. Menurut Huda (2013: 226), Snowball 

Throwing digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada 

siswa serta dapat juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 

kemampuan siswa dalam materi tersebut. Penggunaan Snowball Throwing dalam 

pembelajaran dapat melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain 

dan menyempaikan pesan tersebut kepada teman satu kelompoknya. 

Menurut Peter Kline (dalam Nugrahani,2007:36), mengatakan bahwa belajar 

akan efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan. Permainan dapat membantu 
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suasana lingkungan belajar menjadi senang, bahagia, santai, namun tetap memiliki 

suasana belajar yang kondusif. Dengan bermain, banyak kemampuan atau keterampilan 

dapat dipraktekkan secara berulang-ulang sehingga bisa dikuasai dengan baik. Menurut 

Haryono (2013:137) melalui permainan ular tangga diharapkan peserta didik dapat 

memahami konsep yang diajarkan dengan mudah dengan dibarengi rasa senang dan 

gembira. 

Kegiatan pembelajaran tidak hanya harus efektif dan menyenangkan tetapi 

kegiatan pembelajaran juga harus bermakna, kegiatan belajar yang bermakna dapat 

terjadi apabila anak mengalami apa yang dipelajarinya, namun hal ini bertolak belakang 

dengan temuan dari Riyanto (dalam Santi, 2012: 3), menurut hasil temuannya sejauh ini 

pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai 

perangkat fakta-fakta yang harus dihafal, kelas masih berfokus pada guru sebagai 

sumber utama pengetahuan, kemudian guru tidak menggunakan multimedia dalam 

kegiatan pembelajaran. Untuk itu diperlukan strategi belajar baru yang lebih 

memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa 

menghafalkan fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri-sendiri. 

Berdasarkan refleksi awal peneliti dan tim kolaborator melalui data tes dan 

observasi di SDN Bojong Salaman 02 ditemukan beberapa masalah yaitu guru 

mendominasi pembelajaran dan kurang memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui diskusi kelompok maupun perseorangan, 

sehingga pemodelan tidak terlihat dalam pembelajaran. Selain itu guru belum memberi 
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kesempatan bertanya pada siswa dan kurang diberi kesempatan untuk merefleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. Guruhanya menerapkan penilaian yang terfokus 

pada aspek kognitif. Selain itu siswa kurang terampil membuat dan menjawab 

pertanyaan dari teman karena siswa kurang tanggap dalam menerima pesan dari orang 

lain dan tidak memahami konsep pelajaran yang diajarkan. 

Hal tersebut berdampak pada perolehan hasil belajar siswa kelas V pada 

semester I di SDN Bojong Salaman 02 pada mata pelajaran matematika yang 

menunjukkan banyaknya siswa yang masih mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Dari hasil test mata pelajaran 

matematika yang dilakukan pada minggu ke 2 bulan februari 2015 di kelas V SDN 

Bojong Salaman 02, didapatkan data bahwa semua siswa kelas V tidak dapat mencapai 

KKM. Dari hasil test diatas dapat disimpulkan bahwa siswa tidak bisa menjawab soal 

cerita. Berdasar dari data hasil belajar tersebut maka perlu adanya perbaikan 

dalamproses pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di SDN Bojong Salaman 02. Dengan melihat data hasil belajar dan 

pelaksanaan mata pelajaran tersebut perlu sekali proses pembelajaran untuk 

ditingkatkan kualitasnya. 

Untuk memecahkan permasalahan di atas, maka peneliti berdiskusi dengan 

kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika menggunakan model 

CTL dengan metode Snowball Throwing berbantuan media ular tangga. Dengan 

menggunakan model CTL siswa diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi 

pengetahuan sendiri melalui diskusi kelompok maupun perseorangan, sehingga 



5 

 

 
 

pemodelan terlihat dalam pembelajaran. Selain itu, gurumemberi kesempatan bertanya 

dan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru menerapkan penilaian otentik. 

Dengan menggunakan metode Snowball Throwing siswa menjadi terampil dalam 

membuat dan menjawab pertanyaan dari teman karena tanggap dalam menerima pesan 

dari orang lain. Dengan menggunakan media ular tangga, dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep pelajaran yang diajarkan. 

Pemecahan masalah tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Husna (2010: 60), dengan menerapkan Snowball Throwing rata-rata hasil belajar 

matematika siswa lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar matematika siswa yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional.  

Keefektifan ctl juga didukung oleh penelitian Ningrum (2012: 140), yang 

menunjukkan bahwa : (1) Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui 

pendekatan CTL meningkat. Pada siklus I diperoleh rata-rata persentase 84% (baik). 

Pada siklus II mengalami peningkatan rata-rata persentase 93% (baik sekali). (2) 

Aktivitas siswa pada pembelajaran matematika melalui pendekatan CTL meningkat. 

Pada siklus I rata-rata persentase 70,5% (baik). Pada siklus II persentase aktivitas siswa 

menjadi 85,5% (baik sekali). (3) Hasil belajar siswa pada siklus I dan II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal 63% (cukup) dan meningkat pada 

siklus II menjadi 82% (baik). Hal ini menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus II > 75% sehingga dinyatakan berhasil. 

Keefektifan ular tangga didukung oleh penelitian Maharani dan Sumarmo (2012: 

6). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persentasi ketuntasan klasikal hasil 
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belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 adalah 94,44%. Hal ini menunjukkan bahwa 

media ular tangga efektif untuk digunakan dalam pembelajaran matematika. 

Melalui penerapan model Contextual Teaching and Learning variasi Snowball 

Throwing berbantuan ular tangga diharapkan adanya peningkatan keterampilan guru, 

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

pembelajaran, dan hasil pembelajaran Matematika dapat tercapai. 

Dari ulasan latar belakang tersebut maka penelitian ini harus segera dilakukan 

yang akan dikaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul ―Peningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Matematika melalui CTL Variasi Snowball Throwing Berbantuan Ular 

Tangga di SDN Bojong Salaman 02.‖ 

1.2. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran matematika melalui CTL 

variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga di SDN Bojong Salaman 02? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika di SDN 

Bojong Salaman 02?  

2. Apakah penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika di SDN 

Bojong Salaman 02? 
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3. Apakah penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

dapat meningkatkan iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika di SDN 

Bojong Salaman 02? 

4. Apakah penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

dapat meningkatkan materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika di SDN 

Bojong Salaman 02? 

5. Apakah penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

dapat meningkatkan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika di SDN 

Bojong Salaman 02? 

6. Apakah penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika di SDN 

Bojong Salaman 02? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti melakukan 

kolaborasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah untuk meningatkan kualitas 

pembelajaran matematika di SDN Bojong Salaman 02 yaitu dengan menggunakan 

model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga. Adapun langkah-

langkah pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan Ular Tangga di SDN Bojong Salaman 02 adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Langkah-langkah  model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

ular tangga 

Langkah-langkah 

penggunaan 

model CTL 

Langkah-

langkah metode 

Snowball 

Throwing 

Agus Suprijono 

(2009: 128) 

Langkah-

langkah 

penggunaan 

media Ular 

Tangga 

Haryono 

(2013:135) 

Langkah-

langkah 

pembelajaran 

matematika 

melalui model 

CTL variasi  

Snowball 

Throwing 

berbantuan Ular 

Tangga 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

    1. Guru 

membuka 

pelajaran 

1. Mempersiap

kan diri 

menerima 

pelajaran 

1. Kembangkan 

bahwa anak 

akan belajar 

lebih 

bermakna 

dengan cara 

bekerja sendiri 

dan 

mengkonstruks

i sendiri 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

bertanya  

(kontruktivism

e) 

  1. Guru 

membantu 

siswa 

mengkonstru

ksi 

pengetahuan

nya sendiri 

2. Guru 

membimbi

ng siswa 

mengkonst

ruksi 

pengetahua

nnya 

2. Siswa 

mengkonstr

uksi 

pengetahuan

nya sendiri 

2. Lakukan 

sejauh 

mungkin 

kegiatan 

inkuiri untuk 

semua topik 

(inkuiri) 

  2. Guru 

membimbing 

siswa dalam 

kegiatan 

inkuiri 

3. Guru 

membimbi

ng siswa 

dalam 

kegiatan 

inkuiri 

3. Siswa 

melaksanak

an kegiatan 

inkuiri 

3. Kembangkan 

sifat ingin tahu 

siswa dengan 

bertanya 

(bertanya) 

4. Mengelompok

kan siswa 

secara 

heterogen dan 

membimbing 

diskusi 

(masyarakat 

1. Guru 

menyampaika

n materi yang 

akan 

disajikan 

2. Guru 

membentuk 

kelompok-

kelompok 

dan 

memanggil 

masing-

 3. Guru 

menyampaika

n materi yang 

diberikan 

untuk di 

Snowball 

Throwing 

4. Guru 

melakukan 

kegiatan 

tanya jawab 

5. Melaksanaka

4. Guru 

menyampa

ikan materi 

yang 

diberikan 

untuk di 

Snowball 

Throwing 

5. Guru 

melakukan 

kegiatan 

tanya 

4. Siswa 

menulis 

materi yang 

disampaikan 

oleh guru 

5. Siswa 

bertanya 

pada guru 

tentang 

materi yang 

dijelaskan 

6. Siswa 
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belajar) 

5. Hadirkan 

model sebagai 

contoh 

pembelajaran 

(pemodelan) 

masing ketua 

kelompok 

untuk 

memberikan 

penjelasan 

tentang 

materi 

3. Masing-

masing ketua 

kelompok 

kembali ke 

kelompoknya 

masing-

masing 

kemudian 

menjelaskan 

materi yang 

akan 

disampaikan 

oleh guru 

kepada teman 

sekelompokn

ya 

4. Masing-

masing siswa 

diberikan satu 

lembar kertas 

kerja untuk 

menuliskan 

satu 

pertanyaan 

apa saja yang 

menyangkut 

materi yang 

sudah 

dijelaskan 

oleh ketua 

n diskusi 

kelompok 

tentang 

masalah yang 

akan 

disnowball 

throwingkan 

dan membuat 

pertanyaan 

jawab 

6. Guru 

membimbi

ng siswa 

dalam 

melaksana

kan diskusi 

kelompok 

tentang 

masalah 

yang akan 

disnowball 

throwingka

n dan 

membuat 

pertanyaan 

berdiskusi 

dan 

membuat 

pertanyaan 

 5. Masing-

masing siswa 

diberikan satu 

lembar kertas 

kerja untuk 

menuliskan 

satu 

pertanyaan 

apa saja yang 

menyangkut 

materi yang 

sudah 

dijelaskan 

oleh ketua 

6. Siswa 

membentuk 

1. Permainan 

diikuti oleh 

empat 

pemain 

dengan 

lebih dahulu 

menentukan 

urutan 

bermain 

dengan 

melakukan 

hompipa. 

2. Permainan 

dimulai dari 

garis start 

3. Para pemain 

6. Mengadakan 

variasi 

dengan 

melakukan 

permainan 

Snowball 

Throwing 

yang 

dipadukan 

dengan ular 

tangga 

7. Guru 

membimbi

ng siswa 

dalam 

bermain 

ular tangga 

yang 

divariasi 

dengan 

snowball 

throwing 

7. Siswa 

bermain ular 

tangga yang 

divariasi 

dengan 

snowball 

throwing 
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kertas 

tersebut 

seperti bola 

dan dilempar 

dari satu 

siswa ke 

siswa yang 

lain 

7. Setelah siswa 

mendapatkan 

satu bola, ia 

diberi 

kesempatan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

yang tertulis 

dalam kertas 

tersebut 

secara 

bergantian 

8. Siswa 

membentuk 

kertas 

tersebut 

seperti bola 

dan dilempar 

dari satu 

siswa ke 

siswa yang 

lain 

9. Setelah siswa 

mendapatkan 

satu bola, ia 

diberi 

kesempatan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

yang tertulis 

dalam kertas 

tersebut 

secara 

bergantian 

meletakan 

pion-pion 

mereka di 

garis start. 

4. Pemain 

pertama 

melempar 

dadunya. 

5. Sebelum dia 

melangkah 

dia harus 

melempar 

koin 

terlebih 

dahulu. Bila 

muncul 

angka maka 

ia 

mengambil 

soal dalam 

kotak A, 

kemudian 

mengerjaka

nnya. Dan 

apabila 

yang 

muncul 

adalah 

gambar 

maka ia 

mengambil 

soal di 

kotak G. 

6. Untuk 

mengetahui 

jawaban 

pemain 

benar atau 

salah maka 

wasit dapat 

memeriksa 

jawaban di 

papan 

jawaban.  

7. Jika 

jawabannya 

benar maka 

pemain 

berhak maju 

ke kotak 

yang sesuai 

dengan nilai 

mata dadu. 
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Namun 

apabila 

salah maka 

pemain 

tersebut 

tetap 

bertahan 

dikotak. 

8. Setelah 

pemain 

pertama 

menjalanka

n pionnya, 

pemain 

selanjutnya 

berhak 

melempar 

dadu dan 

memainkan 

pionnya 

sesuai 

aturan 

permainan. 

9. Pemain 

yang 

pertama 

sampai di 

garis finish 

akan jadi 

pemenang. 

5. Melakukan 

refleksi 

terhadap 

pembelajaran 

yang telah 

dipelajari 

(refleksi) 

6. Memberikan 

penilaian 

proses dan 

hasil 

pembelajaran 

(penilaian 

autentik) 

10. Guru 

mengevaluasi 

dan menutup 

pembelajaran 

 7. Guru 

menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

8. Guru 

menutup 

kegiatan 

pembelajar

an 

8. Siswa 

melakukan 

refleksi 

kegiatan 

pembelajara

n dan 

mengerjaka

n evaluasi 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Sesuai yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan secara umum penelitian ini adalah: 

untuk mendeskripsikan peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui model 

CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga di SDN Bojong Salaman 02. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

di SDN Bojong Salaman 02. 

2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

di SDN Bojong Salaman 02. 

3) Mendeskripsikan peningkatan iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

di SDN Bojong Salaman 02. 

4) Mendeskripsikan peningkatan materi pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

Ular Tangga di SDN Bojong Salaman 02. 
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5) Mendeskripsikan peningkatan media pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika melalui penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

Ular Tangga di SDN Bojong Salaman 02. 

6) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika melalui penerapanmodel 

CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga di SDN Bojong Salaman 

02. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara 

terperinci akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kualitas dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari hari yang 

membutuhkan penyelesaian matematika. 

2) Siswa berani menyampaikan pendapatnya. 

3) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika meningkat. 

b. Bagi Guru 

1) Guru dapat meningkatkan keterampilan dalam variasi mengajar. 
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2) Guru dapat meningkatkan profesionalisme dalam menyusun kegiatan pembelajaran 

yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

3) Guru dapat menciptakan iklim belajar yang menyenangkan dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan metode serta model 

pembelajaran inovatif. 

2) Dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah dapat 

tercapai dengan optimal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya Slameto (dalam Hamdani, 2011: 20). 

Menurut Thursan Hakim (dalam Hamdani, 2011: 21) belajar adalah suatu proses 

perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. 

Slavin (1994: 152) dalam Rifa’i dan Anni (2010: 82) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Beberapa pakar 

pendidikan memperkuat pengertian tentang belajar (dalam Suprijono, 2009: 2) yaitu: 

1) Menurut gagne, belajar adalah perubahan sisposisi atau kemampuan yang 

dicapai seseorang melalui aktivitas 

2) Menurut Harold Spears, ―Learning is to observe, to read, to imitate, to try 

something themselves, to listen, to follow direction. 

3) Menurut Geoch, ―Learning is change in performance as a result of practice. 
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Dari pengertian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa belajar adalah 

proses penyerapan informasi yang disebabkan oleh pengalaman yang menghasilkan 

peningkatan kualitas pengetahuan, sikap, keterampilan, dan daya pikir. 

Belajar pada dasarnya adalah proses penyerapan informasi yang disebabkan oleh 

pengalaman, namun kegiatan belajar sendiri perlu memperhatikan beberapa prinsip agar 

kegiatan belajar itu menjadi efektif. Menurut Sutikno (2013:7-9) terdapat 8 prinsip dalam 

belajar, yaitu:  

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

sesuatu jika sebelumnya memiliki pengalaman yang akan mempermudahnya dalam 

memperoleh pengalaman baru.  

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

membantu menuntun guna tercapainya tujuan.  

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

membantu membangkitkan motivasi belajar.  

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

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

hal penerimaan serta pemahaman akan sesuatu materi.  

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

membantu menguasai segala sesuatu yang dipelajari, mengurangi kelupaan, dan 

memperkuat daya ingat.  
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g. Belajar memerlukan metode yang tepat. Metode belajar yang tepat memungkinkan siswa 

belajar lebih efektif dan efisien.  

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

merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, dengan 

demikian faktor ini perlu mendapat perhatian lebih serius.  

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dengan 

siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran (dalam Rusman, 2013: 

93). Pernyataan Rusman tentang pembelajaran diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses modifikasi dalam kapasitas manusia 

yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan levelnya Gagne (dalam Huda, 2013:3). 

Menurut Hausstatter dan Nordkvelle (dalam Huda, 2013: 5) mengatakan bahwa 

pembelajaran merefleksikan pengetahuan konseptual yang digunakan secara luas dan 

memiliki banyak makna yang berbeda-beda. 

Menurut Suprijono (2009: 13) pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti 

proses, cara, perbuatan mempelajari. Pada pembelajaran, guru mengajar diartikan sebagai 

upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam 
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perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya 

untuk mempelajarinya. Subjek pembelajaran adalah peserta didik dan pembelajaran 

berpusat pada peserta didik. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan proses komunikatif yang terjadi antara pendidik dan peserta didik yang 

menghasilkan pemahaman baru bagi peserta didik dalam suatu lingkungan belajar. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194), kualitas dapat dimaknai dengan 

istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas merupakan suatu konsep 

yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan 

seseorang dalam mencapai sasaran atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan Propenko (dalam 

Hamdani, 2011:194). Sementara itu,belajar adalah suatu proses dimana suatu organism 

berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman Gage Berlinger (dalam Eveline 

Siregar dan Hartini Nara, 2014: 4). 

Menurut Depdiknas (2004: 6) mendefinisikan kualitas pembelajaran secara 

operasional sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan 

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

hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Kualitas perlu diperlakukan 

sebagai dimensi kriteria yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam kegiatan pengembangan 
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profesi, baik yang berkaitan dengan usaha penyelenggaraan lembaga pendidikan maupun 

kegiatan pembelajaran di kelas. Kualitas perlu diperhatikan dan dikaji secara terus menerus 

dan perlu mendapat perhatian. 

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan kualitas pembelajaran adalah 

tingkat  keberhasilan dalam mencapai kualitas pembelajaran ditandai dengan keterkaitan 

antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran. 

Untuk mencapai efektivitas belajar, UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan yang 

harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: (1) 

belajar untuk menguasai ilmu (learning to know); (2) belajar untuk menguasai keterampilan 

(learning to do; (3) belajar untuk hidup bermasyarakat(learning to live together); (4) belajar 

untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be) (dalam Hamdani, 2011: 194). 

Keempat pilar diatas akan berjalan dengan baik apabila diwarnai dengan pengintegrasian 

nilai-nilai agama kedamalam mata pelajaran sehingga akan membentuk seseorang yang 

memiliki kepribadian Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam penelitian, peneliti akan membatasi pengamatan komponen kualitas 

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

pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar. 

2.1.3.1 Ketrampilan Guru 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai 

aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu untuk menghasilkan kualitas pembelajaran 
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yang baik guru memerlukan keterampilan tersebut supaya dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan. Menurut Mulyasa (2006: 69), keterampilan dasar mengajar merupakan 

kompetensi profesional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi 

guru secara utuh dan menyeluruh. Turney (dalam Mulyasa, 2006: 69) mengungkapkan 8 

keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu 

keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka 

dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta 

mengajar kelompok kecil dan perorangan.Setiap keterampilan mengajar memiliki 

komponen dan prinsip-prinsip dasar tersendiri serta cara menggunakannya agar tercipta 

pembelajaran yang kreatif, professional, dan menyenangkan. Urutan penyajian dilakukan 

sesuai hasil penelitian Turney berkaitan dengan kepentingan dan dominasinya dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

2.1.3.1.1 Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan guru dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswanya. Tetapi tujuan utama 

dari pertanyaan yang diajukan guru sebenarnya adalah untuk  mendorong siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Keterampilan bertanya dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian besar yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya 

lanjut.  
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Komponen dalam keterampilan bertanya yaitu: 

1) Keterampilan bertanya dasar, meliputi: pemberian pertanyaan secara singkat 

dan jelas, pemberian acuan pertanyaan, pemusatan pertanyaan ke 

arahjawaban yang diminta, pemindahan giliran menjawab, 

penyebaranpertanyaan, pemberian waktu berfikir, pemberian tuntutan 

tingkat berfikir. 

2) Keterampilan bertanya lanjutan, meliputi: pengubahan tuntutan 

pertanyaantingkat kognitif, urutan pertanyaan logis, pertanyaan dapat 

digunakan untukmelacak kemampuan siswa, mendorong terjadinya interaksi 

antar siswa. 

Dalam menerapkan keterampilan bertanya dasar dan lanjutan guru perlu 

memperhatikan prinsi-prinsip berikut: 

1) Kehangatan dan antusias; 

2) Menghindari kebiasaan mengulangi pertanyaan sendiri, menjawab 

pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan yang mengandung jawaban 

serempak, mengulangi jawaban siswa, mengajukan pertanyaan ganda, dan 

menunjuk siswa sebelum mengajukan pertanyaan; 

3) Waktu berpikir yang diberikan untuk pertanyaan tingkat lanjut lebih banyak 

dari pada yang diberikan untuk pertanyaan tingkat dasar; 
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4) Pertanyaan pokok harus disusun terlebih dahulu, kemudian dinilai sesudah 

selesai mengajar. 

2.1.3.1.2 Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adalah respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku siswa yang 

baik, yang menyebabkan siswa tersebut terdorong untuk mengulangi atau meningkatkan 

perilaku yang baik tersebut. Penguatan diberikan dengan tujuan sebagai berikut: 1) 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar; 2) mengontrol dan memotivasi perilaku 

negatif; 3) menumbuhkan rasa percaya diri; serta 4) memelihara iklim kelas yang kondusif. 

Penguatan dibagi menjadi penguatan verbal dan nonverbal. Penguatan verbal 

diberikan dalam bentuk kata-kata/kalimat pujian, sentuhan, kegiatan menyenangkan, serta 

benda atau simbol. Penguatan juga dapat diberikan dalam bentuk penguatan tak penuh jika 

respon/perilaku siswa tidak sepenuhnya memenuhi harapan. 

Hariyanto (2012: 227) menjelaskan beberapa jenis komponen keterampilan 

memberi penguatan, antara lain : 

1) Penguatan verbal, berupa kata atau kalimat yang disampaikan guru, contoh : 

baik, bagus, seratus buat kamu 

2) Penguatan gestural, diberikan dalam bentuk mimik, gerakan badan, 

contohnya : mengancungkan jempol, tersenyum, tepuk tangan. 

3) Penguatan dengan cara mendekatkan ke arah siswa 
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4) Penguatan dengan sentuhan, misalnya dengan menepuk-nepuk pundak 

siswa, menjabat tangan siswa 

5) Penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan 

6) Penguatan berupa tanda atau benda, misal memberi tanda bintang, memberi 

komentator atau pujian. 

Dalam memberikan penguatan juga harus diperhatikan prinsip-prinsip berikut: 

1) Kehangatan dan keantusiasan; 

2) Kebermaknaan; 

3) Hindari respon negatif; 

4) Penguatan harus bervariasi; 

5) Sasaran penguatan harus jelas; 

Penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang diharapkan muncul. 

2.1.3.1.3 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi di dalam 

kegiatan pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan 

keingintahuan siswa, melayani gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar 

keaktifan siswa. 

Mulyasa menyebutkan tujuan dari variasi dalam pembelajaran antara lain: (1) 

meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang relevan; (2) memberikan kesempatan 

bagi perkembangan bakat siswa; (3) memupuk perilaku positif siswa terhadap 
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pembelajaran; (4) memberi kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai tingkat 

kemampuannya. 

Menurut Rusman (2014: 86), dalam kegiatan pembelajaran diperlukan variasi agar 

pembelajaran tidak berlangsung monoton, namun dalam mengadakan variasi pembelajaran 

ada tiga prinsip yang harus diperhatikan guru, yaitu: 

1) Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

2) Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak 

akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. 

3) Variasi harus direncanakan secara baik dan eksplisit dicantumkan dalam 

rencana pelaksanaaan pembelajaran (RPP) 

2.1.3.1.4 Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru karena sebagian besar 

percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa adalah berupa 

penjelasan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan 

memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan, 

serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Mulyasa (2013: 80) menjelaskan merupakan mendeskripsikan secara lisan 

tentang sesuatu benda, keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan hukum- hukum 
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yang berlaku. Pengunaan penjelasan dalam pembelajaran memiliki beberapa komponen 

yang harus diperhatikan, yaitu :  

a) Merencanakan penjelasan  

Dalam merencanakan penjelasan, perlu diperhatikan isi pesan yang akan disampaikan 

dan penerima pesan ( siswa dengan segala kesiapannya) 

b) Menyajikan penjelasan  

Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan 

kejelasan, pengunaan contoh dan ilustrasi, memberikan penekanan, pengorganisasian, dan 

balikan.  

Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk: 

1) Membantu siswa untuk memahami berbagai konsep secara obyektif dan 

bernalar; 

2) Membimbing siswa dalam menjawab pertanyan yang muncul selama proses 

pembelajaran; 

3)  Meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah 

melalui cara berpikir yang lebih sistematis; 

4) Mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahamannya terhadap 

konsep yang dijelaskan dan utuk mengatasi salah pengertian; 

5) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proes penalaran 

dalam penyelesaian ketidakpastian. 
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Penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, dan akhir pelajaran dengan selalu 

memperhatikan karakteristik siswa yang diberi penjelasan serta materi/masalah yanag 

dijelaskan. 

2.1.3.1.5 Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha-usaha yang dilakukan guru dalam 

memulai pelajaran, sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah usaha guru untuk 

mengakhiri pelajaran. 

Tujuan menerapkan keterampilan membuka pelajaran adalah: 

1) Menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran; 

2) Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran; 

3) Memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus 

dikerjakan siswa; 

4) Menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman yang sudah 

diketahuinya dengan yang akan dipelajari; 

5) Memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran. 

Tujuan menerapakan keterampilan menutup pelajaran adalah: 

1) Memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung; 
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2) Mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang 

telah berlangsung; 

3) Memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang telah 

dipelajarinya. 

2.1.3.1.6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan dasar 

mengajaran yang diperlukan untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 88) diskusi kelompok kecil adalah 

suatu proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka 

kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil 

keputusan atau memecahkan suatu masalah. Komponen-komponan yang perlu dikuasai 

oleh guru dalam membimbing diskusi kelompok yaitu: 

1) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, diskusi dengancara 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, kemukakan 

masalah-masalah khusus, catat perubahan atau penyimpangan diskusi dari 

tujuan dan merngkum hasil diskusi. 

2) Memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman, dalam memimpin 

diskusi seorang guru perlu memperjelas atau menguraikan permasalahan, 

meminta komentar siswa, dan menguraikan gagasan siswa dengan  memberikan 
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informasi tambahan agar kelompok peserta diskusi memperoleh pengertian yang 

lebih jelas. 

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

menuntut seorang guru harus mampu menganalisis dengan cara memperjelas 

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

apakah suatu alasan mempunyai dasar yang kuat. 

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

menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan memberikan waktu untuk 

berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan penuh perhatian. 

5) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dilakukan dengan cara 

memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, memberikan 

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

mencegah monopoli pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar 

terhadap pertanyaan temannya. 

6) Menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindak lanjuti 

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

7) Hal-hal yang perlu dihindarkan adalah mendominasi atau monopoli 

pembicaraan dalam diskusi, serta membiarkan terjadinya penyimpangan dalam 

diskusi. 
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Dalam melaksanakan diskusi kelompok kecil perlu memperhatikan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi. Berikut adalah syarat yang harus terpenuhi: 

1) Melibatkan kelompok yang anggotanya berkisar antara 3-9 orang. 

2) Berlangsung dalam situasi tatap muka yang informal. 

3) Ada tujuan yang ingin dicapai. 

4) Berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis. 

Agar dapat menerapkan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil secara 

efektif, guru harus memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Kesesuaian diskusi dengan topik bidang studi yang dibahas; 

2) Kekuatan dan kelemahan diskusi dalam kegiatan pembelajaran; 

3) Perencanaan dan persiapan yang matang; 

4) Iklim diskusi yang terbuka dan bersahabat; 

5) Pemilihan topik diskusi yang tepat. 

2.1.3.1.7 Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi belajar 

yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal.  

Untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal seorang guru 

perlu menguasai komponen-komponen dalam mengelola kelas. Menurut Rusman (2014: 

90) komponen mengelola kelas yaitu: 1) keterampilan yang berhubungan dengan 
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penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal tersebut bisa dilakukan 

dengan menunjukkan sikap tanggap, memberi perhatian, memusatkan perhatian, memberi 

petunjuk yang jelas, menegur siswa, memberi penguatan; 2) keterampilan yang 

berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Hal tersebut bisa 

dilakukan dengan modifikasi tingkah laku, penggunaan pendekatan pemecahan masalah,  

menemukan dan memecahkan perilaku menyimpang. Selain menguasai komponen-

komponen dalam mengelola kelas seorang guru juga perlu memperhatikan beberapa hal 

yang harus dilakukan dalam mengelola kelas, yaitu: 

1) Kehangatan dan antusiasme guru sangat berperan dalam menciptakan iklim 

kelas yang menyenangkan; 

2) Kata-kata atau tindakan guru yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dan 

berperilaku baik akan mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang 

menyimpang; 

3) Penggunaan variasi dalam mengajar dapat mengurangi terjadinya gangguan; 

4) Keluwesan guru dalam kegiatan pembelajaran dapat mencegah munculnya 

gangguan; 

5) Guru harus selalu memusatkan siswa pada hal-hal positif untuk menghindari 

pemusatan pada hal-hal negatif; 

6) Guru hendaknya mampu menjadi contoh dalam menanamkan disiplin diri 

sendiri. 
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2.1.3.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan keterampilan 

dasar mengajar yang paling kompleks dan menuntut penguasaan keterampilan dasar 

mengajar yang sebelumnya. Kegiatan kelompok kecil atau perorangan memungkinkan guru 

memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Guru dapat membantu 

siswa sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan dari pihak siswa, belajar dengan kelompok 

kecil atau perorangan memungkinkan siswa meningkatkan keterlibatannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Sobry (2013: 58) membelajarkan secara perseorangan ialah 

kegiatan guru menghadapi banyak siswa yang masing-masing mendapat kesempatan untuk 

bertatap muka dengan guru serta memperoleh bantuan dan bimbingan guru secara 

perseorangan. 

Komponen yang perlu dikuasai guru menurut Rusman (2014: 91) berkenaan dengan 

pembelajaran perseorangan ini adalah:  

1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

2) keterampilan mengorganisasi 

3) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan jika 8 keterampilan mengajar yaitu 

keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan 

variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 
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keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.perlu dimiliki seorang guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga adalah (1) guru membuka pelajaran; (2) guru 

membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya; (3) Guru membimbing siswa dalam 

kegiatan inkuiri; (4) Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball 

Throwing; (5) Guru melakukan kegiatan tanya jawab; (6) Guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball throwingkan dan 

membuat pertanyaan; (7) Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang 

divariasi dengan snowball throwing; (8) Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Siswa adalah suatu organisme yang hidup,di dalam dirinya beraneka ragam 

kemungkinan dan potensi hidup yang sedang berkembang. Di dalam dirinya terdapat 

prinsip aktif,keinginan  untuk berbuat dan bekerja sendiri (Hamalik, 2014:170). Oleh 

karena itu dalam pembelajaran guru perlu memberikan kesempatan siswa untuk belajar dan 

melakukan aktivitas sendiri. 

Mehl-Mills-Douglass (dalam Hamalik, 2014: 172) berpendapat mengenai The 

Principle of Activity sebagai berikut: One learns only by some activities in the neural 

system: seeing,hearing,smelling,feeling,thinking,physical or motor activity.The learner 
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must actively engage in the “learning”, whether it be of information a skill, an 

understanding, a habit, an idea, an attitude, an interest, or the nature of a task. Pada 

intinya kita belajar dengan melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan sistem syaraf 

yaitu: melihat, mendengar, merasakan, befikir, aktifitas fisik atau aktifitas motorik.Pelajar 

harus aktif terlibat dalam pembelajaran untuk dapat memperoleh keterampilan, 

pemahaman, kebiasaan, teori, sikap, ketertarikan, dan kemampuan dasar 

Menurut Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2008: 172-173) macam-macam aktivitas 

siswa dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu:  

1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain.  

2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), meliputi mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. 

4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan 

tes, dan mengisi angket. 
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5) Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram peta, dan pola. 

6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun. 

7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan.  

8) Kegiatan-kegiatan emosional meliputi minat, membedakan berani, tenang, 

dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua 

jenis kegiatan dan overlap satu sama lain. 

Sedangkan Getrude M. Whipple membagi aktivitas siswa sebagai berikut: 

1) Bekerja dengan alat-alat visual, seperti mengumpulkan gambar-gambar dan 

bahan-bahan ilustrasi lainnya, mempelajari gambar-gambar, mengurangi 

pameran, mencatat pertanyaan-pertanyaan, memilih alat-alat visual, 

menyusun pameran, menulis tabel, dan mengatur file material. 

2) Ekskursi dan trip, seperti mengunjungi museum, akuarium dan kebun 

binatang, mengundang lembaga/jawatan yang dapat memberi informasi, dan 

menyaksikan demonstrasi.  
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3) Mempelajari masalah-masalah, seperti mencari informasi dalam menjawab 

pertanyaan penting, mempelajari ensiklopedi dan referensi, membuat catatan 

sebagai persiapan diskusi, melakukan eksperimen, dan membuat rangkuman. 

4) Mengapresiasi literatur, seperti membaca cerita yang menarik dan 

mendengarkan bacaan untuk kesenangan dan informasi. 

5) Ilustrasi dam konstruksi, seperti membuat chart dan diagram, membuat 

poster, membuat ilustrasi, menyusun rencana permainan, dan membuat 

artikel.  

6) Bekerja menyajikan informasi, seperti menulis dan menyajikan dramatisasi. 

7) Cek dan tes, seperti mengerjakan tes, menyiapkan tes untuk murid lain dan 

menyusun grafik perkembangan. 

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan aktivitas siswa adalah kegiatan yang 

dilakukan siswa untuk memperoleh ilmu, pemahaman, dan keterampilan yang melibatkan 

sistem syaraf. Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui model CTL 

variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga adalah (1) mempersiapkan diri untuk 

memerima pelajaran; (2) siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri; (3) siswa 

melaksanakan kegiatan inkuiri; (4) siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru; (5) 

siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan; (6) siswa berdiskusi dan membuat 

pertanyaan; (7) siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing; (8) 

siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi. 
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2.1.3.3 Iklim Pembelajaran 

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

dengan pengaturan orang atau barang. Misalnya, pengaturan tempat duduk siswa yang 

sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan kelas yang bersih dan terang, 

alat peralatan yang menarik atau hubungan guru-siswa dan siswa-siswa yang sehat dan 

akrab. Guru memegang peranan penting di dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif. 

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

penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran. Guru menunjukkan sikap tanggap pada 

siswa dan membagi perhatian secara visual serta verbal. Pemusatan perhatian kelompok 

dengan cara menyiapkan siswa dalam pembelajaran. Guru harus memberi petunjuk yang 

jelas, teguran, dan penguatan ketika diperlukan untuk memelihara iklim pembelajaran. 

Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004: 9), iklim pembelajaran mencakup: 

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 keteladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

Menurut beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa iklim pembelajaran yang 

konsudif dapat tercapai apabila lingkugan fisik tertata dengan baik danguru melaksanakan 

perannya dengan baik. Indikator iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

melalaui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga adalah: (1) 
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Penciptaan suasana belajar yang kondusif berkaitan dengan barang dan orang; (2) 

Pemeliharaan iklim pembelajaran. 

2.1.3.4 Materi Pembelajaran 

Materi pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa pengalaman belajar 

dalam bentuk topik dan rinciannya. Isi materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Oleh karena itu, apa yang akan diajarkan pada siswa hendaknya dipilih pokok 

bahasan yang lebih spesifik. Gunanya, selain untuk membatasi ruang lingkupnya juga apa 

yang akan diajarkan dapat lebih jelas dan mudah dibandingkan atau dipidahkan dengan 

pokok bahasan lain dalam satu mata pelajaran yang sama (Rusman, 2014: 157). 

Untuk menentukan materi pembelajaran yang berkualitas diperlukan kriteria 

tertentu yang menjadi pedoman dalam pemilihan materi. Menurut Kosasih (2014: 32) 

kriteria dalam penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran sebagai berikut: 

1) Sahih (valid) 

Materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran 

dan kasahihannya. 

2) Tingkat Kepentingan atau Kebermanfaatan (Significance) 

Manfaat suatu materi pembelajaran memang harus dilihat dari semua sisi, baik 

secara akademis maupun non-akademis.  

3) Menarik Minat (Interest) 
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Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk 

mempelajari lebih lanjut. 

4) Konsistensi (Keajegan) 

Materi pelajaran harus ajeg antara paparan yang satu dengan paparan berikutnya, 

jangan sampai tumpang tindih, terbalik-balik, ataupun tertukar, agar tidak terjadi 

kebingungan pada diri siswa.  

5) Adekuasi (Kecukupan) 

Materi hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa dalam menguasai 

suatu kompetensi. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu 

banyak. 

Dengan memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kriteria penyeleksian 

maka materi pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Menurut Depdiknas (2004: 9),materi 

pembelajaran yang berkualitas tampak dari :  

1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai 

siswa  

2) Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia  

3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual  

4) Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin  
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5) Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang 

ilmu, teknologi, dan seni  

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

dan praktis. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa materi pembelajaran 

adalah isi dari kurikulum yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Adapun indikator materi pembelajaran yang berkualitas yaitu: (1) 

Kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa; (2) Penyampaian Materi. 

2.1.3.4.1 Pembelajaran Matematika 

2.1.3.4.1.1 Hakikat Pembelajaran Matematika 

Hakikat matematika menurut Soedjadi (dalam Heruman, 2013: 1) yaitu memiliki 

objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. 

Menurut Ruseffendi (dalam Heruman, 2013: 1) matematika adalah bahasa simbol 

ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif;ilmu tentang pola 

keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke 

unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. 

Memurut Susanto (2013: 185) matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi,memberikan kontribusi 

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

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah disiplin ilmu 

yang menerapkan penarikan kesimpulan secara deduktif yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargmentasi. 

2.1.3.4.1.2 Pembelajaran Matematika di SD 

Menurut Susanto (2013: 186-187) pembelajaran matematika adalah suatu proses 

belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir siswa 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan 

yang baik terhadap materi matematika. 

Tujuan pembelajaran matematika di SD dalam Depdiknas (2006: 417) adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan: 1) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep logaritma, secara luas, akurat, 

efisien dan tepat dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan penalaran 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 menjelaskan keadaan atau masalah, 5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 
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perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari pembelajaran 

matematika disekolah dasar adalah supaya siswa terampil dalam menggunakan berbagai 

macam konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.Mengingat pentingnya matematika 

dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan tindakan supaya pembelajaran matematika 

dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran matematika disekolah dasar dapat 

tercapai. Menurut Heruman (2013: 2) untuk menuju tahap keterampilan tersebut harus 

melalui langkah-langkah benar yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa. 

Berikut adalah langkah langkah pembelajaran matematika menurut Heruman: 

1) Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep) 

 Yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika. Pembelajaran 

penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang 

abstrak. 

2) Pemahaman Konsep 

Yaitu lanjutan pembelajaran dari penanaman konsep, yang bertujuan agar 

siswa lebih memahami  suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri atas 

dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman 

konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pemahaman konsep 
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dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari 

pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester atau kelas sebelumnya. 

3) Pembinaan Keterampilan 

Yaitu pembelajaran lanjutan dari pemahaman konsep dan penanaman 

konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil 

dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Seperti halnya pada pemahaman 

konsep, pembinaan keterampilan juga terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman 

konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pembinaan 

keterampilan dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi masih merupakan 

lanjutan dari penanaman dan pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, 

penanaman dan pemahaman konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran matematika di sekolah dasar maka diperlukan tindakan yang sesuai dengan 

kemampuan dan lingkungan siswa yaitu: penanaman konsep, pemahaman konsep, 

pembinaan keterampilan.Penanaman konsep-konsep dasar matematika sejak kecil sangat 

membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan dijenjang yang lebih tinggi ataupun 

permasalahan dalam kehidupan sehari hari. 
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2.1.3.4.1.3 Materi Pelajaran 

Materi yang diajarkan pada penelitian pembelajaran matematika kelas V SDN 

Bojong Salaman 02 adalah tentang bilangan dengan KD 1.3 Melakukan operasi hitung 

campuran bilangan bulat; 1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana; 1.5 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung KPK dan FPB dengan 

penjabaran materi sebagai berikut 

1) Operasi Bilangan Bulat 

Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan 

negatifnya. Yang termasuk dalam bilangan cacah yaitu 0,1,2,3,4,… sehingga 

negatif dari bilangan cacah yaitu -1,-2,-3,-4, dst. 

a. Penjumlahan bilangan bulat 

Menjumlahkan dua bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan 

 

Gambar 2.1 Garis bilangan penjumlahan bilangan bulat 

b. Pengurangan bilangan bulat 

http://rumus-matematika.com/
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Untuk menyelesaikan pengurangan bilangan bulat dapat diselesaikan 

dengan mencari lawan bilangan bulat tersebut. 

Contoh:  

a) Lawan -3 adalah 3 

b) Lawan 5 adalah -5, dst 

Contoh soal:  

 

c. Perkalian bilangan bulat 

Perkalian bilangan bulat dapat diselesaikan dengan melihat tanda 

sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh soal dibawah ini. 

Contoh soal 

a) 3 × 4 = 12 

b) 6 × (–5) = –30 

c) –2 × (–8) = 16 

Dengan memperhatikan contoh di atas, dapat disimpulkan jika perkalian 

dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. 

Sedangkan perkalian bilangan bertanda berbeda menghasilkan negatif 

d. Pembagian bilangan bulat 
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Untuk menyelesaikan pembagian bilangan bulat dapat menggunakan 

perkalian. 

Contoh: 

-30 : 5  = 5 x -6 

24 : 3  = 3 x 8 

-100 : -25 = -25 x -4 

Dengan memperhatikan contoh di atas, dapat disimpulkan jika pembagian 

dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. 

Sedangkan pembagian bilangan bertanda berbeda menghasilkan negatif 

e. Operasi hitung campuran 

Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran diperlukan aturan-aturan 

yang harus diketahui supaya hasil yang didapatkan benar. Aturan itu 

adalah: 

a) Operasi hitung dalam tanda kurung didahulukan pengerjaannya 

b) Penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka pengerjaan mulai 

dari kiri. 

c) Perkalian dan pembagian adalah setara, maka pengerjaan mulai dari 

kiri. 
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d) Perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada 

penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian atau pembagian lebih 

dulu dikerjakan. 

2) Menghitung perpangkatan dan akar sederhana 

a. Perpangkatan sebagai perkalian berulang 

 

Gambar 2.2 Perkalian bilangan yang sama 

Bilangan yang diberi warna yaitu 1,4,9,16, dst merupakan hasil perkalian 

dua bilangan yang sama.  

Contoh :  

1 x 1 =    = 1  2 x 2 =   = 4 

3 x 3 =  = 9.  4 x 4 =    =16 
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Perkalian dua bilangan yang sama diatas adalah bilangan berpangkat dia 

atau disebut pula bilangan kuadrat. Jadi, bilangan 1,4,9,16 disebut bilangan 

kuadrat 

b. Operasi hitung melibatkan bilangan berpangkat dua 

Untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat dua memiliki 

aturan yang sama seperti operasi hitung bilangan cacah. Untuk membantu 

mempermudah menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat dua kita 

perlu menguasai bilangan kuadrat terlebih dahulu. 

Contoh: 

a)                 

b)              =            

           = 81 – 9 + 36 

           = 108 

c. Akar pangkat dua atau akar kuadrat 

Jika mengalikan dua bilangan yang sama maka diperoleh bilangan 

kuadrat. Sebaliknya jika mencari suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 

bilangan itu sendiri maka menghasilkan bilangan kuadrat berarti kita 

mencari akar pangkat dua atau akar kuadrat. 
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Akar pangkat dua atau akar kuadrat ditulis dengan tanda  . Sebagai 

contoh     dibaca akar pangkat dua atau akar kuadrat dari 36.      

dibaca akar pangkat dua atau akar kuadrat dari 100. 

Contoh: 

n x n = 36,  n =….. ditulis     = n , n = 6 

 n x n = 100, n =…..ditulis     = n , n = 10 

Akar pangkat dua atau akar kuadrat suatu bilangan adalah faktor dari 

bilangan itu jika dipangkatkan dua atau dikuadratkan akan sama dengan 

bilangan itu. 

 Untuk menentukan akar pangkat dua bilangan kuadrat dapat 

menggunakanfaktorisasi prima 

Contoh soal: 

Tentukan        

64  = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2, 

    =     =      =    = 8 

Dari contoh diatas dapat disimpulkan jika akar pangkat dua atau akar 

kuadrat suatu bilangan dapat ditentukan dengan cara: 

a) Bilangan ditulis dalam bentuk faktorisasi prima 

b) Pangkat faktor prima dibagi dua ( pangkat akar) 

c) Hasilnya dikalikan 
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3) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB 

Matematika tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Setiap harikita 

menghadapi masalah yang berkaitan dengan matematika. Dalam kegiatan 

pembelajaran matematika, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

ditampilkan dalam benetuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan suatu 

masalah atau soal cerita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

a) Memahami maksud dari soal atau masalah tersebut 

b) Dapat membuat kalimat matematika sesuai masalahnya 

c) Menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

a. Masalah bilangan bulat dan operasinya 

Pada bab ini kita akan mempelajari masalah bilangan bulat dan operasinya 

melalui contoh soal. 

Contoh: 

a) Pada pukul 23.00, suhu di kota A adalah    C. Pada pagi hari pukul 

06.00 suhunya menjadi 5  . Berapa derajatkah perubahan suhu dari 

pukul 23.00 hingga pukul 06.00? 

Suhu kota A pukul 23.00 adalah      

Suhu kota A pukul 06.00 adalah     

Perubahan suhu = suhu akhir – suhu awal 

            =                . 
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b. Masalah FPB dan KPK 

FPB adalah faktor persekutuan terbesar sedangkan KPK adalah 

kelipatan persekutuan terkecil. Untuk mencari KPK dan FPB diperlukan 

pengetahuan tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima 

adalah bilangan asli yang hanya mempunyai dua faktor yaitu bilangan itu 

sendiri dan 1, sedangkan faktorisasi prima adalah bilangan yang dinyatakan 

sebagai perkalian dari faktor-faktor prima berpangkat.  FPB dari dua atau 

tiga bilangan didapat dari perkalian faktor prima yang sama dengan pangkat 

terkecil, sedangkanKPK dari dua atau tiga bilangan didapat dari perkalian 

faktor prima yang sama dengan pangkat besar. Berikut adalah contoh 

penyelesaian permasalahan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. 

FPB 

Ivan mempunyai 72 kelereng merah dan 48 kelereng biru. Ivan akan 

memasukkan kelereng-kelereng tersebut ke dalam beberapa kaleng. Tiap 

kaleng berisi kelereng yang sama banyak. 

a) Berapa banyak kaleng yang dibutuhkan Ivan? 

b) Berapa banyak kelereng merah dan kelereng biru untuk masing-masing 

kelereng 

Jawab :  

Pertama, tentukan FPB dari 72 dan 48 
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72= 2 x 2 x 2 x 3 x 3 =       

48= 2 x 2 x 2 x 2 x 3 =      

FPB dari 72 dan 48 =             

i. Jadi,kaleng yang dibutuhkan Ivan sebanyak 24 buah 

ii. Kelereng merah di setiap kaleng = 71 : 24 = 3 

Kelereng biru di setiap kaleng = 48 : 24 = 2 

KPK 

Rendi menabung ke bank Maju setiap 18 hari sekali. Sedangkan Ivan 

menabung di bank yang sama setiap 15 hari sekali. Jika hari ini mereka 

menabung ke bank bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan menabung 

bersama-sama? 

Jawab: 

Pertama, tentukan KPK dari 15 dan 18 

15 = 3 x 5 

18 = 2 x 3 x 3 = 2 x    

KPK dari 15 dan 18 = 2 x   x 5= 2 x 9 x 5 = 90 

Jadi mereka akan menabung bersama-sama 90 hari lagi. 

2.1.3.5 Media Pembelajaran 

Media merupakan salah satu komponen komunikasi,yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan Criticos (dalam Daryanto, 2013:5). Media 
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pembelajaran digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah dan membantu tugas guru 

dalam menyampaikan berbagai bahan dan materi pelajaran (Indriana, 2011: 5). Sebagai alat 

bantu dalam kegiatan pembelajaran media memiliki peran yang sangat besar dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran Menurut Daryanto (2013: 5) media pembelajaran 

mempunyai kegunaan, antara lain: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

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

3) Menimbulkan gairah belajar. 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Untuk menilai keefektifan media pengajaran penting bagi guru agar ia bisa 

menentukan apakah penggunaan media mutlak diperlukan atau tidak selalu diperlukan 

dalam pengajaran sehubungan dengan prestasi belajar yang dicapai siswa. Apabila 

penggunaan media pengaharan tidak mempengaruhi proses dan kualitas pengajaran, 

sebaiknya guru tidak memaksakan penggunaannya, dan perlu mencari usaha lain diluar 

media pengajaran. Menurut Sudjana (2010: 4), dalam memilih media untuk kepentingan 

pengajaran sebaiknya memperhatikan kualitas-kualitas sebagai berikut: 
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1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya 

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

lebih mudah dipahami siswa. 

3) Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah 

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

4) Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utamanya adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pengajaran. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama proses pengajaran berlangsung. 

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

pengajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa, sehingga makna yang 

terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan media pembelajaran adalah alat bantu 

dalam kegiatan pembelajaran yang berguna untuk memperjelas pesan dan menimbulkan 

gairah belajar.Indikator media pembelajaran yang berkualitas dalam pembelajaran 

matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 



54 

 

 
 

adalah: (1) Pemilihan media pembelajaran yang sesuai; (2) Mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa. 

2.1.3.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu apabila peserta didik 

mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah 

berupa penguasaan konsep. (Gerlach dan Elly dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 85).    

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Susanto juga menjelaskan hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar (Susanto, 2015: 5). 

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (dalam Kosasih, 2014: 17) dapat 

diklasifikasikan kedalam tiga ranah yaitu:  

1) Ranah kognitif terdiri dari enam tingkatan yaitu: 

a) Mengingat (remembering) 

Kompetensi mengingat ditandai oleh kemampuan peserta didik untuk mengenali 

kembali sesuatu objek, ide, prosedur, prinsip, atau teori yang pernah diketahuinya 

dalam proses pembelajaran, tanpa memanipulasikannya dalam bentuk atau simbol 

lain. 



55 

 

 
 

b) Memahami (understanding) 

Kompetensi mengingat ditandai oleh kemampuan peserta didik untuk mengerti 

akan suatu keonsep, rumus, atau fakta-fakta untuk kemudahan menafsirkan dan 

menyatakannnya kembali dengan kata-kata sendiri. 

c) Menerapkan (applying) 

Menerapkan merupakan kemampuan melakukan atau mengembangkan sesuatu 

sebagai wujud dari pemahaman konsep tertentu. 

d) Menganalisis (analyzing) 

Menganalisis merupakan kemampuan memisahkan suatu fakta atau konsep ke 

dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh 

pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. 

e) Mengevaluasi (evaluating) 

Mengevaluasi adalah kemampuan didalam menunjukkan kelebihan dan 

kelemahan sesuatu berdasarkan kriteria atau patokan tertentu. 

f) Mencipta (creating) 

Mencipta adalah kemampuan ideal yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik 

setelah mempelajari kompetensi tertentu. 

2) Ranah psikomotor meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan 

kemampuan fisik. Ranah psikomotor memiliki 7 kategori dari tingkat yang sderhana 

hingga tingkat rumit, yaitu: 
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a) Persepsi 

Persepsi merupakan kemampuan menggunakan saraf sensori di dalam 

menginterpretasikan atau memperkirakan sesuatu. 

b) Kesiapan 

Kesiapan merupakan kemampuanuntuk mengkondisikan diri baik mental, fisik, 

dan emosi, untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. 

c) Reaksi yang diarahkan 

Reaksi yang diarahkan (guided respond) berupa kemampuan untuk melakukan 

suatu keterampilan yang kompleks dengan bimbingan guru. 

d) Reaksi natural 

Reaksi natural (mekanisme) sebagai kemampuan untuk melakukan kegiatan pada 

tingkat keterampilan tahap yang lebih rumit, namun masih bersifat umum. 

e) Reaksi kompleks 

Reaksi kompleks merupakan kemampuan untuk melakukan keahirannya dalam 

melakukan suatu kegiatan. 

f) Adaptasi 

Adaptasi merupakan kemampuan mengembangkan keahlian dan 

memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan. 

g) Kreativitas 
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Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai 

dengan kondisi tertentu. 

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

meliputi 5 kategori, yaitu: 

a) Penerimaan 

Penerimaan berarti kemampuan untuk menunjukkan perhatin dan penghargaan 

terhadap materi, ide, karya, ataupun keberadaan seseorang. 

b) Penanggapan 

Penanggapan merupakan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera berinteraksi dan mengambil 

tindakan atas suatu kejadian. 

c) Penilaian 

Penilaian merupakan kemampuan untuk meninjau baik tidaknya suatu hal, 

keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan. 

d) Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan kemamuan membentuk sistem nilai dengan 

mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada. 

e) Karakterisasi 

Karakterisasi merupakan kemampuan untuk menghayati ataupun mengamalkan 

suatu sistem nilai, misalnya nilai kesantunan. 
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Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar yang menyangkut 3 ranah, yaitu: 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor.  

2.1.3.7 Nilai Karakter 

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

menyebabkan hal itu pantas dikerjakan oleh manusia. Nilai erat kaitannya dengan kebaikan, 

kendati keduanya memang tidak sama mengingat bahwa sesuatu yang baik tidak selalu 

bernilai tinggi bagi seseorang, atau sebaliknya. Nilai bersifat praktis dan efektif dalam jiwa 

dan tindakan manusia serta melembaga secara objektif di dalam masyarakat. Nilai 

merupakan suatu realita yang sah sebagai suatu cita-cita yang benar dan berlawanan dengan 

cita-cita palsu bersifat khayali.  

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

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

psikologi, arti karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral misalnya 

kejujuran seseorang. Secara terminologi (istilah), karakter diartikan sebagai sifat manusia 

pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok 

orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai karakter adalah sesuatu yang 

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

ciri khas darinya (Fitri, 2012: 20-21).  
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Menurut Fitri (2012: 106) ada 18 nilai yang relevan untuk diterapkan di Sekolah 

Dasar sesuai dengan karakteristik siswa. Nilai tersebut antara lain: 1) cinta dan kasih 

sayang; 2) peduli dan empati; 3) kerja sama; 4) berani; 5) keteguhan hati dan komitmen; 6) 

adil; 7) suka menolong; 8) kejujuran dan integritas; 9) humor; 10) mandiri dan percaya 

diri; 11) disiplin diri; 12) loyalitas; 13) sabar; 14) rasa bangga; 15) banyak akal; 16) sikap 

hormat; 17) tanggung jawab; 18) toleransi. Masing-masing nilai tersebut mempunyai 

indikator yang terukur. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Cinta dan kasih sayang:  

a) Ungkapan hati, pikiran, dan perbuatan untuk menunjukkan kasih sayang yang tinggi 

pada seseorang, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik.  

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

2) Kepedulian dan empati  

a) Menanggapi perasaan, pikiran dan pengalaman orang lain karena merasakan 

kepedulian terhadap sesama;  

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

dalam keadaan susah;  

c) Mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadap orang lain.  

3) Kerjasama  

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

suatu tujuan  
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b) Membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan.  

4) Berani  

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

mengendalikan situasi  

b) Mengenali sesuatu yang menakutkan atau menantang dan kemudian memikirkan 

stretegi untuk menghadapinya.  

5) Keteguhan hati dan komitmen  

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

b) janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan  

6) Adil  

a) Memperlakukan orang lain dengan sikap yang memihak dan wajar.  

b) Mempunyai pandangan yang jujur dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam situasi 

khusus, tanpa pengaruh dari manapun dan siapapun.  

7) Suka menolong  

a) Kebiasaan membantu orang lain  

b) Selalu siap mengulurkan tangan dan dengan secara aktif mencari kesempatan untuk 

menyumbang  

8) Kejujuran dan integritas  

a) Berbicara tidak bohong dan memperlakukan orang lain secara adil  

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

a) Kemampuan untuk merasakan dan menanggapi kelucuan diluar dan di dalam dirinya 

sendiri  

b) Menciptakan kecerahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tersenyum pada situasi 

senang dan tertawa pada situasi yang menggelikan  

10) Mandiri dan percaya  

a) Kebebasan melakukan kebutuhan diri sendiri  

b) Mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri 

c) Penyelesaian tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri (dalam Narwanti, 

2011:29). 

11) Disiplin diri  

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

b) Melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg.  

12) Loyalitas 

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

kelompok tertentu  

b) Tetap berkomitmen dalam keadaan sulit maupun adanya rintangan.  

13) Sabar  

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

khusus.  

b) Menunggu segala kebutuhan dan kepentingan dengan tenang  
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c) Mempu mengendalikan diri dari gangguan orang lain  

d) Menunda keinginan yang dapat merugikan dirinya  

14) Rasa Bangga  

a) Menghargai diri sendiri   

b) Merasa senang ketika dapat menyelesaikan suatu tugas yang menantang atau 

mendapatkan sesuatu yang diinginkan.  

15) Banyak Akal  

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

menanggulangi situasi yang baru dan sukar  

b) Mampu membuat pertimbangan, menggunakan imajinasi, dan semua pilihan yang 

terbaik dalam menemukan pemecahan suatu masalah.  

16) Sikap hormat  

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

penghargaan khusus.  

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

17) Tanggungjawab 

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

b) Dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan.  

18) Toleransi  

a) Saling menghormati antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras dan aliran.  
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b) Saling membantu antar sesama dalam kebaikan.  

Berdasarkan uraian diatas yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan siswa 

dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

ular tangga di SDN Bojong Salaman 02 Semarang, maka dalam penelitian ini akan diamati 

beberapa nilai karakter, yaitu: 1) kerja sama; 2) mandiri 3) disiplin; 4) peduli dan empati; 5) 

tanggung jawab. 

2.1.4 Metode Snowball Throwing 

2.1.4.1 Hakikat Snowball Throwing 

Menurut Suprijono (Hizbullah, 2011: 8), snowball Throwing adalah suatu cara 

penyajian bahan pelajaran dimana murid dibentuk dalam beberapa kelompok yang 

heterogen kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat 

tugas dari guru lalu masing-masing murid membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola 

(kertas pertanyaan) kemudian dilempar ke murid lain yang masing-masing murid menjawab 

pertanyaan dari bola yang diperoleh. 

Menurut Widodo (2010: 37) ― Metode Pembelajaran Snowball Throwing disebut 

juga metode pembelajaran gelundungan bola salju‖. Metode ini melatih siswa untuk lebih 

tanggap menerima pesan dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas 

dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. 

Menurut Huda (2013: 226), Snowball Throwing digunakan untuk memberikan 

konsep pemahaman materi yang sulit kepada siswa serta dapat juga digunakan untuk 
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mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa dalam materi 

tersebut.Penggunaan metode Snowball Throwing dalam pembelajaran dapat melatih siswa 

untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyempaikan pesan tersebut 

kepada teman satu kelompoknya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Snowball Throwing merupakan cara 

penyampaian bahan pelajaran melalui kerja kelompok yang diwakili oleh seorang ketua 

kelompok untuk menerima tugas dari guru dengan memanfaatkan gumpalan kertas 

berbentuk bola berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa lalu dilempar kemurid lain dimana 

murid harus menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh.  

2.1.4.2 Kelebihan Metode Snowball Throwing. 

Menurut Safitri (2011: 19), Snowball Throwing mempunyai beberapa kelebihan 

yang melibatkan keikutsertaan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan dari metode 

Snowball Throwing adalah: 1) melatih kesiapan murid dalam merumuskan pertanyaan 

dengan bersumber pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan; 2) 

murid lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pelajaran yang 

dipelajari. Hal ini disebabkan karena murid mendapat penjelasan dari teman sebaya yang 

secara khusus disiapkan oleh guru serta mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis 

dan berbicara mengenai materi yang didiskusikan dalam kelompok; 3) dapat 

membangkitkan keberanian murid dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain 

maupun guru; 4) melatih murid menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan 
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baik; 5) merangsang murid mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang 

dibicarakan dalam pelajaran tersebut; 6) dapat mengurangi rasa takut murid dalam bertanya 

kepada temanmaupun guru; 7) murid akan lebih mengerti makna kerjasama dalam 

menemukan pemecahan suatu masalah; 8) murid akan memahami makna tanggung jawab; 

9) murid akan lebih bisa menerima keragaman atau heterogenitas suku, sosial,budaya, bakat 

dan intelegensia; dan 10) murid akan terus termotivasi untuk meningkatkan 

kemampuannya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan kelebihan dari metode Snowball 

Throwing adalah dapat melatih kesiapan murid untuk menjawab dan merumuskan 

pertanyaan seta membangkitkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat. 

2.1.4.3 Langkah-Langkah Metode Pembelajaran Snowball Throwing 

Menurut Suprijono (2009: 128) langkah-langkah metode Snowball Throwing adalah: 

1) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan; 

2) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi; 

3) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya; 

2) Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas, untuk menuliskan 

satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh 

ketua kelompok; 
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3) Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan 

dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain; 

4) Siswa yang mendapat lemparan bola diberikan kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut; 

5) Evaluasi; 

6) Penutup. 

2.1.5 Model Contextual Teaching and Learning 

2.1.5.1 Pengertian Contextual Teaching and Learning 

Menurut Suprijono (2009: 79), pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Menurut Aqib (2013: 4),Contextual Teaching and Learning merupakan suatu proses 

pendidikan yang holistic dan bertujuan memotivasi siswa. Pembelajaran ini digunakan 

untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari siswa dengan mengaitkan materi 

tersebut dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan 

kultural).Sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat 

diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya. 

Menurut BEST (dalam Eveline Siregar dan Hartini Nara, 2014: 117) 

mengemukakan pengertian yang serupa bahwa ―contextual teaching learning is a 
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conception that helps teacher relate subject matter content to real world situation and 

motivates student to make connections between knowledge and its applications to their 

lives as family members, citizens, and workers.Elaine B.Johnson dalam bukunya 

Contextual Teaching and Learning mengungkapkan bahwa kekuatan,kecepatan, dan 

kecerdasan otak (IQ) tidak lepas dari faktor lingkungan atau factor konteks, karena ada 

interface antara otak dan lingkungan 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Contextual Teaching and Learning 

adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan aktivitas belajar siswa dengan kehidupan 

sehari hari siswa sehingga siswa memiliki keterampilan untuk mengaplikasikan ilmu yang 

dipelajari disekolah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.5.2 Teori yang melandasi Contextual Teaching and Learning 

Menurut Aqib (2013: 13), teori yang mendasari Contextual Teaching and Learning: 

1) Knowledge-Based Constructivism, menekankan pada pentingnya siswa 

membangun pengetahuannya sendiri dalam proses pembelajaran. 

2) Effort-Based Learning/Incremental Theory of Intellegence, bekerja keras 

untuk mencapai tujuan belajar akan memotivasi seseorsng untuk belajar. 

3) Socialization, menyatakan bahwa belajar merupakan proses social yang 

menentukan tujuan belajar. 

4) Situated Learning, pengatahuan dan pembelajaran harus dikondisikan agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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5) Distributed Learning, menyatakan bahwa manusia adalah bagian terintegrasi 

dari proses pembelajaran. 

2.1.5.3 Karakteristik Contextual Teaching and Learning 

Menurut Aqib (2013: 8), karakteristik Contextual Teaching and Learning adalah: 

1) Kerjasama; 

2) Saling menunjang; 

3) Menyenangkan atau tidak membosankan; 

4) Belajar dengan bergairah; 

5) Pembelajaran terintegrasi; 

6) Menggunakan berbagai sumber; 

7) Siswa aktif; 

8) Sharing dengan teman; 

9) Siswa kritis dan guru kreatif; 

10) Dinding kelas dan lorong-lorong sekolah penuh dengan hasil kerja siswa, 

serta 

11) laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa, laporan 

hasil praktikum, dan karangan siswa. 
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2.1.5.4 Komponen  Contextual Teaching and Learning 

Menurut Suprijono (2009: 85), ada 7 komponen pembelajaran kontekstual yaitu 

kontruktivisme, inkuiri, bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modeling), refleksi, dan penilaian autentik. 

1) Kontruktivisme, belajar berdasarkan kontruktivisme adalah mengonstruksi 

pengetahuan.Pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi 

(pengintegrasian pengetahuan baru terhadap struktur kognitif yang sudah 

ada dan penyesuaian struktur kognitif dengan informasi baru) maupun  

dialektika berpikir thesa-antithesa-sinthesa. 

2) Inkuiri, kata kunci pembelajaran kontekstual salah satunya adalah 

penemuan.Belajar penemuan menunjuk pada proses dan hasil belajar.Belajar 

penemuan melibatkan peserta didik dalam keseluruhan proses metode 

keilmuan sebagai langkah-langkah sistemik menemukan pengetahuan baru 

atau memverifikasi pengetahuan lama. 

3) Bertanya, pembelajaran kontekstual dibangun melalui dialog interaktif 

melalui Tanya jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas 

belajar.Kegiatan bertanya penting untuk menggali informasi, mengonfirmasi 

apa yang sudah diketahui dan mengarahkan perhatian pada aspek yang 

belum diketahuinya. 
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4) Masyarakat Belajar, pembelajaran kontekstual menekankan arti penting 

pembelajaran sebagai proses sosial.Melalui interaksi dalam komunitas 

belajar proses dan hasil belajar menjadi lebih bermakna.Dalam 

praktiknya,masyarakat belajar terwujud dalam pembentukan kelompok 

kecil, pembentukan kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, bekarja 

sama dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kelas diatasnya, 

bekerja sama dengan masyarakat. 

5) Pemodelan, pembelajaran kontekstual menekankan arti penting 

pendemonstrasian terhadap hal yang dipelajari peserta didik.Pemodelan 

memusatkan pada arti penting pengetahuan prosedural.Melalui pemodelan 

peserta didik dapat meniru terhadap hal yang dimodelkan.Model bisa berupa 

cara mengoperasikan sesuatu, contoh karya tulis, melafalkan bahasa, dsb. 

6) Refleksi, adalah bagian penting dalam pembelajaran kontekstual. Refleksi 

merupakan upaya untuk melihat kembali, mengorganisir kembali, dan 

mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. 

7) Penilaian autentik, adalah upaya pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Data 

dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat 

melakukan pembelajaran 
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2.1.5.5 Strategi Pembelajaran Contekstual Teaching and Learning 

Menurut Suprijono (2009: 83-84), strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.Strategi berupa urutan-urutan kegiatan yang dipilih untuk 

menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan tertentu. 

Berdasarkan Center for Occupational Research and Development (CORD) 

penerapan strategi pembelajaran kontekstual digambarkan sebagai berikut: 

1) Relating,belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. 

Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk membantu 

peserta didik agar yang dipelajari bermakna. 

2) Experiencing, belajar adalah kegiatan ―mengalami‖ peserta didik berproses 

secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya melakukan eksplorasi 

terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan dan menciptakan hal baru dari 

apa yang dipelajarinya. 

3) Applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan pengetahuan 

yang dimiliki dalam konteks dan pemanfaatannya. 

4) Cooperating, belajar merupakan proses kolabratif dan kooperatif melalui belajar 

berkelompok, komunikasi interpersonal atau hubungan intersubjektif. 

5) Transferring, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan 

pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. 
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2.1.6 Media Ular Tangga 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan Criticos (dalam Daryanto, 2013: 5).Berdasarkan 

definisi tersebut dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana perantara 

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran digunakan sebagai alat bantu untuk 

mempermudah dan membantu tugas guru dalam menyampaikan berbagai bahan dan materi 

pelajaran (Dina Indriana, 2011: 5). 

Menurut Gerlach dan Ely (dalam Hamdani, 2011: 243), media adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi agar siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala alat 

yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan isi materi dan membantu 

siswa dalam memahami materi yang diajarkan. 

2.1.6.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2013: 9),fungsi media dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

Dengan perantara gambar, potret, slide, film, video, atau media yang lain, siswa 

dapat memperoleh gambaran nyata tentang benda atau peristiwa sejarah; 
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2) Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya 

jauh,, berbahaya, maupun terlarang. Misalnya video tentang kehidupan harimau 

dihutan, keadaan dan kesibukan di pusat reactor nuklir, dan sebagainya; 

3) Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati 

secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan. Misalnya, dengan 

perantaraan paket, siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang 

bendungan dan kompleks pembangkit listrik; 

4) Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung; 

5) Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara langsung 

karena sukar ditangkap; 

6) Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati; 

7) Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan; 

8) Mudah membandingkan sesuatu; 

9) Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat; 

10) Dapat  melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat 

11) Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara 

langsung; 

12) Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat; 
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13) Melihat ringkasan dari suatu ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang 

panjang atau lama. Setelah siswa melihat proses penggilingan tebu atau dipabrik 

gula,mereka juga dapat mengamati secara ringkas penggilingan tebu yang 

disajikan dengan menggunakan film atau video; 

14) Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek 

secara serempak. 

15) Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing 

2.1.6.3 Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011: 250), adabeberapa jenis media pembelajaran yang biasa 

digunakan dalam proses pengajaran yaitu: 

1) Media Grafis, media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Secara khusus, grafis berfungsi untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide yang ditampilkan, mengilustrasikan atau menghiasi fakta 

yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan apabila tidak digrafiskan. 

Media grafis dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: a) gambar atau foto; b) 

sketsa, adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-

bagian pokoknya tanpa detail; c) diagram, adalah suatu gambar sederhana yang 

menggunakan garis dan symbol, diagram, atau skema menggunakan struktur 

dari objek secara garis besar; d) bagan (chart) berfungsi untuk menyajikan ide-

ide atau konsep-konsep yang sulit apabila hanya disampaikan secara tertulis atau 
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lisan secara visual; e) grafik (graphs), adalah gambar sederhana yang 

menggunakan titik-titik, garis atau gambar. 

2) Teks, merupakan media yang membantu siswa untuk berfokus pada materi 

karena mereka cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang 

menuntut konsentrasi. 

3) Audio, merupakan media yang membantu memudahkan dalam mengidentifikasi 

objek-objek, mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spasial 

dari suatu objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. 

4) Grafik, media grafik mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan 

konsep yang sulit, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, 

menunjukkan dengan jelas suatu langkah procedural. 

5) Animasi, media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak sehingga 

siswa dapat melihat pengaruh perubahan suatu variable terhadap proses tersebut. 

6) Video, media video dapat memaparkan keadaan real dari suatu proses, 

fenomena atau kejadian sehingga dapat memperkaya pemaparan. 

2.1.6.4 Media Ular Tangga 

Menurut (Haryono, 2013: 134) Ular tanga merupakan salah satu bentuk permainan 

yang merakyat dan digemari dari usia anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Pada permainan 

ular tangga, pemain dituntut cermat terhadap setiap langkahnya agar dapat cepat 

menyelesaikan finishnya. 
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Alat bahan yang harus dipersiakan dalam permainan ular tangga menurut Haryono 

(2013: 134-135) adalah   

1) kartu soal, satu kartu berisi pertanyaan, dibelakang kartu soal ada hukuman 

apabila jawaban salah, 

2) kunci jawaban, setiap kartu pertanyaan disiapkan kunci jawaban dan dipegang 

oleh wasit  untuk menentuka benar salahnya jawaban,  

3) papaan ular tanggga 

4) dadu, berfungsi untuk undian,  

5) wadah, untuk mengocok dadu,  

6) gacu, gacu permainan sebanyak 4 buah, dengan warna yang berbeda. 

Menurut Haryono (2013: 137), aturan main permaian ular tangga adalah: 

1) Peserta permainan yang memainkan permainan pertama kali ditentukan dengan 

cara diundi, setelah itu urutan berikutnya searah jarum jam atau sebaliknya.  

2) Untuk menjalankan gacu, setelah dadu dikocok setiap kelompok harus dapat 

menjawab dengan benar satu pertanyaan dalam kartu soal. (guru mencatat siapa 

anggota kelompok atau peserta didik yang menjawab pertanyaan dengan benar, 

karena jawaban yang benar diperhitungkan untuk penilaian individu).  

3) Jika jawaban benar maka peserta didik tersebut boleh menggerakan gacunya, 

kalau salah tidak diperbolehkan menjalankan gacunya. Jika gacu berada dalam 

kotak yang ada tangga keatas maka gacu tersebut bergerak naik ke kotak yang 
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ditunjuk tangga, sebaliknya jika gacu dalam kotak ekor ular maka gacu akan 

turun ke kotak yang memiliki kepala ular.  

4) Jika ada aturan yang perlu ditambahkan, misalnya jika 2 gacu dalam satu petak 

yang sama, maka gacu yang lama pindah ke petak nol, aturan tersebut perlu 

disepakati para pemain.  

5) Gacu yang mencapai pucak atau petak juara, maka kelompok tersbut memiliki 

skor tertinggi dan dijadikan sebagai juara. Untuk menilai secara perorangan, 

perlu perhitungan jumlah kartu yang dijawab benar oleh anggota. Kompetisi 

antar kelompok untuk menjadi juara dan kompetensi antar individu untuk 

menjawab sebanyak mungkin kartu soal yang telah dipersiapkan, membuat 

peserta didik antusias menguasai materi. Penghargaan diberikan secara individu 

maupun secara kelompok. Penghargaan secara individu diberikan kepada 

peserta didik yang banyak menjawab pertanyaan dengan benar. Penghargaan 

secara kelompok diberikan kepada kelompok juara. Jadi pembelajaran ini 

memberi kesempatan kepada kelompok maupun individu untuk mendapatkan 

penghargaan, sehingga bisa memotivasi peserta didik. Dalam permainan ini, 

pemain dan wasit adalah peserta didik sehingga guru dapat lebih fokus untuk 

melakukan penilaian baik penilaian kelompok maupun perorangan.  
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Langkah permainan ular tangga :  

1) Permainan diikuti oleh empat pemain dengan lebih dahulu menentukan urutan 

bermain dengan melakukan hompipa. 

2) Permainan dimulai dari garis start. 

3) Para pemain meletakan pion-pion mereka di garis start. 

4) Pemain pertama melempar dadunya.  

5) Sebelum dia melangkah dia harus melempar koin terlebih dahulu. Bila muncul 

angka maka ia mengambil soal dalam kotak A, kemudian mengerjakannya. Dan 

apabila yang muncul adalah gambar maka ia mengambil soal di kotak G. 

6) Untuk mengetahui jawaban pemain benar atau salah maka wasit dapat 

memeriksa jawaban di papan jawaban.  

7) Jika jawabannya benar maka pemain berhak maju ke kotak yang sesuai dengan 

nilai mata dadu. Namun apabila salah maka pemain tersebut tetap bertahan 

dikotak.  

8) Setelah pemain pertama menjalankan pionnya, pemain selanjutnya berhak 

melempar dadu dan memainkan pionnya sesuai aturan permainan. 

9) Pemain yang pertama sampai di garis finish akan jadi pemenang. 
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2.1.7 Teori-teori belajar yang mendasari pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran CTL variasi Snowball Throwing 

2.1.7.1 Teori Vigotsky 

Menurut Tappan (dalam Rifa’I dan Anni, 2011: 34), ada tiga konsep yang 

dikembangkan dalam teori vigotsky: 1) keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila 

dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental; 2) kemampuan kognitif dimediasi 

dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk 

membantu dan mentransformasi aktivitas mental; dan 3) kemampuan kognitif berasal dari 

relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. 

2.1.7.2 Teori Bruner 

Dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif tidak didasarkan pada usia 

tertentu, tetapi didasarkan pengamatannya terhadap perilaku siswa. Menurut Bruner (dalam 

Rifa’I dan Anni, 2011: 32), tahap perkembangan kognitif dibagi menjadi 3 yaitu: 1) Tahap 

enaktif, pada tahap ini anak memahami lingkungan; 2) Tahap ikonik, Pada tahap ini 

informasi dibawa anak melalui imageri. Anak menjadi tahanan atas dunia perseptualnya. 

Anak dipengaruhi oleh cahaya yang tajam, gangguan suara, dan gerakan .Karakteristik 

tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan dan pada akhirnya anak 

mengembangkan memori visual; 3) Tahap Simbolik, pada tahap ini tindakan tanpa 

pemikiran terlebih dahulu dan pemahaman perseptual sudah berkembang.  
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2.1.8 Sintak Pembelajaran melalui Model CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan Permainan Ular Tangga 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menerapkan model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan ular tangga. Sintak dari pembelajaran model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan ular tangga merupakan penggabungan dari sintak model 

CTL, model Snowball Throwing, dan media ular tangga. CTL adalah konsep pembelajaran 

yang mengaitkan aktivitas belajar siswa dengan kehidupan sehari hari siswa sehingga siswa 

memiliki keterampilan untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari disekolah untuk 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sintak dari model CTL adalah 1) kembangkan 

bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan bertanya; 2) lakukan sejauh mungkin kegiatan inkuiri 

untuk semua topik; 3) kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya; 4) 

mengelompokkan siswa secara heterogen dan membimbing diskusi; 5) hadirkan model 

sebagai contoh pembelajaran; 6) melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dipelajari; 7) memberikan penilaian proses dan hasil pembelajaran (dalam Rusman, 2014: 

199) 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang guru memerlukan cara atau 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode Pembelajaran Snowball Throwing disebut 

juga metode pembelajaran gelundungan bola salju‖. Metode ini melatih siswa untuk lebih 

tanggap menerima pesan dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas 
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dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok (dalam Widodo, 

2010: 37). Menurut Suprijono (2009: 128) sintak dari metode Snowball Throwing adalah 1) 

guru menyampaikan materi yang akan disajikan; 2) guru membentuk kelompok-kelompok 

dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang 

materi; 3) masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing 

kemudian menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh guru kepada teman 

sekelompoknya; 4) masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh 

ketua; 5) siswa membentuk kertas tersebut seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke 

siswa yang lain; 6) setelah siswa mendapatkan satu bola, ia diberi kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas tersebut secara bergantian; 7) guru 

mengevaluasi dan menutup pembelajaran. 

Penggunaan model dan metode adalah hal penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Selain model dan metode penggunaan media juga memegang peran yang penting karena 

media merupakan alat bantu untuk mempermudah dan membantu tugas guru dalam 

menyampaikan berbagai bahan dan materi pelajaran. Untuk mempermudah dalam 

menyampaikan materi pembelajaran pada penelitian ini guru menggunakan media ular 

tangga. Sintak dari ular tangga adalah 1) permainan diikuti oleh empat pemain dengan lebih 

dahulu menentukan urutan bermain dengan melakukan hompipa; 2) permainan dimulai dari 

garis start; 3) para pemain meletakan pion-pion mereka di garis start; 4) pemain pertama 
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melempar dadunya; 5) sebelum dia melangkah dia harus melempar koin terlebih dahulu. 

Bila muncul angka maka ia mengambil soal dalam kotak A, kemudian mengerjakannya. 

Dan apabila yang muncul adalah gambar maka ia mengambil soal di kotak G; 6) untuk 

mengetahui jawaban pemain benar atau salah maka wasit dapat memeriksa jawaban di 

papan jawaban; 7) jika jawabannya benar maka pemain berhak maju ke kotak yang sesuai 

dengan nilai mata dadu. Namun apabila salah maka pemain tersebut tetap bertahan dikotak; 

8) setelah pemain pertama menjalankan pionnya, pemain selanjutnya berhak melempar 

dadu dan memainkan pionnya sesuai aturan permainan; 9) pemain yang pertama sampai di 

garis finish akan jadi pemenang (dalam Haryono, 2013: 135) 

Berdasarkan pembahasan mengenai model pembelajaran CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan ular tangga yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran matematika melalui model pembelajaran CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan ular tangga yaitu: 

1. Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

2. Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

3. Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

4. Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

5. Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball throwingkan 

dan membuat pertanyaan 

6. Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang dipadukan 

dengan ular tangga 
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7. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh beberapa peneliti terhadap model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga dalam pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut  adalah sebagai berikut:  

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

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

dengan judul ―Contextual Teaching and Learning of Science in Elementary 

Schools menyimpulkan bahwa Contextual Teaching and Learning (CTL) 

mengintegrasikan penyelidikan, masalah dan pembelajaran berbasis proyek, 

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

guru yang digunakan CTL untuk mengajarkan ilmu di sekolah dasar untuk 

beragam kelompok anak-anak. Temuan menunjukkan bahwa kondisi yang 

dipupuk dengan pelaksanaan strategi CTL menimbulkan interaksi kolaboratif 

dengan siswa, tingkat tinggi aktivitas dalam pelajaran, koneksi ke konteks dunia 

nyata, dan integrasi konten ilmu dengan bidang isi dan keterampilan lainnya. 

Selain itu, strategi CTL yang terbaik diimplementasikan ketika guru mengajar 

dengan berbicara. Secara bersama-sama, temuan studi kasus ini mendukung 

pandangan bahwa pelaksanaan strategi CTL dapat membantu guru SD 
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memenuhi tantangan yang dihadapi mereka ketika mengajar ilmu pengetahuan 

untuk anak-anak.  

2) Penelitian dilakukan oleh Sriati (dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Vol. 1, No. 1, Januari 2013). Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh beliau dengan menggunakan Contextual Teaching and Learning 

, hasil penelitian menunjukkan aktivitas siswa pada siklus I sebesar 70,83% dan 

pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 80,56%. Aktivitas guru pada 

siklus I sebesar 70,31% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 

80,73%. Untuk hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus I 

mencapai 70,27% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 81,08% 

siswa tuntas belajar. Dari hasil penelitian diperoleh data adanya peningkatan 

aktivitas siswa dan guru selama siklus I dan siklus II, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

pada mata pelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI C 

SDN Beringin 477 Surabaya. 

3) Febryna (dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol 2, No 1, 

Juni 2014). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beliau dengan 

menggunakan ular tangga, hasil penelitian menunjukkan rata-rata persentase 

keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I mencapai 45,915% dengan rata-rata 

nilai ketercapaian sebesar 2,695. Pada siklus II rata-rata persentase 
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keterlaksanaan pembelajaran mengalami peningkatan menjadi 87,115% dengan 

rata-rata nilai ketercapaian sebesar 4,71. Aktivitas siswa siklus I mencapai 46% 

dengan nilai rata-rata 1,3575. Siklus II mencapai 87,4% dengan nilai rata-rata 

4,365. Hasil belajar siswa menunjukkan ketuntasan klasikal pada siklus I 

sebesar 68,75% dan meningkat pada siklus II sebesar 81,25%. Berdasarkan hasil 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media ular tangga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Munggut I Ngawi. 

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

Snowball Throwing, dan media ular tangga dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

kualitas materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, iklim pembelajaran, dan hasil 

belajar siswa. Kajian empiris tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan peneliti dalam 

melakukan perbaikan pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan media ular tangga di SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian terdahulu adalah penelitian tersebut memadukan 

antara model CTL dengan metode Snowball Throwing dan media ular tangga. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan data dokumen hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Bojong Salaman 02 menunjukkan kualitas pembelajaran matematika 

yang kurang optimal. Hal ini karena Guru mendominasi pembelajaran dan kurang memberi 
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kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui diskusi 

kelompok maupun perseorangan, sehingga pemodelan tidak terlihat dalam pembelajaran. 

Selain itu guru belum memberi kesempatan bertanya pada siswa dan kurang diberi 

kesempatan untuk merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru belum menerapkan 

penilaian otentik, hanya terfokus pada aspek kognitif. Selain itu siswa kurang terampil 

membuat dan menjawab pertanyaan dari teman karena siswa kurang tanggap dalam 

menerima pesan dari orang lain dan tidak memahami konsep pelajaran yang diajarkan. 

Kurang kondusifnya kegiatan belajar mengajar juga mempengaruhi hasil belajar hal ini 

dibuktikan dengan tes yang dilakukan oleh peneliti dan kolaborator sehingga diketahui 

bahwadari 31 siswa, tidak ada siswa yang mampu mencapai nilai KKM 

Melalui penerapan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

di SDN Bojong Salaman 02, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

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

pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar. Untuk memperjelas hubungan antar 

variabel yang diteliti, penulis menggambarkan hubungan antar variabel melalui sebuah 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

Kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 rendah ditandai dengan: 

Kondisi Awal Pembelajaran 

1. Guru mendominasi pembelajaran 

2. Guru kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan 

3. Guru belum memberi kesempatan bertanya pada siswa 

4. Siswa kurang diberi kesempatan untuk merefleksi pembelajaran 

5. Guru belum menerapkan penilaian otentik 

6. Siswa kurang terampil membuat dan menjawab pertanyaan dari teman 

7. Siswa kurang tanggap menerima pesan dari orang lain 

8. Siswa tidak memahami konsep pelajaran yang diajarkan 
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Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir 

 

Pelaksanaan tindakan melalui CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga dengan langkah-langkah 

berikut: 

1. Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

2. Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

3. Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

4. Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

5. Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

6. Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang dipadukan dengan ular 

tangga 

7. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Kondisi Akhir Pembelajaran 

1. Guru tidak mendominasi pembelajaran 

2. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan 

3. Guru memberi kesempatan bertanya pada siswa 

4. Siswa diberi kesempatan untuk merefleksi pembelajaran 

5. Guru menerapkan penilaian otentik 

6. Siswa terampil membuat dan menjawab pertanyaan dari teman 

7. Siswa tanggap menerima pesan dari orang lain 

8. Siswa memahami konsep pelajaran yang diajarkan 

Kualitas Pembelajaran 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika meningkat 

3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika meningkat 

4. Materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika meningkat 

5. Media pembelajaran dalam pembelajaran matematika meningkat 

6. Hasil belajar matematika meningkat 

Kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 dapat meningkat 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris dan kerangka berpikir diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Penggunaan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga dalam 

pembelajaran Matematika dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajarandan hasil belajar di SDN Bojong 

Salaman 02. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru kelas V dan siswa kelas V yang terdiri dari 14 siswa 

laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.2.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga. 

3.2.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga. 

3.2.3 Iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga. 

3.2.4 Materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga. 

3.2.5 Media pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga. 

3.2.6 Hasil belajar dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga.  
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3.3 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Aqib (2014: 3) 

mendefinisikan penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kerjanya sehingga 

hasil belajar siswa meningkat. Tahap-tahap penelitian tindakan menurut model Kurt Lewin 

terdiri empat komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

 

Gambar 3.1 Desain Model PTK menurut Lewin (Kurniasih, 2008: 28) 

Keterangan: 

1. Perencanaan (Planning) 

2. Pelaksanaan (Acting) 

3. Pengamatan (Observing) 

4. Refleksi (Reflecting) 
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Berdasarkan skema tersebut, maka tahapan rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Perencanaan 

Tahap ini peneliti mejelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto, 2009: 17). Tahap perencanaan ini 

peneliti membuat perencanaan sebagai berikut:.  

Dalam penelitian ini, perencanaan pembelajarannya sebagai berikut: 

1) Menelaah kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

tindakan. 

2) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan menggunakanmodel CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

Ular Tangga. 

3) Menyiapkan sumber, alat peraga dan media pembelajaran yang menunjang 

pembelajaran. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa 

6) Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran yang 

berlangsung 
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3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dengan mengimplementasi dari perencanaan yang telah 

dipersiapkan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga. 

3.3.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat yang 

dilakukan secara teliti dan dan melakukan pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2009: 

30). Pelaksanaan tindakan dan pengamatan dilakukan secara bersama. Kegiatan mengamati 

dilakukan oleh pengamat dan guru pelaksana mencatat apa yang terjadi untuk memperoleh 

kekurangan sehingga dapat diperbaiki pada siklus berikutnya 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (reflective) tentang perubahan yang 

terjadi pada guru, suasana kelas dan guru. Pada tahap ini, guru sebagai peneliti menjawab 

pertanyaan mengapa, bagaimana, dan seberapa jauh intervensi telah menghasilkan 

perubahan secara signifikan (Arikunto, 2009: 133).Pada tahap ini peneliti dan kolaborator 

mendiskusikan hasil pengamatan yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar.Apabila pada 

siklus sebelumnya dijumpai kekurangan atau belum menunjukkan peningkatan maka akan 

dilanjutkan pada siklus berikutnya 
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3.4 Siklus Penelitian  

3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

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

menetapkan indikator mata pelajaran matematika 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang telah 

ditetapkan melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tanggadengan KD 1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat 

3) Menyiapkan media ular tangga 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertullis dan LKS 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran.  

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pertemuan I 

a. Kegiatan awal 

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

2) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 
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4) Guru memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dan aktif selama melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

b. Kegiatan inti 

5) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

6) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

7) Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

8) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

9) Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

10) Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

11) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

c) Kegiatan akhir 

12) Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran selanjutnya. 

13) Guru memberikan PR untuk siswa. 

14) Guru memberikan motivasi agar anak lebih giat belajar. 

Pertemuan II 

d) Kegiatan awal 

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

2) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  
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3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

4) Guru memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dan aktif selama melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

e)    Kegiatan inti 

5) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

6) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

7) Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

8) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

9) Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

10) Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

11) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

f) Kegiatan akhir 

12) Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran selanjutnya. 

13) Guru memberikan PR untuk siswa. 

14) Guru memberikan motivasi agar anak lebih giat belajar. 

3.4.1.3 Observasi 

1) Pengamatan dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1. 
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2) Pengamatan terhadap aktivitas guru meliputi keterampilan dasar mengajar melalui 

model, menciptakan iklim pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran dan 

penyajian media pembelajaran matematika melalui CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan ular tangga. 

3.4.1.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

3) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

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

menetapkan indikator mata pelajaran matematika 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang telah 

ditetapkan melaluimodel CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tanggadengan 1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana 

3) Menyiapkan media ular tangga 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertullis dan LKS 
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5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I 

a. Kegiatan awal 

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

2) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

4) Guru memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dan aktif selama melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

b. Kegiatan inti 

5) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

6) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

7) Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

8) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

9) Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

10) Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

11) Guru menutup kegiatan pembelajaran 
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c. Kegiatan akhir 

12) Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran selanjutnya. 

13) Guru memberikan PR untuk siswa. 

14) Guru memberikan motivasi agar anak lebih giat belajar. 

Pertemuan II 

d. Kegiatan awal 

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

2) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

4) Guru memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dan aktif selama melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

e. Kegiatan inti 

5) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

6) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

7) Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

8) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

9) Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

10) Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 
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11) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

f. Kegiatan akhir 

12) Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran selanjutnya. 

13) Guru memberikan PR untuk siswa. 

14) Guru memberikan motivasi agar anak lebih giat belajar. 

3.4.2.3   Observasi 

1) Pengamatan dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus II. 

2) Pengamatan terhadap aktivitas guru meliputi keterampilan dasar mengajar melalui 

model, menciptakan iklim pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran dan 

penyajian media pembelajaran matematika melalui CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan ular tangga. 

3.4.2.4   Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

3) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga. 

3.4.3 Siklus III 

3.4.3.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 
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1) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran matematika 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan melaluimodel CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga dengan KD 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi 

hitung KPK dan FPB 

3) Menyiapkan media ular tangga 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertullis dan LKS 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I 

a. Kegiatan awal 

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

2) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

4) Guru memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dan aktif selama 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

b. Kegiatan inti 

5) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 
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6) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

7) Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

8) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

9) Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

10) Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

11) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

c. Kegiatan akhir 

12) Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran selanjutnya. 

13) Guru memberikan PR untuk siswa. 

14) Guru memberikan motivasi agar anak lebih giat belajar. 

Pertemuan II 

d. Kegiatan awal 

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

2) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.  

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

4) Guru memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dan aktif selama 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

e. Kegiatan inti 



102 

 

 
 

5) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

6) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

7) Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

8) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

9) Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

10) Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

11) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

f. Kegiatan akhir 

12) Guru menyampaikan materi untuk pembelajaran selanjutnya. 

13) Guru memberikan PR untuk siswa. 

14) Guru memberikan motivasi agar anak lebih giat belajar. 

3.4.3.3   Observasi 

1) Pengamatan dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus III. 

2) Pengamatan terhadap aktivitas guru meliputi keterampilan dasar mengajar melalui 

model, menciptakan iklim pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran dan 

penyajian media pembelajaran matematika melalui CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan ular tangga. 



103 

 

 
 

3.4.3.4   Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga. 

3) Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus ketiga. 

 Refleksi pada siklus III dilakukan berdasarkan hasil observasi dan hasil tes yang 

dilakukan pada siklus III. Apabila hasilnya sudah mencapai indikator penelitian maka 

penelitian disudahi sampai siklus ke III,namun apabila pada siklus III indikator penelitian 

belum tercapai maka dilanjutkan pada siklus IV. 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (dalam 

Arikunto, 2010: 172). Sumber data dalam penellitian ini meliputi: 

1) Siswa 

Sumber data adalah siswa V SDN Bojong Salaman 02 sebanyak 31 siswa yang 

terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Sumber data berupa hasil 

observasi yang diperoleh dari aktivitas siswa dan hasil tes (evaluasi) selama 

pembelajaran matematika  dengan modelCTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

ular tangga. 

2) Guru 
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Data diambil dari lembar observasi keterampilan guru melalui bantuan kolaborator 

selama pelaksanaan siklus dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan ular tangga. 

3) Data dokumen 

Data dokumen berupa hasil tes sebelum dilakukan tindakan, foto dan video selama 

pelaksanaan tindakan dan hasil tes setelah dilakukan tindakan. 

4) Catatan lapangan 

Sumber datacatatan lapangan berasal dari catatan selama kegiatan pembelajaran 

pada siklus pertama, kedua, dan ketiga berlangsung, berupa data keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajarandalam 

pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan ular 

tangga. 

3.5.2 Jenis data 

Peneliti menggunakan dua jenis data selama proses penelitian berlangsung yaitu: 

1) Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif merupakan data yang dapat dianalisis secara deskriptif. Misalnya 

mencari nilai rerata, persentasi keberhasilan belajar, dan lain-lain (Arikunto, 2009: 131). 

Data penelitian ini berupa data hasil belajar siswa dalam mengerjakan evaluasi setelah 

mengikuti pembelajaran matematika dengan model CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan ular tangga. 
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2) Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran tentang ekspresi siswa, tentang tingkat pemahaman terhadap suatu 

mata pelajaran, atau sikap terhadap metode belajar barru, aktivitas siswa, dan sejenisnya 

yang dapat dianalisis secara kualitatif (Arikunto, 2009: 131).Data kualitatif diperoleh 

melalui observasi tentang keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, dan media pembelajaran. 

3.5.3 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik tes dan 

non-tes 

1) Teknik Tes 

Tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab atau yang harus ditanggapi 

peserta tes dengan tujuan untuk mengukur indikator pencapaian kompetensi peserta tes 

(Poerwanti, 2008).Instrumen tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa melalui 

soal evaluasi. 

2) Teknik Non-tes 

a) Observasi 

 Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, 

objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu Zainal Arifin 
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(2011:153). Data yang diperoleh dari observasi adalah keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan media pembelajaran. 

b) Catatan lapangan 

 Catatan lapangan berisi data keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, 

materi pembelajaran, dan media pembelajaranselama pelaksanaan penelitian 

berlangsung. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh yaitu berupa data 

sebelum dilakukan penelitian dan setelah dilakukan penelitian untuk menggambarkan 

secara konkrit kemajuan dari penelitian yang dilakukan.. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif yang menggambarkan kenyataan atau fakta yang diperoleh untuk 

mengetahui hasil belajar yang telah dicapai siswa dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini 

analisis deskriptif meliputi mean (rata-rata kelas), skor maksimal, dan skor minimal. 

Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses belajar 

mengajar berlangsung  pada  setiap siklusnya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut : 
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1) Data Hasil Belajar Siswa 

Menurut Ainur Rofieq (dalam Zainal Arifin, 2011: 229) menyebutkan bahwa cara 

penskoran terhadap tes tanpa koreksi adalah sebagai berikut: 

Skor = 
 

 
  x 100 (rumus bila menggunakan skala 0-100) 

Keterangan: 

B = Jumlah jawaban benar. 

N= Jumlah soal 

   Tabel 3.1  Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak Tuntas 

(KKM SD Negeri Bojong Salaman 02 Tahun 2014-2015) 

 Berdasarkan table 1. KKM kelas V SDN Bojong salaman 02 adalah 60 apabila hasil 

belajar siswa dibawah 60 maka siswa tersebut dinyatakan tidak tuntas. 

2) Menghitung mean atau rerata kelas 

 ̅ =
  

  
 

Keterangan:  

 ̅ = nilai rata-rata 

∑X =  jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa (Aqib, 2011: 40) 

3) Menentukan ketuntasan klasikal 
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x 100% 

(Aqib, dkk, 2013: 40) 

Tabel 3.2  Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kualifikasi 

Individu Klasikal 

≥ 60  80% Tuntas 

< 60  80% Tidak Tuntas 

Berdasarkan tabel 2 tentang KKM individu apabila hasil belajar siswa dibawah 60 

maka dinyatakan tidak tuntas, sedangkan dalam KKM klasikal hasil belajar siswa dikatakan 

tuntas secara klasikal apabila jumlah siswa yang tuntas diatas 80% 

3.6.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi terhadap keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan media pembelajarandalam  

pembelajaran matematika dengan model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan ular 

tangga, dianalisis dengan mengorganisasikan, mengklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek 

yang menjadi fokus analisis menurut kategori untuk memperoleh. 

3.6.2.1 Kriteria Keterampilan Guru 

Adapun data keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran dan media pembelajaran dianalisis berdasarkan  kriteria/kategori sangat baik, 

baik, cukup dan kurang berdasarkan skor yang telah ditetapkan.Data kualitatif ini diperoleh 
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dari pengolahan data yang didapat dari instrumen pengamatan keterampilan. Hadi (2004: 

13) menjelaskan cara untuk mengolah data skor yaitu:  

a. menentukan skor maksimal,  

b. menentukan skor minimal,  

c. menentukan jarak pengukuran (R) dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

 

d. menentukan jumlah interval kelas (i), pada penelitian ini menggunakan 

empat interval kelas dengan kategori sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), 

dan kurang (D). 

e. Menentukan lebar interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

f. Menentukan batas atas dan batas bawah setiap kelas 

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

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

kemudian digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai 

acuan yang digunakan untuk menilai keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Pada penelitian ini terdapat 10 indikator keterampilan guru. Skor maksimal adalah 

40 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah interval 4, sehingga diperoleh : 

R = Skor maksimal – Skor minimal   I = 
 

                     
 

R = Skor Maksimal-Skor Minimal 

i=
𝑅

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
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    = 32 – 0        = 
  

 
 

    = 32         = 8 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Rentang Skor Kategori 

24  skor  32 Sangat Baik (SB) 

16  skor  24 Baik (B) 

8  skor  16 Cukup (C) 

0    skor  8 Kurang (K) 

3.6.2.2 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Pada penelitian ini terdapat 12 indikator aktivitas siswa. Skor maksimal adalah 48 

dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah interval 4, sehingga diperoleh : 

R = Skor maksimal – Skor minimal   I = 
 

                     
 

= 32 – 0        = 
  

 
 

= 32         = 8 

 Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa  

Rentang Skor Kategori 

24  skor  32 Sangat Baik (SB) 

16  skor  24 Baik (B) 

8  skor  16 Cukup (C) 

0    skor  8 Kurang (K) 
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3.6.2.3 Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

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

dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah interval 4, sehingga diperoleh : 

R = Skor maksimal – Skor minimal   I = 
 

                     
 

    = 8 – 0        = 
 

 
 

    = 8         = 2 

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Iklim Pembelajaran 

Rentang Skor Kategori 

6  skor  8 Sangat Baik (SB) 

4  skor  6 Baik (B) 

2  skor  4 Cukup (C) 

0    skor  2 Kurang (K) 

3.6.2.4 Kriteria Penilaian Materi Pembelajaran 

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

8 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah interval 4, sehingga diperoleh : 

R = Skor maksimal – Skor minimal   I = 
 

                     
 

    = 8 – 0        = 
 

 
 

    = 8         = 2 
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Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Materi Pembelajaran 

Rentang Skor Kategori 

6  skor  8 Sangat Baik (SB) 

4  skor  6 Baik (B) 

2  skor  4 Cukup (C) 

0    skor  2 Kurang (K) 

3.6.2.5 Kriteria Penilaian Media Pembelajaran 

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

8 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah interval 4, sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal – Skor minimal   I = 
 

                     
 

    = 8 – 0        = 
 

 
 

    = 8         = 2 

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Media Pembelajaran 

Rentang Skor Kategori 

6  skor  8 Sangat Baik (SB) 

4  skor  6 Baik (B) 

2  skor  4 Cukup (C) 

0    skor  2 Kurang (K) 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Melalui Model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan Ular tangga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Bojong Salaman 02 Semarang dengan 

indikator sebagai berikut: 
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1) Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik dengan skor  16 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya 

baik dengan skor  16 

3) Iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik dengan skor  4 

4) Materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik dengan skor  4 

5) Media pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik dengan skor  4 

6) Hasil belajar matematika melalui model CTL variasi Snowball Throwing berbantuan 

Ular Tangga meningkat dengan kriteria ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 60 dan 

ketuntasan belajar klasikal  ≥ 80%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

 Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SDN Bojong Salaman 02 

Semarang dengan pembelajaran melalui model CTL yang divariasi dengan Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-

masing siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung 

selama 2 x 35 menit. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah keterampilan guru, 

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

belajar siswa yang meliputi hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Berikut ini 

adalah pemaparan hasil penelitian pada variable penelitian setelah dilakukan pembelajaran 

melalui teori Van Hiele dan model inkuiri. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

 Pelaksanaan tindakan siklus 1 pada siswa kelas V SD Bojong Salaman 02 Semarang 

dilaksanakan dalam dua pertemuan, yaitu tanggal 2 dan 9 September 2015. Siklus 1 terdiri 

dari empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

4.1.1.1 Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan, peneliti menentukan fokus kegiatan yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati. Perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas tersebut adalah : 
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1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, materi, Lembar kerja 

siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluas, dan 

kriteria penskoran. 

2. Menyiapkan media berupa papan ular tangga, dadu, dan bidak. 

3. Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai sumber dari 

internet. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati perilaku pembelajaran guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran. 

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan siklus 1 dilaksanakan pada : 

 hari/ tanggal  : Rabu dan Senin/ 2 dan 7 September 2015 

 kelas/ semester : V / I 

 alokasi waktu  : 4 x 35 menit 

 Berikut uraian pelaksanaan tindakan siklus 1 yang dilakukan dalam dua kali 

pertemuan kegiatan pembelajaran. 

1. Pra Kegiatan ( 5 menit) 

Mengucapkan salam, membimbing doa, melakukan presensi, dan mengkondisikan 

siswa. 
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Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru meminta 

siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

2. Kegiatan Awal ( 5 menit) 

Menyampaikan materi yang akan dipelajari, Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

Memotivasi siswa, Memberikan apersepsi. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu operasi hitung 

campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan 

operasi hitung campuran yang melibatkan perkalian dan pembagian bilangan bulat. 

Setelah menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran 

hari ini yaitu: 

siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran yang melibatkan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Setelah 

menyampaikan tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam 

belajar dengan berkata ―Pelajaran kita hari ini sangat sering kita jumpai baik itu 

dirumah, dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering anak-anak berinteraksi 
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dengan lingkungan semakin mudah materi ini dikuasai‖. Setelah memotivasi siswa 

guru bertanya pada siswa ― Pak Min ingin membuat rumah. Ia memiliki 3.560 batu 

bata, sedangkan untuk menyelesaikan pekerjaannya Ia membutuhkan 11.000 batu 

bata. Berapa batu bata lagi yang dibutuhkan Pak Min untuk menyelesaikan 

pekerjaannya?” 

3. Kegiatan Inti (          ) 

Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

Guru memberikan permasalahan : ―Suhu udara kota Tokyo 6° C. Suhu udara di 

kutub utara 10° C lebih rendah darpada suhu di kota Tokyo.  Berapakah suhu udara 

di kutub utara?‖ 

Siswa diminta mengkonstruk makna dari masalah yang diberikan dengan 

menggunakan garis bilangan sehingga didapat hasil konstruksi siswa, yang betul 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Hasil konstruksi siswa dengan menggunakan garis bilangan  

Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Setelah memberikan permasalahan guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengerjakan permasalahan yang diterima dengan menggunakan garis bilangan.  
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Gambar 4.2 langkah siswa mengerjakan 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

Guru membagi siswa untuk berkelompok, kemudian guru memanggil ketua 

kelompok untuk diberikan materi yang harus disampaikan kepada anggota 

kelompoknya. Materi yang disampaikan pada ketua kelompok berupa sebuah soal 

yang harus dikerjakan secara berkelompok dan perintah yang meminta siswa untuk 

membuat soal sesuai dengan materi pelajaran. 

 

Gambar 4.3 Guru menjelaskan permasalahan materi materi Snowball Throwing 
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Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Dalam kegiatan tanya jawab guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok 

untuk bertanya akan materi yang telah disampaikan oleh guru sebelum dibagikan 

kepada anggota kelompok. 

 

Gambar 4.4 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapinya, 

setelah selesai setiap siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan yang 

sesuai dengan materi pelajaran. 
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Gambar 4.5 Suasana diskusi kelompok 

Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, kemudian 

guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. Setiap 

siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka 

siswa dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal 

yang diberikan, siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. 

Sebelum memulai permainan siswa harus melakuka hompimpa untuk menentukan 

giliran bermain. Pada kelompok 1, hasil urutan giliran bermain adalah anggota 

3,2,4,1,5. Pada kelompok 2 hasil urutan giliran bermain adalah anggota 2,1,5,3,4. 

Pada kelompok 3, hasil urutan bermain adalah anggota 3,4,1,5,2. Pada kelompok 4, 

hasil urutan bermain adalah anggota 4,1,5,2,3. Pada kelompok 5, hasil urutan 

bermain adalah anggota 1,4,2,5,3. Pada kelompok 6, hasil urutan bermain adalah 
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anggota 4,1,5,3,2. Permainan ular tangga kelompok 1 dan 2 diawasi oleh observer 

MAA, kelompok 3 dan 4 WK, dan kelompok 5 dan 6 oleh guru (peneliti). Pada 

kelompok 1 anggota 3 membuka bola soal dan menuliska apa yang diketahui dari 

soal yang diterima. Setelah selesai MAA mengecek hasil kerja siswa anggota 3 

kemudian mempersilahkan anggota 3 untuk memulai bermain karena hasil kerjanya 

benar. Setelah anggota 3 mengocok dadu dan menjalankan bidaknya, anggota 3 

harus menggabungkan hasil kerja yang pertama ( menuliskan yang diketahui dari 

soal) ke  bola soal kemudian melemparkannya ke anggota 2. Sebelum bermain 

anggota 2 harus mengambil kertas yang paling luar dari bola tersebut kemudian 

menjawab apa yang ditanya untuk meneruskan jawaban dari anggota 3. Setelah 

selesai mengerjakan MAA mengecek hasil kerja siswa. Anggota 2 dipersilahkan 

untuk bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh MAA. Setelah selesai 

menjalankan bidaknya anggota 2 harus menggabungkan hasil kerja yang kedua 

(menuliskan yang ditanya dari soal) kemudian melemparkannya pada anggota 4. 

Sebelum bermain anggota 4 harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu yaitu 

meneruskan hasil kerja anggota 2 (menjawab pertanyaan). Setelah selesai 

mengerjakan MAA mengecek hasil kerja siswa. Anggota 4 dipersilahkan untuk 

bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh MAA. Pola permainan 

tersebut terus dilakukan sampai salah satu siswa mencapai garis finish. Pada 

pertemuan ini permainan berjalan dengan lancar dan tidak ada siswa yang salah 
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dalam menjawab pertanyaan. Berikut adalah contoh pertanyaan yang dibuat siswa: 

―Pada siang hari  suhu daerah Pusponjolo adalah 37 C, sedangkan suhu di Gunung 

Pati adalah 25 C. Berapa suhu antara kedua daerah tersebut?‖ 

 

Gambar 4.6 Siswa bermain ular tangga 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan pada 

seluruh siswa kemudian memberikan penekanan pada hal penting pada materi yang 

telah dipelajari. Setelah memantapkan pemahaman siswa guru membagikan soal 

evaluasi pada siswa untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang 

dipelajari. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada 

siswa agar siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR 

guru menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu anak yang 

bertugas untuk memimpin doa. 
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Gambar 4.7 Guru membagian soal evaluasi 

Pertemuan Kedua : 

4. Pra Kegiatan ( 5 menit) 

Mengucapkan salam, membimbing doa, melakukan presensi, dan mengkondisikan 

siswa. 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru meminta 

siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

5. Kegiatan Awal ( 5 menit) 

Menyampaikan materi yang akan dipelajari, Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

Memotivasi siswa, Memberikan apersepsi. 
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Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu operasi hitung 

campuran bilangan bulat. Setelah menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan 

tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu: 

siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran yang melibatkan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Setelah 

menyampaikan tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam 

belajar dengan berkata ―Pelajaran kita hari ini sangat sering kita jumpai baik itu 

dirumah, dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering anak-anak berinteraksi 

dengan lingkungan semakin mudah materi ini dikuasai‖. Setelah memotivasi siswa 

guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : ―Wanto 

membeli dua keranjang manga seharga Rp.223.650,00. Masing-masing keranjang 

berisi 28kg dan 35kg. Berapa harga 1kg manga tersebut?‖ 

6. Kegiatan Inti (          ) 

Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

 ―Saat hari lebaran Ani berkunjung kerumah keluarganya untuk bersilaturahmi, saat 

bersilaturahmi kerumah neneknya ani mendapat uang 2 lembar uang Rp.50.000,00 

dan 20 uang koin Rp.500,00. Setalah berkunjung dari rumah neneknya Ani pergi 

kerumah tantenya dan menerima uang Rp.450.000,00. Setelah diberi uang oleh 
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tantenya ani mendapat pesan untuk membagi uang yang telah diterimanya dengan 

adiknya. Berapakah uang yang dimiliki Ani sekarang?‖ 

Siswa diminta mengkonstruk makna dari istilah yang diberikan sehingga didapat 

hasil konstruksi siswa, yang betul adalah sebagai berikut: 

  

Gambar 4.8 hasil konstruksi siswa 

Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Setelah memberikan permasalahan guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengerjakan permasalahan yang diterima dengan mendahulukan perkalian dan 

pembagian dibandingkan penjumlahan dan pengurangan.. 

 

Gambar 4.9 langkah siswa mengerjakan 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

Guru membagi siswa untuk berkelompok, kemudian guru memanggil ketua 

kelompok untuk diberikan materi yang harus disampaikan kepada anggota 
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kelompoknya. Materi yang disampaikan pada ketua kelompok berupa sebuah soal 

yang harus dikerjakan secara berkelompok dan perintah yang meminta siswa untuk 

membuat soal sesuai dengan materi pelajaran. 

 

4.10 Guru menjelaskan materi pada ketua kelompok 

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Dalam kegiatan tanya jawab guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok 

untuk bertanya akan materi yang telah disampaikan oleh guru sebelum dibagikan 

kepada anggota kelompok. 

 

Gambar 4.11 Guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk bertanya 
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Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapinya, 

setelah selesai setiap siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan 

yangsesuai dengan materi pelajaran. 

 

Gambar 4.12 Suasana diskusi kelompok 

Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, kemudian 

guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. Setiap 

siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka 

siswa dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal 

yang diberikan siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. Sebelum 

memulai permainan siswa harus melakukan hompimpa untuk menentukan giliran 

bermain. Pada kelompok 4, hasil urutan giliran bermain adalah anggota 1,5,2,4,3. 
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Permainan ular tangga kelompok 4 diawasi oleh AS. Pada kelompok 4, anggota 1 

membuka bola soal dan menuliskan apa yang diketahui dari soal yang diterima. 

Setelah selesai AS mengecek hasil kerja siswa anggota 1 kemudian mempersilahkan 

anggota 1 untuk memulai bermain karena hasil kerjanya benar. Setelah anggota 1 

mengocok dadu dan menjalankan bidaknya, anggota 1  harus menggabungkan hasil 

kerja yang pertama (menuliskan yang diketahui dari soal) ke bola soal kemudian 

melemparkannya pada anggota 5. Sebelum bermain anggota 5 harus mengambil 

kertas yang paling luar dari bola tersebut kemudian menuliskan apa yang 

ditanyakan dari soal. Setelah selesai mengerjakan AS mengecek hasil kerja siswa 

kemudian mempersilahkan anggota 5 untuk mengocok dadu dan menjalankan 

bidaknya karena hasil kerjanya dinyatakan benar. Anggota 5 harus menggabungkan 

hasil kerjanya (menuliskan yang ditanya dari soal) ke bola soal kemudian 

melemparkannya pada anggota 2. Sebelum bermain anggota 2 harus menyelesaikan 

tugasnya terlebih dahulu yaitu meneruskan jawaban dari anggota 5 (menjawab 

pertanyaan). Setelah selesai mengerjakan AS mengecek hasil kerja siswa. Anggota 

2 dipersilahkan untuk bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh AS. 

Ditengah permainan anggota 3 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal yaitu 

pada langkah 4 yaitu pada penyelesaian kalimat matematika, sehingga anggota 3 

tidak dapat melanjutkan permainan, ia harus menunggu 1 putaran dan menjawab 

dengan benar apa yang menjadi tugasnya. Kesalahan yang dilakukan oleh anggota 3 
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adalah siswa kurang teliti dalam menghitung jumlah harga mi ayam sehingga 

mengakibatkan hasil  kerjanya salah.  Berikut adalah hasil kerja siswa yang 

dinyatakan salah oleh observer 

 

Gambar 4.13 Soal yang dibuat siswa untuk Snowball Throwing 

Permainan dinyatakan selesai jika ada salah satu dari pemain mencapai angka 100 

atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan pada 

seluruh siswa kemudian memberikan penekanan pada hal penting pada materi yang 

telah dipelajari. Setelah memantapkan pemahaman siswa guru membagikan soal 

evaluasi pada siswa untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang 
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dipelajari. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada 

siswa agar siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR 

guru menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu anak yang 

bertugas untuk memimpin doa. 

 

Gambar 4.14 Guru sedang membagikan soal evaluasi 

4.1.1.3 Observasi 

4.1.1.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus I disajikan dalam tabel 4.1. berikut ini : 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator Keterampilan Guru 
Skor Skor 

rata-Pertemuan Pertemuan 
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I II rata 

1 Guru membuka pelajaran 2 3 2,5 

2 Guru membimbing siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya 
2 2 2 

3 Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 1 2 1,5 

4 Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk 

di Snowball Throwing 
2 3 2,5 

5 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 3 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

2 3 2,5 

7 Guru membimbing siswa dalam bermain ular 

tangga yang divariasi dengan snowball throwing 
3 2 2,5 

8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 3 3 3 

Jumlah 18 21 19,5 

Kategori Baik Baik Baik 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika yang menerapkan Contextual Teaching and Learning variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus I memperoleh skor rata-rata 19,5 dengan 

kategori baik (B). berikut ini uraian hasil observasi untuk setiap indikator keterampilan 

guru yang digunakan pada siklus I: 

1. Guru membuka pelajaran 

Guru membuka pelajaran dengan menyampaikan materi yang akan 

dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar, 
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dan memberikan apersepsi untuk mempersiapkan siswa untuk masuk pada 

materi pelajaran. Pertemuan I mendapat skor 2 dan pertemuan II mendapat skor 

3. Pada pertemuan I guru kurang menyiapkan mental siswa untuk memasuki 

kegiatan inti hal ini ditunjukkan guru tidak memberikan salam pada siswa. Guru 

juga kurang terampil dalam membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan II guru dapat memperlihatkan 

keterampilannya dalam membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 

2. Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

Guru mengkonstruksi pemahaman siswa melalui permasalahan yang 

berhubungan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Skor pada 

pertemuan I dan II adalah 2. Guru telah mengorganisasi kegiatan pembelajaran, 

membimbing dan memudahkan belajar. Pada pertemuan kedua guru belum 

membenahi kekurangan pada pertemuan I. Kekurangan kegiatan konstruksi 

pada siklus pertemuan I dan II adalah guru kurang mengadakan pendekatan 

secara perseorangan. 

3. Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Kegiatan inkuiri adalah kegiatan dimana siswa menemukan pengetahuan 

baru secara mandiri dengan cara menyelesaikan permasalahan yang telah 

diberikan. Skor pada pertemuan I adalah 1, pada pertemuan I deskriptor yang 
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ditampakkan guru adalah meningkatkan urunan siswa dalam kegiatan inkuiri. 

Pada pertemuan II skor keterampilan guru membimbing siswa dalam kegiatan 

inkuiri adalah 2. Pada pertemuan II deskriptor keterampilan guru yang tampak 

adalah meningkatkan urunan pendapat siswa dalam kegiatan inkuiri dan 

membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan yang muncul selama proses 

pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball 

Throwing 

Guru menyampaikan materi pada ketua kelompok untuk disampaikan 

kepada ketua kelompok. Skor pada pertemuan I adalah 2. Deskriptor yang 

belum terlihat pada pertemuan I adalah guru belum menggunakan bahasa yang 

baku dan belum memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan 

tingkat pemahamannya pada materi yang telah dijelaskan. Skor pada pertemuan 

II adalah 3. Pada pertemuan II deskriptor keterampilan guru yang belum tampak 

adalah guru belum menggunakan bahasa yang baku. 

5. Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Guru melakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman siswa setelah 

menerima penjelasan dari guru. Skor pada pertemuan I dan II adalah 3. Pada 

pertemuan I dan II guru kurang memberikan waktu pada siswa untuk berfikir. 
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6. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

Setelah melakukan kegiatan tanya jawab dengan ketua kelompok, guru 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi dan membimbing siswa dalam 

membuat pertanyaan. Skor pada pertemuan I adalah 2, deskriptor yang belum 

tampak pada pertemuan I adalah memusatkan perhatian siswa tujuan atau topic 

diskusi dan memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman. Skor 

indikator guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok 

tentang masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

pertemuan II adalah 3. Pada pertemuan II deskriptor yang belum tampak dalam 

kegiatan pembelajaran adalah guru belum memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi. 

7. Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 

Setelah guru membimbing diskusi dan membimbing siswa dalam membuat 

soal, guru mengajak siswa untuk bermain permainan ular tangga yang telah 

divariasi dengan Snowball Throwing. Skor yang diperoleh pada indikator guru 

membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball 

throwing pada pertemuan I adalah 3. Pada pertemuan I deskriptor yang belum 

tampak adalah tidak akan merusak perhatian siswa. Pada pertemuan II skor 
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keterampilan guru indikator guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga 

yang divariasi dengan snowball throwing mengalami penurunan menjadi 2 

point. Deskriptor yang belum tampak pada pertemuan II adalah tidak akan 

merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. 

8. Guru menutup kegiatan pembelajaran  

Pada kegiatan penutup guru merefleksi kegiatan pembelajaran dengan untuk 

mengetahui kekurangan pada kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa guru mengajukan pertanyaan kepada 

seluruh siswa kelas V. Setalah semua siswa menjawab secara bersama guru 

kembali memberikan penjelasan akan materi yang telah dipelajari untuk 

memantapkan pemahaman siswa. Setelah selesai guru menguji kemampuan 

siswa dengan memberikan soal evaluasi. Setelah kegiatan evaluasi selesai guru 

memberikan PR pada siswa agar siswa lebih banyak berlatih. Skor pada 

pertemuan I dan II adalah 3. Kekurangan pada kegiatan penutup pada kegiatan 

evaluasi adalah guru belum mengulang penjelasan materi yang telah 

disampaikan untuk memantapkan pemahaman siswa. 

Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi keterampilan guru pada siklus I 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 
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Tangga memperoleh skor rata-rata 19,5 dengan kategori baik (B). Berikut disajikan data 

perolehan skor rata-rata untuk setiap indikator  keterampilan guru pada siklus I : 

 

Diagram 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Keterangan : 

A = Guru membuka pelajaran 

B = Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

C = Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

D = Guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

E = Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

F = Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

G = Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 
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H = Guru menutup kegiatan pembelajaran pembelajaran 

4.1.1.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari 2 kali pertemuan pembelajaran pada 

siklus I, yaitu pada tanggal 2 dan 9 September 2015. Pengamatan difokuskan pada 10 orang 

siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Tabel 4.2 berikut ini menyajikan data 

hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I: 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Nama 

Skor Tiap Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II 

A B C D E F G H   A B C D E F G H   

MYS 2 3 2 2 2 2 2 1 16 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

AKG 2 3 3 2 2 2 2 2 18 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

DN 3 3 3 3 3 1 2 3 21 3 3 3 2 3 1 2 2 19 

DPK 3 3 3 3 3 1 1 3 20 3 3 3 3 3 1 2 2 20 

IB 2 2 2 3 2 1 2 1 15 2 3 2 2 2 3 2 2 18 

MAP 1 2 2 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 2 2 15 

MARY 3 3 3 3 3 1 1 3 20 3 3 2 3 2 2 1 2 18 

MRM 2 2 1 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 2 2 15 

NRW 2 2 3 2 2 2 2 1 16 2 2 2 2 2 3 2 3 18 

ZAM 3 3 3 2 3 1 2 2 19 3 3 3 3 2 3 2 2 21 

Jumlah Skor 23 26 25 24 24 15 18 18 173 25 26 23 23 22 19 19 21 178 

Skor Rata-rata 2,3 2,6 2,5 2,4 2,4 1,5 1,8 1,8 17,3 2,5 2,6 2,3 2,3 2,2 1,9 1,9 2,1 17,8 

Jumlah Skor Siklus I 35,1 

Skor Rata-rata Siklus I 17,55 

Kategori Baik (B) 

Keterangan indikator aktivitas siswa yang akan diamati: 

A = Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

B = Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

C = Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

D = Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

E = Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 
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F = Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

G = Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

H = Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

 Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I, diketahui bahwa skor 

rata-rata siklus I adalah 17,75 dengan kategori Baik (B). Hasil observasi tersebut akan 

dijelaskan dalam uraian berikut ini: 

1) Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,3, sedangkan skor 

rata-rata pada pertemuan II adalah 2,5. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I untuk indikator mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran adalah 

2,4. Pada pertemuan I ada 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu MAP, 5 siswa 

memperoleh skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, MRM, NRW, dan 4 siswa yang 

mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, MARY, ZAM . Pada pertemuan 2 terdapat 

peningkatan pada indikator mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. Dari 

10 siswa yang diamati terdapat 5 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, IB, 

MAP, MRM, dan NRW. Sedangkan siswa yang mendapat skor 3 yaitu AKG, 

DN, DPK, MARY, dan ZAM. 

2) Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I dan II adalah 2,6. Jadi skor 

rata-rata yang diperoleh pada siklus I untuk indikator siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri adalah 2,6. Pada pertemuan I ada 4 siswa yang 
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mendapat skor 2 yaitu IB, MAP, MRM, dan NRW, 6 siswa mendapat skor 3 

yaitu MYS, AKG, DN, DPK, MARY, dan ZAM. Pada pertemuan II tidak ada 

peningkatan skor rata-rata hanya ada siswa yang mendapat penurunan skor. 

Pada pertemuan II ada  4 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS,MAP,MRM, 

dan NRW, 6 siswa mendapat skor 3 yaitu AKG, DN,DPK, IB, MARY, dan 

ZAM. 

3) Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,5, sedangkan skor rata-

rata pada pertemuan II adalah 2,3. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus 

I indikator siswa melaksanakan kegiatan inkuiri adalah 2,4. Pada pertemuan I 

ada 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu MRM, 3 siswa mendapat skor 2 yaitu 

MYS, IB, dan MAP, 6 siswa mendapat skor 3 yaitu AKG, DN,DPK, MARY, 

NRW dan ZAM. Pada pertemuan 2 penurunan skor terjadi pada indikator siswa 

melaksanakan kegiatan inkuiri. Dari 10 siswa yang dijadikan sampel, 7 siswa 

yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, MAP, MARY, MRM, dan NRW, 

ada 3 siswa yang mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, ZAM. 

4) Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,4, sedangkan skor 

rata-rata pada pertemuan II adalah 2,3. Jadi skor rata-rata indikator siswa 

menulis materi yang disampaikan oleh guru adalah 2,35. Pada pertemuan I ada 6  
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siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, MAP, MRM, NRW, ZAM. 4 

siswa mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, IB dan MARY. Pada pertemuan II skor 

rata-rata pada indikator siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

mengalami penurunan. Dari 10 siswa yang menjadi sampel ada 7 siswa yang 

mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, MAP, DN, IB, MRM, dan NRW, 3 siswa 

mendapat skor 3 yaitu DPK, MARY, dan ZAM. 

5) Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,4 , sedangkan skor 

rata-rata pada pertemuan II adalah 2,2. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I indikator siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

adalah 2,3. Pada pertemuan I ada 6 siswa yang mendapat skor 2, yaitu MYS, 

AKG, IB, MAP, MRM, NRW dan 4 siswa mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, 

MARY, dan ZAM. Pada pertemuan II terjadi penurunan pada skor rata-rata dari 

3 menjadi 2,75. Dari 10 siswa yang menjadi sampel terdapat 8 siswa  yang 

mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, MAP, MARY, MRM, NRW, dan ZAM, 

2 siswa yang mendapat skor 3 yaitu DN dan DPK. 

6) Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

  Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 1,5, sedangkan skor 

rata-rata pada pertemuan II adalah 1,9. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I indikator siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan adalah 1,7. Pada 
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pertemuan I ada 5 siswa yang mendapat skor 1 yaitu DN, DPK, IB, MARY, 

ZAM dan 5 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, MAP, MRM, NRW. 

Pada pertemuan II terdapat peningkatan skor rata-rata sebesar 0,57 dari 

pertemuan I. Dari 10 siswa yang menjadi sampel, ada 4 siswa yang mendapat 

skor 1 yaitu DN, DPK, MAP, MRM, 3 siswa yang mendapat skor 2 Yaitu MYS, 

AKG, MARY, dan 3 siswa mendapat skor 3 yaitu IB, NRW, ZAM. 

7) Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 1,8, sedangkan  

skor rata-rata pada pertemuan II adalah 1,9. Jadi skor rata-rata yang diperoleh 

pada siklus I indikator siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing adalah 1,85. Pada pertemuan I ada siswa yang mendapat skor 

1 yaitu DPK, MARY dan 8 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, DN, 

IB, MAP, MRM, NRW, ZAM. Skor rata-rata pada pertemuan II mengalami 

peningkatan sebesar 0,12 dari pertemuan I. Dari 10 siswa yang menjadi sampel 

ada 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu MARY dan 9 siswa yang mendapat 

skor 2 yaitu MYS, AKG, DN, DPK, IB, MAP, MRM, NRW, ZAM,. 

8) Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 1,8, sedangkan 

skor rata-rata pada pertemuan II adalah 2,1. Jadi skor rata-rata yang diperoleh 

pada siklus I indikator Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan 
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mengerjakan evaluasi adalah 1,95. Pada pertemuan I ada 5 siswa yang mendapat 

skor 1 yaitu MYS, IB, MAP, MRM, dan NRW, 2 siswa mendapat skor 2 yaitu 

AKG, ZAM, dan 3 siswa mendapat skor 3 yaitu DN,DPK, MARY. Pada 

pertemuan II terdapat peningkatan pada perolehan skor tiap individu sehingga 

mengakibatkan skor rata—rata menjadi meningkat sebesar 0,37. Dari 10 siswa 

yang menjadi sampel ada 9 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, DN, 

DPK, IB, MAP, MARY, MRM, dan ZAM, 1 orang siswa mendapat skor 3 yaitu 

NRW. 

 Berdasarkan uraian mengenai observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui  Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing 

berbantuan Ular Tangga pada siklus I, perolehan skor untuk setiap indikator aktivitas siswa 

pada siklus I dapat disajikan dalam diagram 4.2 berikut ini: 

Diagram 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
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Keterangan : 

A = Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

B = Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

C = Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

D = Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

E = Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

F = Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

G = Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

H = Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

4.1.1.3.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran 

 Data hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui  

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus I, dapat disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I 

No Indikator Skor 

pertemuan I 

Skor 

pertemuan II 

Skor 

Rata-rata 

1 Penciptaan suasana belajar yang kondusif 

berkaitan dengan barang dan orang 

4 4 4 

2 Pemeliharaan iklim pembelajaran 1 1 1 

Jumlah 5 5 5 

Kategori Baik Baik Baik 
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 Berdasarkan tabel hasil observasi iklim pembelajaran pada siklus I diketahui bahwa 

skor rata-rata iklim pembelajaran siklus I adalah 5 dengan kategori baik (B). Setiap 

indikator iklim pembelajaran tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini: 

1) Penciptaan suasana belajar yang kondusif berkaitan dengan barang dan 

orang 

Pada pertemuan I dan pertemuan II skor yang diperoleh adalah 4. Keempat 

deskriptor telah tampak hal ini ditunjukkan dengan pengaturan tempat duduk yang 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, ruang kelas yang bersih dan terang, alat 

peraga yang menarik, serta terjalinnya keakraban antara guru dan siswa. 

2) Pemeliharaan iklim pembelajaran 

Pada pertemuan I dan II skor yang diperoleh adalah I. Deskriptor yang telah tampak 

adalah guru menunjukkan sikap tanggap pada siswa. Deskriptor yang belum tampak 

pada siklus I adalah guru belum bisa membagi perhatian secara visual dan verbal, 

memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dalam 

pembelajaran, dan memberikan petunjuk yang jelas,teguran, dan penguatan ketika 

diperlukan. 

Hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui  

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus I dapat disajikan dalam diagram 4.3 berikut: 
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Diagram 4.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.3.4 Hasil Observasi Materi Pembelajaran 

Data hasil observasi materi pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui  

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus I, dapat disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Materi Pembelajaran 

No Indikator Materi Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1 Kesesuaian materi dengan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa 

3 3 3 
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2 Penyampaian Materi 2 2 2 

 5 5 5 

 Baik Baik Baik 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas materi pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika yang menerapkan melalui Contextual Teaching and Learning 

variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus I memperoleh skor rata-

rata 5 dengan kategori Baik (B). Hasil observasi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada uraian 

berikut: 

1) Kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa 

Skor yang diperoleh pada pertemuan I dan II adalah 3 dengan 3 deskriptor yang 

tampak, yaitu merupakan isi/konten dari kurikulum, sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, membatasi ruang lingkup materi yang akan 

diajarkan. Deskriptor yang belum tampak pada siklus I adalah menarik minat dan 

dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut 

2) Penyampaian materi 

Skor yang diperoleh pada pertemuan I dan II adalah 2 dengan 2 deskriptor yang 

tampak yaitu materi bersifat kontekstual dan melibatkan partisipasi aktif siswa 

dalam belajar. Deskriptor yang belum tampak pada siklus I adalah keseimbangan 

antara keluasan dan kedalaman materi yang tersedia dan menarik perhatian. 



147 

 

 
 

 Berdasarkan hasil observasi kualitas materi pembelajaran pada siklus I tersebut, 

perolehan skor pada siklus I dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.4 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.3.5 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran 

Data hasil observasi kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siklus I, dapat disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Kualitas Media Pembeajaran Siklus I 

No Indikator Kualitas Media Pembelajaran 
Skor 

Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata 

1 Pemilihan media pembelajaran yang sesuai 3 3 3 
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2 Memperlancar proses belajar siswa 2 3 2,5 

Jumlah 5 6 5,5 

Kategori Baik Sangat baik Baik 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas media pembelajaran 

matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing 

berbantuan Ular Tangga pada siklus I memperoleh skor rata-rata 5,5 dengan kategori Baik 

(B). Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai hasil observasu dalam uraian berikut 

ini: 

1) Pemilihan media pembelajaran yang sesuai 

Skor yang diperoleh dari indikator pemilihan media pembelajaran yang sesuai 

pada pertemuan I dan II adalah 3. Deskriptor yang tampak pada pertemuan I dan 

II adalah media sesuai dengan tujuan pembelajaran, mudah didapatkan, dan 

sesuai dengan taraf berfikir siswa. 

2) Memperlancar proses belajar siswa 

Skor yang diperoleh dari indikator memperlancar proses belajar siswa pada 

pertemuan I adalah 2, sedangkan pada pertemuan II adalah 3. Pada pertemuan I 

ada 2 deskriptor yang tampak yaitu: 1) memperjelas pesan agar tidak teralu 

verbal dan 2) membantu anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual. Pada pertemuan II ada 3 deskriptor yang tampak pada 

indikator memperlancar proses belajar siswa yaitu : 1) memperjelas pesan agar 
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tidak teralu verbal; 2) Menimbulkan gairah belajar; dan 3) membantu anak 

belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual. 

 Berdasarkan hasil observasi kuaitas media pembelajaran pada siklus I tersebut, 

perolehan skor pada siklus I dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.5 Hasi Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.3.6 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa yang diteliti adalah hasil belajar kognitif siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga. Adapun hasil belajar siswa pada siklus I dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif sehingga diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I 

No Keterangan Data 

1 Rata-rata kelas 69,4 

2 Nilai tertinggi 96 

3 Nilai terendah 39,5 

4 KKM 60 

5 Siswa tuntas 22 

6 Siswa belum tuntas 9 

7 Ketuntasan klasikal 70,9% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam siklus I hasil belajar kognitif siswa 

rata-rata kelas adalah 69,4 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah adalah 39,5. KKM 

yang ditetapkan oleh SDN Bojong Salaman 02 Semarang untuk mata pelajaran matematika 

adalah 60, sehingga siswa yang memenuhi KKM sebanyak 22 siswa sedangkan siswa yang 

belum tuntas KKM sebanyak 9 siswa. Data tersebut dapat digambarkan dengan diagram 

ketuntasan belajar klasikal sebagai berikut: 
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Diagram 4.6 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I 

Dari data di atas dapat diketahui ketuntasan belajar klasikal siklus I bahwa terdapat 

9 (29,1%) dari 31 siswa yang belum tuntas dan terdapat 22 siswa (70,9%) dari 31 siswa 

sudah tuntas atau mencapai KKM. 

4.1.1.3.7 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa 

 Data hasil observasi nilai karakter siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus I, dapat disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini: 
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Tabel 4.7 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus I 

Pertemuan I 

Indikator Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

1 1 1 3 3 3 1 3 2 2 3 

2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 

3 2 1 3 3 3 1 4 2 2 3 

4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

5 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 

Jumlah 10 9 15 16 14 7 17 10 12 15 

Skor Rata-

rata 

   12,5  

Kategori Baik 

Pertemuan II 

Indikator Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

1 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 

2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 

3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 

5 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

Jumlah 12 11 15 14 13 11 15 11 14 15 

Skor Rata-

rata 

   13,1  

Kategori Baik 

  Keterangan : 

  1 = Kerjasama 

  2 = Mandiri 

  3 = Disiplin 
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  4 = Peduli dan empati 

  5 = Tanggung jawab 

 Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dalam siklus I pertemuan I siswa mendapat 

skor rata-rata 12,5 dengan kategori baik. Pada pertemuan II terjadi peningkatan skor rata-

rata sebesar 0,6 sehingga menjadi 13,1. Pada pertemuan I indikator kerjasama terdapat 3 

siswa yang mendapat skor 1, 2 siswa mendapat skor 2, dan 4 siswa mendapat skor 4. Pada 

pertemuan II indikator kerjasama ada 1 orang siswa yang mendapat skor 1, 3 siswa 

mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3. Pada pertemuan I indikator mandiri ada 3 siswa 

yang mendapat skor 2, 5 siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa yang mendapat skor 4, 

sedangkan pada pertemuan II ada 2 siswa yang mendapat skor 2, 7 siswa mendapat skor 3, 

dan 1 siswa mendapat skor 4. Pada pertemuan I indikator disiplin ada 2 siswa yang 

mendapat skor 1, 3 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, dan 1 siswa mendapat 

skor 4, sedangkan pada pertemuan II ada 3 siswa yang mendapat skor 2 dan 7 siswa 

mendapat skor 3. Pada pertemuan I indikator peduli dan empati ada 4 siswa yang mendapat 

skor 2 dan 6 siswa yang mendapat skor 3, sedangkan pada pertemuan II ada 6 siswa yang 

mendapat skor 2 dan 4 siswa mendapat skor 3. Pada pertemuan I indikator tanggung jawab 

ada 1 siswa yang mendapat skor 1, 4 siswa mendapat skor 2, dan 5 siswa mendapat skor 3, 

sedangkan pada pertemuan II ada 4 siswa yang mendapat skor 2 dan 6 siswa mendapat skor 

3. 
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 Data tersebut dapat digambarkan dengan diagram hasil observasi nilai karakter 

siswa siklus I sebagai berikut : 

 

Diagram 4.7 hasil observasi nilai karakter siswa siklus I 

4.1.1.3.8 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa 

Data hasil observasi nilai karakter siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan ular tangga pada 

siklus I, dapat disajikan dalam tabel 4.8 berikut ini: 
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Tabel 4.8 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa Siklus I 

Pertemuan I 

Indikator 
Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

Kesiapan 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 

Reaksi 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 

Jumlah 5 4 7 7 6 5 8 5 6 7 

Skor Rata-rata 6,0 

Kategori Sangat Baik 

Pertemuan II 

Indikator 
Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

Kesiapan 2 2 3 4 4 2 3 3 3 3 

Reaksi 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 

Jumlah 5 5 7 7 8 5 6 5 6 6 

Skor Rata-rata 6,0 

Kategori Sangat Baik 

Dari tabel 4.8 dapat diketahui dalam siklus I pada pertemuan I dan II siswa 

mendapat skor rata-rata 6,0 dengan kategori sangat baik. Indikator kesiapan pada 

pertemuan I terdapat 4 siswa yang mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa 

mendapat skor 4, sedangkan pada pertemuan II terdapat 3 siswa yang mendapat skor 2, 5 

siswa yang mendapat skor 3, dan 2 siswa yang mendapat skor 4. Indikator Reaksi pada 

pertemuan I terdapat 1 siswa yang mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 3 siswa 
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yang mendapat skor 4, sedangkan pada pertemuan II terdapat 1 siswa yang mendapat skor 

2, 7 siswa mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. 

Data tersebut dapat digambarkan dengan diagram hasil observasi nilai psikomotor 

siswa siklus I sebagai berikut: 

 

Diagram 4.8 hasil observasi nilai psikomotor siswa siklus I 

4.1.1.4 Refleksi 

 Refleksi dilaksanakan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengevaluasi 

pelaksanaan tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul. 

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus I akan dianalisis selanjutnya 

ditentukan tindak lanjut yang sesuai dan efektif untuk memperbaiki kekurangan pada siklus 
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I. Adapun permasalahan yang muncul selama pelaksanaan tindakan pada siklus I antara 

lain: 

1. guru belum mempersiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti 

2. guru belum membangkitkan motivasi siswa dan perhatian siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

3. guru belum mengadakan pendekatan perseorangan 

4. guru belum bisa membimbing dan memudahkan belajar saat kegiatan konstruksi 

5. guru belum memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pemahamannya 

pada kegiatan inkuiri 

6. guru belum memberikan waktu berfikir pada siswa saat kegiatan tanya jawab 

7. guru belum bisa memusatkan perhatian siswa pada topic diskusi sehingga ada 

siswa yang ramai dan bermain sendiri 

8. guru belum memberikan penguatan verbal pada siswa sebagai wujud 

penghargaan siswa 

9. guru belum bisa memupuk perilaku positif siswa pada permainan ular tangga 

10. guru belum memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah berlangsung dengan cara mereview kegiatan pembelajaran 

11. guru belum memberikan petunjuk yang jelas,teguran, dan penguatan ketika 

diperlukan. 
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12. guru belum memperhitungkan keluasan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia 

4.1.1.5 Revisi 

 Berdasarkan refleksi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I yang telah dilakukan, 

ditentukan suatu tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus selanjutnya. 

Tindakan perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus II antara lain: 

1. guru mempersiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti 

2. guru membangkitkan motivasi siswa dan perhatian siswa dalam mengikuti 

pelajaran 

3. guru mengadakan pendekatan perseorangan 

4. guru membimbing dan memudahkan belajar saat kegiatan konstruksi 

5. guru memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pemahamannya pada 

kegiatan inkuiri 

6. guru memberikan waktu berfikir pada siswa saat kegiatan tanya jawab 

7. memusatkan perhatian siswa pada topic diskusi sehingga ada siswa yang ramai 

dan bermain sendiri 

8. memberikan penguatan verbal pada siswa sebagai wujud penghargaan siswa 

9. memupuk perilaku positif siswa pada permainan ular tangga 

10. memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung dengan cara mereview kegiatan pembelajaran 
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11. guru memberikan petunjuk yang jelas,teguran, dan penguatan ketika diperlukan. 

12. memperhitungkan keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

 Pelaksanaan tindakan siklus II pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 

Semarang dilaksanakan dalam dua pertemuan, yaitu tanggal 9 September dan 16 September 

2015. Siklus II terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. 

4.1.2.1 Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II antara lain: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, materi, Lembar kerja 

siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluas, dan kriteria 

penskoran. 

2. Menyiapkan media berupa papan ular tangga, dadu, dan bidak. 

3. Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai sumber dari 

internet. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati perilaku pembelajaran guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran. 

Menyiapkan lembar catatan lapangan. 
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4.1.2.2 Pelaksanaan 

 Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan pada: 

 hari/tanggal : Rabu, 9 September 2015 dan Rabu 16 September 2015 

 kelas/semester : V/I 

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

 Berikut adalah uraian pelaksanaan tindakan siklus II yang dilakukan dalam dua kali 

pertemuan kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan pertama: 

1) Pra kegiatan 

Mengucapkan salam, membimbing doa, melakukan presensi, dan mengkondisikan 

siswa. 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru meminta 

siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

2. Kegiatan Awal ( 5 menit) 

Menyampaikan materi yang akan dipelajari, Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

Memotivasi siswa, Memberikan apersepsi. 
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Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu perpangkatan. 

Setelah menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran 

hari ini yaitu siswa dapat menghitung perpangkatan dengan benar. Setelah 

menyampaikan tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam 

belajar dengan berkata ―Pelajaran kita hari ini sangat sering kita jumpai baik itu 

dirumah, dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering anak-anak berinteraksi 

dengan lingkungan semakin mudah materi ini dikuasai‖. Setelah memotivasi siswa 

guru bertanya pada siswa ―Pernahkah kalian bermain catur? Jika pernah pernahkah 

kalian menghitung jumlah petak pada papan permainan catur?‖ Papan permainan 

catur terdiri dari 8 x 8 petak kecil atau bisa ditulis   . 

3. Kegiatan Inti (          ) 

Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

 ―Paman mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang sisinya adalah 47 m. Berapa 

luas tanah yang dimiliki Paman?‖ 

Siswa diminta mengkonstruk makna dari istilah yang diberikan dengan 

menggunakan rumus luas persegi sehingga didapat hasil konstruksi siswa, yang 

betul adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.15 rumus luas persegi hasil konstruksi siswa 

Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Setelah memberikan permasalahan guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengerjakan permasalahan yang diterima dengan menggunakan rumus luas persegi. 

 

  Gambar 4.16 Siswa sedang menuliskan hasil temuannya 
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Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

Guru membagi siswa untuk berkelompok, kemudian guru memanggil ketua 

kelompok untuk diberikan materi yang harus disampaikan kepada anggota 

kelompoknya. Materi yang disampaikan pada ketua kelompok berupa sebuah soal 

yang harus dikerjakan secara berkelompok dan perintah yang meminta siswa untuk 

membuat soal sesuai dengan materi pelajaran. 

 

Gambar 4.17 Guru menyampaikan materi pada ketua kelompok 

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Dalam kegiatan tanya jawab guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok 

untuk bertanya akan materi yang telah disampaikan oleh guru sebelum dibagikan 

kepada anggota kelompok. 
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Gambar 4.18 Guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk bertanya 

Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapinya, 

setelah selesai setiap siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan 

yangsesuai dengan materi pelajaran.  

 

Gambar 4.19 Suasana kegiatan diskusi siswa 

Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, kemudian 

guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. Setiap 
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siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka 

siswa dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal 

yang diberikan siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. Sebelum 

memulai permainan siswa harus melakuka hompimpa untuk menentukan giliran 

bermain. Pada kelompok 1, hasil urutan giliran bermain adalah anggota 1,2,4,3,5. 

Permainan ular tangga kelompok 4 diawasi oleh MAA. Pada kelompok 4, anggota 1 

membuka bola soal dan menuliskan apa yang diketahui dari soal yang diterima. 

Setelah selesai MAA mengecek hasil kerja siswa anggota 1 kemudian 

mempersilahkan anggota 1 untuk memulai bermain karena hasil kerjanya benar. 

Setelah anggota 1 mengocok dadu dan menjalankan bidaknya, anggota 1 harus 

menggabungkan hasil kerja yang pertama (menuliskan yang diketahui dari soal) ke 

bola soal kemudian melemparkannya pada anggota 2. Sebelum bermain anggota 2 

harus mengambil kertas yang paling luar dari bola tersebut kemudian menjawab apa 

yang ditanya. Setelah selesai mengerjakan MAA memeriksa hasil kerja siswa. 

Anggota 2 dipersilahkan untuk bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh 

MAA. Setelah selesai menjalankan bidaknya anggota 2 harus menggabungkan hasil 

kerja yang pertama (menuliskan yang ditanya dari soal) ke bola soal kemudian 

melemparkannya pada anggota 4. Sebelum bermain anggota 4 harus menyelesaikan 

tugasnya terlebih dahulu yaitu meneruskan jawaban dari anggota 2 (menjawab 
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pertanyaan). Setelah selesai mengerjakan MAA memeriksa hasil kerja siswa. 

Anggota 4 dipersilahkan untuk bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh 

MAA. Permainan berlangsung tanpa ada kendala siswa dalam mengerjakan soal. 

Berikut adalah contoh soal yang dibuat siswa pada materi perpangkatan: ―Dicky 

membeli kertas manila berbentuk persegi dengan panjang 60cm. Berapa luas kertas 

yang dimiliki Dicky? 

 

Gambar 4.20 Siswa bermain Ular tangga 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan ―berapa 

hasil perpangkatan dari   ?‖. Setelah mendapatkan jawaban yang benar dari siswa 

guru menguji pemahaman siswa dengan membagikan soal evaluasi pada siswa 

untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru 
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memberikan pr pada siswa agar siswa lebih memahami materi yang diajarkan. 

Setelah memberikan PR guru menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta 

salah satu anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

 

Gambar 4.21 Siswa menerima soal evaluasi 

Pertemuan Kedua : 

4. Pra Kegiatan ( 5 menit) 

Mengucapkan salam, membimbing doa, melakukan presensi, dan mengkondisikan 

siswa. 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru meminta 

siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk memeriksa temannya yang tidak berangkat. Setelah memeriksa kehadiran 

siswa guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

5. Kegiatan Awal ( 5 menit) 



168 

 

 
 

Menyampaikan materi yang akan dipelajari, Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

Memotivasi siswa, Memberikan apersepsi. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu perpangkatan. 

Setelah menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran 

hari ini yaitu siswa dapat menghitung akar sederhana dengan benar. Setelah 

menyampaikan tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam 

belajar dengan berkata ―Pelajaran kita hari ini sangat sering kita jumpai baik itu 

dirumah, dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering anak-anak berinteraksi 

dengan lingkungan semakin mudah materi ini dikuasai‖. Setelah memotivasi siswa 

guru bertanya pada siswa ―Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya anak-

anak?. Jika pada pertemuan lalu kita belajar tentang apa itu perpangkatan, pada hari 

ini kita belajar tentang akar kuadrat. Akar kuadrat adalah kebalikan dari 

perpangkatan yang telah kita pelajari pada minggu lalu. 

6. Kegiatan Inti (          ) 

Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

 ―Sebuah kolam berbentuk persegi memiliki luas 4225  . Berapa meterkah ukuran 

panjang kolam tersebut?‖ 

Siswa diminta mengkonstruk makna dari istilah yang diberikan dengan 

menggunakan rumus luas persegi dan faktorisasi prima sehingga didapat hasil 

konstruksi siswa, yang betul adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.22 Hasil konstruksi siswa 

Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Setelah memberikan permasalahan guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengerjakan permasalahan yang diterima dengan menggunakan rumus luas persegi 

dan faktorisasi prima 

 

Gambar 4.23 langkah-langkah hasil kerja siswa 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

Guru membagi siswa untuk berkelompok, kemudian guru memanggil ketua 

kelompok untuk diberikan materi yang harus disampaikan kepada anggota 

kelompoknya. Materi yang disampaikan pada ketua kelompok berupa sebuah soal 
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yang harus dikerjakan secara berkelompok dan perintah yang meminta siswa untuk 

membuat soal sesuai dengan materi pelajaran. 

  

Gambar 4.24 Guru menjelaskan materi pada ketua kelompok 

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Dalam kegiatan tanya jawab guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok 

untuk bertanya akan materi yang telah disampaikan oleh guru sebelum dibagikan 

kepada anggota kelompok. 

 

Gambar 4.25 Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 
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Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapinya, 

setelah selesai setiap siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan 

yangsesuai dengan materi pelajaran. 

 

Gambar 4.26 Suasana diskusi kelas 

Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, kemudian 

guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. Setiap 

siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka 

siswa dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal 

yang diberikan siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. Sebelum 

memulai permainan siswa harus melakuka hompimpa untuk menentukan giliran 

bermain. Pada kelompok 5, hasil urutan giliran bermain adalah anggota 2,4,1,5,3. 
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Permainan ular tangga kelompok 5 diawasi oleh WK. Pada kelompok 5, anggota 2 

membuka bola soal dan menuliskan menuliskan apa yang diketahui dari soal yang 

diterima. Setelah selesai WK memeriksa hasil kerja siswa anggota 2 kemudian 

mempersilahkan anggota 2 untuk memulai bermain karena hasil kerjanya benar. 

Setelah anggota 2 mengocok dadu dan menjalankan bidaknya, anggota 2 harus 

menggabungkan hasil kerja yang pertama (menuliskan yang diketahui dari soal) ke 

bola soal kemudian melemparkannya pada anggota 4. Sebelum bermain anggota 4 

harus mengambil kertas yang paling luar dari bola tersebut kemudian menuliskan 

apa yang ditanya. Setelah selesai mengerjakan WK memeriksa hasil kerja siswa. 

Anggota 4 dipersilahkan untuk bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh 

WK. Setelah selesai menjalankan bidaknya anggota 4 harus menggabungkan hasil 

kerja yang pertama (menuliskan yang ditanya dari soal) ke bola soal kemudian 

melemparkannya pada anggota 1. Sebelum bermain anggota 1 harus menyelesaikan 

tugasnya terlebih dahulu yaitu meneruskan jawaban dari anggota 4 (menjawab 

pertanyaan). Setelah selesai mengerjakan WK memeriksa hasil kerja siswa. 

Anggota 1 dipersilahkan untuk bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh 

WK. Ditengah permainan anggota 4 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 

dijawab karena ketidaktelitian siswa. Pada dasarnya siswa telah memahami  cara 

menyelesaikan soal namun siswa kurang teliti dalam menuliskan pangkat sehingga 

hasil kerja siswa jadi salah, sehingga anggota 4 tidak dapat melanjutkan permainan 
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sehingga ia harus menunggu 1 putaran dan menjawab dengan benar apa yang 

menjadi tugasnya. Berikut dilampirkan gambar hasil kerja siswa yang salah dalam 

menjawab pertanyaan yang didapatnya. 

 

Gambar 4.27 Soal yang dibuat siswa untuk Snowball Throwing 

Permainan dinyatakan selesai apabila salah satu pemain berhasil mencapai angka 

100 atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan ―berapa 
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akar dari 625?‖.  Setelah pertanyaan diajukan guru bersama-sama dengan siswa 

menjawab pertanyaan tersebut. Setelah mendapatkan jawaban yang benar, guru 

menguji pemahaman siswa dengan membagikan soal evaluasi pada siswa untuk 

dikerjakan oleh siswa. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru memberikan 

pr pada siswa agar siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Setelah 

memberikan PR guru menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu 

anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

 

Gambar 4.28 Guru memberikan pemantapan materi pada siswa 

4.1.2.3 Observasi 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran Matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus II disajikan dalam tabel 4.9. berikut ini: 
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Tabel 4.9 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor Skor 

rata-

rata 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Guru membuka pelajaran 3 3 3 

2 Guru membimbing siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya 
2 3 2,5 

3 Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 1 3 2 

4 Guru menyampaikan materi pembelajaran yang 

diberikan untuk di Snowball Throwing 
3 3 3 

5 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 3 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

1 2 1,5 

7 Guru membimbing siswa dalam bermain ular 

tangga yang divariasi dengan snowball throwing 
4 3 3,5 

8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 

pembelajaran 
3 3 3 

Jumlah 20 23 21,5 

Kategori Baik Baik Baik 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika yang menerapkan Contextual Teaching and Learning variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus II memperoleh skor rata-rata 21,5 dengan 

kategori baik (B). Berikut ini uraian hasil observasi untuk setiap indikator keterampilan 

guru yang digunakan pada siklus II: 



176 

 

 
 

1) Guru membuka pelajaran 

Guru mempersiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran, 

membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran, 

menghubungkan pengalaman yang sudah diketahui siswa dengan yang akan 

dipelajari, dan memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran. Pertemuan I dan II mendapatkan skor 3. Pada 

pertemuan I dan II guru telah melakukan ketiga deskriptor yaitu menyiapkan 

mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran, membangkitkan motivasi 

dan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran, dan menghubungkan 

pengalaman yang sudah diketahui siswa dengan yang akan dipelajari. 

2) Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

Guru mengkonstruksi pemahaman siswa dengan memberikan permasalahan 

yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Skor pada pertemuan I adalah 2, 

sedangkan skor pada pertemuan II adalah 3 sehingga skor rata-rata siklus II 

adalah 2,5. Pada pertemuan I guru telah melakukan 2 deskriptor yaitu 

mengorganisasi kegiatan pembelajaran dan memberikan kesempatan siswa 

bertatap muka. Pada pertemuan II guru telah melakukan 3 deskriptor yaitu  

mengorganisasi kegiatan pembelajaran, membimbing dan memudahkan belajar, 

dan memberikan kesempatan siswa untuk bertatap muka. 
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3) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang telah 

diberikan sehingga siswa dapat menemukan pengetahuan baru yang berguna 

untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Skor pada pertemuan I 

adalah 1, sedangkan skor pada pertemuan II adalah 3. Pada pertemuan I ada 1 

deskriptor yang tampak yaitu memberikan kesempatan siswa untuk 

menunjukkan pemahamannya pada materi. Pertemuan II ada 3 deskriptor yang 

telah dilakukan guru yaitu meningkatkan urunan pendapat siswa dalam kegiatan 

inkuiri, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah 

melalui cara berpikir yang lebih sistematis, dan memberikan kesempatan siswa 

untuk menunjukkan pemahamannya pada materi. 

4) Guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball 

Throwing 

Setelah kegiatan inkuiri guru menyampaikan materi kepada ketua kelompok 

kemudian membimbing siswa untuk membuat soal. Skor pada pertemuan I dan 

II adalah 3. Kekurangan guru dalam indikator guru menyampaikan materi 

pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball Throwing adalah guru belum 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan tingkat 

pemahamannya pada materi yang telah dijelaskan. 

5) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 
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Guru melakukan tanya jawab dengan ketua kelompok dari materi yang telah 

dijelaskan oleh guru. Skor pada pertemuan I dan II adalah 3. Pada pertemuan I 

dan II guru kurang memberikan tuntutan tingkat berfikir. 

6) Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

Setelah melakukan kegiatan tanya jawab guru membimbing kegiatan diskusi 

siswa dan membimbing siswa dalam membuat soal. Skor pada pertemuan I 

adalah 1, sedangkan skor pertemuan II adalah 2. Pada pertemuan 1 guru hanya 

memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Pada pertemuan II guru 

telah melakukan 2 deskriptor yaitu memberikan kesempatan siswa untuk 

berpartisipasi dan menganalisis pandangan siswa.  

7) Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 

Guru menjelaskan peraturan permainan ular tangga kemudian membagikan 

perlengkapan permainan ular tangga pada siswa. Skor pada pertemuan I adalah 

4, sedangkan skor pertemuan II adalah 3. Deskriptor yang belum tampak pada 

pertemuan II adalah tidak merusak perhatian siswa. Pada saat permainan 

dimulai beberapa siswa ada yang tidak bisa fokus dan kadang mengganggu 

teman lainnya. 

8) Guru menutup kegiatan pembelajaran pembelajaran  
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Pada kegiatan penutup guru merefleksi kegiatan pembelajaran dengan untuk 

mengetahui kekurangan pada kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa guru mengajukan pertanyaan kepada 

seluruh siswa kelas V. Setalah semua siswa menjawab secara bersama guru 

kembali memberikan penjelasan akan materi yang telah dipelajari untuk 

memantapkan pemahaman siswa. Setelah selesai guru menguji kemampuan 

siswa dengan memberikan soal evaluasi. Setelah kegiatan evaluasi selesai guru 

memberikan PR pada siswa agar siswa lebih banyak berlatih. Skor pada 

pertemuan I dan II adalah 3. Kekurangan pada kegiatan penutup pada kegiatan 

evaluasi adalah guru belum memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi keterampilan guru pada siklus II 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga memperoleh skor rata-rata 27 dengan kategori baik (B). Berikut disajikan data 

perolehan skor rata-rata untuk setiap indikator keterampilan guru pada siklus II: 
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Diagram 4.9 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Keterangan : 

A = Guru membuka pelajaran 

B = Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

C = Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

D = Guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

E = Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

F = Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

G = Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

H = Guru menutup kegiatan pembelajaran pembelajaran 
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4.1.2.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari 2 kali pertemuan pembelajaran pada 

siklus II, yaitu pada tanggal 9 dan 16 September 2015. Pengamatan difokuskan pada 10 

orang siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Tabel 4.10 berikut ini menyajikan 

data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II: 

Tabel 4.10 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Nama 

Skor Tiap Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II 

A B C D E F G H   A B C D E F G H   

MYS 2 2 2 1 2 2 1 2 14 2 2 1 2 2 3 2 3 17 

AKG 2 3 1 1 2 2 2 2 15 3 2 2 1 2 2 2 2 16 

DN 3 3 2 2 2 3 2 3 20 3 2 2 2 2 3 2 2 18 

DPK 2 3 3 3 2 3 2 3 21 3 3 2 2 1 3 2 3 19 

IB 3 2 2 2 3 2 2 2 18 2 2 3 1 2 3 3 3 19 

MAP 2 2 3 2 2 3 2 3 19 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

MARY 3 2 2 3 3 2 3 1 19 2 3 2 3 3 3 2 2 20 

MRM 3 2 2 2 1 2 3 2 17 2 2 1 2 2 2 2 2 15 

NRW 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2 3 3 2 2 3 2 2 19 

ZAM 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2 3 3 3 2 3 2 3 21 

Jumlah 

Skor 
24 24 21 20 21 23 22 

22 

 
177 24 24 21 20 20 27 21 24 181 

Skor 

Rata-

rata 

2,4 2,4 2,1 2,0 2,1 2,3 2,2 2,2 17,7 2,4 2,4 2,1 2,0 2,0 2,7 2,1 2,4 18,1 

Jumlah Skor Siklus II 35,8 

Skor Rata-rata Siklus II 17,9 

Kategori Baik (B) 

Keterangan : 

A = Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

B = Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

C = Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 
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D = Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

E = Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

F = Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

G = Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

H = Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

 Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II, diketahui bahwa 

skor rata-rata siklus II adalah 17,9 dengan kategori baik (B). Hasil observasi tersebut akan 

dijelaskan dalam uraian berikut ini: 

1)  Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,4, sedangkan skor rata-

rata pertemuan II adalah 2,4. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II 

untuk indikator mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran adalah 2,4. Pada 

pertemuan I ada 6 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, DPK, MAP, 

NRW, ZAM dan 4 siswa memperoleh skor 3 yaitu DN, IB, MARY, MRM. Pada 

pertemuan II ada 6 siswa mendapat skor 2 yaitu MYS, IB, MARY, MRM, NRW, 

ZAM dan 4 siswa yang mendapat skor 3 yaitu AKG, DN, DPK, MAP. 

2)  Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I dan II adalah 2,4. Jadi skor rata-

rata yang diperoleh pada siklus II indikator siswa mengonstruksi pengetahuannya 

sendiri adalah 2,4. Pada pertemuan I ada 6 siswa yang mendapat skor 2 yaitu 

MYS, IB, MAP, MARY, MRM, ZAM dan 4 siswa mendapat skor 3 yaitu AKG, 
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DN, DPK, NRW. Pada pertemuan II ada 6 siswa mendapat skor 2 yaitu MYS, 

AKG, DN, IB, MAP, MRM dan 4 orang siswa yang mendapat skor 3 yaitu DPK, 

MARY, NRW, ZAM. 

3)  Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I dan pertemuan II adalah 2,1. Jadi 

skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II indikator siswa melaksanakan kegiatan 

inkuiri adalah 2,1. Pada pertemuan I ada 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu 

AKG, 7 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, DN, IB, MARY, MRM, NRW, 

ZAM dan 2 siswa mendapat skor 3 yaitu DPK dan MAP. Pada pertemuan II ada 2 

siswa mendapat skor 1 yaitu MYS,MRM,  5 siswa mendapat skor 2 yaitu AKG, 

DN, DPK,MAP, MARY, dan 3 siswa mendapat skor 3 yaitu IB, NRW, ZAM. 

4)  Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I dan pertemuan II adalah 2,0. Jadi 

skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II indikator siswa menulis materi yang 

disampaikan oleh guru adalah 2,0. Pada pertemuan I ada 2 siswa mendapat skor 1 

yaitu MYS, AKG,  6 siswa yang mendapat skor 2 yaitu DN, IB, MAP, MRM, 

NRW, ZAM,  dan 2 siswa mendapat skor 3 yaitu DPK, MARY. Pada pertemuan 

II ada 2 siswa mendapat skor 1 yaitu AKG, IB, 6 siswa mendapat skor 2 yaitu 

MYS, DN, DPK, MAP, MRM, NRW, dan 2 siswa mendapat skor 3 yaitu MARY, 

ZAM. 
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5)  Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,1, sedangkan skor rata-

rata yang diperoleh pertemuan II adalah 2,0. Jadi skor rata-rata yang diperoleh 

pada siklus II indikator siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

adalah 2,05. Pada pertemuan I ada1 siswa mendapat skor 1 yaitu MRM, 7 siswa 

yang mendapat nilai 2 yaitu MYS, AKG, DN, DPK, MAP, NRW, ZAM dan 2 

siswa yang mendapat skor 3 yaitu IB dan MARY. Pada pertemuan II ada 1 siswa 

mendapat skor 1 yaitu DPK, 8 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, 

DDN, IB, MAP, MRM, NRW, ZAM, dan 1 siswa yang mendapat skor 3 yaitu 

MARY. 

6)  Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,3, sedangkan skor rata-

rata yang diperoleh pertemuan II adalah 2,7. Jadi skor rata-rata yang diperoleh 

pada siklus II indikator siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan adalah 2,5. 

Pada pertemuan I ada 7 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, 

MARY, MRM, NRW, ZAM dan 3 siswa yang mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, 

MAP. Pada pertemuan II ada 3 siswa yang mendapat skor 2 yaitu AKG, MAP, 

MRM dan 7 siswa yang mendapat skor 3 yaitu AKG, DN, DPK, IB, MARY, 

NRW, ZAM. 

7)  Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 
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Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,2, sedangkan skor rata-

rata yang diperoleh pertemuan II adalah 2,1. Jadi skor rata-rata yang diperoleh 

pada siklus II indikator siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball 

throwing adalah 2,15. Pada pertemuan I ada 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu 

MYS, 6 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, DN, DPK, IB, MAP, NRW, dan 

3 siswa yang mendapat skor 3 yaitu MARY, MRM, ZAM. Pada pertemuan II ada 

9 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, DN, DPK, MAP, MARY, 

MRM, NRW, ZAM, 1 siswa mendapat skor 3 yaitu IB. 

8)  Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,2, sedangkan skor rata-

rata yang diperoleh pertemuan II adalah 2,4. Jadi skor rata-rata yang diperoleh 

pada siklus II indikator siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan 

mengerjakan evaluasi adalah 2,3. Pada pertemuan I ada 1 siswa yang mendapat 

skor 1 yaitu MARY, 6 siswa mendapat skor 2 yaitu MYS, AKH, IB, MRM, 

NRW, ZAM, dan 3 siswa yang mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, MAP. Pada 

pertemuan II ada 6 siswa yang mendapat skor 2 yaitu AKG, DN, MAP, MARY, 

MRM, NRW dan 4 siswa yang mendapat skor 3 yaitu MYS, DPK, IB, ZAM. 

 Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing 
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berbantuan ular tangga pada siklus II, perolehan skor untuk setiap indikator aktivitas siswa 

pada siklus II dapat disajikan dalam diagram 4.10 berikut ini: 

 

Diagram 4.10 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Keterangan indikator aktivitas siswa yang akan diamati: 

A = Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

B = Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

C = Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

D = Siswa mendengar dan mencatat hal penting 

E = Siswa bertanya dan menjawab seputar materi yang telah diajarkan 

F = Siswa melaksanakan diskusi kelompok 

G = Siswa membacakan hasil diskusinya 

H = Siswa melaksanakan Snowball Throwing 
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I = Siswa bermain permainan ular tangga 

K = Siswa melakukan refleksi pembelajaran 

L = Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4.1.2.3.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran 

 Data hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus II, dapat disajikan dalam tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus II 

No Indikator Skor 

pertemuan I 

Skor pertemuan 

II 

Skor rata-rata 

1 Penciptaan suasana belajar yang 

kondusif 

4 4 4 

2 Pemeliharaan iklim pembelajaran 2 2 2 

Jumlah 6 6 6 

Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

 Berdasarkan tabel hasil observasi iklim pembelajaran pada siklus II, diketahui 

bahwa skor rata-rata iklim pembelajaran siklus II adalah 6 dengan kategori sangat baik 

(SB). Setiap indikator iklim pembelajaran tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini: 

1) Penciptaan suasana belajar yang kondusif 

Pada pertemuan I dan pertemuan II skor yang diperoleh adalah 4. Keempat 

deskriptor telah tampak hal ini ditunjukkan dengan pengaturan tempat duduk yang 

sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruang kelas yang bersih dan 
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terang, alat peraga yang menarik, dan terjalinnya keakraban antara guru dengan 

siswa. 

2) Pemeliharaan iklim pembelajaran 

Pada pertemuan I dan pertemuan II skor yang diperoleh sama yaitu 2. Guru hanya 

memunculkan 2 deskriptor selama kegiatan pembelajaran yaitu pemusatan perhatian 

kelompok dengan cara menyiapkan siswa dalam pembelajaran dan memberi 

petunjuk yang jelas, teguran, dan penguatan ketika diperlukan untuk memelihara 

iklim pembelajaran. 

 Hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus II dapat disajikan dalam diagram 4.11 berikut: 

 

Diagram 4.11 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus II 
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Keterangan : 

A = Penciptaan suasana belajar yang kondusif berkaitan dengan barang dan orang 

B = Pemeliharaan iklim pembelajaran 

4.1.2.3.4 Hasil Observasi Materi Pembelajaran 

 Data hasil observasi materi pembelajaran materi pembelajaran dalam pembelajaran 

Matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing 

berbantuan Ular Tangga pada siklus II, dapat sajikan dalam tabel 4.12 berikut ini: 

Tabel 4.12 Hasil Observasi Materi Pembelajaran Siklus II 

No Indikator Materi Pembelajaran Skor 

Skor 

pertemuan I 

Skor 

Pertemuan II 

Rata-rata 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa 

3 4 3,5 

2 Penyampaian materi 3 3 3 

Jumlah 6 7 6,5 

Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas materi pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika yang menerapkan Cintextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus II memperoleh skor rata-rata 6,5 

dengan kategori sangat baik (SB). Hasil observasi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada 

uraian berikut: 

1) Kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa 
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Skor pada pertemuan I adalah 3, sedangkan skor pada pertemuan II adalah 4. Pada 

pertemuan I guru telah memunculkan 3 deskriptor yaitu merupakan isi/ konten dari 

kurikulum, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, membatasi ruang lingkup 

materi yang akan diajarkan. Pada pertemuan II guru telah memunculkan semua 

deskriptor dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Penyampaian materi 

Skor pada pertemuan I dan II adalah 3. Pada pertemuan I dan II ada 3 deskriptor 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yaitu keseimbangan antara keluasan dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, materi bersifat kontekstual, dan 

melibatkan partisipasi aktif siswa dalam belajar. 

 Berdasarkan hasil observasi kualitas materi pembelajaran pada siklus II tersebut, 

perolehan skor pada siklus II dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.12 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus II 
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Keterangan: 

A = Kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa 

B = Penyampaian materi 

4.1.2.3.5 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran 

 Data hasil observasi kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siklus II, dapat disajikan dalam tabel 4.13 berikut ini: 

Tabel 4.13 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus II 

No Indikator Kualitas Media 

Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata 

1 Pemilihan media pembelajaran 

yang sesuai 

4 4 4 

2 Memperlancar proses belajar 

siswa 

3 3 4 

Jumlah 7 7 7 

Kategori 
Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas media pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika yang menerapkan Contextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus II memperoleh skor rata-rata 7 

dengan kategori sangat baik (SB). Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai hasil 

observasi dalam uraian berikut ini: 

1) Pemilihan media pembelajaran yang sesuai 
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Pada indikator pemilihan media pembelajaran yang sesuai, skor yang diperoleh 

pada pertemuan I dan pertemuan II sama, yaitu sebesar 4. Hal itu ditunjukkan 

dengan media sesuai dengan tujuan pembelajaran, media dapat membantu 

pemahaman siswa, mudah didapatkan, sesuai dengan taraf  berfikir siswa. 

2) Memperlancar proses belajar siswa 

Pada indikator memperlancar proses belajar siswa, skor yang diperoleh pada 

pertemuan I dan pertemuan II sama, yaitu sebesar 3. Hal itu ditunjukkan dengan 

menimbulkan gairah belajar, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal, dan 

membantu anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual. 

 Berdasarkan hasil observasi kualitas media pembelajaran pada siklus II tersebut, 

perolehan skor pada siklus II dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.13 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus II 
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Keterangan: 

A = Pemilihan media pembelajaran yang sesuai 

B = Memperlancar proses belajar siswa 

4.1.2.3.6 Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar siswa yang diteliti adalah hasil belajar kognitif siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga. Adapun hasil belajar siswa pada siklus II dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptor kuantitatif sehingga diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus II 

No Keterangan Data 

1 Rata-rata kelas 79,6 

2 Nilai tertinggi 100 

3 Nilai terendah 54,5 

4 KKM 60 

5 Siswa tuntas 29 

6 Siswa belum tuntas 2 

7 Ketuntasan klasikal 93,5 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam siklus II hasil belajar kognitif siswa 

rata-rata kelas adalah 93,5 dengan nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 54,5. 

KKM yang ditetapkan oleh SDN Bojong Salaman 02 Semarang untuk mata pelajaran 

Matematika adalah 60, sehingga siswa yang memenuhi KKM sebanyak 29 siswa, 
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sedangkan siswa yang belum tuntas KKM sebanyak 2 siswa. Data tersebut dapat 

digambarkan dengan diagram ketuntasan belajar klasikal sebagai berikut: 

 

Diagram 4.14 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

 Dari data diatas dapat diketahui ketuntasan belajar klasikal siklus II bahwa terdapat 

2 (6,50%) dari 31 siswa yang belum tuntas dan terdapat 29 (93,50%) dari 31 siswa sudah 

tuntas atau mencapai KKM. 

4.1.2.3.7 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus II 

 Data hasil observasi nilai karakter siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus II, dapat sisajikan dalam tabel 4.15 berikut ini: 
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Tabel 4.15 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus II 

Pertemuan I 

Indikator Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 

3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 

4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 

Jumlah 12 11 15 16 14 11 17 10 12 15 

Skor Rata-rata    13,3  

Kategori Baik 

Pertemuan II 

Indikator Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 

2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 

3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 

4 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 

5 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

Jumlah 13 13 15 17 13 11 17 11 14 16 

Skor Rata-rata    14,0  

Kategori Baik 

  Keterangan : 

  1 = Kerjasama 

  2 = Mandiri 

  3 = Disiplin 

  4 = Peduli dan empati 
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  5 = Tanggung jawab 

Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa dalam siklus II pada pertemuan I siswa 

mendapat skor rata-rata 13,3 dengan kategori baik (B), sedangkan pada skor rata-rata 

pertemuan II terjadi peningkatan menjadi 14,0 dengan kategori baik (Baik). Indikator 

kerjasama pada pertemuan I terdapat 5 siswa mendapat skor 2 dan 5 siswa mendapat skor 3, 

sedangkan pada pertemuan II terdapat 4 siswa mendapat skor 2 dan 6 siswa mendapat skor 

3. Indikator  mandiri pada pertemuan I terdapat 3 siswa mendapat skor 2, 5 siswa mendapat 

skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. Pada pertemuan II indikator mandiri terdapat 1 siswa 

mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, dan 5 siswa mendapat skor 4. Indikator disiplin 

pada pertemuan I terdapat 4 siswa yang mendapat skor 2, 5 siswa mendapat skor 3, dan 1 

siswa mendapat skor 4. Pada pertemuan II indikator disiplin terdapat 3 siswa mendapat skor 

2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 1 siswa mendapat skor 4. Indikator peduli dan empati pada 

pertemuan I terdapat 4 siswa yang mendapat skor 2 dan 6 siswa mendapat skor 3, 

sedangkan pada pertemuan II ada 5 siswa yang mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, 

dan 1 siswa mendapat skor 4. Indikator tanggung jawab pada pertemuan I terdapat 4 siswa 

yang mendapat skor 2 dan 6 siswa yang mendapat skor 3, sedangkan pada pertemuan II 

terdapat 4 siswa yang mendapat skor 2 dan 6 siswa yang mendapat skor 3. 

Data tersebut dapat digambarkan dengan diagram hasil observasi nilai karakter 

siswa siklus II sebagai berikut: 
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Diagram 4.15 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus II 

4.1.2.3.8 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa 

Data hasil observasi nilai karakter siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus I, dapat disajikan dalam tabel 4.16 berikut ini: 

Tabel 4.16 Hasil Observasi Nilai Psikomotor siswa Siklus II 

Pertemuan I 

Indikator 
Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

Kesiapan 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 

Reaksi 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
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Jumlah 6 5 7 8 6 6 7 6 5 6 

Skor Rata-rata 6,2 

Kategori Sangat Baik 

Pertemuan II 

Indikator 
Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

Kesiapan 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 

Reaksi 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

Jumlah 5 6 6 6 7 6 7 6 7 7 

Skor Rata-rata 6,3 

Kategori Sangat Baik 

Tabel 4.16 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa Siklus II 

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dalam siklus II pada pertemuan I siswa 

mendapat skor rata-rata 6,2 dengan kategori sangat baik, sedangkan pada skor rata-rata 

pertemuan II terjadi peningkatan menjadi 6,3 dengan kategori sangat baik. Indikator 

kesiapan pada pertemuan I terdapat 2 siswa yang mendapat skor 2, 6 siswa yang mendapat 

skor 3, dan 2 siswa yang mendapat skor 4, sedangkan pada pertemuan II terdapat 1 siswa 

yang mendapat skor 2, 7 siswa yang mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. 

Indikator reaksi pada pertemuan I terdapat 8 siswa mendapat skor 3 dan 2 siswa mendapat 

skor 4, sedangkan pada pertemuan II terdapat 8 siswa mendapat skor 3 dan 2 siswa 

mendapat skor 4. 

Data tersebut dapat digambarkan dengan diagram hasil observasi nilai psikomotor 

siswa siklus II sebagai berikut: 
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Diagram 4.16 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa Siklus II 

4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan untuk menganalisis, mengkaji, dan mengevaluasi 

pelaksanaan tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul. 

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus II akan dianalisis selanjutnya 

ditentukan tindak lanjut yang sesuai dan efektif untuk memperbaiki kekurangan pada siklus 

II. Adapun permasalahan yang muncul selama pelaksanaan tindakan pada siklus II antara 

lain: 

1. Guru belum membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
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2. Guru belum mengadakan pendekatan secara perseorangan 

3. Guru belum membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan yang muncul selama 

proses pembelajaran 

4. Guru belum memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan tingkat 

pemahamannya pada materi yang telah dijelaskan 

5. Guru belum melakukan pemindahan giliran menjawab 

6. Guru belum memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

7. Guru belum memberikan penguatan verbal untuk meningkatkan motivasi siswa 

dalam belajar 

8. Masih ada beberapa siswa yang tidak bisa fokus saat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran Snowball Throwing 

9. Guru kurang tanggap pada siswa. 

4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan refleksi pelaksanaan pembelajaran pada siklus II yang telah dilakukan, 

ditentukan suatu tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus selanjutnya. 

Tindakan perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus III antara lain: 

1. Guru membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran 

2. Guru mengadakan pendekatan secara perseorangan 

3. Guru membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan yang muncul selama proses 

pembelajaran 
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4. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan tingkat 

pemahamannya pada materi yang telah dijelaskan 

5. Guru melakukan pemindahan giliran menjawab 

6. Guru memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

7. Guru memberikan penguatan verbal untuk meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar 

8. Memusatkan perhatian siswa saat melakukan Snowball Throwing 

9. Guru tanggap pada siswa. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus II pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 

Semarang dilaksanakan dalam dua pertemuan, yaitu tanggal 21 September dan 28 

September 2015. Siklus III terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

4.1.3.1 Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan, peneliti menentukan fokus kegiatan yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati. Perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas tersebut adalah : 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, materi, Lembar kerja 

siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, dan kriteria 

penskoran. 
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2. Menyiapkan media berupa papan ular tangga, dadu, dan bidak. 

3. Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai sumber dari 

internet. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati perilaku pembelajaran guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran. 

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan siklus 1 dilaksanakan pada : 

 hari/ tanggal  : Senin/ 21 dan 28 September 2015 

 kelas/ semester : V / I 

 alokasi waktu  : 4 x 35 menit 

 Berikut uraian pelaksanaan tindakan siklus 1 yang dilakukan dalam dua kali 

pertemuan kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan pertama: 

1) Pra kegiatan 

Mengucapkan salam, membimbing doa, melakukan presensi, dan mengkondisikan 

siswa. 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru meminta 

siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 
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untuk memeriksa temannya yang tidak berangkat. Setelah memeriksa kehadiran 

siswa guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

2) Kegiatan Awal ( 5 menit) 

Menyampaikan materi yang akan dipelajari, Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

Memotivasi siswa, Memberikan apersepsi. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu KPK. Setelah 

menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini 

yaitu siswa dapat melakukan operasi hitung KPK dengan benar. Setelah 

menyampaikan tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam 

belajar dengan berkata ―Pelajaran kita hari ini sangat sering kita jumpai baik itu 

dirumah, dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering anak-anak berinteraksi 

dengan lingkungan semakin mudah materi ini dikuasai‖. Setelah memotivasi siswa 

guru bertanya pada siswa ―Berapakah kelipatan persekutuan dari 6 dan 9?‖. Guru 

meminta AKG untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum kita mempelajari 

KPK kita harus mengerti dahulu apa itu kelipatan dan kelipatan 

persekutuan.Kelipatan persekutuan dapat digunakan untuk menghitung KPK dari 2 

buah bilangan. 

 

 

 



204 

 

 
 

3) Kegiatan Inti (          ) 

Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

 ―Dua bersaudara bernama Tono dan Budi. Tono berkunjung ke rumah kakeknya 

setiap 14 hari sekali sedanglan Budi setiap 21 hari sekali. Setiap  berapa hari 

sekalikah Tono dan Budi berkunjung bersama-sama ke rumah kakek bersama-

sama?‖ 

Siswa diminta mengkonstruk makna dari istilah yang diberikan dengan 

menggunakan kelipatan persekutuan sehingga didapat hasil konstruksi siswa, yang 

betul adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.29 Hasil konstruksi siswa 

Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Setelah memberikan permasalahan guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengerjakan permasalahan yang diterima dengan menggunakan kelipatan 

persekutuan dan faktorisasi prima. 
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Gambar 4.30 Langkah-langkah penyelesaian siswa 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

Guru membagi siswa untuk berkelompok, kemudian guru memanggil ketua 

kelompok untuk diberikan materi yang harus disampaikan kepada anggota 

kelompoknya. Materi yang disampaikan pada ketua kelompok berupa sebuah soal 

yang harus dikerjakan secara berkelompok dan perintah yang meminta siswa untuk 

membuat soal sesuai dengan materi pelajaran. 
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Gambar 4.31 Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball 

Throwing 

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Dalam kegiatan tanya jawab guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok 

untuk bertanya akan materi yang telah disampaikan oleh guru sebelum dibagikan 

kepada anggota kelompok. 

 

Gambar 4.32 Guru memberikan ketua kelompok kesempatan untuk bertanya 

Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 
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Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapinya, 

setelah selesai setiap siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan yang 

sesuai dengan materi pelajaran. 

 

Gambar 4.33 Guru membimbing kegiatan diskusi siswa 

Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, kemudian 

guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. Setiap 

siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka 

siswa dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal 

yang diberikan siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. Sebelum 

memulai permainan siswa harus melakuka hompimpa untuk menentukan giliran 

bermain. Pada kelompok 2, hasil urutan giliran bermain adalah anggota 4,5,2,1,3. 

Pada kelompok 4, hasil urutan giliran bermain adalah anggota 2,1,3,5,4. Permainan 
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ular tangga kelompok 2 diawasi oleh WK, sedangkan kelompok 4 diawasi oleh EM. 

Pada kelompok 2 anggota 4 membuka bola soal dan menuliskan menuliskan apa 

yang diketahui dari soal yang diterima. Setelah selesai WK mengecek hasil kerja 

siswa anggota 4 kemudian mempersilahkan anggota 4 untuk memulai bermain 

karena hasil kerjanya benar. Setelah anggota 4 mengocok dadu dan menjalankan 

bidaknya, anggota 4 harus menggabungkan hasil kerja yang pertama (menuliskan 

yang diketahui dari soal) ke bola soal kemudian melemparkannya pada anggota 5. 

Sebelum bermain anggota 5 harus mengambil kertas yang paling luar dari bola 

tersebut kemudian menuliskan apa yang ditanya. Setelah selesai mengerjakan WK 

mengecek hasil kerja siswa. Anggota 5 dipersilahkan untuk bermain karena hasil 

kerjanya dinyatakan benar oleh WK. Setelah selesai menjalankan bidaknya anggota 

5 harus menggabungkan hasil kerja yang pertama (menuliskan yang ditanya dari 

soal) ke bola soal kemudian melemparkannya pada anggota 2. Sebelum bermain 

anggota 2 harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu yaitu meneruskan jawaban 

dari anggota 5 (menjawab pertanyaan). Setelah selesai mengerjakan WK mengecek 

hasil kerja siswa. Anggota 2 dipersilahkan untuk bermain karena hasil kerjanya 

dinyatakan benar oleh WK. Ditengah permainan anggota 4 dari kelompok 2, dan 

anggota 3 dari kelompok 4 gagal menyelesaikan tugasnya sehingga mereka tidak 

dapat melanjutkan permainan dan harus menunggu 1 putaran. Kesalahan anggota 2 

dari kelompok 2 dan anggota 3 kelompok 4 adalah siswa tidak memasukkan 
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pangkat terbesar dalam menghitung KPK. Berikut adalah gambar hasil kerja siswa 

yang salah. 

 

Gambar 4.34 Soal yang dibuat siswa untuk Snowball Throwing 

Permainan dinyatakan berakhir apabila ada salah satu bidak yang mencapai angka 

100 atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung namun dapat dilihat bahwa ada siswa 

yang ramai. Setelah memantapkan pemahaman siswa, guru memberikan pertanyaan 

pada semua siswa ―Bagaimana cara menentukan KPK?‖. Setelah mendapatkan 

jawaban yang benar dari siswa guru menguji pemahaman siswa dengan 

membagikan soal evaluasi pada siswa untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah selesai 
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mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada siswa agar siswa lebih 

memahami materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan meminta salah satu anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

 

Gambar 4.35 Guru memberikan soal untuk memantabkan materi 

Pertemuan Kedua : 

4) Pra Kegiatan ( 5 menit) 

Mengucapkan salam, membimbing doa, melakukan presensi, dan mengkondisikan 

siswa. 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru meminta 

siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

5) Kegiatan Awal ( 5 menit) 
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Menyampaikan materi yang akan dipelajari, Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

Memotivasi siswa, Memberikan apersepsi. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu FPB. Setelah 

menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini 

yaitu siswa dapat melakukan operasi FPB dengan benar. Setelah menyampaikan 

tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam belajar dengan 

berkata ―Pelajaran kita hari ini sangat sering kita jumpai baik itu dirumah, 

dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering anak-anak berinteraksi dengan 

lingkungan semakin mudah materi ini dikuasai‖. Setelah memotivasi siswa guru 

bertanya pada siswa ―Apa itu bilangan prima?‖ setelah anak-anak bisa mengetahui 

apa itu bilangan prima guru bertanya pada siswa ―Apa itu faktor prima?‖. 

6) Kegiatan Inti (          ) 

Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

 ―Sorang pedagang mempunyai 64 buah jeruk dan 48 buah apel. Buah-buah tersebut 

akan dimasukkan ke dalam plastik. Berapa plastik yang dibutuhkan untuk 

menampung semua buah tersebut?‖ 

Siswa diminta mengkonstruk makna dari istilah yang diberikan dengan 

menggunakan faktor sehingga didapat hasil konstruksi siswa, yang betul adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.36 hasil konstruksi siswa 

Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Setelah memberikan permasalahan guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengerjakan permasalahan yang diterima dengan menggunakan faktor dan 

faktorisasi prima 

 

Gambar 4.37 Langkah-langkah cara menyelesaikan 
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Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

Guru membagi siswa untuk berkelompok, kemudian guru memanggil ketua 

kelompok untuk diberikan materi yang harus disampaikan kepada anggota 

kelompoknya. Materi yang disampaikan pada ketua kelompok berupa sebuah soal 

yang harus dikerjakan secara berkelompok dan perintah yang meminta siswa untuk 

membuat soal sesuai dengan materi pelajaran. 

 

Gambar 4.38 Guru menyampaikan materi pada ketua kelompok 

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Dalam kegiatan tanya jawab guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok 

untuk bertanya akan materi yang telah disampaikan oleh guru sebelum dibagikan 

kepada anggota kelompok. 
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Gambar 4.39 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya 

Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapinya, 

setelah selesai setiap siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan 

yangsesuai dengan materi pelajaran. 

 

Gambar 4.40 Suasana kegiatan diskusi siswa 

Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball Throwing yang 

dipadukan dengan ular tangga 

Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, kemudian 

guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. Setiap 
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siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka 

siswa dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal 

yang diberikan siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. Sebelum 

memulai permainan siswa harus melakuka hompimpa untuk menentukan giliran 

bermain. Pada kelompok 2, hasil urutan giliran bermain adalah anggota 2,4,1,3,5. 

Permainan ular tangga kelompok 2 diawasi oleh AS. Pada kelompok 4, anggota 2 

membuka bola soal dan menuliskan apa yang diketahui dari soal yang diterima. 

Setelah selesai MAA mengecek hasil kerja siswa anggota 2 kemudian 

mempersilahkan anggota 2 untuk memulai bermain karena hasil kerjanya benar. 

Setelah anggota 2 mengocok dadu dan menjalankan bidaknya, anggota 2 harus 

menggabungkan hasil kerja yang pertama (menuliskan yang diketahui dari soal) ke 

bola soal kemudian melemparkannya pada anggota 4. Sebelum bermain anggota 4 

harus mengambil kertas yang paling luar dari bola tersebut kemudian menuliskan 

apa yang ditanya. Setelah selesai mengerjakan MAA mengecek hasil kerja siswa. 

Anggota 4 dipersilahkan untuk bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh 

MAA. Setelah selesai menjalankan bidaknya anggota 4 harus menggabungkan hasil 

kerja yang pertama (menuliskan yang ditanya dari soal) ke bola soal kemudian 

melemparkannya pada anggota 1. Sebelum bermain anggota 1 harus menyelesaikan 

tugasnya terlebih dahulu yaitu meneruskan jawaban dari anggota 4 (menjawab 
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pertanyaan). Setelah selesai mengerjakan MAA mengecek hasil kerja siswa. 

Anggota 1 dipersilahkan untuk bermain karena hasil kerjanya dinyatakan benar oleh 

MAA. Permainan berakhir tanpa ada kendala siswa dalam mengerjakan soal. 

Berikut adalah contoh soal yang dibuat untuk permainan ular tangga: ―Dodi 

mempunyai 12 pensil dan 18 penghapus. Kedua benda tersebut akan dimasukkan 

dalam kotak alat tulis dengan jumlah yang sama. Berapa kotak alat tulis yang 

dibutuhkan untuk menyimpan pensil dan penghapus tersebut?‖ 

 

 

Gambar 4.41 Suasana permainan ular tangga 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan 

―Bagaimana cara menentukan FPB?‖. Setelah mendapatkan jawaban yang benar 

dari siswa guru menguji pemahaman siswa dengan membagikan soal evaluasi pada 

siswa untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru 
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memberikan pr pada siswa agar siswa lebih memahami materi yang diajarkan. 

Setelah memberikan PR guru menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta 

salah satu anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

 

Gambar 4.42 Siswa mengumpulkan soal evaluasi 

4.1.3.3 Observasi 

4.1.3.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil keterampilan guru dalam pembelajaran Matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus III 

disajikan dalam tabel 4.17 berikut ini: 

Tabel 4.17 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor Skor 

rata-

rata 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Guru membuka pelajaran 3 4 3,5 
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2 Guru membimbing siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya 
4 4 4 

3 Guru membimbing siswa dalam kegiatan 

inkuiri 
4 4 4 

4 Guru menyampaikan materi pembelajaran 

yang diberikan untuk di Snowball 

Throwing 

3 3 3 

5 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 3 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat pertanyaan 

3 3 3 

7 Guru membimbing siswa bermain ular 

tangga 
4 4 4 

8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 4 4 4 

Jumlah 28 29 28,5 

Kategori 
Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika yang menerapkan Contextual Teaching and Learning variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus III memperoleh skor rata-rata 28,5 dengan 

kategori sangat baik (SB). Berikut ini uraian hasil observasi untuk setiap indikator 

keterampilan guru yang digunakan pada siklus II: 

1) Guru membuka pelajaran 
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Guru menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran, 

membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

menghubungkan pengalaman yang sudah dipelajari siswa dengan yang akan 

dipelajari, memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan I guru telah menampakkan 3 

deskriptor dalam membuka pelajaran yaitu menyiapkan mental siswa untuk 

memasuki kegiatan inti pelajaran, menghubungkan pengalaman yang sudah 

diketahui siswa dengan yang akan dipelajari, memberikan gambaran tentang 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan II 

guru mendapat skor 4 karena semua deskriptor pada kegiatan membuka 

pelajaran telah tampak. 

2) Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

Guru mengkonstruksi pemahaman siswa dengan memberikan permasalahan 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Skor pada pertemuan I dan II 

adalah 4 sehingga skor rata-rata siklus II adalah 4 . Pada pertemuan I dan II 

keempat deskriptor telah tampak. 

3) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Pada indikator guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri, pada pertemuan 

I dan II guru mendapatkan skor 4. Jadi skor rata-rata indikator guru 
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membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri adalah 4. Pada indikator guru 

membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri keempat deskriptor telah tampak.  

4) Guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

Pada indikator guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di 

Snowball Throwing, pada pertemuan I dan II guru memperoleh skor 3. Deskriptor 

yang sudah tampak yaitu menggunakan bahasa baku, memberikan contoh dan 

ilustrasi dalam menyampaikan materi, memberikan penekanan pada materi 

penting, sedangkan deskriptor yang belum tampak pada indikator guru 

menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball 

Throwing adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan 

tingkat pemahamannya pada materi yang telah dijelaskan.  

5) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Pada indikator guru melakukan kegiatan tanya jawab, pada  pertemuan I dan II  

guru  mendapat skor 3.  Pada siklus III  guru masih belum melakukan pemberian 

waktu berfikir. 

6) Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan, pada 

pertemuan I dan II guru mendapat skor 3.  Jadi skor rata-rata pada indikator 

guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang 
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masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan adalah 3. 

Pada siklus III guru belum memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi. 

7) Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

Snowball Throwing 

Guru membimbing siswa bermain ular tangga. Skor pada pertemuan I adalah 4, 

sedangkan pertemuan II memperoleh 4 sehingga skor rata-rata siklus II adalah 4. 

Pada pertemuan I dan pertemuan II keempat deskriptor telah tampak. 

8) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Guru menutup kegiatan pembelajaran. Skor pada pertemuan I adalah 4, 

sedangkan pertemuan II memperoleh 4 sehingga skor rata-rata siklus II adalah 4. 

Pada pertemuan I dan pertemuan II keempat deskriptor telah tampak. 

Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi keterampilan guru siklus III tersebut 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

memperoleh skor rata-rata 28,5 dengan kategori sangat baik (SB). Berikut disajikan data 

perolehan skor rata-rata untuk setiap indikator keterampilan guru pada siklus III: 
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Diagram 4.17 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

Keterangan : 

A = Guru membuka pelajaran 

B = Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

C = Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

D = Guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

E = Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

F = Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

G = Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

H = Guru menutup kegiatan pembelajaran pembelajaran 
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4.1.3.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh 2 kali pertemuan pembelajaran pada siklus 

III, yaitu pada tanggal 21 dan 28 September 2015. Pengamatan difokuskan pada 10 orang 

siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Tabel 4.18 berikut ini menyajikan data 

hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III: 

Tabel 4.18 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Nama Skor Tiap Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II 

A B C D E F G H   A B C D E F G H   

MYS 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

AKG 2 4 2 1 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 2 2 2 17 

DN 2 3 3 2 3 3 3 3 22 3 3 3 3 2 4 3 3 24 

DPK 3 3 3 2 2 3 3 3 22 3 2 2 3 3 4 3 3 23 

IB 3 2 2 2 2 2 2 2 17 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

MAP 3 2 1 3 2 2 2 2 17 3 2 1 2 3 2 1 1 15 

MARY 2 3 3 3 3 3 2 3 22 2 3 3 3 3 2 2 4 22 

MRM 3 2 1 2 2 2 2 2 16 3 2 4 3 3 1 2 2 20 

NRW 2 2 2 2 3 2 2 3 18 2 2 1 2 2 2 2 2 15 

ZAM 2 3 3 4 2 2 3 2 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Jumlah Skor 24 26 22 23 22 23 23 24 187 26 23 23 25 26 24 22 24 193 

Skor Rata-rata 2,4 2,6 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 18,7 2,6 2,3 2,3 2,5 2,6 2,4 2,2 2,4 19,3 

Jumlah Skor Siklus III 38 

Skor Rata-rata Siklus III 19 

Kategori Baik (B) 

Keterangan : 

A = Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

B = Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

C = Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

D = Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

E = Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 



224 

 

 
 

F = Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

G = Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

H = Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III, diketahui bahwa 

skor rata-rata siklus III adalah 19 dengan kategori baik (B). Hasil observasi tersebut akan 

dijelaskan dalam uraian berikut ini: 

1) Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2.4, sedangkan skor rata-

rata pada pertemuan II adalah 2,6. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus 

III untuk indikator mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran adalah 2,5. 

Pada pertemuan I ada 6 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, DN, 

MARY, NRW, ZAM dan 4 siswa yang mendapat skor 3 yaitu DPK, IB, MAP, 

MRM. Pada pertemuan II terdapat 4 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, 

AKG, MARY, NRW dan 6 siswa yang mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, IB, 

MAP, MRM, ZAM. 

2) Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I 2,6, sedangkan skor pada 

pertemuan II adalah 2,3. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus III untuk 

indikator siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri adalah 2,45. Pada 

pertemuan I ada 5 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, IB, MAP, MRM, 

NRW, 4 siswa yang mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, MARY, ZAM, dan 1 
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siswa yang mendapat skor 4 yaitu AKG. Pada pertemuan II terdapat 7 siswa 

yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, DPK, IB, MAP, MRM, NRW, dan 3 

siswa mendapat skor 3 yaitu DN, MARY, ZAM. 

3)  Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,2, sedangkan skor rata-

rata pada pertemuan II adalah 2,3. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus 

III untuk indikator siswa melaksanakan kegiatan inkuiri adalah 2,25. Pada 

pertemuan I terdapat 2 siswa yang mendapat skor 1 yaitu MAP, MRM, 4 siswa 

yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, NRW dan 4 siswa yang mendapat 

skor 3 yaitu DN, DPK, MARY, dan ZAM. Pada pertemuan II terdapat 2 siswa 

yang mendapat skor 1 yaitu MAP dan NRW, 4 siswa yang mendapat skor 2 

yaitu MYS, AKG, DPK, IB, 3 siswa mendapat skor 3 yaitu DN, MARY, ZAM, 

dan 1 siswa mendapat skor 4 yaitu MRM. 

4)  Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,3, sedangkan skor rata-

rata pada pertemuan II adalah 2,5. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus 

III untuk indikator siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru adalah 2,4. 

Pada pertemuan I terdapat 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu MAP, 6 siswa 

yang mendapat skor 2 yaitu MYS, DN, DPK, IB, MRM, NRW, 2 siswa yang 

mendapat skor 3 yaitu MAP, MARY, dan 1 siswa mendapat skor 4 yaitu ZAM. 
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Pada pertemuan II terdapat 5 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, 

MAP, NRW, dan 5 siswa mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, MARY, MRM, 

ZAM. 

5)  Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,2, sedangkan skor rata-

rata pada pertemuan II adalah 2,6. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus 

III untuk indikator siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

adalah 2,4. Pada pertemuan I terdapat 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu MYS, 

6 siswa yang mendapat skor 2 yaitu AKG, DPK, IB, MAP, MRM, ZAM, dan 3 

siswa mendapat skor 3 yaitu DN, MARY, dan NRW. Pada pertemuan II 

terdapat 4 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, DN, IB, NRW, dan 6 siswa 

yang mendapat skor 3 yaitu AKG, DPK, MAP, MARY, MRM, ZAM. 

6) Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,3, sedangkan skor rata-

rata pada pertemuan II adalah 2,4. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus 

III untuk indikator siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan adalah 2,35. Pada 

pertemuan I terdapat 7 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, MAP, 

MRM, NRW, ZAM, dan 3 siswa yang mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, 

MARY. Pada pertemuan II terdapat 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu MRM, 
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6 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, MAP, MARY, NRW, 2 

siswa mendapat skor 4 yaitu DN, DPK. 

7) Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,3, sedangkan skor rata-

rata pada pertemuan II adalah 2,2. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus 

III untuk indikator mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran adalah 2,25. 

Pada pertemuan I terdapat 2 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, 

MAP, MARY, MRM, NRW, 3 siswa mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, ZAM. 

Pada pertemuan II terdapat 1 siswa yang mendapat skor 1 yaitu MAP, 6 siswa 

yang mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, MARY, MRM, NRW, dan 3 siswa 

mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, ZAM. 

8)  Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

Skor rata-rata yang diperoleh pada pertemuan I adalah 2,4, sedangkan skor rata-

rata pada pertemuan II adalah 2,4. Jadi skor rata-rata yang diperoleh pada siklus 

III untuk indikator siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan 

mengerjakan evaluasi adalah 2,4. Pada pertemuan I terdapat 6 siswa yang 

mendapat skor 2 yaitu MYS, AKG, IB, MAP, MRM, ZAM, 4 siswa yang 

mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, NRW. Pada pertemuan II terdapat 1 siswa 

yang mendapat skor 1 yaitu MAP, 5 siswa yang mendapat skor 2 yaitu MYS, 
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AKG, IB, MRM, NRW, 3 siswa mendapat skor 3 yaitu DN, DPK, ZAM, dan 1 

siswa mendapat skor 4 yaitu MARY 

 Berdasarkan uraian mengenai hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus III, perolehan skor 

untuk setiap indikator aktivitas siswa pada siklus III dapat disajikan dalam 

diagram 4.18 berikut ini: 

 

Diagram 4.18 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Keterangan: 

A = Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

B = Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 
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C = Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

D = Siswa mendengar dan mencatat hal penting 

E = Siswa bertanya dan menjawab seputar materi yang telah diajarkan 

F = Siswa melaksanakan diskusi kelompok 

G = Siswa membacakan hasil diskusi 

H = Siswa melaksanakan Snowball Throwing 

I = Siswa bermain permainan ular tangga 

J =  Siswa melakukan refleksi pembelajaran 

K =  Siswa mengerjakan soal evaluasi 

4.1.3.3.3 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran 

Data hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus III, dapat disajikan dalam tabel 4.19 berikut ini: 

Tabel 4.19 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus III 

No Indikator Skor 

pertemuan I 

Skor pertemuan 

II 

Skor rata-rata 

1 Penciptaan suasana belajar yang 

kondusif 

4 4 4 

2 Pemeliharaan iklim pembelajaran 4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 
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Berdasarkan tabel hasil observasi iklim pembelajaran pada siklus III, diketahui 

bahwa skor rata-rata iklim pembelajaran siklus III adalah 8 dengan kategori sangat baik 

(SB). Setiap indikator iklim pembelajaran tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini: 

1) Penciptaan suasana belajar yang kondusif 

Pada pertemuan I dan pertemuan II skor yang diperoleh adalah 4. Keempat 

deskriptor telah tampak hal ini ditunjukkan dengan pengaturan tempat duduk 

sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan kelas yang bersih dan 

terang, alat peraga yang menarik, dan terjalinnya keakraban antara guru dan 

siswa. 

2) Pemeliharaan iklim pembelajaran 

Pada pertemuan I dan pertemuan II skor yang diperoleh adalah 4. Keempat 

deskriptor yang telah tampak yaitu guru menunjukkan sikap tanggap kepada 

siswa, guru membagi perhatian secara visual dan verbal, pemusatan perhatian 

kelompok dengan cara menyiapkan siswa dalam pembelajaran, dan memberi 

petunjuk yang jelas, teguran, dan penguatan ketika diperlukan untuk memelihara 

iklim pembelajaran. 

Hasil observasi iklim pembelajaran dalam pembelajaran matamatika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus III dapat disajikan dalam diagram 4.19 berikut: 
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Diagram 4.19 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus III 

  Keterangan : 

  A = Penciptaan suasana belajar yang kondusif berkaitan dengan barang dan orang 

B = Pemeliharaan iklim pembelajaran 

4.1.3.3.4 Hasil Observasi Materi Pembelajaran 

Data hasil observasi materi pembelajaran dalam pembelajaran Matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus III, dapat disajikan dalam tabel 4.20 berikut ini: 

Tabel 4.20 Hasil Observasi Materi Pembelajaran Siklus III 

No Indikator Materi Pembelajaran Skor 

Skor Skor Rata-rata 
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pertemuan I Pertemuan II 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa 

4 4 4 

2 Penyampaian materi 4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

  

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas materi pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika yang menerapkan Cintextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus III memperoleh skor rata-rata 8 

dengan kategori sangat baik (SB). Hasil observasi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada 

uraian berikut: 

1) Kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa 

 Pada pertemuan I dan pertemuan II skor yang diperoleh adalah 4 dengan 4 

deskriptor yang tampak, yaitu isi/ konten dari kurikulim, sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai, menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih 

lanjut, dan membatasi ruang lingkup materi yang akan diajarkan. 

2) Penyampaian materi 

 Pada pertemuan I dan pertemuan II skor yang diperoleh adalah 4 dengan keempat 

descriptor yang telah tampak yaitu keseimbangan antara keluasan dan kedalaman 
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materi dengan waktu yang tersedia, materi bersifat kontekstual, menarik perhatian, 

dan melibatkan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

 Berdasarkan hasil observasi kualitas materi pembelajaran pada siklus III tersebut, 

perolehan skor pada siklus III dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.20 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus III 

Keterangan: 

A = Kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa 

B = Penyampaian materi 
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4.1.3.3.5 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran 

 Data hasil observasi kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siklus III, dapat disajikan dalam tabel 4.21 berikut ini: 

Tabel 4.21 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus III 

No Indikator Kualitas Media 

Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata 

1 Pemilihan media pembelajaran 

yang sesuai 

4 4 4 

2 Memperlancar proses belajar 

siswa 

4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori 
Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kualitas media pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika yang menerapkan Contextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus III memperoleh skor rata-rata 8 

dengan kategori sangat baik (SB). Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai hasil 

observasi dalam uraian berikut ini: 
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1) Pemilihan media pembelajaran yang sesuai 

Pada indikator pemilihan media pembelajaran yang sesuai, skor yang diperoleh 

pada pertemuan I dan pertemuan II sama, yaitu sebesar 4. Hal itu ditunjukkan 

dengan media sesuai dengan tujuan pembelajaran, media dapat membantu 

pemahaman siswa, mudah didapatkan, dan sesuai dengan taraf berfikir siswa. 

2) Memperlancar proses belajar siswa 

Pada indikator memperlancar proses belajar siswa, skor yang diperoleh pada 

pertemuan I dan pertemuan II sama, yaitu sebesar 4. Hal itu ditunjukkan dengan 

media dapat menimbulkan gairah belajar, memperjelas pesan agar tidak terlalu 

verbal, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama, membantu anak belajar mandiri sesuai dengan 

bakat dan kemampuan visual. 

 Berdasarkan hasil observasi kualitas media pembelajaran pada siklus III tersebut, 

perolehan skor pada siklus III dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 
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Diagram 4.21 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus III 

Keterangan: 

A = Pemilihan media pembelajaran yang sesuai 

B = Memperlancar proses belajar siswa 

4.1.3.3.6 Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa yang diteliti adalah hasil belajar kognitif siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga. Adapun hasil belajar siswa pada siklus III dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptor kuantitatif sehingga diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.22 Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus III 

No Keterangan Data 

1 Rata-rata kelas 79,09 
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2 Nilai tertinggi 94 

3 Nilai terendah 49 

4 KKM 60 

5 Siswa tuntas 29 

6 Siswa belum tuntas 2 

7 Ketuntasan klasikal 93,5 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam siklus III hasil belajar kognitif 

siswa rata-rata kelas adalah 93,5 dengan nilai tertinggi adalah 94 dan nilai terendah adalah 

49. KKM yang ditetapkan oleh SDN Bojong Salaman 02 Semarang untuk mata pelajaran 

Matematika adalah 60, sehingga siswa yang memenuhi KKM sebanyak 29 siswa, 

sedangkan siswa yang belum tuntas KKM sebanyak 2 siswa. Data tersebut dapat 

digambarkan dengan diagram ketuntasan belajar klasikal sebagai berikut: 
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Diagram 4.22 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus III 

 Dari data diatas dapat diketahui ketuntasan belajar klasikal siklus III bahwa 

terdapat 2 (6,50%) dari 31 siswa yang belum tuntas dan terdapat 29 (93,50%) dari 31 siswa 

sudah tuntas atau mencapai KKM. 

4.1.3.3.7 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus III 

 Data hasil observasi nilai karakter siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

pada siklus III, dapat sisajikan dalam tabel 4.23 berikut ini: 
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Tabel 4.23 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus III 

Pertemuan I 

Indikator 
Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 

3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 

4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Jumlah 15 14 15 16 15 11 17 10 14 15 

Skor Rata-rata 14,2 

Kategori Baik 

Pertemuan II 

Indikator 
Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

1 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 

2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 

3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 

4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 

5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

Jumlah 15 14 15 17 15 12 17 13 14 16 

Skor Rata-rata 14,8 

Kategori Baik 

  Keterangan : 

  1 = Kerjasama 

  2 = Mandiri 

  3 = Disiplin 

  4 = Peduli dan empati 
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  5 = Tanggung jawab 

Dari tabel 4.23 dapat diketahui bahwa dalam siklus III pada pertemuan I 

siswa mendapat skor rata-rata 14,2 dengan kategori baik (B), sedangkan pada skor 

rata-rata pertemuan II terjadi peningkatan menjadi 14,8 dengan kategori baik 

(Baik). Indikator kerjasama pada pertemuan I terdapat 2 siswa mendapat skor 2 

dan 8 siswa mendapat skor 3, sedangkan pada pertemuan II terdapat 2 siswa 

mendapat skor 2 dan 7 siswa mendapat skor 3, dan 1 siswa mendapat skor 

4.Indikator  mandiri pada pertemuan I terdapat 2 siswa mendapat skor 2, 6 siswa 

mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4. Pada pertemuan II indikator 

mandiri terdapat 1 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 3, dan 5 siswa 

mendapat skor 4. Indikator disiplin pada pertemuan I terdapat 4 siswa yang 

mendapat skor 2, 5 siswa mendapat skor 3, dan 1 siswa mendapat skor 4. Pada 

pertemuan II indikator disiplin terdapat 1 siswa mendapat skor 2, 8 siswa 

mendapat skor 3, dan 1 siswa mendapat skor 4. Indikator peduli dan empati pada 

pertemuan I terdapat 2 siswa yang mendapat skor 2 dan 8 siswa mendapat skor 3, 

sedangkan pada pertemuan II ada 4 siswa yang mendapat skor 2, 5 siswa 

mendapat skor 3, dan 1 siswa mendapat skor 4. Indikator tanggung jawab pada 

pertemuan I terdapat 1 siswa yang mendapat skor 2 dan 9 siswa yang mendapat 

skor 3, sedangkan pada pertemuan II terdapat 2 siswa yang mendapat skor 2 dan 8 

siswa yang mendapat skor 3. 
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 Data tersebut dapat digambarkan dengan diagram hasil observasi nilai 

karakter siswa siklus III sebagai berikut: 

 

Diagram 4.23 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus III 

4.1.3.3.8 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa 

Data hasil observasi nilai psikomotor siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siklus III, dapat disajikan dalam tabel 4.24 berikut ini: 
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Tabel 4.24 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa Siklus III 

Pertemuan I 

Indikator 
Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

Kesiapan 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

Reaksi 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 

Jumlah 6 6 8 8 7 6 7 6 7 7 

Skor Rata-rata 6,8 

Kategori Sangat Baik 

Pertemuan II 

Indikator 
Nama Siswa 

MYS AKG DN DPK IB MAP MARY MRM NRW ZAM 

Kesiapan 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 

Reaksi 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 

Jumlah 6 6 7 7 8 7 7 6 7 7 

Skor Rata-rata 6,8 

Kategori Sangat Baik 

Tabel 4.23 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa Siklus III 

 Dari tabel 4.23 dapat diketahui bahwa dalam siklus III pada pertemuan I dan 

pertemuan II mendapat skor rata-rata 6,8 dengan kategori sangat baik. Indikator kesiapan 

pada pertemuan I terdapat 8 siswa mendapat skor 3 dan 2 siswa mendapat skor 4, 

sedangkan pada pertemuan II terdapat 1 siswa mendapat skor 2, 5 siswa mendapat skor 3, 

dan 4 siswa mendapat skor 4. Indikator reaksi pada pertemuan I terdapat 4 siswa mendapat 
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skor 3 dan 6 siswa yang mendapat skor 4, sedangkan pada pertemuan II terdapat 5 siswa 

mendapat skor 3 dan 5 siswa mendapat skor 4. 

 Data tersebut dapat digambarkan dengan diagram hasil observasi nilai psikomotor 

siswa siklus III sebagai berikut: 

 

Diagram 4.24 hasil observasi nilai psikomotor siswa siklus III 

4.1.3.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus III dilaksanakan untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan 

tindakan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Permasalahan dan keberhasilan yang 

muncul pada siklus III akan dikonsultasikan dengan indikator yang sudah ditetapkan. 

Apabila hasil yang diperoleh pada siklus III belum memenuhi indikator keberhasilan, maka 

perlu dilaksanakan tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya. 
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 Berdasarkan deskripsi pelaksanaan tindakan dan hasil observasi pada siklus III, 

ditemukan keberhasilan dan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, antara lain: 

1) Guru belum memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan tingkat 

pemahamannya pada materi yang telah dijelaskan 

2) Guru belum melaksanakan pemindahan giliran menjawab 

3) Guru belum memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman 

4) Guru belum memberikan penguatan verbal untuk meningkatkan motivasi siswa 

dalam.belajar. 

5) Siswa lebih berani bertanya kepada guru 

6) Guru telah mengadakan pendekatan secara perseorangan 

7) Guru telah meningkatkan urunan pendapat siswa dalam kegiatan inkuiri. 

8) Guru tidak mendominasi dan memonopoli pembicaraan. 

4.1.3.5 Revisi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus III, serta refleksi pelaksanaan 

tindakan terhadap variabel keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas 

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

bahwa pembelajaran matematika menggunakan Contextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga telah memenuhi indikator keberhasilan 

penelitian. 
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Keterampilan guru memperoleh skor rata-rata 28,5 dengan kategori sangat baik. 

Kemudian, aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata 19 dengan kategori baik. Iklim 

pembelajaran memperoleh skor 8 dengan kategori sangat baik. Kualitas materi 

pembelajaran memperoleh skor 8 dengan kategori sangat baik. Kualitas media 

pembelajaran mendapat skor 8 dengan kategori sangat baik. Hasil belajar siswa mengalami 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 93,50% sehingga sudah memenuhi indikator 

keberhasilan ketuntasan belajar klasikal sebesar 80%. Oleh karena itu, peneliti 

menghentikan penelitian pada siklus III. 

Penelitian tindakan kelas merupakan tindakan perbaikan pembelajaran yang 

berkelanjutan, sehingga perbaikan dalam pembelajaran matematika dapat terus dilanjutkan 

dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

1) Guru dapat menumbuhkan keberanian siswa untuk bertanya dan menyampaikan 

pendapat mereka lebih baik lagi agar tercipta keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

2) Siswa lebih focus dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

3) Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah yang ada di kehidupan 

sehari-hari agar lebih mudah dipahami oleh siswa 

4) Guru lebih kreatif dalam melakukan variasi dalam pembelajaran baik pada metode, 

model maupun media dalam pembelajaran sehingga siswa lebih bersemangat dan 

tidak mudah jenuh 
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5) Evaluasi belajar siswa dapat dikembangkan lagi dengan melakukan penilaian pada 

ranah afektif dan psikomotorik menggunakan instrument yang relevan. 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan data hasil pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran matematika di 

kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang meliputi keterampilan guru, pembelajaran dan 

kompetensi belajar siswa. Berikut ini dijelaskan peningkatan keterampilan guru , aktivitas 

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

kompetensi belajar siswa pada siklus I dan II. 

4.2.1.1 Pemaknaan Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, dan Siklus 

III 

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pelajaran. Selain 

berperansebagai pengajar yang menumbuhkembangkan pengetahuan siswa, guru juga 

merupakan penentu dari sebuah keberhasilan suatu pembelajaran. Guru memiliki andil 

dalam mengatur jalannya pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya 

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

oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya 

secara terencana dan professional (Rusman, 2014: 80). Oleh karena itu, sangat penting bagi 
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guru memiliki kualitas dalam mengajar dengan meningkatkan keterampilannya agar 

pelajaran dapat berlangsung dengan efektif. 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus I 

ke siklus II kemudian berlanjut ke siklus III dapat dilihat pada tabel 4.25. 

Tabel 4.25 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor rata-rata 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Guru membuka pelajaran 2,5 3 3,5 

2 Guru membimbing siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya 

2 2,5 4 

3 Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 1,5 2 4 

4 Guru menyampaikan materi pembelajaran yang 

diberikan untuk di Snowball Throwing 

2,5 3 3 

5 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 3 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

2,5 1,5 3 

7 Guru membimbing siswa bermain ular tangga 2,5 3,5 4 

8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 3 3 4 

Jumlah 19,5 21,5 28,5 

Kategori Baik Baik Sangat 

Baik 
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 Berdasarkan tabel 4.25, perolehan skor rata-rata setiap indikator keterampilan guru 

pada siklus I, siklus II, dan siklus III dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.25 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III 

Keterangan : 

A = Guru membuka pelajaran 

B = Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

C = Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

D = Guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

E = Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

F = Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

G = Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

A B C D E F G H

Siklus I

Siklus II

Siklus III



249 

 

 
 

H = Guru menutup kegiatan pembelajaran pembelajaran 

 Berdasarkan diagram 4.25, diketahui bahwa terdapat peningkatan keterampilan guru 

dalam pembelajaran matematika. Pada siklus I, keterampilan guru dalam penelitian ini 

memperoleh skor rata-rata 19,5 dengan kategori baik. Kemudian, meningkat pada siklus II, 

dimana skor rata-rata yang diperoleh siklus II adalah 21,5 dengan kategori baik. Pada siklus 

III skor rata-rata keterampilan guru meningkat menjadi 28,5 dengan kategori sangat baik. 

4.2.1.1.1 Guru membuka pelajaran 

Indikator guru membuka pelajaran mengalami peningkatan dari skor rata-rata 2,5 

pada siklus I menjadi 3 pada siklus II. Pada siklus III skor rata-rata indikator guru 

membuka pelajaran meningkat menjadi 3,5. Pada siklus I dan II guru telah menyiapkan 

mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran, menghubungkan pengalaman yang 

sudah diketahui siswa dengan yang akan dipelajari, memberikan gambaran tentang kegiatan 

yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Pada siklus III guru telah 

meningkatkan keterampilannya dalam menarik perhatian siswa dengan membangkitkan 

motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran hal ini ditandai dengan perilaku 

siswa yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada kegiatan pendahuluan guru perlu menyiapkan mental siswa dan menarik 

perhatian siswa agar siap dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Turney (dalam E.Mulyasa,2006: 69) yang mengemukakan tujuan dari menerapkan 

keterampilan membuka pelajaran yaitu: 1) menyiapkan mental siswa untuk memasuki 
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kegiatan inti pelajaran; 2) membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti 

pelajaran; 3) memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus 

dikerjakan siswa; 4) menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman yang sudah 

diketahuinya dengan yang akan dipelajari; 5) memberikan gambaran tentang kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

4.2.1.1.2 Guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

seputar materi yang diajarkan termasuk dalam keterampilan mengajar perseorangan. Pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 2. Pada siklus II keterampilan guru meningkat hal ini 

ditunjukan dengan perolehan skor rata-rata menjadi 2,5.Pada siklus III skor keterampilan 

guru meningkat dari siklus I dan siklus II, hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor rata-

rata pada indikator guru membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuannya menjadi 4. 

Pada siklus I guru belum mengadakan pendekatan secara perseorangan dan membimbing 

serta memudahkan belajar. Pada siklus II keterampilan guru dalam mengkonstruksi 

pengetahuan meningkat, pada siklus II guru telah membantu siswa dalam membimbing dan 

memudahkan belajar. Pada siklus III guru memperbaiki kekurangan pada siklus I dan II 

sehingga pada siklus III guru telah mengadakan pendekatan secara perseorangan, 

mengorganisasi kegiatan pembelajaran, membimbing dan memudahkan belajar, dan 

memberikan kesempatan siswa bertatap muka. 
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Guru mengkonstruksi pengetahuan dengan memberikan permasalahan yang ada 

dalam kehidupan untuk dikerjakan oleh siswa. Siswa ditugaskan untuk menganalisis 

permasalahan tersebut kemudian mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Melalui 

permasalahan yang ditugaskan pada siswa, guru dapat menggali pengalaman masing-

masing siswa. Karena pemahaman siswa tergantung pada individu masing-masing sehingga 

guru perlu mengadakan pendekatan perseorangan. Melalui pendekatan tersebut guru dapat 

membimbing dan memudahkan belajar tiap siswa sesuai dengan pemahamannya serta 

memberikan kesempatan siswa untuk bertatap muka. Menurut Rusman (2014: 91) ada 

beberapa komponen yang harus dikuasai oleh guru berkaitan dengan pembelajaran 

perseorangan yaitu: 1) mengadakan pendekatan secara pribadi; 2) keterampilan 

mengorganisasi; 3) membimbing dan memudahkan belajar; 4) merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

4.2.1.1.3 Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri termasuk dalam 

keterampilan menjelaskan. Pada siklus I skor rata-rata keterampilan guru membimbing 

siswa dalam kegiatan inkuiri adalah 1,5. Pada siklus II skor rata-rata keterampilan guru 

meningkat menjadi 2. Pada siklus III guru telah membenahi kekurangan pada siklus I dan II 

sehingga pada siklus III skor rata-rata  keterampilan guru membimbing siswa dalam  

kegiatan inkuiri menjadi 4. 
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Pada kegiatan inkuiri siswa dituntut untuk menemukan sendiri ilmu baru yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini bukan berarti guru tidak melakukan 

apapun dalam kegiatan inkuiti, namun tugas guru dalam kegiatan inkuiri adalah 

membimbing siswa dengan memperjelas permasalahan dan memberikan clue yang berguna 

untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Turney (dalam E.Mulyasa, 2006: 69) yang menyatakan bahwa tujuan kegiatan menjelaskan 

yaitu: 1) Membantu siswa untuk memahami berbagai konsep secara obyektif dan bernalar; 

2) Membimbing siswa dalam menjawab pertanyan yang muncul selama proses 

pembelajaran; 3) Meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah 

melalui cara berpikir yang lebih sistematis; 4) Mendapatkan balikan dari siswa tentang 

tingkat pemahamannya terhadap konsep yang dijelaskan dan utuk mengatasi salah 

pengertian; 5) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proes penalaran dalam 

penyelesaian ketidakpastian. 

4.2.1.1.4 Guru menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan untuk di Snowball 

Throwing 

Guru menyampaikan materi pembelajaran termasuk dalam keterampilan 

menjelaskan. Siklus I mendapat skor rata-rata 2,5, siklus II dan siklus III mendapat skor 

rata-rata 3. Pada siklus I guru belum menggunakan bahasa baku dan belum memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menunjukkan tingkat pemahamannya pada materi yang telah 

dijelaskan. Pada siklus II dan III guru telah memperbaiki satu kekurangan dari sikus I yaitu 
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guru telah menggunakan bahasa baku, memberikan contoh dan ilustrasi dalam 

menyampaikan materi, dan memberikan penekanan pada materi penting. 

Pada keterampilan menjelaskan guru harus menggunakan bahasa yang baku agar 

mudah dipahami oleh siswa. Selain menggunakan bahasa baku pada saat memberikan 

contoh dan ilustrasi dapat membantu siswa menangkap maksud dari penjelasan dari guru. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Turney (dalam E.Mulyasa,2006: 69) yang menyatakan 

bahwa penggunaan penjelasan dalam pembelajaran memiliki komponen yang harus 

diperhatikan, yaitu: 1) merencanakan penjelasan; 2) menyajikan penjelasan. Dalam 

menyajikan penjelasan hendaknya memperhatikan kejelasan, menggunakan contoh dan 

ilustrasi, memberikan penekanan, pengorganisasi dan balikan. 

4.2.1.1.5 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

Keterampilan guru melakukan kegiatan tanya jawab pada siklus I, II dan III 

mendapatkan rata-rata yang sama yaitu 3. Kekurangan yang ada pada indikator guru 

melakukan kegiatan tanya jawab adalah guru belum memberikan tuntuan tingkat berfikir 

kepada siswa. 

Pada keterampilan guru melakukan tanya jawab, guru harus memberikan pertanyaan 

yang singkat dan jelas, memberikan tuntutan berfikir, dan memberikan memberikan waktu 

berfikir siswa. Hal ini telah dijelaskan oleh Turney (dalam E.Mulyasa, 2006: 69)  yang 

mengungkapkan 8 keterampilan mengajar dimana komponen  dalam keterampilan bertanya 

ada 2 yaitu: 1) keterampilan bertanya dasar yang meliputi: pemberian pertanyaan secara 
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singkat dan jelas, pemberian acuan pertanyaan, pemusatan pertanyaan ke arahjawaban yang 

diminta, pemindahan giliran menjawab, penyebaranpertanyaan, pemberian waktu berfikir, 

pemberian tuntutan tingkat berfikir; dan 2) keterampilan bertanya lanjutan yang meliputi: 

pengubahan tuntutan pertanyaantingkat kognitif, urutan pertanyaan logis, pertanyaan dapat 

digunakan untukmelacak kemampuan siswa, mendorong terjadinya interaksi antar siswa. 

4.2.1.1.6 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan pada siklus I mendapat 

skor 2,5. Pada siklus II skor rata-rata keterampilan guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat 

pertanyaan mengalami penurunan menjadi 1,5. Pada siklus III guru telah memperbaiki 

kekurangan yang ada pada siklus I  dan II sehingga mendapatkan skor rata-rata 3. Pada 

siklus I guru belum memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi serta guru 

belum bisa memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi sehingga 

menyebabkan siswa kurang berpartisipasi dalam kerja kelompok. Pada siklus II guru hanya 

menampakkan dua deskriptor yaitu kesempatan siswa untuk berpartisipasi dan 

menganalisis pandangan siswa. 

Indikator guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan merupakan 



255 

 

 
 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dalam membimbing diskusi kelompok 

seorang guru harus memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi agar tidak 

ada penyimpangan diskusi. Selain memusatkan perhatian siswa pada tujuan, seorang guru 

harus memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan meminta 

komentar siswa dan memberikan informasi tambahan agar kelompok peserta diskusi 

memperoleh pengertian yang lebih jelas. Hal ini telah disampaikan oleh Turney (dalam 

E.Mulyasa, 2006: 69) yang menyebutkan komponen-komponen yang perlu dikuasai oleh 

guru dalam membimbing diskusi kelompok, yaitu: 1) memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi; 2) memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman; 

3) menganalisis pandangan siswa; 4) Meningkatkan urutan siswa; 5) memberikan 

kesempatan untuk berpartisipasi: 6) menutup diskusi; 7) tidak mendominasi atau 

memonopoli pembicaraan dalam diskusi. 

4.2.1.1.7 Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

Snowball Throwing 

Indikator guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing termasuk dalam keterampilan mengadakan variasi. Skor rata-rata yang 

diperoleh guru pada siklus I adalah 2,5, pada siklus II skor keterampilan rata-rata 

meningkat menjadi 3,5. Pada siklus III guru telah memperbaiki kekurangan pada siklus I 

dan II sehingga pada siklus III guru mendapat skor 4. Pada siklus I dan II guru belum bisa 
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memupuk perilaku positif siswa, sedangkan pada siklus III guru telah memperbaiki semua 

kekurangan pada siklus I dan II. 

Dalam kegiatan membimbing siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing guru harus meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang relevan 

agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu. Dalam membimbing bemain ular tangga guru 

juga harus memupuk perilaku positif siswa dengan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengembangkan bakatnya. Hal ini telah disampaikan oleh Turney (dalam 

E.Mulyasa,2006: 69) yang menyebutkan tujuan dari variasi dalam pembelajaran antara lain: 

(1) meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang relevan; (2) memberikan 

kesempatan bagi perkembangan bakat siswa; (3) memupuk perilaku positif siswa terhadap 

pembelajaran; (4) memberi kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai tingkat 

kemampuannya. 

4.2.1.1.8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Indikator guru menutup kegiatan pembelajaran termasuk dalam keterampilan 

menutup pembelajaran dan keterampilan bertanya. Skor rata-rata pada pertemuan I dan II 

adalah 3, sedangkan pada siklus 3 skor rata-rata keterampilan guru meningkat menjadi 4. 

Pada siklus I dan II guru belum memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Pada siklus III guru telah memperbaiki 

kekurangan yang ada pada siklus I dan siklus II. 
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Dalam menutup kegiatan pembelajaran seorang guru harus memberikan pertanyaan 

yang ditujukan pada semua siswa untuk mengetahui pemahaman siswa akan materi yang 

telah diajarkan. Setelah melakukan kegiatan bertanya guru memantapkan pemahaman siswa 

dengan mengulang penjelasan materi agar siswa semakin paham. Setelah selesai 

memberikan pemantapan guru membagikan soal evaluasi untuk mengetahui keberhasilan 

siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Turney (dalam E.Mulyasa, 2006: 69) yang menyebutkan tujuan dengan 

menerapkan keterampilan menutup pelajaran yaitu: 1) Memantapkan pemahaman siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung; 2) Mengetahui keberhasilan siswa 

dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung; 3) Memberikan tindak 

lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang telah dipelajarinya. 

4.2.1.2 Pemaknaan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas suatu 

pembelajaran. Siswa akan aktif dalam kegiatan belajarnya bila ada motivasi, baik itu 

motivasi ekstrinsik maupun intrinsik (Rusman: 2014). Peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball 

Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus I, siklus II, dan siklus III dapat dilihat pada 

tabel 4.26. 
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Tabel 4.26 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No. Indikator Aktivitas Siswa 

Skor 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 2,4 2,4 2,5 

2 Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 2,6 2,4 2,45 

3 Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 2,4 2,1 2,25 

4 Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 2,35 2,0 2,4 

5 
Siswa bertanya pada guru tentang materi yang 

dijelaskan 

2,3 2,05 2,4 

6 Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 1,7 2,5 2,35 

7 
Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 

1,85 2,15 2,25 

8 
Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan 

mengerjakan evaluasi 

1,95 2,3 2,4 

Jumlah 17,55 17,9 19 

Kategori Baik Baik Baik 

  Berdasarkan pada tabel 4.26 perolehan skor rata-rata setiap indikator 

aktivitas siswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III dapat disajikan dalam diagram berikut 

ini: 
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Diagram 4.26 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Keterangan : 

A = Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

B = Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

C = Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

D = Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

E = Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

F = Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

G = Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

H = Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

 Berdasarkan diagram 4.26, diketahui bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran Matematika. Pada siklus I, aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata 

17,55 dengan kategori baik. Pada siklus II terjadi peningkatan, skor rata-rata yang diperoleh 
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pada siklus II adalah 17,9 dengan kategori baik. Pada siklus III terjadi peningkatan, skor 

rata-rata yang diperoleh pada siklus III adalah 19 dengan kategori baik. 

4.2.1.2.1 Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran 

Indikator mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran, pada siklus I dan siklus II 

skor rata-rata indikator mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran adalah 2,4. Pada 

siklus III aktivitas siswa meningkat dari siklus II sebesar 0,1 sehingga skor rata-rata pada 

siklus III adalah 2,5. Pada siklus I dan siklus II deskriptor yang jarang ditunjukkan adalah 

mendengarkan motivasi guru dan mempersiapkan perlengkapan belajar. Pada siklus III 

terdapat peningkatan aktivitas siswa dimana siswa telah mendengarkan motivasi dari guru 

namun masih banyak siswa yag belum mempersiapkan perlengkapan belajar. Perilaku lain 

yang ditunjukkan siswa dalam indikator ini adalah merenungkan pengalaman yang dimiliki 

dengan pelajaran yang akan dipelajari dan memperhatikan guru saat memberikan gambaran 

kegiatan pembelajaran. Bila keempat deskriptor tersebut digolongkan dalam kegiatan siswa 

menurut Paul D. Dierich (dalam Hamalik,2008: 172-173), maka tergolong ke dalam 

kegiatan emosional, kegiatan mendengarkan, kegiatan visual, dan kegiatan mental. Yang 

termasuk kedalam kegiatan emosional adalah mempersiapkan perlengkapan belajar. Yang 

termasuk  dalam kegiatan mendengarkan adalah mendengarkan motivasi dari guru. Yang 

termasuk dalam kegiatan visual adalah memperhatikan guru saat memberikan gambaran 

kegiatan pembelajaran. Yang termasuk dalam kegiatan mental adalah merenungkan 

pengalaman yang dimiliki dengan pelajaran yang akan dipelajari  
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4.2.1.2.2 Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

Indikator siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, pada siklus I memperoleh 

skor rata-rata 2,6, pada siklus II terjadi penurunan skor rata-rata menjadi 2,4. Pada siklus III 

terjadi peningkatan skor rata-rata dari siklus II sebesar 0,5 sehingga skor rata-rata siklus III 

menjadi 2,45. Pada siklus I deskriptor yang jarang ditunjukkan adalah Menuliskan hasil 

konstruksi. Pada siklus I dan II deskriptor yang jarang terlihat adalah menuliskan hasil 

konstruksi dan tidak mudah menyerah. Pada siklus III siswa telah menuliskan hasil 

konstruksi. Perilaku lain yang ditunjukkan siswa pada indikator ini adalah menghubungkan 

pemahaman awal dengan kehidupan nyata dan membuat konstruksi menganai materi yang 

dipelajari. 

Bila keempat deskriptor tersebut digolongkan dalam kegiatan siswa menurut Paul 

D. Dierich (dalam Hamalik,2008: 172-173), maka tergolong ke dalam kegiatan mental, 

kegiatan menulis, dan kegiatan mental. Yang termasuk ke dalam kegiatan mental adalah 

menghubungkan pemahaman awal dengan kehidupan nyata dan membuat konstruksi 

mengenai materi yang dipelajari. Yang termasuk dalam kegiatan menulis adalah 

menuliskan hasil konstruksi. Yang tergolong dalam kegiatan emosional adalah tidak mudah 

menyerah.  

4.2.1.2.3 Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri 

Indikator siswa melaksanakan kegiatan inkuiri, pada siklus I memperoleh skor rata-

rata 2,4. Pada siklus II terjadi penurunan skor rata-rata menjadi 2,1. Pada siklus III terjadi 
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peningkatan skor rata-rata sebesar 1,25 dari siklus II sehingga skor rata-rata pada siklus III 

adalah 2,25. Deskriptor yang jarang terlihat pada siklus I, siklus II dan siklus III yaitu 

memperhatikan arahan guru dan mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan. 

Perilaku lain yang ditunjukkan siswa pada indikator ini adalah menganalisis permasalahan 

dan mencatat hasil temuan. 

Bila keempat deskriptor tersebut digolongkan dalam kegiatan siswa menurut Paul 

D. Dierich (dalam Hamalik,2008: 172-173), maka tergolong ke dalam kegiatan mental, 

kegiatan menulis, dan kegiatan visual. Yang termasuk ke dalam kegiatan mental adalah 

menganalisis permasalahan yang ditemukan dan mencari solusi dari permasalahan yang 

ditemukan. Yang termasuk dalam kegiatan menulis adalah mencatat hasil temuan. Yang 

termasuk dalam kegiatan visual adalah memperhatikan arahan guru. 

4.2.1.2.4 Siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru 

Indikator siswa menulis materi yang disampaikan oleh guru, pada siklus I 

memperoleh skor 2,35. Skor rata-rata yang diperoleh pada siklus II adalah 2,0, sedangkan 

pada siklus III aktivitas siswa mendapat skor rata-rata 2,4. Deskriptor yang jarang terlihat 

pada siklus I adalah Tenang saat guru menjelaskan materi dan menuliskan hal penting yang 

ada pada pembelajaran. Pada siklus II deskriptor yang jarang tampak adalah Tenang dan 

membaca tulisan guru dipapan tulis. Pada siklus III siswa tidak banyak berbicara saat guru 

menyampaikan materi pada ketua kelompok. Deskriptor lain yang muncul dalam indikator 
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ini adalah Menuliskan hal-hal penting yang ada pada pembelajaran dan mencatat materi 

yang disampaikan guru 

Bila keempat deskriptor tersebut digolongkan dalam kegiatan siswa menurut Paul 

D. Dierich (dalam Hamalik,2008: 172-173), maka tergolong ke dalam kegiatan emosional, 

kegiatan menulis, dan kegiatan visual. Yang termasuk ke dalam kegiatan emosional adalah 

tenang saat guru menjelaskan materi. Yang termasuk dalam kegiatan menulis adalah 

mencatat materi yang disampaikan guru dan menuliskan hal-hal penting yang ada pada 

pembelajaran. Yang termasuk dalam kegiatan visual adalah membaca tulisan guru dipapan 

tulis. 

4.2.1.2.5 Siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan 

Indikator siswa bertanya pada guru tentang materi yang dijelaskan, pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 2,3. Pada siklus II aktivitas siswa mengalami penurunan skor 

rata-rata menjadi 2,05. Pada siklus III terdapat peningkatan aktivitas siswa sehingga skor 

rata-rata pada siklus III adalah 2,4. Deskriptor yang jarang terlihat pada siklus I adalah 

mencatat penjelasan guru dari materi yang ditanyakan. Pada siklus II dan III deskriptor 

yang jarang terlihat adalah menanyakan hal yang kurang jelas. Perilaku lain yang 

ditunjukkan siswa pada indikator ini adalah menulis pertanyaan dari guru dan fokus pada 

materi yang disampaikan guru. 

Bila keempat deskriptor tersebut digolongkan dalam kegiatan siswa menurut Paul 

D. Dierich (dalam Hamalik,2008: 172-173), maka tergolong kedalam kegiatan menulis, 
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kegiatan lisan, dan emosional. Yang termasuk dalam kegiatan menulis adalah mencatat 

penjelasan guru dari materi yang ditanyakan dan menulis pertanyaan guru. Yang termasuk 

dalam kegiatan lisan adalah menanyakan hal yang kurang jelas. Yang termasuk dalam 

kegiatan emosional adalah fokus pada materi yang disampaikan guru. 

4.2.1.2.6 Siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan 

Indikator siswa berdiskusi dan membuat pertanyaan, pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 1,7. Pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas siswa sehingga skor rata-rata pada 

siklus II menjadi 2,5. Pada siklus III terjadi penurunan skor sebesar 1,5 dari siklus II 

sehingga skor rata-rata pada siklus III adalah 2,35. Deskriptor yang jarang terlihat pada 

siklus I berdiskusi dengan teman kelompoknya dan memecahkan permasalahan yang 

diberikan. Pada siklus II dan III terdapat peningkatan aktivitas siswa siswa telah 

berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dan memecahkan permasalahan yang diberikan. 

Perilaku lain yang ditunjukkan siswa pada indikator ini adalah menuliskan soal dalam 

selembar kertas dan menuliskan laporan diskusi kelompok. 

Bila keempat deskriptor tersebut digolongkan dalam kegiatan siswa menurut Paul 

D. Dierich (dalam Hamalik,2008: 172-173), maka tergolong ke dalam kegiatan menulis, 

kegiatan mental, dan kegiatan lisan. Yang termasuk dalam kegiatan menulis adalah 

menuliskan laporan hasil diskusi dan menuliskan soal dalam selembar kertas. Yang 

termasuk dalam kegiatan mental adalah memecahkan permasalahan yang diberikan. Yang 

termasuk dalam kegiatan lisan adalah berdiskusi dengan teman kelompoknya. 
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4.2.1.2.7 Siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing 

Indikator siswa bermain ular tangga yang divariasi dengan snowball throwing, pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 1,85. Pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas siswa 

sehingga skor rata-rata pada siklus II adalah 2,15. Pada siklus III aktivitas siswa semakin 

meningkat sehingga skor rata-rata pada siklus III adalah 2,25. Deskriptor yang belum 

terlihat pada siklus I adalah  Sportif dan memahami permasalahan dalam permainan ular 

tangga yang divariasi dengan Snowball Throwing. Pada siklus II dan III terjadi peningkatan 

dimana siswa mulai memahami permasalahan dalam permainan ular tangga dan menuliskan 

jawaban dari permasalahan dalam ular tangga. Deskriptor lain yang muncul dalam indikator 

ini adalah bersemangat 

Bila keempat deskriptor tersebut digolongkan dalam kegiatan siswa menurut Paul 

D. Dierich (dalam Hamalik,2008: 172-173), maka tergolong ke dalam Kegiatan menulis, 

kegiatan mental dan kegiatan emosional. Yang temasuk dalam kegiatan menulis adalah 

menuliskan jawaban dari permasalahan dalam permainan ular tangga. Yang termasuk 

dalam kegiatan mental adalah bersemangat dan sportif. Yang termasuk dalam kegiatan 

mental adalah memahami permasalahan dalam permainan ular tangga  

4.2.1.2.8 Siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

Indikator siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengerjakan 

evaluasi, pada siklus I memperoleh skor rata-rata 1,75. Pada siklus II terjadi peningkatan 

aktivitas siswa sehingga skor rata-rata siklus II adalah 2,3. Pada siklus III banyak siswa 
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yang telah melaksanakan deskriptor dari indikator siswa melakukan refleksi kegiatan 

pembelajaran dan mengerjakan evaluasi sehingga skor rata-rata pada siklus III meningkat 

menjadi 3,05. Deskriptor yang jarang terlihat pada siklus I adalah menanyakan materi yang 

belum jelas, memeriksa hasil pekerjaannya, dan mengumpulkan hasil pekerjaan tepat 

waktu. Pada siklus II siswa mulai memeriksa hasil pekerjaannya dan mengumpulkan hasil 

pekerjaan tepat waktu. Pada siklus III telah mencatat hal penting  dan penjelasan guru, 

memeriksa hasil pekerjaannya dan mengumpulkan hasil pekerjaan telat waktu. 

Bila keempat deskriptor tersebut digolongkan dalam kegiatan siswa menurut Paul 

D. Dierich (dalam Hamalik,2008: 172-173), maka tergolong kedalam kegiatan visual, 

kegiatan bertanya, kegiatan emosional, dan kegiatan menulis. Yang termasuk dalam kegiatan 

visual adalah memeriksa hasil pekerjaannya. Yang termasuk dalam kegiatan bertanya 

adalah menanyakan materi yang belum jelas. Yang termasuk dalam kegiatan emosional 

adalah mengumpulkan hasil pekerjaan tepat waktu. Yang termasuk dalam kegiatan menulis 

adalah mencatat hal penting dari penjelasan guru. 

4.2.1.3 Pemaknaan Hasil Observasi Kualitas Iklim Pembelajaran Siklus I, Siklus II, 

dan Siklus III 

Peningkatan iklim pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III dapat dilihat pada tabel 4.27. 
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Tabel 4.27 Data Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I, Siklus II, dan Siklus 

III 

No. Indikator Iklim Pembelajaran 

Skor rata-rata 

Siklus 

I 
Siklus II Siklus III 

1 Penciptaan suasana belajar yang kondusif berkaitan 

dengan barang dan orang 
4 4 4 

2 Pemeliharaan iklim pembelajaran 1 2 4 

Jumlah 5 6 8 

Kategori 
Baik Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 Berdasarkan data hasil observasi iklim pembelajaran pada tabel 4.27, perolehan skor 

rata-rata setiap indikator iklim pembelajaran pada siklus I, siklus II, dan siklus III dapat 

disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 4.27 Hasil Observasi Iklim Pembelajaran Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 
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 Berdasarkan diagram 4.27, diketahui bahwa terdapat peningkatan iklim 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning 

variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong 

Salaman 02 Semarang. Pada siklus I, iklim pembelajaran memperoleh skor rata-rata 5 

dengan kategori baik. Pada siklus II, skor rata-rata iklim pembelajaran mengalami 

peningkatan, dimana skor rata-rata yang diperoleh siklus II adalah 6 dengan kategori sangat 

baik. Pada siklus III terjadi peningkatan skor rata-rata, dimana skor rata-rata yang diperoleh 

siklus III adalah 8 dengan kategori sangat baik. 

4.2.1.3.1 Penciptaan suasana belajar yang kondusif berkaitan dengan barang dan orang 

Indikator penciptaan suasana belajar yang kondusif berkaitan dengan barang dan 

orang, pada siklus I, II, dan III memperoleh skor rata-rata 4. Ketiga siklus yang 

dilaksanakan telah menampakkan keempat deskriptor. Keempat deskriptor yang tampak 

yaitu pengaturan tempat duduk sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan 

kelas yang bersih dan terang, alat peraga yang menarik, dan terjalinnya keakraban antara 

guru dan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Anitah (2009: 8.34) iklim belajar yang 

kondusif atau optimal berkaitan dengan pengaturan orang atau barang. Misalnya, 

pengaturan tempat duduk siswa yang sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, 

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

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

menciptakan iklim kelas yang kondusif. Guru memegang peranan penting di dalam 
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menciptakan iklim kelas yang kondusif karena dengan terciptanya iklim yang kondusif 

akan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. 

4.2.1.3.2 Pemeliharaan iklim pembelajaran 

Indikator pemeliharaan iklim pembelajaran, pada siklus I memperoleh skor rata-rata 

1, siklus II memperoleh rata-rata 2, dan siklus III memperoleh skor rata-rata 4. Pada siklus I 

guru hanya menunjukkan sikap tanggap kepada siswa. Pada siklus II guru telah 

memunculkan 2 deskriptor yaitu pemusatan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan 

siswa dalam pembelajaran dan memberi petunjuk yang jelas, teguran, dan penguatan ketika 

diperlukan untuk memelihara iklim pembelajaran. Pada siklus III guru telah memperbaiki 

kekurangan pada siklus I dan siklus II yaitu guru menunjukkan sikap tanggap kepada siswa, 

guru membagi perhatian secara visual dan verbal, pemusatan perhatian kelompok dengan 

cara menyiapkan siswa dalam pembelajaran, dan memberi petunjuk yang jelas, teguran, dan 

penguatan ketika diperlukan untuk memelihara iklim pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

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

penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran. Guru menunjukkan sikap tanggap pada 

siswa dan membagi perhatian secara visual serta verbal. Pemusatan perhatian kelompok 

dengan cara menyiapkan siswa dalam pembelajaran. Guru harus memberi petunjuk yang 

jelas, teguran, dan penguatan ketika diperlukan untuk memelihara iklim pembelajaran. 
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4.2.1.4 Pemaknaan Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I, Siklus II, 

dan Siklus III 

Peningkatan materi pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III dapat dilihat pada tabel 4.28. 

Tabel 4.28 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No. Indikator Materi Pembelajaran 

Skor 

Siklus 

I 

Siklus II Siklus III 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa 

3 3,5 4 

2 Penyampaian materi 2 3 4 

Jumlah 5 6,5 8 

Kategori 
Baik Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 Berdasarkan data hasil observasi materi pembelajaran pada tabel 4.27, perolehan 

skor rata-rata setiap indikator materi pembelajaran pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 
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Diagram 4.28 Hasil Observasi Kualitas Materi Pembelajaran Siklus I, Siklus II, dan Siklus 

III 

 Berdasarkan diagram 4.28, diketahui bahwa terdapat peningkatan kualitas materi 

pembelajaran dalam pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning 

variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong 

Salaman 02 Semarang. Pada siklus I, iklim pembelajaran dalam penelitian ini memperoleh 

skor rata-rata 5 dengan kategori baik. Pada siklus II terjadi peningkatan kualitas materi 

pembelajaran, dimana skor rata-rata yang diperoleh siklus II adalah 6,5 dengan kategori 

sangat baik. Pada siklus III terjadi peningkatan sebesar 1,5, sehingga skor rata-rata yang 

diperoleh menjadi 8 dengan kriteria sangat baik. 
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4.2.1.3.1 Kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa 

Indikator kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 3. Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata 

menjadi 3,5. Pada siklus III terjadi peningkatan sebesar 0,5 dari siklus II, sehingga skor 

rata-rata pada siklus III adalah4. Deskriptor yang belum muncul pada siklus I adalah 

menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut. Pada siklus II 

guru dan III guru telah menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih 

lanjut. Deskriptor lain yang telah tampak pada indikator ini yaitu merupakan isi/konten dari 

kurikulum, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan membatasi ruang lingkup materi 

yang diajarkan. 

Materi pembelajaran yang berkualitas hendaknya sesuai dengan kurikulum dan 

tujuan yang hendak dicapai. Selain itu materi pelajaran juga harus membatasi ruang lingkup 

materi yang akan diajarkan sehingga materi pelajaran tidak meluas dan dapat menarik 

minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rusman (2014: 157) yang menyatakan bahwa bahan/materi pada dasarnya adalah 

isi/konten dari kurikulum yang berupa pengalaman belajar dalam bentuk topik/subtopik dan 

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

yang akan diajarkan pada siswa hendaknya dipilih pokok bahasan yang lebih spesifik. 

Gunanya, selain untuk membatasi ruang lingkupnya juga apa yang akan diajarkan dapat 
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lebih jelas dan mudah dibandingkan atau dipidahkan dengan pokok bahasan lain dalam satu 

mata pelajaran yang sama. 

4.2.1.3.2 Penyampaian materi 

Indikator penyampaian materi pada siklus I memperoleh skor rata 2. Pada siklus II 

indikator penyampaian materi mengalami peningkatan skor rata-rata menjadi 3. Pada siklus 

III skor rata-rata indikator penyampaian materi meningkat sebesar 1,0, sehingga skor rata-

rata pada siklus III adalah 4. Deskriptor yang belum tampak pada siklus I adalah 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi yang tersedia dan menarik perhatian. 

Pada siklus II guru telah memperbaiki kekurangan pada siklus I yaitu guru mengatur 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi yang tersedia dan menarik perhatian. 

Pada siklus III guru telah mengatur keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia dan menarik perhatian.  Deskriptor lain yang telah tampak pada 

indikator ini yaitu materi bersifat kontekstual dan melibatkan partisipasi aktif siswa dalam 

belajar. 

 Materi pembelajaran harus seimbang antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia, materi bersifat kontekstual sehingga mampu melibatkan peran siswa 

secara aktif serta dapat menarik perhatian siswa. Hal ini sesuari dengan pendapat 

Depdiknas (2004:9),materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari : (1) Kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; (2) Keseimbangan 

antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia; (3) Materi 
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pembelajaran sistematis dan kontekstual; (4) Dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa 

dalam belajar semaksimal mungkin; (5) Menarik perhatian yang optimal dari 

perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

4.2.1.5 Pemaknaan Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I, Siklus II, 

dan Siklus III 

Peningkatan media pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III dapat dilihat pada tabel 4.29. 

Tabel 4.29 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran  Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No. Indikator Media Pembelajaran 
Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Pemilihan media pembelajaran yang sesuai 3 4 4 

2 Memperlancar proses belajar siswa 2,5 3 4 

Jumlah 5,5 7 8 

Kategori Baik Sangat baik Sangat baik 

 Berdasarkan data hasil observasi kualitas media pembelajaran pada tabel 4.29, 

perolehan skor rata-rata setiap indikator pemilihan media pembelajaran pada siklus I, siklus 

II, dan siklus III dapat disajikan dalam diagram berikut ini: 
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Diagram 4.29 Hasil Observasi Kualitas Media Pembelajaran Siklus I, Siklus II, dan Siklus 

III 

 Berdasarkan diagram 4.29, diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang telah menampakkan 

peningkatan. Pada siklus I kualitas media pembelajaran dalam penelitian ini memperoleh 

skor rata-rata 5,5 dengan kategori baik. Pada siklus II skor rata-rata kualitas media 

pembelajaran meningkat menjadi 7 dengan kategori sangat baik. Pada siklus III skor rata-

rata media pembelajaran meningkat sebesar 1,0, sehingga skor rata-rata pada siklus III 

adalah 8 dengan kategori sangat baik. 
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4.2.1.5.1 Pemilihan media pembelajaran yang sesuai 

Indikator pemilihan media yang sesuai pada siklus I memperoleh skor rata-rata 3. 

Pada siklus II dan siklus III skor rata-rata indikator pemilihan media pembelajaran yang 

sesuai mendapat skor 4. Pada siklus I deskriptor yang belum tampak adalah media dapat 

membantu pemahaman siswa. Deskriptor lain yang muncul pada indikator ini adalah media 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, mudah didapatkan, dan sesuai dengan taraf berfikir 

siswa. 

Media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah diperoleh, 

dan sesuai dengan taraf berfikir siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Sudjana 

(2010:4) yaitu (1) ketepatannya dengan tujuan pengajaran, (2) dukungan terhadap isi bahan 

pelajaran, (3) kemudahan memperoleh mediaKeterampilan guru dalam menggunakannya, 

(4) tersedia waktu untuk menggunakannya, dan (5) sesuai dengan taraf berfikir siswa. 

4.2.1.5.2 Memperlancar proses belajar siswa 

Indikator memperlancar proses belajar siswa pada siklus I mendapat skor 2,5. Pada 

siklus II skor rata-rata indikator memperlancar proses belajar siswa meningkat menjadi 3. 

Pada siklus III penggunakan media pembelajaran semakin optimal hal ini ditunjukan 

dengan perolehan skor rata-rata yang meningkat dari siklus I dan siklus II. Skor rata-rata 

siklus III adalah 4. Deskriptor yang jarang ditunjukkan dalam siklus I adalah menimbulkan 

gairah belajar dan memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. Pada siklus II peran media pembelajaran telah 
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menimbulkan gairah belajar. Pada siklus III peran media sudah optimal, hal ini ditunjukkan 

dengan telah dipenuhinya semua deskriptor dalam indikator memperlancar proses belajar 

siswa. Deskriptor lain yang muncul dalam indikator ini adalah memperjelas pesan agar 

tidak terlalu verbal dan membantu anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual. 

Peran media dalam memperlancar proses belajar siswa hendaknya mampu 

menimbulkan gairah belajar siswa supaya mau belajar secara mandiri sesuai dengan bakat 

dan kemampuan visual. Selain itu media juga berperan untuk memperjelas pesan agar tidak 

terlalu verbal dan memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Daryanto (2013:5) 

bahwa media pembelajaran mempunyai kegunaan antara lain: (1) memperjelas pesan agar 

tidak terlalu verbalistis, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra, (3) 

menimbulkan gairah belajar, (4) memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat 

dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, dan (5) memberi rangsangan yang 

sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 

4.2.1.6 Pemaknaan Hasil Belajar Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siswa 

kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.30 Hasil Belajar Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No. Keterangan Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Rata-rata kelas 69,4 79,6 79,09 

2. Nilai tertinggi 96 100 94 

3. Nilai terendah 39,5 54,5 49 

4. KKM 60 60 60 

5. Siswa tuntas 22 29 29 

6. Siswa belum tuntas 9 2 2 

7. Ketuntasan klasikal 70,9% 93,5% 93,5% 

 Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada siswa 

kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat dilihat pada diagram 4.30 berikut ini: 
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Diagram 4.30 Hasil Belajar Siswa pada Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada ketuntasan 

klasikal siswa. Rata-rata ketutasan klasikal pada siklus I adalah 70.9% dengan nilai rata-

rata kelas 69,4. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada siklus I adalah 96, sedangkan nilai 

terendah pada siklus I adalah 39,5. Pada siklus I terdapat 22 siswa yang mendapat nilai 

diatas KKM, sedangkan 9 siswa lainnya belum mencapai KKM. Pencapaian ini masih 

belum memenuhi indikator keberhasilan hasil siswa, yaitu ketuntasan klasikal sebesar 80%. 

Oleh karena itu, perlu adanya tindakan selanjutnya dengan melaksanakan siklus II agar 

hasil belajar klasikal siswa dapat meningkat dan memenuhi indikator keberhasilan untuk 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 80%. 
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 Pada siklus II rata-rata ketuntasan klasikal meningkat menjadi 93,5% dengan nilai 

rata-rata kelas 79,6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada siklus II adalah 100, 

sedangkan nilai terendah pada siklus II adalah 54,5. Pada siklus II terdapat 29 siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM, sedangkan 2 siswa lainnya belum mencapai KKM. Pencapaian 

ini telah memenuhi indikator keberhasilan siswa, yaitu ketuntasan klasikal sebesar 80% 

namun masih ada keterampilan guru yang masih kurang sehingga diperlukan pembenahan 

agar kegiatan pembelajaran lebih maksimal. 

 Pada siklus III rata-rata ketuntasan klasikal adalah 93,5% dengan nilai rata-rata 

kelas 79,09. Nilai tertinggi yag diperoleh siswa pada siklus III adalah 94, sedangkan nilai 

terendah pada siklus III adalah 49. Pada siklus III terdapat 29 siswa yang mendapat nilai 

diatas KKM, sedangkan 2 siswa lainnya belum mencapai KKM. Pencapaian ini telah 

memenuhi indikator siswa, yaitu ketuntasan klasikal sebesar 80%. Oleh karena itu, 

penelitian ini dinyatakan berhasil dan diakhiri pada siklus III. 

4.2.1.7 Pemaknaan Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III 

Peningkatan hasil observasi nilai karakter siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat dilihat pada tabel 

4.31 berikut ini: 
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Tabel 4.31 Hasil Observasi Nilai Karakter Siklus I, SIklus II, dan Siklus III 

No. Indikator Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Kerjasama 2,45 2,65 2,95 

2 Mandiri 3,1 3,35 3,4 

3 Disiplin 2,85 3,05 3,15 

4 Sikap peduli dan empati 2,9 3,0 3,15 

5 Tanggung jawab 3,0 3,1 3,35 

Jumlah skor 14,3 15,15 16 

Kategori Baik (B) Sangat Baik (SB) Sangat Baik (SB) 

 Peningkatan hasil observasi nilai karakter siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat dilihat pada diagram 

4.31 berikut ini: 

 

Diagram 4.31 Hasil Observasi Nilai Karakter Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 
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 Berdasarkan diagram 4.31, diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang, pada kelima nilai karakter 

telah menunjukkan peningkatan. Pada siklus I memperoleh skor rata-rata 14,3 dengan 

kategori baik, pada siklus II skor rata-rata nilai karakter siswa meningkat menjadi 15,15 

dengan kategori sangat baik. Pada siklus III nilai karakter siswa meningkat menjadi 16 

dengan kategori sangat baik. 

4.2.1.7.1 Kerjasama 

Pada siklus I skor rata-rata indikator kerjasama adalah 2,45. Pada siklus II indikator 

kerjasama menunjukkan peningkatan, hal ini ditunjukkan dari perolehan skor rata-rata pada 

siklus I sebesar 2,45 menjadi 2,65. Skor rata-rata indikator kerjasama menunjukkan 

peningkatan menjadi 2,95. Dua deskriptor yang sering tampak yaitu berpartisipasi dalam 

kelompok dan menggabungkan  tenaga diri pribadi dengan teman. Deskriptor lain yang 

muncul dalam indikator ini adalah membagi pekerjaan dengan teman untuk suatu tujuan 

dan berpartisipasi dalam kelompok. 

 Kerjasama dalam pembelajaran yaitu menggabungkan tenaga diri pribadi dengan 

teman, membagi pekerjaan dengan teman, tidak bergantung kepada teman, dan 

berpartisipasi dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Fitri (2012: 106) indikator 

kerjasama meliputi menggabungkan tenaga diri pribadi dengan orang lain untuk bekerja 

demi mencapai suatu tujuan dan membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan. 
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4.2.1.7.2 Mandiri 

Pada siklus I skor rata-rata indikator mandiri 3,1. Pada siklus II indikator mandiri 

menunjukkan peningkatan, hal ini ditunjukkan dari perolehan skor rata-rata pada siklus I 

sebesar 3,1 menjadi 3,35. Skor rata-rata indikator mandiri menunjukkan peningkatan 

menjadi 3,4. Tiga deskriptor yang sering tampak yaitu kebebasan melakukan kebutuhan diri 

sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan secara 

mandiri. Deskriptor lain yang tampak pada indikator mandiri adalah mempertimbangkan 

pilihan. 

Mandiri dalam belajar yaitu bebas melakukan kebutuhan diri sendiri, 

mempertimbangkan pilihan, membuat keputusan sendiri, dan menyelesaikan tugas yang 

harus dikerjakan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Fitri (2012: 106) indikator 

mandiri meliputi kebebasan melakukan kebutuhan diri sendiri, mempertimbangkan pilihan, 

dan membuat keputusan sendiri. 

4.2.1.7.3 Disiplin 

Pada siklus I skor rata-rata indikator disiplin 2,85. Pada siklus II indikator disiplin 

menunjukkan peningkatan, hal ini ditunjukkan dari perolehan skor rata-rata pada siklus I 

sebesar 2,85 menjadi 3,05. Skor rata-rata indikator disiplin menunjukkan peningkatan 

menjadi 3,15. Tiga deskriptor yang sering tampak yaitu membiasakan diri mematuhi 

peraturan, melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg, dan mengikuti seluruh 
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kegiatan pembelajaran. Deskriptor lain yang tampak pada indikator disiplin adalah tidak 

melanggar kesepakatan. 

Yang menunjukkan karakter disiplin pada indikator ini yaitu membiasakan diri 

mematuhi peraturan, tidak melanggar kesepakatan, melakukan perbuatan yang baik secara 

ajeg, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut 

Fitri (2012: 106) indikator disiplin diri meliputi membiasakan diri mematuhi peraturan atau 

kesepakatan yang telah dibuat dan melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg. 

4.2.1.7.4 Peduli dan empati 

Pada siklus I skor rata-rata indikator peduli dan empati 2,9. Pada siklus II indikator 

peduli dan empati menunjukkan peningkatan, hal ini ditunjukkan dari perolehan skor rata-

rata pada siklus I sebesar 2,9 menjadi 3,0. Skor rata-rata indikator peduli dan empati 

menunjukkan peningkatan menjadi 3,15. Tiga deskriptor yang sering tampak pada indikator 

peduli dan empati adalah berupaya mengenali temannya, membantu teman yang sedang 

dalam keadaan susah, menanggapi perasaan, pikiran, dan pengalaman teman. Deskriptor 

lain yang muncul pada indikator peduli dan empati adalah mengenali rasa kemanusiaan 

sendiri terhadap teman. 

Yang menunjukkan karakter pedulu dan empati adalah berupaya mengenali 

temannya, membantu teman yang sedang dalam keadaan susah, menanggapi perasaan, 

pikiran, dan pengalaman teman, dan mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadap teman. 

Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Fitri (2012: 106) indikator peduli dan empati 
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meliputi menanggapi perasaan, pikiran dan pengalaman orang lain karena merasakan 

kepedulian terhadap sesama, berupaya mengenali pribadi orang lain dan ingin membantu 

orang lain yang sedang dalam keadaan susah,  dan mengenali rasa kemanusiaan sendiri 

terhadap orang lain. 

4.2.1.7.5 Tanggung jawab 

Pada siklus I skor rata-rata indikator tanggung jawab 3,0. Pada siklus II indikator 

tanggung jawab menunjukkan peningkatan, hal ini ditunjukkan dari perolehan skor rata-rata 

pada siklus I sebesar 3,0 menjadi 3,1. Skor rata-rata indikator tanggung jawab 

menunjukkan peningkatan sebesar menjadi 3,35. Tiga deskriptor yang sering muncul 

adalah dapat dipercaya dalam melakukan suatu tindakan, dapat diandalkan dalam 

melakukan suatu tindakan, dan dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan. 

Deskriptor lain yang muncul dalam indikator tanggung jawab adalah selalu melaksanakan 

tugas sesuai dengan aturan atau kesepakatan 

Yang menunjukkan karakter tanggung jawab yaitu dapat dipercaya atas suatu 

perbuatan atau tindakan, dapat diandalkan atas suatu perbuatan atau tindakan, dapat 

dipertanggungjawabkan semua perbuatan, dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan 

aturan atau kesepakatan. Menurut Fitri (2012: 106) indikator tanggung jawab meliputi 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan atas suatu perbuatan atau tindakan dan dapat 

dipertanggungjawabkan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan. 
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4.2.1.8 Pemaknaan Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III 

Peningkatan hasil observasi nilai psikomotor dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuana Ular 

Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.32 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus 

III 

No. Indikator Skor Rata-rata Siklus 

I 

Skor Rata-rata Siklus 

II 

Skor Rata-rata Siklus 

III  

1. Kesiapan 2,85 3,05 3,25 

2. Reaksi 3,15 3,2 3,55 

Jumlah Skor 6 6,25 6,8 

Kategori  Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

 Peningkatan hasil observasi nilai psikomotor siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat dilihat pada diagram 

berikut ini: 
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Diagram 4.32 Hasil Observasi Nilai Psikomotor Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 Berdasarkan diagram 4.32, diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika 

melalui Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular 

Tangga pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang, pada kedua nilai 

psikomotor menunjukkan peningkatan. Pada siklus I skor rata-rata 6,0 dengan kategori 

sangat baik, pada siklus II skor rata-rata meningkat menjadi 6,25 dengan kategori sangat 

baik. Pada siklus III memperoleh skor rata-rata 6,8 dengan kategori sangat baik. 

4.2.1.8.1 Kesiapan 

Pada indikator kesiapan menunjukkan peningkatan, pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 2,85, pada siklus II memperoleh skor rata-rata 3,05, dan pada siklus III skor rata-

rata indikator kesiapan mengalami peningkatan menjadi 3,25. Tiga deskriptor yang sering 

tampak yaitu berdoa, membuat pertanyaan untuk permainan ular tangga, dan 

mempersiapkan papan permainan, dadu, bidak, dan koin sebelum permainan ular tangga. 
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Deskriptor lain yang tampak pada indikator kesiapan adalah mempersipkan buku dan alat 

tulis sebelum memulai kegiatan pembelajaran. 

Kesiapan dalam kegiatan pembelajaran yaitu berdoa,mempersipkan buku dan alat 

tulis sebelum memulai kegiatan pembelajaran, membuat pertanyaan untuk permainan ular 

tangga, dan mempersiapkan papan permainan, dadu, bidak, dan koin sebelum permainan 

ular tangga. Hasil belajar psikomotor tersebut berdasarkan taksonomi bloom dalam Kosasih 

(2014: 17) yang menyebutkan bahwa kesiapan merupakan kemampuan untuk 

mengkondisikan diri baik mental, fisik, dan emosi, untuk melakukan suatu kegiatan 

pembelajaran. 

 

4.2.1.8.2 Reaksi 

Pada indikator reaksi menunjukkan peningkatan, pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 3,15, pada siklus II memperoleh skor rata-rata 3,2, dan pada siklus III memperoleh 

skor 3,55. Tiga deskriptor yang sering tampak yaitu mengerjakan permasalahan pada 

kegiatan konstruksi, mengerjakan soal yang didapat saat permainan Snowball Throwing, 

dan mengerjakan permasalahan yang ada dipermainan ular tangga. Deskriptor lain yang 

tampak pada indikator reaksi adalah membacakan hasil diskusi kelompok didepan kelas. 

Reaksi dalam kegiatan pembelajaran yaitu mengerjakan permasalahan pada 

kegiatan konstruksi, mengerjakan soal yang didapat saat permainan Snowball Throwing, 

mengerjakan permasalahan yang ada dipermainan ular tangga, dan membacakan hasil 
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diskusi kelompok didepan kelas. Hasil belajar psikomotor tersebut berdasarkan taksonomi 

bloom dalam Kosasih (2014: 17) yang menyebutkan bahwa reaksi yang diarahkan (guided 

respond) berupa kemampuan untuk melakukan suatu keterampilan yang kompleks dengan 

bimbingan guru. Dalam kegiatan konstruksi, mengerjakan soal Snowball Throwing, 

mengerjakan permasalahan yang ada dalam permainan ular tangga, dan membaca hasil 

diskusi seorang siswa memerlukan bimbingan guru agar siswa memiliki kemampuan untuk 

melakukan suatu keterampilan yang kompleks guna menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama tiga siklus 

pada pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada kelas V SDN Bojong Salaman 02 

Semarang dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Adapun implikasi hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada kelas V SDN Bojong Salaman 02 

Semarang, melibatkan partisipasi aktif. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

memberikan suatu masalah kepada siswa untuk diselesaikan. Pembelajaran bersifat 
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kontekstual, dimana siswa mengkonstruk pemahaman mereka, melakukan 

penemuan terhadap masalah yang diselesaikan, mengembangkan rasa ingin tahu 

melalui bertanya, menciptakan masyarakat belajar, melakukan pemodelan, 

melakukan refleksi, dan melakukan penilaian secara obyektif. Guru dituntut untuk 

berperan aktif dan kreatif serta sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator dalam 

pembelajaran. 

2) Pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada kelas V SDN Bojong Salaman 02 

Semarang menuntut guru agar mampu mengembangkan pembelajaran dengan 

multimodel, multimetode, multimedia, dan multisumber. Melalui permainan 

Snowball Throwing yang diterapkan guru menumbuhkan semangat dan 

menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran. Sehingga siswa menjadi tertarik 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Melalui ular tangga yang dibuat oleh guru 

selain mengembangkan daya kreativitas juga dapat membantu siswa dalam 

menimbulkan persepsi yang sama tentang materi yang diajarkan. Ular tangga 

merupakan sebuah media yang menarik karena ular tangga adalah salah satu bentuk 

permainan yang merakyat dan digemari dari usia anak-anak, remaja, bahkan 

dewasa. 

3) Pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning variasi 

Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga pada kelas V SDN Bojong Salaman 02 
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Semarang menunjukkan adanya peningkatan iklim pembelajaran yang semakin 

kondusif dengan pengaturan tempat duduk yang sesuai dengan kegiatan yang 

sedang berlangsung, ruang kelas yang bersih, alat peraga yang menarik, dan 

terjalinnya keakraban antara guru dan siswa 

4) Bila sebelumnya dalam pembelajaran tentang operasi hitung campuran bilangan 

bulat, perpangkatan, akar kuadrat, serta FPB dan KPK guru belum menggunakan 

media yang menarik dan belum mengaitkan materi dengan masalah sehari-hari di 

sekitar siswa, dengan diterapkannya pembelajaran matematika melalui Contextual 

Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga siswa 

menjadi lebih aktif dan guru menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran sehingga 

hasil belajar kognitif menjadi meningkat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Setelah dilakukan penelitian dalam pembelajaran matematika tentang operasi hitung 

campuran bilangan bulat, perpangkatan dan akar kuadrat, serta FPB dan KPK. Dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning 

variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Peningkatan kualitas 

pembelajaran tersebut ditandai dengan adanya peningkatan pada keterampilan guru, 

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

belajar siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang. 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching 

and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat. Pada 

siklus I menunjukkan jumlah skor rata-rata seluruh indikator pada siklus I adalah 

19,5 dengan kategori baik (B). Pada siklus II menunjukkan jumlah skor rata-rata 

seluruh indikator pada siklus II adalah 21,5 dengan kategori baik (B). Pada siklus III 

jumlah skor rata-rata seluruh indikator keterampilan guru dalam pembelajaran 

meningkat menjadi 28,5 dengan kategori sangat baik (A). 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga siklus I jumlah skor 



293 

 

 
 

rata-rata seluruh indikator yaitu 17,55 dengan kategori baik (B). Pada siklus II 

jumlah skor rata-rata selurug indikator adalah 17,9 dengan kategori baik (B). Pada 

siklus III jumlah skor rata-rata seluruh indikator yaitu 19  dengan kategori baik (B) 

3) Kualitas iklim pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and Learning 

variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat. Pada siklus I 

menunjukkan jumlah skor rata-rata seluruh indikator pada siklus I adalah 5 dengan 

kategori baik (B). Pada siklus II menunjukkan jumlah skor rata-rata seluruh 

indikator pada siklus II adalah 6 dengan kategori baik (B). Pada siklus III jumlah 

skor rata-rata seluruh indikator iklim pembelajaran meningkat menjadi 8 dengan 

kategori sangat baik (SB). 

4) Kualitas materi pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat. Pada 

siklus I menunjukkan jumlah skor rata-rata seluruh indikator pada siklus I adalah 5 

dengan kategori baik (B). Pada siklus II menunjukkan jumlah skor rata-rata seluruh 

indikator pada siklus II adalah 6,5 dengan kategori baik (B). Pada siklus III jumlah 

skor rata-rata seluruh indikator materi pembelajaran meningkat menjadi 8 dengan 

kategori sangat baik (SB). 

5) Kualitas media pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching and 

Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga meningkat. Pada 

siklus I menunjukkan jumlah skor rata-rata seluruh indikator pada siklus I adalah 
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5,5 dengan kategori baik (B). Pada siklus II menunjukkan jumlah skor rata-rata 

seluruh indikator pada siklus II adalah 7 dengan kategori baik (B). Pada siklus III 

jumlah skor rata-rata seluruh indikator media pembelajaran meningkat menjadi 8 

dengan kategori sangat baik (SB). 

6) Hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalui Contextual Teaching 

and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga, ketuntasan 

belajar klasikal pada siklus I sebanyak 70,9%. Pada siklus II dan III mengalami 

peningkatan menjadi 93,5% dan telah mencapai ketuntasan belajar klasikal yang 

telah ditetapkan yaitu 80%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika melalui 

Contextual Teaching and Learning variasi Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

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

pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar berupa peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan ini, maka saran yang diberikan 

peneliti adalah: 

1) CTL variasi Snowball Throwing telah terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika sehingga disarankan diterapkan dalam pembelajaran 

matematika di SD 
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2) Sebaiknya guru lebih meningkatkan kemampuan untuk mengkonstruk pemahaman 

siswa dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3) Guru sebaiknya lebih membiasakan siswa dalam melakukan pembelajaran berbasis 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari disekitar siswa. 

4) Agar siswa tidak merasa bosan dalam kegiatan belajar, guru sebaiknya melakukan 

terobosan baru dalam menggunakan metode pembelajaran yang berbentuk 

permainan. Selain meningkatkan aktivitas siswa, juga dapat menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan 

5) Guru hendaknya mengembangkan media ular tangga yang berbentuk lain, misalnya 

berbentuk kapal dan berbentuk layang-layang. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui CTL Variasi Snowball Throwing 

Berbantuan Ular Tangga pada Siswa Kelas V SDN Bojong Salaman 02 

No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

Matematika melalui 

model CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan Ular 

Tangga 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru membantu siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3. Guru membimbing siswa 

dalam kegiatan inkuiri 

4. Guru menyampaikan materi 

yang diberikan untuk di 

Snowball Throwing 

5. Guru melakukan kegiatan 

tanya jawab 

6. Guru membimbing siswa 

dalam melaksanakan diskusi 

kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

7. Guru membimbing siswa 

dalam bermain ular tangga 

yang divariasi dengan 

snowball throwing 

1. Guru 

2. Catatan 

Lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto  
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8. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran 

2. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

Matematika melalui 

melalui model CTL 

variasi Snowball 

Throwing 

berbantuan Ular 

Tangga 

1. Mempersiapkan diri untuk 

memerima pelajaran 

2. Siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3. Siswa melaksanakan 

kegiatan inkuiri 

4. Siswa menulis materi yang 

disampaikan oleh guru 

5. Siswa bertanya pada guru 

tentang materi yang 

dijelaskan 

6. Siswa berdiskusi dan 

membuat pertanyaan 

7. Siswa bermain ular tangga 

yang divariasi dengan 

snowball throwing 

8. Siswa melakukan refleksi 

kegiatan pembelajaran dan 

mengerjakan evaluasi 

1. Siswa 

2. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 

3. Iklim Pembelajaran 

dalam pembelajaran 

Matematika melalui 

model CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan Ular 

1. Penciptaan suasana belajar 

yang kondusif berkaitan 

dengan barang dan orang 

2. Pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

 

1. Guru 

2. Siswa 

3. Catatan 

lapangan 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Foto 
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Tangga 

4. Materi Pembelajaran 

dalam pembelajaran 

Matematika melalui 

model CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan Ular 

Tangga 

1. Kesesuaian materi dengan 

kompetensi yang harus 

dikuasai siswa 

2. Penyampaian Materi 

 

1. Guru 1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

5. Kualitas Media 

Pembelajaran dalam 

pembelajaran 

Matematika melalui 

model CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan Ular 

Tangga 

1. Pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai 

2. Mampu memfasilitasi 

proses interaksi antara 

siswa dengan guru, siswa 

dengan siswa 

 

1. Guru 1. Lembar 

observasi 

2. Foto 

6.  Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

Matematika melalui 

model CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan Ular 

Tangga 

 

 

 

 

 80% dari seluruh siswa kelas 

V SDN Bojong Salaman 02 

mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 60 dalam 

pembelajaran Matematika 

dengan model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

Ular Tangga 

Indikator Kognitif  

Siklus I  

Pertemuan I 

1. Siswa 

 

1. Tes 

Evaluasi 
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1.3.1 Menentukan hasil 

operasi hitung campuran 

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

bulat dari permasalahan 

yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

(C3) 

1.3.2 Memeriksa hasil 

penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

bulat dalam kehidupan 

sehari-hari. (C5) 

1.3.3 Menentukan hasil 

perkalian dan 

pembagian bilangan 

bulat dari permasalahan 

yang berkaitan  dalam 

kehidupan sehari-hari 

(C3) 

1.3.4 Memeriksa hasil 

penyelesaian yang 

berkaitan dengan 

operasi hitung campuran  

bulat perkalian dan 
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pembagian dalam 

kehidupan sehari-hari. 

(C5) 

 Pertemuan II  

1.3.5 Menentukan hasil 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat dari 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

(C3) 

1.3.6 Memeriksa hasil 

penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

(C5) 

1.3.7 Membuat kalimat 

matematika  tentang 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

operasi hitung campuran 

bilangan bulat. (C6) 

Siklus II  

Pertemuan I  
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1.4.1 Menentukan hasil 

perpangkatan yang 

berkaitan dengan 

masalah sehari-hari (C3) 

1.4.2 Memeriksa hasil 

penyelesaian masalah 

perhitungan 

perpangkatan dalam 

kehidupan sehari-hari 

(C5) 

Pertemuan II 

1.4.3 Menentukan hasil akar 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

masalah sehari-hari 

1.4.4 Memeriksa hasil 

penyelesaian masalah 

perhitungan akar 

sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari 

Siklus III 

Pertemuan I 

1.5.1 Menentukan hasil 

operasi hitung KPK 

(C3) 

1.5.2 Memeriksa hasil 

penyelesaian yang 
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melibatkan operasi 

hitung KPK (C5) 

Pertemuan II 

1.5.3 Menentukan hasil 

operasi hitung FPB (C3) 

1.5.4 Memeriksa hasil 

penyelesaian yang 

melibatkan operasi 

hitung FPB (C5) 

Indikator Afektif : 

Siswa dapat mengembangkan 

sikap : 

- Kerjasama 

- Disiplin  

- Mandiri 

- Peduli dan empati 

- Tanggungjawab 
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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI CTL VARIASI 

SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR TANGGA PADA SISWA KELAS V SDN BOJONG  

SALAMAN 02 

Perilaku 

Pembelajaran Guru 

(Depdiknas, 2004) 

Keterampilan 

Guru 

Sintak model CTL variasi 

Snowball Throwing 

berbantuan ular tangga 

Indikator keterampilan guru 

melalui penerapan model CTL 

variasi Snowball Throwing 

berbantuan ular tangga 

Deskriptor 

1) Membangun 

persepsi dan 

sikap positif 

siswa 

2) Menguasai 

disiplin ilmu 

3) Memahami 

keunikan setiap 

siswa 

4) Menguasai 

1) Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

2) Keterampilan 

mengajar 

perseorangan 

3) Keterampilan 

menjelaskan 

4) Keterampilan 

bertanya 

 1) Guru membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

a) Menyiapkan mental siswa untuk 

memasuki kegiatan inti pelajaran 

b) Membangkitkan motivasi dan perhatian 

siswa dalam mengikuti pelajaran 

c) Menghubungkanpengalaman yang 

sudah diketahui siswa dengan yang 

akan dipelajari 

d) Memberikan gambaran tentang 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran 
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pengelolaan 

pembelajaran 

yang mendidik 

berorientasi pada 

siswa 

5) Keerampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

6) Keterampilan 

memberi 

penguatan 

7) Keterampilan 

mengunakan 

variasi 

8) Keterampilan 

mengelola 

kelas 

9) Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

1) Guru membantu siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

2) Guru membimbing siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

(Keterampilan mengajar 

perseorangan) 

a) Mengadakan pendekatan secara 

perseorangan 

b) Mengorganisasi kegiatan pembelajaran 

c) Membimbing dan memudahkan belajar 

d) Memberikan kesempatan siswa bertatap 

muka 

2) Guru membimbing 

siswa dalam kegiatan 

inkuiri 

3) Guru membimbing siswa 

dalam kegiatan inkuiri 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

a) Meningkatkan urunan pendapat siswa 

dalam kegiatan inkuiri 

b) Membimbing siswa dalam menjawab 

pertanyan yang muncul selama proses 

pembelajaran  

c) Meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

memecahkan berbagai masalah melalui 

cara berpikir yang lebih sistematis 

d) Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menunjukkan pemahamannya 

pada materi 

3) Guru menyampaikan 

materi yang diberikan 

untuk di Snowball 

4. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran yang 

diberikan untuk di 

Snowball Throwing 

a) Menggunakan bahasa baku 

b) Memberikan contoh dan ilustrasi dalam 

menyampaikan materi 
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Throwing (Keterampilan 

menjelaskan) 

c) Memberikan penekanan pada materi 

penting 

d) Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menunjukkan tingkat 

pemahamannya pada materi yang telah 

dijelaskan 

4) Guru melakukan 

kegiatan tanya jawab 

5) Guru melakukan kegiatan 

tanya jawab 

(Keterampilan bertanya) 

a) Pemberian pertanyaan singkat dan jelas 

b) Pemusatan pertanyaan kearah jawaban 

yang diminta 

c) Pemberian waktu berfikir 

d) Pemberian tuntuan tingkat berfikir 

5) Melaksanakan diskusi 

kelompok tentang 

masalah yang akan 

disnowball throwingkan 

dan membuat 

pertanyaan 

6) Guru membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan 

disnowball throwingkan 

dan membuat pertanyaan 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a) Memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi 

b) Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman 

c) Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi 

d) Menganalisis pandangan siswa 

6) Mengadakan variasi 7) Guru membimbing siswa a) Relevan dengan tujuan pembelajaran 
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dengan melakukan 

permainan Snowball 

Throwing yang 

dipadukan dengan ular 

tangga 

dalam bermain ular tangga 

yang divariasi dengan 

snowball throwing 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

yang diharapkan 

b) Tidak akan merusak perhatian siswa 

c) Tidak mengganggu kegiatan 

pembelajaran 

d) Dicantumkan dalam rencana 

pelaksanaaan pembelajaran 

7) Guru menutup kegiatan 

pembelajaran 

 

8) Guru menutup kegiatan 

pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya) 

a) Pertanyaan secara singkat dan jelas 

b) Memantapkan pemahaman siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah berlangsung 

c) Memberikan soal evaluasi 

d) Memberikan PR sebagai tindak lanjut 

dari materi 
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PEDOMAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI CTL VARIASI 

SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR TANGGAPADA SISWA KELAS V SDN BOJONG SALAMAN 02 

 

Perilaku siswa 

(Depdiknas,2004) 

Aktivitas Siswa 

(Paul D. Dierich (dalam 

Hamalik,2008: 172-173)) 

Langkah-langkah 

pembelajaran 

matematika melalui 

model CTL variasi  

Snowball Throwing 

berbantuan Ular 

Tangga 

Indikator aktivitas siswa melalui 

penerapan model CTL variasi 

Snowball Throwing berbantuan 

ular tangga 

Deskriptor 

1) Memiliki persepsi 

dan sikap positif 

terhadap belajar  

2) Mau dan mampu 

mendapatkan dan 

1) Kegiatan-kegiatan visual, 

meliputi membaca, melihat 

gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan 

 1) Mempersiapkan diri untuk 

memerima pelajaran 

(Kegiatan emosional, 

kegiatan 

mendengarkan,kegiatan 

a) Mempersiapkan perlengkapan belajar 

b) Mendengarkan motivasi dari guru 

c) Merenungkan pengalaman yang 

dimiliki dengan pelajaran yang akan 

dipelajari 
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mengintegrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

membangun 

sikapnya  

3) Mau dan mampu 

memperluas serta 

memperdalam 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

memantapkan 

sikapnya  

4) Mau dan mampu 

menerapkan 

pengetahuan, 

mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

2) Kegiatan-kegiatan lisan 

(oral), meliputi 

mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

3) Kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, meliputi 

mendengarkan penyajian 

visual, dan kegiatan mental) d) Memperhatikan guru saat memberikan 

gambaran kegiatan pembelajaran 

1) Guru membantu 

siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

sendiri 

2) Siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

(kegiatan mental, kegiatan 

menulis, kegiatan emosional) 

a) Tidak mudah menyerah 

b) Menghubungkan pemahaman awal 

dengan kehidupan nyata 

c) Membuat konstruksi mengenai materi 

yang dipelajari 

d) Menuliskan hasil konstruksi 

2) Guru 

membimbing 

siswa dalam 

kegiatan inkuiri 

3) Siswa melaksanakan 

kegiatan inkuiri (kegiatan 

mental, kegiatan 

menulis,kegiatan visual) 

a) Memperhatikan arahan guru 

b) Menganalisis permasalahan yang 

ditemukan 

c) Mencari solusi dari permasalahan yang 

ditemukan 
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keterampilan, dan 

sikapnya secara 

bermakna  

5) Mau dan mampu 

membangun 

kebiasaan 

berpikir, bersikap, 

dan bekerja 

produktif 

6) Mampu 

menguasai materi 

ajar mata 

pelajaran dalam 

bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan 

suatu permainan, 

mendengarkan radio. 

4) Kegiatan-kegiatan 

menulis, meliputi menulis 

cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, 

bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan 

mengisi angket. 

d) Mencatat hasil temuan 

3) Guru 

menyampaikan 

materi yang 

diberikan untuk di 

Snowball 

Throwing 

4) Siswa menulis materi yang 

disampaikan oleh guru 

(kegiatan menulis, kegiatan 

emosional, kegiatan visual) 

a) Tenang saat guru menjelaskan materi 

b) Mencatat  materi yang disampaikan 

guru 

c) Membaca tulisan guru dipapan tulis 

d) Menuliskan hal-hal penting yang ada 

pada pembelajaran 

4) Guru melakukan 

kegiatan tanya 

jawab 

5) Siswa bertanya pada guru 

tentang materi yang 

dijelaskan (Kegiatan lisan, 

kegiatan mental, dan 

kegiatan menulis) 

a) Menanyakan hal yang kurang jelas  

b) Mencatat penjelasan guru dari materi 

yang ditanyakan 

c) Menulis pertanyaan dari guru 

d) Fokus pada materi yang disampaikan 

guru 
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kurikulum 

sekolah/satuan 

pendidikan sesuai 

dengan bidang 

studinya 

5) Kegiatan-kegiatan 

menggambar, meliputi 

menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram 

peta, dan pola. 

6) Kegiatan-kegiatan metrik, 

meliputi melakukan 

percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, 

menyelenggarakan 

permainan, menari, dan 

berkebun. 

7) Kegiatan-kegiatan mental, 

5) Melaksanakan 

diskusi kelompok 

tentang masalah 

yang akan 

disnowball 

throwingkan dan 

membuat 

pertanyaan 

6) Siswa berdiskusi dan 

membuat pertanyaan 

(kegiatan mental,kegiatan 

menulis, kegiatan visual, 

kegiatan lisan) 

a) Menuliskan soal dalam selembar kertas 

b) Berdiskusi dengan teman kelompoknya 

c) Memecahkan permasalahan yang 

diberikan 

d) Menuliskan laporan diskusi kelompok 
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meliputi merenungkan, 

mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis 

faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan 

emosional meliputi minat, 

membedakan berani, 

tenang, dan lain-lain. 

Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat 

dalam semua jenis 

kegiatan dan overlap satu 

sama lain. 
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6) Mengadakan 

variasi dengan 

melakukan 

permainan 

Snowball 

Throwing yang 

dipadukan dengan 

ular tangga 

7) Siswa bermain ular tangga 

yang divariasi dengan 

snowball throwing (Kegiatan 

menulis, kegiatan mental, 

kegiatan emosional) 

a) Bersemangat 

b) Sportif 

c) Memahami permasalahan dalam 

permainan ular tangga 

d) Menuliskan jawaban dari permasalahan 

dalam permainan ular tangga 

7) Guru menutup 8) Siswa melakukan refleksi a) Menanyakan materi yang belum jelas 
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kegiatan 

pembelajaran  

kegiatan pembelajaran dan 

mengerjakan evaluasi 

(kegiatan lisan, kegiatan 

mendengarkan, kegiatan 

menulis) 

b) Mencatat hal penting dari penjelasan 

guru 

c) Memeriksa hasil pekerjaannya 

d) Mengumpulkan hasil pekerjaan tepat 

waktu 
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PEDOMAN INDIKATOR IKLIM PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI CTL VARIASI 

SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR TANGGA PADA SISWA KELAS V SDN BOJONG SALAMAN 02 

 

Iklim Pembelajaran 

(Depdiknas: 2004) 

Langkah-langkah pembelajaran matematika melalui model CTL 

variasi  Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

Indikator iklim 

pembelajaran melalui 

penerapan model CTL 

variasi Snowball 

Throwing berbantuan 

ular tangga 

Deskriptor 

1) Suasana kelas 

yang kondusif  

2) Perwujudan nilai 

dan semangat 

keteladanan, 

prakarsa, dan 

kreatifitas 

pendidik  

 

1) Guru membantu siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri 

2) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

3) Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di 

Snowball Throwing 

4) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

5) Melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

6) Mengadakan variasi dengan melakukan permainan Snowball 

1) Penciptaan suasana 

belajar yang 

kondusif berkaitan 

dengan barang dan 

orang 

 

a. Pengaturan tempat duduk 

sesuai dengan kegiatan yang 

sedang berlangsung 

b. Ruangan kelas yang bersih dan 

terang 

c. Alat peraga yang menarik 
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Iklim Pembelajaran 

(Depdiknas: 2004) 

Langkah-langkah pembelajaran matematika melalui model CTL 

variasi  Snowball Throwing berbantuan Ular Tangga 

Indikator iklim 

pembelajaran melalui 

penerapan model CTL 

variasi Snowball 

Throwing berbantuan 

ular tangga 

Deskriptor 

Throwing yang dipadukan dengan ular tangga 

7) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

d. Terjalinnya keakraban antara 

guru dengan siswa 

2) Pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

a. Guru menunjukkan sikap 

tanggap kepada siswa 

b. Guru membagi perhatian secara 

visual serta verbal 

c. Pemusatan perhatian kelompok 

dengan cara menyiapkan siswa 

dalam pembelajaran. 

d. Memberi petunjuk yang jelas, 

teguran, dan penguatan ketika 

diperlukan untuk memelihara 

iklim pembelajaran. 
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PEDOMAN INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI CTL 

VARIASI SNOWBALL THWORING BERBANTUAN ULAR TANGGA 

Kualitas Materi 

Pembelajaran 

(Depdiknas: 2004) 

 Model CTL Variasi Snowball Throwing 

Berbantuan Media Ular tangga 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Ular tangga 

Deskriptor 

 

1) Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang harus 

dikuasai siswa  

2) Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman 

materi dengan waktu yang 

tersedia  

3) Materi pembelajaran 

sistematis dan kontekstual  

4) Dapat mengakomodasikan 

partisipasi aktif siswa 

dalam belajar semaksimal 

mungkin  

5) Dapat menarik manfaat 

1) Guru membantu siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

2) Guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

3) Guru menyampaikan materi yang diberikan 

untuk di Snowball Throwing 

4) Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

5) Melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan dan 

membuat pertanyaan 

6) Mengadakan variasi dengan melakukan 

permainan Snowball Throwing yang dipadukan 

dengan ular tangga 

7) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

1) Kesesuaian materi 

dengan kompetensi 

yang harus dikuasai 

siswa 

a. Merupakan isi/konten dari 

kurikulum 

b. Sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai 

c. Menarik minat dan dapat 

memotivasi siswa untuk 

mempelajari lebih lanjut 

d. Membatasi ruang lingkup materi 

yang akan diajarkan 

2) Penyampaian Materi a. Keseimbangan antara keluasan dan 

kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia 

b. Materi bersifat kontekstual 

c. Menarik perhatian 

d. Melibatkan partisipasi aktif siswa 
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yang optimal dari 

perkembangan dan 

kemajuan bidang ilmu, 

teknologi, dan seni  

6) Materi pembelajaran 

memenuhi kriteria 

filosofis, professional, 

psiko-pedagogis, dan 

praktis 

dalam belajar 
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PEDOMAN INDIKATOR MEDIA PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

CTLVARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR TANGGAPADA SISWA KELAS V SDN BOJONG 

SALAMAN02 

Kualitas Media Pembelajaran 

(Depdiknas: 2004) 

Model CTL Variasi Snowball Throwing 

Berbantuan Media Ular Tangga 

Indikator Model CTL 

Variasi Snowball 

Throwing Berbantuan 

Media Ular Tangga 

Deskriptor 

1. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang 

bermakna  

2. Mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa dengan 

guru, siswa dengan siswa, 

serta siswa dengan ahli 

bidang ilmu yang relevan  

3. Media pembelajaran dapat 

memperkaya pengalaman 

belajar siswa  

4. Melalui media pembelajaran, 

mampu mengubah suasana 

1. Guru membantu siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

2. Guru membimbing siswa dalam kegiatan 

inkuiri 

3. Guru menyampaikan materi yang diberikan 

untuk di Snowball Throwing 

4. Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

5. Melaksanakan diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan disnowball throwingkan 

dan membuat pertanyaan 

6. Mengadakan variasi dengan melakukan 

permainan Snowball Throwing yang dipadukan 

dengan ular tangga 

1. Pemilihan media 

pembelajaran yang 

sesuai 

a. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Media dapat membantu 

pemahaman siswa 

c. Mudah didapatkan 

d. Sesuai dengan taraf berfikir 

siswa 

2. Memperlancar 

proses belajar siswa 

a. Menimbulkan gairah belajar 

b. Memperjelas pesan agar tidak 

terlalu verbal 

c. Memberi rangsangan yang 

sama, mempersamakan 

pengalaman dan 
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belajar dari siswa pasif dan 

guru sebagai sumber ilmu 

satu – satunya, menjadi siswa 

aktif berdiskusi dan mencari 

informasi melalui berbagai 

sumber belajar yang ada 

7. Guru menutup kegiatan pembelajaran menimbulkan persepsi yang 

sama 

d. Membantu anak belajar 

mandiri sesuai dengan bakat 

dan kemampuan visual 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA MELALUI CTL VARIASI SNOWBALL THROWING 

BERBANTUAN ULAR TANGGA PADA SISWA KELAS V SDN BOJONG 

SALAMAN 02 

Siklus . . . . . . Pertemuan . . . . . . . 

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

Nama SD : SD Negeri Bojong Salaman 02 

Kelas/Semester : V/2 (dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Petunjuk: 

Berilah tanda check () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

1. Jika deskriptor tidak ada dan 1 yang nampak, maka berilah tanda check pada skala 

penilaian 1. 

2. Jika ada 2 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

2. 

3. Jika ada 3 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

3. 
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4. Jika ada 4 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 4 

(Sukmadinata, 2009: 233). 

No Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skala 

Penilaian Skor 

1 2 3 4 

1. Guru membuka 

pelajaran 

(Keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

a. Menyiapkan mental siswa 

untuk memasuki kegiatan inti 

pelajaran 

b. Membangkitkan motivasi dan 

perhatian siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

c. Menghubungkanpengalaman 

yang sudah diketahui siswa 

dengan yang akan dipelajari 

d. Memberikan gambaran 

tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran 

      

2. Guru 

membimbing 

siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

(Keterampilan 

mengajar 

perseorangan) 

a. Mengadakan pendekatan 

secara perseorangan 

b. Mengorganisasi kegiatan 

pembelajaran 

c. Membimbing dan 

memudahkan belajar 

d. Memberikan kesempatan siswa 

bertatap muka 

      

3. Guru 

membimbing 

siswa dalam 

kegiatan inkuiri 

(Keterampilan 

menjelaskan, 

mengelola kelas) 

a. Meningkatkan urunan 

pendapat siswa dalam kegiatan 

inkuiri 

b. Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyan yang 

muncul selama proses 

pembelajaran 

c. Meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam memecahkan 

berbagai masalah melalui cara 

berpikir yang lebih sistematis 

d. Memberikan kesempatan pada 
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siswa untuk menunjukkan 

pemahamannya pada materi 

4. Guru 

menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

a. Menggunakan bahasa baku 

b. Memberikan contoh dan 

ilustrasi dalam menyampaikan 

materi 

c. Memberikan penekanan pada 

materi penting 

d. Memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menunjukkan 

tingkat pemahamannya pada 

materi yang telah dijelaskan 

      

5. Guru melakukan 

kegiatan tanya 

jawab 

(Keterampilan 

bertanya) 

a. Pemberian pertanyaan singkat 

dan jelas 

b. Pemusatan pertanyaan kearah 

jawaban yang diminta 

c. Pemberian waktu berfikir 

d. Pemberian tuntutan tingkat 

berfikir 

      

6. Guru 

membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan 

diskusi kelompok 

tentang masalah 

yang akan 

disnowball 

throwingkan dan 

membuat 

pertanyaan 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

a. Memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topic diskusi 

b. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan 

kesalahpahaman 

c. Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi 

d. Menganalisis pandangan siswa 

      

7. Guru 

membimbing 

siswa dalam 

bermain ular 

tangga yang 

divariasi dengan 

a. Relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan 

b. Tidak akan merusak perhatian 

siswa 

c. Tidak mengganggu kegiatan 

pembelajaran 
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snowball throwing 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

d. Dicantumkan dalam rencana 

pelaksanaaan pembelajaran 

8. Guru menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

a. Pertanyaan secara singkat dan 

jelas 

b. Memantapkan pemahaman 

siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah 

berlangsung 

c. Memberikan soal evaluasi 

d. Memberikan PR sebagai 

tindak lanjut dari materi 

      

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

Keterangan :     Kriteria Keterampilan Guru 

Rentang Skor Kategori 

    skor  32 Sangat Baik (SB) 

    skor  24 Baik (B) 

8  skor  16 Cukup (C) 

0    skor  8 Kurang (K) 

Semarang,…….......2015 

Observer 

 

 

       ....................................... 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA MELALUI CTL VARIASI SNOWBALL THROWING 

BERBANTUAN ULAR TANGGA PADA SISWA KELAS V SDN BOJONG 

SALAMAN 02 

Siklus . . . . . . Pertemuan . . . . . . . 

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

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 

Kelas/Semester : V/2 (dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Petunjuk: 

Berilah tanda check () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

1. Jika deskriptor tidak ada dan 1 yang nampak, maka berilah tanda check pada skala 

penilaian 1. 

2. Jika ada 2 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

2. 

3. Jika ada 3 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

3. 
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4. Jika ada 4 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 4 

(Sukmadinata, 2009: 233). 

No Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skala Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri untuk 

memerima 

pelajaran 

(Kegiatan 

emosional, 

kegiatan 

mendengarkan, 

kegiatan mental) 

a. Mempersiapkan 

perlengkapan belajar 

b. Mendengarkan 

motivasi dari guru 

Berdoa 

c. Merenungkan 

pengalaman yang 

dimiliki dengan 

pelajaran yang akan 

dipelajari 

d. Memperhatikan guru 

saat memberikan 

gambaran kegiatan 

pembelajaran 

      

2. Siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

sendiri (kegiatan 

lisan, kegiatan 

mental, kegiatan 

menulis, kegiatan 

emosional) 

a. Tidak mudah 

menyerah 

b. Menghubungkan 

pemahaman awal 

dengan kehidupan 

nyata 

c. Membuat konstruksi 

mengenai materi 

yang dipelajari 

d. Menuliskan hasil 

konstruksi 

      

3. Siswa 

melaksanakan 

kegiatan inkuiri 

(kegiatan mental, 

kegiatan 

menulis,kegiatan 

visual) 

a. Memperhatikan 

arahan guru 

b. Menganalisis 

permasalahan yang 

ditemukan 

c. Mencari solusi dari 

permasalahan yang 

ditemukan 

d. Mencatat hasil 
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temuan 

4. Siswa menulis 

materi yang 

disampaikan oleh 

guru (kegiatan 

menulis, kegiatan 

emosional, 

kegiatan visual) 

a. Tenang saat guru 

menjelaskan materi 

b. Mencatat  materi 

yang disampaikan 

guru 

c. Membaca tulisan 

guru dipapan tulis 

d. Menuliskan hal-hal 

penting yang ada 

pada pembelajaran 

      

5. Siswa bertanya 

pada guru tentang 

materi yang 

dijelaskan 

(Kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

dan kegiatan 

menulis) 

a. Menanyakan hal 

yang kurang jelas 

b. Mencatat penjelasan 

guru dari materi 

yang ditanyakan 

c. Menulis pertanyaan 

dari guru 

d. Fokus pada materi 

yang disampaikan 

guru 

      

6. Siswa berdiskusi 

dan membuat 

pertanyaan 

(kegiatan 

mental,kegiatan 

menulis, kegiatan 

visual, kegiatan 

lisan) 

a. Menuliskan soal 

dalam selembar 

kertas 

b. Berdiskusi dengan 

teman kelompoknya 

c. Memecahkan 

permasalahan yang 

diberikan 

d. Menuliskan laporan 

diskusi kelompok 

      

7. Siswa bermain ular 

tangga yang 

divariasi dengan 

snowball throwing 

(Kegiatan menulis, 

kegiatan mental, 

kegiatan 

emosional) 

a. Bersemangat 

b. Sportif 

c. Memahami 

permasalahan dalam 

permainan ular 

tangga 

d. Menuliskan jawaban 

dari permasalahan 

dalam permainan 
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ular tangga 

10. Siswa melakukan 

refleksi kegiatan 

pembelajaran dan 

mengerjakan 

evaluasi (kegiatan 

lisan, kegiatan 

mendengarkan, 

kegiatan menulis) 

a. Menanyakan materi 

yang belum jelas 

b. Mencatat hal penting 

dari penjelasan guru 

c. Memeriksa hasil 

pekerjaannya 

d. Mengumpulkan hasil 

pekerjaan tepat waktu 

      

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

Keterangan :     Kriteria Aktivitas Siswa 

Rentang Skor Kategori 

    skor  32 Sangat Baik (SB) 

    skor  24 Baik (B) 

  skor   16 Cukup (C) 

0    skor  8 Kurang (K) 

Semarang,…….......2015 

Observer 

 

 

       ....................................... 
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LEMBAR OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

CTL VARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR TANGGA PADA 

SISWA KELAS V SDN BOJONG SALAMAN 02 

Siklus . . . . . . Pertemuan . . . . . . . 

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

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 

Kelas/Semester : V/2 (dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Petunjuk: 

Berilah tanda check () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

1. Jika deskriptor tidak ada dan 1 yang nampak, maka berilah tanda check pada skala 

penilaian 1. 

2. Jika ada 2 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

2. 

3. Jika ada 3 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

3. 

4. Jika ada 4 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 4 

(Sukmadinata, 2009: 233). 
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No Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skala Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Penciptaan 

suasana belajar 

yang kondusif 

berkaitan 

dengan barang 

dan orang 

 

a. Pengaturan 

tempat duduk 

sesuai dengan 

kegiatan yang 

sedang 

berlangsung 

b. Ruangan kelas 

yang bersih dan 

terang 

c. Alat peraga yang 

menarik 

d. Terjalinnya 

keakraban antara 

guru dengan 

siswa 

      

2. Pemeliharaan 

iklim 

pembelajaran 

a. Guru 

menunjukkan 

sikap tanggap 

kepada siswa 

b. Guru membagi 

perhatian secara 

visual serta verbal 

c. Pemusatan 

perhatian 

kelompok dengan 

      



334 

 

334 
 

cara menyiapkan 

siswa dalam 

pembelajaran 

d. Memberi 

petunjuk yang 

jelas, teguran, dan 

penguatan ketika 

diperlukan untuk 

memelihara iklim 

pembelajaran. 

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

Keterangan :     Kriteria Iklim Pembelajaran 

Rentang Skor Kategori 

6   skor   8 Sangat Baik (SB) 

4   skor   6 Baik (B) 

2   skor   4 Cukup (C) 

0    skor   2 Kurang (K) 

Semarang,…….......2015 

Observer 

 

 

 

       ....................................... 
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LEMBAR OBSERVASI MATERI PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

CTL VARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR TANGGA PADA 

SISWA KELAS V SDN BOJONG SALAMAN 02 

Siklus . . . . . . Pertemuan . . . . . . . 

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

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 

Kelas/Semester : V/2 (dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Petunjuk: 

Berilah tanda check () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

1. Jika deskriptor tidak ada dan 1 yang nampak, maka berilah tanda check pada skala 

penilaian 1. 

2. Jika ada 2 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

2. 

3. Jika ada 3 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

3. 

4. Jika ada 4 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 4 

(Sukmadinata, 2009: 233). 
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No Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skala Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian 

materi 

dengan 

kompetensi 

yang harus 

dikuasai 

siswa 

a. Merupakan isi/konten 

dari kurikulum 

b. Sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai 

c. Menarik minat dan 

dapat memotivasi siswa 

untuk mempelajari 

lebih lanjut 

d. Membatasi ruang 

lingkup materi yang 

akan diajarkan 

      

2. Penyampaian 

Materi 

a. Keseimbangan antara 

keluasan dan 

kedalaman materi 

dengan waktu yang 

tersedia 

b. Materi bersifat 

kontekstual 

c. Menarik perhatian 

d. Melibatkan partisipasi 

aktif siswa dalam 

belajar 

      

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

Keterangan :   Kriteria Penilaian Materi Pembelajaran 
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Rentang Skor Kategori 

6   skor   8 Sangat Baik (SB) 

4   skor   6 Baik (B) 

2   skor   4 Cukup (C) 

0    skor   2 Kurang (K) 

Semarang,…….......2015 

Observer 

 

 

 

       ....................................... 
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LEMBAR OBSERVASI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 

CTL VARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR TANGGA PADA 

SISWA KELAS V SDN BOJONG SALAMAN 02 

Siklus . . . . . . Pertemuan . . . . . . . 

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

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 

Kelas/Semester : V/2 (dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak ada dan 1 yang nampak, maka berilah tanda check pada skala 

penilaian 1. 

b. Jika ada 2 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

2. 

c. Jika ada 3 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 

3. 

d. Jika ada 4 deskriptor yang nampak, maka berilah tanda check pada skala penilaian 4 

(Sukmadinata, 2009: 233). 
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No Indikator Deskriptor 
Check 

() 

Skala Penilaian 
Skor 

1 2 3 4 

1. Pemilihan 

media 

pembelajaran 

yang sesuai 

a. Media sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

b. Media dapat membantu 

pemahaman siswa 

c. Mudah didapatkan 

d. Sesuai dengan taraf 

berfikir siswa 

      

2. Memperlanca

r proses 

belajar siswa 

 

a. Menimbulkan gairah 

belajar 

b. Memperjelas pesan agar 

tidak terlalu verbal 

c. Memberi rangsangan 

yang sama, 

mempersamakan 

pengalaman dan 

menimbulkan persepsi 

yang sama 

d. Membantu anak belajar 

mandiri sesuai dengan 

bakat dan kemampuan 

visual 

      

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

Keterangan :   Kriteria Penilaian Media Pembelajaran 
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Rentang Skor Kategori 

6   skor   8 Sangat Baik (SB) 

4   skor   6 Baik (B) 

2   skor   4 Cukup (C) 

0    skor   2 Kurang (K) 

 

Semarang,…….......2015 

Observer 

 

 

 

       ....................................... 
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PENILAIAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI CTL VARIASI 

SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR TANGGAPADA SISWA KELAS V SDN BOJONG 

SALAMAN 02 

Siklus ..... Pertemuan ....... 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : V/ 2 

No  

NamaSiswa 

Perilaku  

Jumlah 

Skor 

Nilai 

Kerjasama Mandiri Disiplin Peduli 

danempati 

Tanggung  

Jawab 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        
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10                        

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

Keterangan :   Kriteria Penilaian Karakter 

Rentang Skor Kategori 

15  skor  20 Sangat Baik (SB) 

10  skor  15 Baik (B) 

5  skor  10 Cukup (C) 

0    skor  5 Kurang (K) 

Semarang,…….......2015 

Observer 

 

            .......................................
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Kriteria: 

1. Kerjasama 

a. Menggabungkan tenaga diri pribadi dengan teman 

b. Membagi pekerjaan dengan teman untuk suatu tujuan. 

c. Tidak bergantung pada teman 

d. Berpartisipasi dalam kelompok 

2. Mandiri 

a. Kebebasan melakukan kebutuhan diri sendiri 

b. Mempertimbangkan pilihan 

c. Membuat keputusan sendiri 

d. Penyelesaian tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri  

3. Disiplin 

a. Membiasakan diri mematuhi peraturan 

b. Tidak melanggar kesepakatan 

c. Melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg 

d. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran 

4. Sikap peduli dan empati 

a. Berupaya mengenali temannya 

b. Membantu teman yang sedang dalam keadaan susah 

c. Menanggappi perasaan, pikiran dan pengalaman teman 

d. Mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadap teman 

5. Tanggung jawab 

a. Dapat dipercaya dalam melakukan suatu tindakan 
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b. Dapat diandalkan dalam melakukan suatu tindakan 

c. Dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan 

d. Selalu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan/kesepakatan.  
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PENILAIAN PSIKOMOTOR DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI CTL VARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR 

TANGGA PADA SISWA KELAS V SDN BOJONG SALAMAN 02 

Siklus ..... Pertemuan ....... 

 

No. Nama 

Kriteria 

Kesiapan Reaksi 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

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

Keterangan :   Kriteria Penilaian Media Pembelajaran 
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Rentang Skor Kategori 

6   skor   8 Sangat Baik (SB) 

4   skor   6 Baik (B) 

2   skor   4 Cukup (C) 

0    skor   2 Kurang (K) 

Semarang,…….......2015 

Observer 

 

 

       ....................................... 
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Kriteria: 

1. Kesiapan 

a. Berdoa 

b. Mempersiapkan buku dan alat tulis sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

c. Membuat pertanyaan untuk permainan ular tangga 

d. Mempersiapkan papan permainan, dadu, bidak, dan koin sebelum permainan ular 

tangga 

2. Reaksi 

a. Mengerjakan permasalahan pada kegiatan konstruksi 

b. Mengerjakan soal yang didapat saat permainan Snowball Throwing 

c. Mengerjakan permasalahan yang ada dipermainan ular tangga 

d. Membacakan hasil diskusi kelompok didepan kelas 
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CATATAN LAPANGAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI CTL VARIASI SNOWBALL THROWING BERBANTUAN ULAR 

TANGGA PADA SISWA KELAS V SDN BOJONG SALAMAN 02 

Siklus . . . . . . Pertemuan . . . . . . . 

Nama SD : SD Negeri Bojong Salaman 02 

Kelas/Semester : V/2 (dua) 

Mata Pelajaran : Matematika 

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

Petunjuk: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran matematika melalui siklus belajar CTL variasi Snowball Throwing 

berbantuan Ular Tangga! 

Catatan : 

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

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

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

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

 Semarang,…………. 2015 

 

 

 Observer
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I (satu) 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber / Alat 

Belajar 

1.3 Melakukan 

operasi 

hitung 

campuran 

bilangan 

bulat 

1. Operasi hitung 

campuran 

yang 

melibatkan 

penjumlahan 

dan 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru membantu siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3. Guru membimbing siswa 

dalam kegiatan inkuiri 

1.3.1 Menentukan hasil 

operasi hitung 

campuran 

penjumlahan dan 

pengurangan 

bilangan bulat dari 

Tes 

Tertulis 

3 x35 Soenarjo, RJ. 

(2007). 

Matematika 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 
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pengurangan 

bilangan 

bulat. 

2. Masalah 

sehari-hari 

tentang 

operasi hitung 

campuran 

yang 

melibatkan 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bilangan 

bulat. 

3. Operasi hitung 

campuran 

4. Guru menyampaikan 

materi yang diberikan 

untuk di Snowball 

Throwing 

5. Guru melakukan kegiatan 

tanya jawab 

6. Guru membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang 

masalah yang akan 

disnowball throwingkan 

dan membuat pertanyaan 

7. Guru membimbing siswa 

dalam bermain ular tangga 

yang divariasi dengan 

snowball throwing 

8. Guru menutup kegiatan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-

hari (C3) 

1.3.2 Memeriksa hasil 

penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan 

pengurangan bilangan 

bulat dalam kehidupan 

sehari-hari. (C5) 

1.3.3 Menentukan hasil 

perkalian dan 

pembagian bilangan 

bulat dari 

permasalahan yang 

berkaitan  dalam 

kehidupan sehari-

Pendidikan 

Nasional. 

 

Hardi, dikk. 

(2009). Pandai 

Berhitung 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Sunardi, P. 

(2009). 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 
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yang 

melibatkan 

perkalian dan 

pembagian 

bilangan 

bulat. 

4. Masalah 

sehari-hari 

tentang 

operasi hitung 

campuran 

yang 

melibatkan 

perkalian dan 

pembagian 

pembelajaran hari (C3) 

1.3.4 Memeriksa hasil 

penyelesaian yang 

berkaitan dengan 

operasi hitung 

campuran  bulat 

perkalian dan 

pembagian dalam 

kehidupan sehari-hari. 

(C5) 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS 1  

 

   Satuan Pendidikan : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : V / I 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat 

C. Indikator 

1.3.1 Menentukan hasil operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat dari permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari (C3) 

1.3.2 Memeriksa hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. 

(C5) 

1.3.3 Menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat dari 

permasalahan yang berkaitan  dalam kehidupan sehari-hari (C3) 
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1.3.4 Memeriksa hasil penyelesaian yang berkaitan dengan operasi hitung 

campuran  bulat perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. 

(C5) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan aturan pengerjaan operasi hitung campuran 

penjumlahan dan pengurangan, siswa dapat menentukan hasil operasi 

hitung campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat dengan benar. 

2. Dengan memeriksa penyelesaian masalah yang melibatkan penjumlahan 

dan pengurangan, siswa dapat mengetahui cara mengerjakan permasalahan 

yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan 

benar. 

3. Dengan menggunakan aturan pengerjaan operasi hitung campuran 

perkalian dan pembagian, siswa dapat menentukan hasil operasi hitung 

campuran yang melibatkan perkalian dan pembagian bilangan bulat 

dengan benar. 

4. Dengan memeriksa penyelesaian masalah yang melibatkan perkalian dan 

pembagian, siswa dapat mengetahui cara mengerjakan permasalahan yang 

melibatkan perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar. 

Karakter yang Diharapkan : Kerjasama, Tanggung jawab, Disiplin, Peduli 

dan empati, Mandiri 

E. Materi Pokok 



354 

 

 
 

1. Operasi hitung campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat. 

2. Masalah sehari-hari tentang operasi hitung campuran yang melibatkan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

3. Operasi hitung campuran yang melibatkan perkalian dan pembagian 

bilangan bulat. 

4. Masalah sehari-hari tentang operasi hitung campuran yang melibatkan 

perkalian dan pembagian 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

- Metode yang digunakan adalah Snowball Throwing 

- Model pembelajaran yang digunakan yaitu CTL 

G. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1  

Tahapan  Kegiatan  Pembelajaran 

Pra Kegiatan 5 menit 

  Salam 

 Guru membimbing doa 

 Guru melakukan presensi 

 Guru mengkondisikan siswa 

Kegiatan Awal 5 menit 
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Langkah 1 : Guru 

membuka 

pelajaran 

1. Menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari yaitu operasi 

hitung campuran yang melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu  

 Siswa dapat melakukan operasi hitung campuran yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

 Siswa dapat melakukan operasi hitung campuran yang 

melibatkan perkalian dan pembagian bilangan bulat 

3. Memotivasi siswa untuk belajar. 

“Pelajaran kita hari ini sangat sering kita jumpai baik itu 

dirumah, dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering 

anak-anak berinteraksi dengan lingkungan semakin mudah 

materi ini dikuasai” 

4. Memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan materi. 

“Pak Min ingin membuat rumah. Ia memiliki 3.560 batu bata, 

sedangkan untuk menyelesaikan pekerjaannya Ia membutuhkan 

11.000 batu bata. Berapa batu bata lagi yang dibutuhkan Pak 

Min untuk menyelesaikan pekerjaannya?” 

Kegiatan Inti 80 menit 
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Langkah 2: Guru 

membantu siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

sendiri 

 

5. Siswa diberi permasalahan sehari-hari untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya 

Permasalahan 1 

Suhu udara kota Tokyo   C. Suhu udara di kutub utara 10 C 

lebih rendah daripada suhu di kota Tokyo. Berapakah suhu 

udara di kutub utara? 

Suhu ditokyo adalah 6 C sedangkan kutub utara -10  C lebih 

rendah, maka untuk menentukan suhu kutub utara adalah  6 -10  = 

-4 C 

 

 

 

Langkah 3: Guru 

membimbing 

siswa dalam 

kegiatan inkuiri 

 

6. Siswa menganalisis permasalahan yang didapat untuk 

menemukan ilmu baru bagi siswa 

Diantaranya yaitu :  

Permasalahan 1 

Diketahui :  

Suhu udara kota Tokyo :     

Suhu udara kutub utara - 10 C lebih rendah daripada suhu di kota 

Tokyo  

Ditanya: Berapakah suhu udara di kutub utara? 

Jawaban :  

  -11 -10  -9  -8  -7   -6   -5  -4   -3   -2   -1   0    1    2    3    4    5    6                      
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Suhu ditokyo adalah 6 C sedangkan kutub utara -10  C lebih 

rendah, maka untuk menentukan suhu kutub utara adalah  6 -10  = 

-4 C 

 

 

 

Gambar 1: Garis bilangan suhu udara kutub utara 

Langkah 4: Guru 

menyampaikan 

materi yang 

diberikan untuk di 

Snowball 

Throwing 

7. Guru membagi siswa berkelompok kemudian memanggil ketua 

kelompok untuk diberikan materi yang harus disampaikan 

kepada anggotanya 

Langkah 5: Guru 

melakukan 

kegiatan tanya 

jawab 

8. Guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk 

bertanya akan materi yang telah disampaikan 

 

Langkah 6: Guru 

membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan 

diskusi kelompok 

9. Guru memberikan permasalahan yang harus diselesaikan siswa 

secara berkelompok kemudian guru meminta siswa untuk 

membuat pertanyaan 

  -11 -10  -9  -8  -7   -6   -5  -4   -3   -2   -1   0    1    2    3    4    5    6                      
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tentang masalah 

yang akan 

disnowball 

throwingkan dan 

membuat 

pertanyaan 

Langkah 7 : Guru 

membimbing 

siswa dalam 

bermain ular 

tangga yang 

divariasi dengan 

snowball throwing 

10. Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang 

telah divariasi dengan Snowball Throwing 

Langkah 8 : Guru 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

11. Guru memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung 

12. Guru memberikan soal evaluasi 

Kegiatan 

Penutup 

15 menit 

 13. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. 

14. Guru memberikan tugas rumah 

15. Guru mengakhiri pelajaran. 

16. Salam dan doa penutup. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

Media : Ular tangga 

Sumber belajar : 

Soenarjo, RJ. (2007). Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Hardi, dikk. (2009). Pandai Berhitung Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sunardi, P. (2009). Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

 Prosedur tes 

1. Tes awal  : ada pada apersepsi. 

2. Tes dalam proses : ada pada kegiatan inti (LKS) 

3. Tes akhir  : ada pada tes evaluasi. 

 Jenis tes 

1. Tes lisan  : dilaksanakan pada saat KBM. 

2. Tes tertulis  : dilaksanakan pada tes evaluasi. 

 Bentuk tes 

Uraian. 

 Bentuk Instrumen 

1. Penilaian kognitif : lisan, tertulis 

2. Unjuk kerja  : lembar pengamatan 
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3. Penilaian afektif  :Lembar pengamatan 

Semarang, 2 September 2015  
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

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

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

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

digunakan untuk memutarkan bola. 

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

sambil bernyanyi. 

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

kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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Lembar Kerja Kelompok 

 

1. Segelas air suhunya 20°C. Setelah diberi es suhunya turun 8°C. Pada saat es sudah 

mencair suhunya naik 3 °C. Berapa suhu akhir air tesebut? 

2. Restu dan Nova membuka usaha bersama sama. Ia menjual 30 kartu perdana dengan 

harga Rp.5.000,00. Setiap kartu yang mereka jual habis mereka selalu membagi 

hasil dari penjualan kartu secara rata. Berapa uang yang akan diterima Restu dan 

Nova? 

3. Stevy adalah seorang pelajar SMA. Saat lebaran Ia mendapat uang 3 lembar uang 

Rp.100.000,00 dari kakeknya. Karena adiknya sedang sakit Ia tidak mendapat uang 

dari kakeknya. Jika Stevy memberikan 
 

 
 dari uang yang didapat dari kakeknya maka 

Stevi masih memiliki uang Rp.225.000,00. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan 

alasannya! 
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Kunci Jawaban LKK 

1. Diketahui : 

Segelas air suhunya 20°C 

Setelah diberi es suhunya turun 8°C 

Saat es sudah mencair suhunya naik 3 °C 

Ditanya : 

Berapa suhu akhir air tesebut? 

Dijawab : 

20°C - 8°C + 3°C = 15°C 

Jadi suhu akhir air tersebut adalah 15°C 

2. Diketahui : 

Restu dan Nova membuka usaha bersama sama 

Mereka menjual 30 kartu perdana dengan harga Rp.5.000,00 

Setiap kartu yang mereka jual habis mereka selalu membagi hasil dari penjualan 

kartu secara rata.  

Ditanya : 

Berapa uang yang akan diterima Restu dan Nova? 

Dijawab : 

30 x Rp.5.000,00 : 2 = Rp.150.000,00 : 2 = Rp.75.000,00 

3. Diketahui : 

Stevy mendapat uang 3 lembar uang Rp.100.000,00 dari kakeknya 

Karena adiknya sedang sakit Ia tidak mendapat uang dari kakeknya.  
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Jika Stevy memberikan 
 

 
 dari uang yang didapat dari kakeknya maka Stevi masih 

memiliki uang Rp.225.000,00.  

Ditanya : 

Benarkah Jika Stevy memberikan 
 

 
 dari uang yang didapat dari kakeknya maka 

Stevi masih memiliki uang Rp.225.000,00? 

Dijawab : 

3 x Rp.100.000,00 = Rp.300.000,00 

Stevy membagikan 
 

 
 uangnya kepada adikknya. 

 

 
 x Rp.300.000,00 = Rp.75.000,00 

Maka sisa uang Stevy adalah Rp.300.000,00 – Rp.75.000,00 = Rp.225.000,00 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V  (Lima) / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar : 1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat 

 

Indikator pembelajaran Indicator soal Bentuk 

tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

1.3.1 Menentukan 

hasil operasi 

hitung campuran 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bilangan bulat 

dari 

permasalahan 

Menentukan hasil operasi 

hitung campuran yang 

melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat 

dari permasalahan yang telah 

disediakan 

Essay C3 1,3 
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yang berkaitan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari (C3) 

1.3.2 Memeriksa hasil 

penyelesaian 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

bilangan bulat 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. (C5) 

 

Memeriksa hasil penyelesaian 

masalah sehari-hari yang 

melibatkan operasi hitung 

campuran antara penjumlahan 

dan pengurangan bilangan 

bulat 

Essay C5 5 
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1.3.3 Menentukan 

hasil perkalian 

dan pembagian 

bilangan bulat 

dari 

permasalahan 

yang berkaitan  

dalam 

kehidupan 

sehari-hari (C3) 

 

Menentukan hasil operasi 

hitung campuran antara 

perkalian dan pembagian yang 

melibatkan permasalahan 

sehari-hari 

Essay C3 2,4 

1.3.4 Memeriksa hasil 

penyelesaian 

yang berkaitan 

dengan operasi 

hitung campuran  

bulat perkalian 

dan pembagian 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. (C5) 

Memeriksa hasil penyelesaian 

masalah sehari-hari yang 

melibatkan operasi hitung 

campuran antara perkalian dan 

pembagian bilangan bulat 

Essay C5 5 
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Soal Evaluasi 

1. Pada suatu percobaan seorang ilmuwan menurunkan suhu ruangan sebesar 25° C 

Jika suhu ruangan mula-mula 20° C maka suhu ruangan sekarang adalah 

2. Suatu tim akan mendapat nilai 5 jika menang, -3 jika kalah dan 0 jika bermain 

seri. Jika suatu tim main 5 kali, dan semuanya meraih kemenangan maka nilai tim 

tersebut adalah 

3. Kota Shanghai China memiliki suhu udara 15 C pada sore hari, pada malam hari 

suhu di kota tersebut menjadi 3 C. Sedangkan dikota Nanchang pada sore hari  

memiliki suhu 6 C, pada malam hari suhu kota tersebut turun menjadi -5 C. Kota 

manakah yang memiliki penurunan suhu lebih banyak? 

4. Harga tunai TV 21 inci di toko Sinar Abadi adalah Rp.1.800.000,00. Jika kredit 

dapat dibayarselama 12 bulan, dengan angsuran sebesar Rp151.000,00 per bulan. 

Sedangkan harga TV 21 inci di toko Mulya Abadi adalah Rp.1.632.000,00. Jika kredit 

dapat dibayar selama 12 bulan, dengan angsuran sebesar Rp.137.500,00. Toko manakah 

yang memberikan bunga lebih sedikit apabila menjual TV secara kredit? 

5. Suatu tim sepakbola mendapat nilai 3 jika menang, -1 jika kalah dan 1 jika 

bermain imbang. Chelsea adalah sebuah klub liga inggris yang berhasil memetik 3 

kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan, Sedangkan Barcelona adalah sebuah tim yang 

berhasil memetik 2 kemenangan 4 seri sehingga kedua tim tersebut mendapatkan point 

yang sama. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 
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Kunci Jawaban 

No. Jawaban Skor 

1 Diketahui : 

Suhu ruangan mula-mula = 20 C 

Suhu dalam ruangan diturunkan = 25 C 

Ditanya : 

Suhu udara sekarang? 

Jawaban : 

20 – 25 = -5 C 

Jadi suhu udara ruangansetelah diturunkan adalah -5 C 

1 

 

 

1 

 

4 

2 Diketahui : 

Sebuah tim akan mendapat nilai 5 jika menang, -3 jika kalah, dan 0 

jika seri 

Sebuah tim telah bermain 5 kali dan semuanya meraih kemenangan 

Ditanya : 

Berapakah nilai tim sekarang? 

Jawaban : 

5 x 5 = 25 

Jadi nilai tim tersebut adalah 25 poin 

1 

 

 

 

1 

 

4 

3 Diketahui : 

Kota Shanghai China memiliki suhu 15 C pada sore hari, pada 

malam hari suhu kota ini menjadi 3 C 

1 
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Kota Nanchang memiliki suhu 6 C pada sore hari, pada malam hari 

shuku kota ini menjadi -5 C 

Ditanya : 

Kota manakah yang memiliki penurunan suhu lebih banyak? 

Jawaban : 

Penurunan suhu kota Shanghai = 15 C – 3 C = 12 C 

Penurunan suhu kota Nanchang = 6 C – (-5 C) = 11 C 

Jadi kota yang mengalami penurunan suhu lebih banyak adalah 

kota Shanghai China 

 

 

1 

 

4 

4 Diketahui : 

Harga tunai TV 21 inci ditoko Sinar Abadi adalah Rp.1.800.000,00 

Dapat dibayar secara kredit selana 12 bulan dengan angsuran 

Rp.155.000,00 

Harga TV ditoko Mulya Abadi adalah Rp.1.632.000,00 

Dapat dibayar kredit selama 6 bulan dengan angsuran 

Rp.275.000,00 

Ditanya : 

Toko manakah yang memberikan bunga lebih sedikit apabila 

menjual TV secara kredit? 

Jawaban : 

Jumlah uang yang harus dibayar selama satu tahun apabila 

membeli ditoko Sinar Abadi secara kredit adalah = Rp.155.000,00 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 
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x 12 = Rp.1.860.000,00 

Banyaknya bunga toko Sinar Abadi = Jumlah harga kredit – harga 

tunai 

Rp.1.860.000,00 – Rp.1.800.000,00 = Rp.60.000,00. 

Jumlah uang yang harus dibayar selama 6 bulan apabila membeli 

ditoko Mulya Abadi secara kredit adalah = Rp.275.000,00 x 6 = 

Rp.1.650.000,00 

Banyaknya bunga toko Sinar Abadi = Jumlah harga kredit – harga 

tunai 

Rp.1.650.000,00 – Rp.1.632.000,00 = Rp.18.000,00 

Jadi toko yang memberikan bunga lebih sedikit adalah toko Mulya 

Abadi. 

5 Diketahui: 

Sebuah tim sepakbola apabila menang mendapat 3 poin, jika kalah 

mendapat -1, dan jika seri mendapat nilai 1 

Chelsea berhasil memetik 3 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan 

Barcelona berhasil memetik 2 kemenangan 4 seri 

Kedua klub memiliki point yang sama 

Ditanya : 

Apakah benar jika kedua klub memiliki point yang sama? 

Jawaban : 

Chelsea     

1 

 

 

 

 

 

1 

 

6 
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(3 x 3) + (2 x 1) + (1 x (-1)) 

9 + 2 + -1 = 10 poin 

Barcelona 

2 x 3 + 4 x 1 

6 + 4 = 10 poin 

Jadi Chelsea dan Barcelona memperoleh nilai yang sama. 

 

Pedoman penskoran 

Jumlah maksimal skor butir soal = 32 

Skor total = 
                                

                               
 x 100 
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Materi Ajar 

Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan, serta operasi hitung campuran yang 

melibatkan perkalian dan pembagian. Pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini 

sangat sering kita jumpai baik itu dirumah, dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin 

sering anak-anak berinteraksi dengan lingkungan semakin mudah materi ini dikuasai. 

Berikut Bapak berikan contoh permasalahan yang berkaitan dengan materi yang akan 

kita pelajari. Pak Min ingin membuat rumah. Ia memiliki 3.560 batu bata, sedangkan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya Ia membutuhkan 11.000 batu bata. Berapa batu bata 

lagi yang dibutuhkan Pak Min untuk menyelesaikan pekerjaannya? 

Mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan memberikan permasalahan yang 

kontekstual 

 Bapak mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung 

campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan, dan operasi hitung campuran 

yang melibatkan perkalian dan pembagian.  

Permasalahan nomor 1 termasuk dalam jenis permasalahan apa anak-anak? 

1.Suhu udara kota Tokyo 6° C. Suhu udaara di kutub utara 10 C lebih rendah daripada 

suhu di kota Tokyo. Berapakah suhu udara di kutub utara? 

Dari permasalahan diatas silahkan anak-anak cari penyelesaiannya dengan 

menggunakan garis bilangan. 

Membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 
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 Anak-anak perhatikan permasalahan tersebut, permasalahan tersebut termasuk 

dalam permasalahan operasi hitung campur bilangan bulat yang melibatkan 

penjumlahan dan pengurangan. Setelah kalian mengetahui jenis permasalahan yang 

kalian hadapi, baca dengan teliti apa yang diketahui dan ditanyakan kemudian carilah 

penyelesaian dari pertanyaan berikut dengan menggunakan garis bilangan 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

 Setelah anak-anak melaksanakan kegiatan inkuiri, Bapak akan membagi anak-

anak kedalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Setelah berkelompok 

silahkan para ketua kelompok untuk maju kedapan. Setelah ketua kelompok maju 

kedepan Bapak akan memberikan permasalahan untuk diselesaikan secara 

berkelompok, setelah selesai mengerjakan permasalahan yang diterima setiap anggota 

kelompok harus menulis sebuah pertanyaan pada selembar kertas yang sesuai dengan 

materi yang dipelajari hari ini. Setelah selesai membuat anak-anak harus membentuk 

kertas soal yang telah ditulisnya menjadi bola kemudian dikumpulkan kepada ketua 

kelompok. 

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

 Setelah menjelaskan materi yang diberikan untuk Snowball Throwing guru 

memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk bertanya mengenai materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 
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 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab, guru membimbing siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diterimanya dan membimbing siswa dalam membuat 

pertanyaan supaya pertanyaan yang dibuat siswa tidak keluar dari materi yang sedang 

dipelajari. 

Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 

Setelah anak-anak melakukan Snowball Throwing bapak akan mengajak kalian 

bermain permainan ular tangga. Yang membedakan permainan ular tangga yang kita 

akan mainkan adalah pada peraturannya. Anak-anak akan dibagikan papan permainan, 

bidak, dadu, kertas soal, dan koin. Sebelum bermain silahkan pilih bidak sesuai dengan 

keinginan kalian kemudian tentukan urutan bermain. Sebelum menjalankan bidak anak-

anak wajib menjawab soal dari lemparan bola yang diterima, apabila berhasil 

menyelesaikan tugasnya dengan benar siswa dapat melanjutkan permainannya. Apabila 

siswa gagal menyelesaikan tugasnya siswa tidak dapat melanjutkan permainan sampai 

tiba giliran bermain selanjutnya. Permainan ular tangga dinyatakan selesai apabila salah 

satu siswa mencapai angka 100 atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 Anak-anak tadi kita telah belajar tentang operasi hitung campur yang melibatkan 

penjumlahan dan pengurangan, serta operasi hitung yang melibatkan perkalian dan 

pembagian. Untuk menyelesaikan permasalahan operasi hitung campur yang melibatkan 

penjumlahan dan pengurangan, serta operasi hitung campur yang melibatkan perkalian 

dan pembagian anak-anak dapat menggunakan garis bilangan untuk memperrmudah 
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dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Setelah memantapkan pemahaman 

siswa guru menguji pemahaman siswa akan materi yang telah dipelajari dengan 

memberikan soal evaluasi. 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I (satu) 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber / Alat 

Belajar 

1.3 Melakukan 

operasi 

hitung 

campuran 

bilangan 

bulat 

1. Operasi hitung 

campuran bilangan 

bulat. 

2. Masalah sehari-hari 

tentang operasi hitung 

campuran bilangan 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru membantu siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3. Guru membimbing siswa 

dalam kegiatan inkuiri 

1.3.5 Menentukan hasil 

operasi hitung 

campuran bilangan 

bulat dari 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

Tes Tertulis 3 x35 Soenarjo, RJ. 

(2007). 

Matematika 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 
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bulat. 4. Guru menyampaikan materi 

yang diberikan untuk di 

Snowball Throwing 

5. Guru melakukan kegiatan 

tanya jawab 

6. Guru membimbing siswa 

dalam melaksanakan diskusi 

kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

7. Guru membimbing siswa 

dalam bermain ular tangga 

yang divariasi dengan 

snowball throwing 

8. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran 

kehidupan sehari-

hari (C3) 

1.3.6 Memeriksa hasil 

penyelesaian 

masalah yang 

berkaitan dengan 

operasi hitung 

campuran bilangan 

bulat dalam 

kehidupan sehari-

hari. (C5) 

1.3.7 Membuat kalimat 

matematika  

tentang 

permasalahan 

dalam kehidupan 

sehari-hari yang 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Hardi, dikk. 

(2009). Pandai 

Berhitung 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Sunardi, P. 

(2009). 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 
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berkaitan dengan 

operasi hitung 

campuran bilangan 

bulat. (C6) 

 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS 1  

   Satuan Pendidikan : SDN Bojong Salaman 02 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : V / I 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat 

C. Indikator 

1.3.5 Menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat dari 

permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (C3) 

1.3.6 Memeriksa hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi 

hitung campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. (C5) 

1.3.7 Membuat kalimat matematika  tentang permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan 

bulat. (C6) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan 

bulat, siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat 

dengan benar. 
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2. Dengan memeriksa penyelesaian masalah yang melibatkan operasi hitung 

campuran bilangan bulat, siswa dapat mengetahui cara mengerjakan 

permasalahan yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat dengan benar. 

3. Melalui latihan evaluasi, siswa dapat membuat kalimat matematika yang 

hasilnya sudah diketahui tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan benar. 

Karakter yang Diharapkan : Kerjasama, Tanggung jawab, Disiplin, Peduli 

dan empati, Mandiri 

E. Materi Pokok 

1. Operasi hitung campuran bilangan bulat. 

2. Masalah sehari-hari tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

- Metode yang digunakan adalah Snowball Throwing 

- Model pembelajaran yang digunakan yaitu CTL 

G. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 2  

Tahapan  Kegiatan  Pembelajaran 

Pra Kegiatan 5 menit 

  Salam 

 Guru membimbing doa 

 Guru melakukan presensi 

 Guru mengkondisikan siswa 

Kegiatan Awal 10 menit 
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Langkah 1 : Guru 

membuka pelajaran 

1. Menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari yaitu 

operasi hitung campuran bilangan bulat. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat 

melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat 

3. Memotivasi siswa untuk belajar. 

“Dengan sering berbelanja maka kalian akan dapat 

menguasai operasi hitung campuran yang akan kita 

pelajari hari ini” 

4. Memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 

berupa permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan 

materi. 

Wanto membeli dua keranjang manga seharga 

Rp.223.650,00. Masing-masing keranjang berisi 28kg dan 

35kg. Berapa harga 1kg manga tersebut? 

Kegiatan Inti 80 menit 

Langkah 2: Guru 

membimbing siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

sendiri 

 

5. Siswa diberi permasalahan sehari-hari untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya 

Permasalahan 

Saat hari lebaran Ani berkunjung kerumah keluarganya 

untuk bersilaturahmi, saat bersilaturahmi kerumah 

neneknya ani mendapat uang 2 lembar uang Rp.50.000,00 

dan 20 uang koin Rp.500,00. Setalah berkunjung dari 

rumah neneknya Ani pergi kerumah tantenya dan menerima 

uang Rp.450.000,00. Setelah diberi uang oleh tantenya ani 

mendapat pesan untuk membagi uang yang telah 

diterimanya dengan adiknya. Berapakah uang yang dimiliki 
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Ani sekarang? 

Mendahulukan perkalian dan pembagian dibanding 

penjumlahan dan pengurangan 

(2 x 50.000) + (20 x 500) + (450.000:2) 

100.000 + 10000 + 225.000 = Rp.335.000,00 

Langkah 3: Guru 

membimbing siswa 

dalam kegiatan 

inkuiri 

 

6. Siswa menganalisis permasalahan yang didapat untuk 

menemukan ilmu baru bagi siswa 

Diantaranya yaitu : 

Permasalahan 1 

Diketahui:   

2 lembar uang Rp.50.000,00 

20 uang koin Rp.500,00 

Uang Rp.450.000,00 untuk dibagi adiknya 

Ditanya : Uang yang dimiliki Ani? 

Jawaban :  

(2 x 50.000) + (20 x 500) + (450.000:2) 

100.000 + 10000 + 225.000 = Rp.335.000,00 

Langkah 4: Guru 

menyampaikan materi 

yang diberikan untuk 

di Snowball 

Throwing 

7. Guru membagi siswa berkelompok kemudian memanggil 

ketua kelompok untuk diberikan materi yang harus 

disampaikan kepada anggotanya 



384 

 

 
 

Langkah 5: Guru 

melakukan kegiatan 

tanya jawab 

8. Guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk 

bertanya akan materi yang telah disampaikan 

 

Langkah 6: Guru 

membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

tentang masalah yang 

akan disnowball 

throwingkan dan 

membuat pertanyaan 

9. Guru memberikan permasalahan yang harus diselesaikan 

siswa secara berkelompok kemudian guru meminta siswa 

untuk membuat pertanyaan 

Langkah 7 : Guru 

membimbing siswa 

dalam bermain ular 

tangga yang divariasi 

dengan snowball 

throwing 

10. Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang 

telah divariasi dengan Snowball Throwing 

Langkah 8 : Guru 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

11. Guru memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung 

12. Guru memberikan soal evaluasi 

Kegiatan Penutup 10 menit 
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 13. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. 

14. Guru memberikan tugas rumah 

15. Guru mengakhiri pelajaran. 

16. Salam dan doa penutup. 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media : Ular tangga 

Sumber belajar : 

Soenarjo, RJ. (2007). Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Hardi, dikk. (2009). Pandai Berhitung Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sunardi, P. (2009). Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

 Prosedur tes 

1. Tes awal  : ada pada apersepsi. 

2. Tes dalam proses : ada pada kegiatan inti (LKS) 

3. Tes akhir  : ada pada tes evaluasi. 

 Jenis tes 

1. Tes lisan  : dilaksanakan pada saat KBM. 

2. Tes tertulis  : dilaksanakan pada tes evaluasi. 

 Bentuk tes 

Uraian. 
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 Bentuk Instrumen 

4. Penilaian kognitif : lisan, tertulis 

5. Unjuk kerja  : lembar pengamatan 

6. Penilaian afektif  :Lembar pengamatan 

Semarang, 7 September 2015  
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

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

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

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

digunakan untuk memutarkan bola. 

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

digeser sambil bernyanyi. 

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

kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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Lembar Kerja Kelompok 

1. Rina adalah seorang pelajar SMP. Untuk menambah uang sakunya ia menjual 

asesoris handphone secara online. Untuk memulai usahanya Ia membeli 30 

casing handphone dengan harga Rp.900.000,00. Saat barang sampai ternyata ada 

6 casing yang cacat (tidak bisa digunakan). Berapa total kerugian yang dialami 

Rina karena mendapat 6 barang yang cacat? 

2. Aurel sangat senang mendengarkan music, Suatu hari ia ingin membeli ipod 

baru dengan harga Rp.1.200.000,00. Karena tidak mempunyai uang tunai Aurel 

membayarnya dengan cara mencicil selama 12 bulan. Jika Aurel mendapat 

potongan Rp.150.000,00 maka angsuran aurel tiap bulan adalah Rp.87.500,00. 

Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 

3. Ayah memiliki 1200 permen. Ayah akan membagi permen tersebut kepada 3 

anaknya yaitu Leni, Yeni, dan Jeni. Leni mendapat 400 permen. Berapakah 

bagian yang didapat Yeni dan Jeni? Sebutkan 3 kemungkinan yang didapat Yeni 

dan Jeni! 

a. Yeni mendapatkan bagian lebih banyak dari Leni dan Jeni 

b. Jeni mendapatkan bagian lebih banyak dari Leni dan Yeni 

c. Jika Leni, Yeni, dan Jeni mendapatkan bagian yang sama. 
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Kunci Jawaban LKK 

1. Diketahui : 

Rina menjual asesoris handphone secara online 

Untuk memulai usahanya Ia membeli 30 casing handphone dengan harga 

Rp.900.000,00. 

Saat barang sampai ternyata ada 6 casing yang cacat (tidak bisa digunakan) 

Ditanya : 

Berapa total kerugian yang dialami Rina karena mendapat 6 barang yang cacat? 

Dijawab : 

Rp.900.000,00 : 30 = Rp.30.000,00 

Jadi harga satu casing handphone adalah Rp.30.000,00 

Jika ada 6 casing handphone yang rusak maka Rina rugi, 6 x Rp.30.000,00 = Rp. 

180.000,00 

Jadi Rina mendapat kerugian Rp.180.000,00 

2. Diketahui : 

Aurel membeli ipod baru dengan harga Rp.1.200.000,00 

Aurel membayar Ipod dengan cara mencicil selama 12 bulan 

Jika Aurel mendapat potongan Rp.150.000,00 maka angsuran aurel tiap bulan 

adalah Rp.87.500,00 

Ditanya : 

Benarkah jika Aurel mendapat potongan Rp.150.000,00 maka angsuran aurel 

tiap bulan adalah Rp.87.500,00? 
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Dijawab : 

Rp.1.200.000,00 – Rp.150.000,00 = 1.050.000,00 

Karena Aurel mmencicil selama 12 bulan maka Aurel harus membayar 

Rp.1.050.000,00 : 12 = Rp.87.500,00 

Jadi jika Aurel mendapat potongan Rp.150.000,00 maka angsuran aurel tiap 

bulan adalah Rp.87.500,00 

3. Diketahui : 

Ayah memiliki 1200 permen 

Ayah akan membagi permen tersebut kepada 3 anaknya yaitu Leni, Yeni, dan 

Jeni.  

Leni mendapat 400 permen 

Ditanya : 

Berapakah bagian yang didapat Yeni dan Jeni?  

Sebutkan 3 kemungkinan yang didapat Yeni dan Jeni! 

Dijawab : 

a. Yeni mendapatkan bagian lebih banyak dari Leni dan Jeni = 450 (Yeni) 

+ 400 (Leni) + 350 (Jeni)  

b. Jeni mendapatkan bagian lebih banyak dari Leni dan Yeni = 500 (Jeni) + 

400 (Leni) + 300 (Yeni) 

c. Jika Leni, Yeni, dan Jeni mendapatkan bagian yang sama.= 400 (Leni) + 

400 (Yeni) + 400 ( Jeni) 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V  (Lima) / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar : 1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat 

 

 

Indikator pembelajaran Indicator soal Bentuk 

tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

1.3.5 Menentukan hasil 

operasi hitung 

campuran bilangan 

bulat dari 

permasalahan yang 

berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Menentukan hasil operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat dari 

permasalahan yang telah 

disediakan  

Essay C3 1,2 
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1.3.6 Memeriksa hasil 

penyelesaian masalah 

yang berkaitan 

dengan operasi hitung 

campuran bilangan 

bulat dalam 

kehidupan sehari-hari 

Memeriksa hasil 

penyelesaian masalah 

sehari-hari yang 

melibatkan operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat 

 

Essay C5 3 

1.3.7 Membuat kalimat 

matematika  tentang 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan 

dengan operasi hitung 

campuran bilangan 

bulat 

Membuat kalimat 

matematika dari 

permasalahan kehidupan 

sehari-hari yang 

melibatkan operasi 

hitung campuran 

bilangan bulat 

Essay C6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



393 

 

 
 

Soal Evaluasi 

1. Tina ingin sekali bermain lompat tali oleh karena itu ia membeli karet gelang 

sebanyak 100 buah,saat menyambungnya 40 karet gelang milih tina terputus. Saat 

itu tanpa sengaja melihat banyak karet gelang Tina yang putus maka ibu 

memutuskan untuk membelikan 3 bungkus karet  gelang dimana masing-masing 

bungkus karet gelang tersebut berisi 30 karet. Berapakah banyak sambungan yang 

dapat dibuat Tina? 

2. Penghasilan Mubasir dalam 3 hari berdagang berturut-turut ialah: hari pertama 

mendapat untung Rp.12.725,00, hari kedua menderita kerugian Rp.7.875,00, dan 

hari ketiga memperoleh keuntungan Rp.10.750,00. Sedangkan saingannya Pak 

Andre memiliki penghasilan berdagang selama 3 hari berturut. Dihari pertama Pak 

Andre mendapat keuntungan Rp.12.000,00, di hari kedua Pak Andre mendapat 

keuntungan Rp.5.000,00, dan di hari ketiga Pak Andre mendapat keuntungan 

Rp.7.000,00. Siapa yang memiliki keuntungan rata-rata lebih banyak? (atau jumlah 

keuntungan selama 3 hari, yang dibagi 3)? 

3. Citra membeli 12 buah buku dengan membayar Rp.50.000,00. Citra menerima 

kembalian sebesar Rp.20.000,00. Saat pulang dirumah ternyata ayah citra telah 

membeli satu kardus buku yang berisi 75 buku dengan harga Rp.187.500,00 

sehingga diketahui bahwa harga buku yang dibeli oleh Citra dan Ayah Citra sama. 

Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 
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4. Ayah memiliki uang Rp.60.000,00 yang akan dibagi kepada 3 anaknya Budi,Beny, 

dan Boni. Budi mendapat Rp.20.000,00. Berapakah bagian yang didapat Beny dan 

Boni? Sebutkan 3 kemungkinan yang didapat Beny dan Boni! 

 Boni mendapatkan bagian lebih banyak dari Budi dan Beny 

 Jika Beny mendapatkan bagian lebih banyak dari Boni dan Budi. 

 Jika Budi , Beny dan Doni  mendapatkan bagian yang sama 
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Kunci Jawaban 

No. Jawaban Skor 

1 Diketahui : 

Kareti gelang Tina : 100 

Karet Gelang yang putus : 40 

Karet gelang pemberian ibu : 3 bungkus masing-masing bungkus 

berisi 30 karet gelang 

Ditanya: 

Sambungan karet gelang yang dapat dibuat oleh Tina? 

Dijawab 

100 – 40 + (3 x 30) 

= 60 + 90 

= 150 sambungan 

Jadi Tina dapat membuat 150sambungan karet gelang 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

2 Diketahui : 

Penghasilan Mubasir dalam 3 hari : 

Hari pertama : Untung Rp.12.725,00 

Hari kedua : Rugi Rp.7.875,00 

Hari ketiga : Untung Rp.10.750,00 

Penghasilan Pak Andre dalam 3 hari: 

Hari pertama : Untung Rp.12.000,00 

Hari kedua : Untung Rp.5.000,00 

1 
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Hari ketiga : Untung Rp.7.000,00 

Ditanya: 

Siapa yang memiliki keuntungan rata-rata lebih banyak? (atau jumlah 

keuntungan selama 3 hari, yang dibagi 3)? 

Dijawab : 

Jumlah penghasilan Mubasir dalam 3 hari = Rp.12.725,00–

Rp.7.875,00 + Rp.10.750,00 = Rp.23.475,00 

Jadi jumlah keuntungan Mubasir dalam 3 hari adalah Rp.23.475,00 

Karena yang ditanyakan rata-rata keuntungan mubasir maka, jumlah 

keuntungan Rp.23.475,00 : 3 = Rp.7.825,00 

Jadi keuntungan Mubasir adalah Rp.7.825,00 

Jumlah penghasilan Pak Andre dalam 3 hari = Rp.12.000,00 + 

Rp.5.000,00 + Rp.7.000,00 = Rp.24.000,00 

Karena yang ditanyakan rata-rata maka Rp.24.000,00 : 3 = 

Rp.8.000,00 

Jadi Pak Andre memiliki rata-rata keuntungan lebih banyak daripada 

Mubasir 

 

1 

 

 

3 

3 Diketahui : 

Citra membeli 12 buku kemudian membayar buku Rp.50.000,00 

Citra menerima kembalian Rp.20.000,00 

Ayah Citra membeli 75 buku seharga Rp.187.500,00 

Harga buku yang dibeli Citra dan Ayah Citra sama 

1 
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Ditanya : 

Apakah benar harga buku yang dibeli Citra dan Ayah Citra sama? 

Dijawab : 

(50.000 20.000) : 12 = 187.500 : 75 

2500 = 2500 

Jadi harga buku yang dibeli Citra dan Ayahnya sama 

1 

 

5 

4 Diketahui : 

Ayah memiliki uang Rp.60.000,00 

Akan dibagi pada 3 anaknya, Budi mendapat Rp.20.000,00 

Ditanya : 

3 kemungkinan jawaban yang didapat Beny dan Boni 

Dijawab : 

 Boni mendapatkan bagian lebih banyak dari Budi dan Beny 

60.000 = 20.000 (Budi) + 5.000 (Beny) + 35.000 (Boni) 

 Jika Beny mendapatkan bagian lebih banyak dari Boni dan Budi. 

60.000 = 25.000 (Beny) + 15.000 (Boni) + 20.000 (Budi) 

 Jika Budi , Beny dan Doni  mendapatkan bagian yang sama 

60.000 = 20.000 (Budi) + 20.000 ( Beny) + 20.000 (Boni) 

1 

 

 

1 

 

6 

 

Pedoman penskoran 

Jumlah maksimal skor butir soal = 25 

Skor total = Jumlah skor yang diperoleh x 4 



398 

 

 
 

Materi Ajar 

Anak-anak jika pada pertemuan lalu kita telah belajar tentang operasi hitung 

campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan operasi 

hitung campuran yang melibatkan perkalian dan pembagian bilangan bulat, pada 

pertemuan hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. 

Sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran bapak mempunyai contoh permasalahan 

yang harus anak-anak identiifikasi jenis permasalahannya kemudian mencari solusinya. 

Wanto membeli dua keranjang manga seharga Rp.223.650,00. Masing-masing 

keranjang berisi 28kg dan 35kg. Berapa harga 1kg manga tersebut? 

Mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan memberikan permasalahan yang 

kontekstual 

 Bapak mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat. 

Permasalahan nomor 1 termasuk dalam jenis permasalahan apa anak-anak? 

1. Saat hari lebaran Ani berkunjung kerumah keluarganya untuk bersilaturahmi, saat 

bersilaturahmi kerumah neneknya ani mendapat uang 2 lembar uang Rp.50.000,00 

dan 20 uang koin Rp.500,00. Setalah berkunjung dari rumah neneknya Ani pergi 

kerumah tantenya dan menerima uang Rp.450.000,00. Setelah diberi uang oleh 

tantenya ani mendapat pesan untuk membagi uang yang telah diterimanya dengan 

adiknya. Berapakah uang yang dimiliki Ani sekarang? 
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Dari permasalahan diatas silahkan anak-anak cari penyelesaiannya dengan 

mendahulukan perkalian dan pembagian dibandingkan dengan penjumlahan dan 

pengurangan. 

Membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

 Anak-anak perhatikan permasalahan tersebut, permasalahan tersebut termasuk 

dalam permasalahan operasi hitung campur bilangan bulat. Setelah kalian mengetahui 

jenis permasalahan yang kalian hadapi, baca dengan teliti apa yang diketahui dan 

ditanyakan kemudian carilah penyelesaian dari pertanyaan berikut dengan 

mendahulukan perkalian dan pembagian dibandingkan dengan penjumlahan dan 

pengurangan 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

 Setelah anak-anak melaksanakan kegiatan inkuiri, Bapak akan membagi anak-

anak kedalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Setelah berkelompok 

silahkan para ketua kelompok untuk maju kedapan. Setelah ketua kelompok maju 

kedepan Bapak akan memberikan permasalahan untuk diselesaikan secara 

berkelompok, setelah selesai mengerjakan permasalahan yang diterima setiap anggota 

kelompok harus menulis sebuah pertanyaan pada selembar kertas yang sesuai dengan 

materi yang dipelajari hari ini. Setelah selesai membuat anak-anak harus membentuk 

kertas soal yang telah ditulisnya menjadi bola kemudian dikumpulkan kepada ketua 

kelompok  

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 
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 Setelah menjelaskan materi yang diberikan untuk Snowball Throwing guru 

memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk bertanya mengenai materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab, guru membimbing siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diterimanya dan membimbing siswa dalam membuat 

pertanyaan supaya pertanyaan yang dibuat siswa tidak keluar dari materi yang sedang 

dipelajari. 

Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 

Setelah anak-anak melakukan Snowball Throwing bapak akan mengajak kalian 

bermain permainan ular tangga. Yang membedakan permainan ular tangga yang kita 

akan mainkan adalah pada peraturannya. Anak-anak akan dibagikan papan permainan, 

bidak, dadu, kertas soal, dan koin. Sebelum bermain silahkan pilih bidak sesuai dengan 

keinginan kalian kemudian tentukan urutan bermain. Sebelum menjalankan bidak anak-

anak wajib menjawab soal dari lemparan bola yang diterima, apabila berhasil 

menyelesaikan tugasnya dengan benar siswa dapat melanjutkan permainannya. Apabila 

siswa gagal menyelesaikan tugasnya siswa tidak dapat melanjutkan permainan sampai 

tiba giliran bermain selanjutnya. Permainan ular tangga dinyatakan selesai apabila salah 

satu siswa mencapai angka 100 atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 
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Anak-anak tadi kita telah belajar tentang operasi hitung campuran bilangan 

bulat. Untuk menyelesaikan permasalahan operasi hitung campuran bilangan bulat 

anak-anak harus mendahulukan perhitungan perkalian dan pembagian terlebih dahulu 

daripada penjumlahan dan pengurangan, pengerjaan dimulai dari kiri ke kanan. Setelah 

memantapkan pemahaman siswa guru menguji pemahaman siswa akan materi yang 

telah dipelajari dengan memberikan soal evaluasi. 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I (satu) 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah  

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber / Alat 

Belajar 

1.4 Menghitung 

perpangkata

n dan akar 

sederhana 

1.Perhitungan 

perpangkatan 

1.Guru membuka pelajaran 

2.Guru membantu siswa 

mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri 

3.Guru membimbing siswa dalam 

kegiatan inkuiri 

1.4.1 Menentukan 

hasil 

perpangkatan 

yang berkaitan 

dengan 

masalah sehari-

Tes 

Tertulis 

3 x35 Soenarjo, RJ. (2007). 

Matematika 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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4.Guru menyampaikan materi yang 

diberikan untuk di Snowball 

Throwing 

5.Guru melakukan kegiatan tanya 

jawab 

6.Guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok 

tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan 

membuat pertanyaan 

7.Guru membimbing siswa dalam 

bermain ular tangga yang 

divariasi dengan snowball 

throwing 

8.Guru menutup kegiatan 

pembelajaran 

hari (C3) 

1.4.2 Memeriksa 

hasil 

penyelesaian 

masalah 

perhitungan 

perpangkatan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

(C5) 

 

 

Hardi, dikk. (2009). 

Pandai Berhitung 

Matematika. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Sunardi, P. (2009). 

Matematika. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS 2  

   Satuan Pendidikan : SDN Bojong Salaman 02 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : V / I 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana 

C. Indikator 

1.4.1 Menentukan hasil perpangkatan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari 

(C3) 

1.4.2 Memeriksa hasil penyelesaian masalah perhitungan perpangkatan dalam 

kehidupan sehari-hari (C5) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menguasai operasi hitung perkalian siswa dapat menentukan hasil 

perpangkatan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan benar 

2. Dengan memeriksa penyelesaian masalah yang melibatkan perhitungan 

perpangkatan,  siswa dapat mengetahui cara mengerjakan permasalahan 

yang melibatkan perhitungan perpangkatan dengan benar. 
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Karakter yang Diharapkan : Kerjasama, Tanggung jawab, Disiplin, Peduli 

dan empati, Tanggung  Jawab 

E. Materi Pokok 

1. Perhitungan perpangkatan 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

- Metode yang digunakan adalah Snowball Throwing 

- Model pembelajaran yang digunakan yaitu CTL 

G. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1  

Tahapan  Kegiatan  Pembelajaran 

Pra Kegiatan 5 menit 

  Salam 

 Guru membimbing doa 

 Guru melakukan presensi 

 Guru mengkondisikan siswa 

Kegiatan Awal 10 menit 

Langkah 1 : Guru 

membuka pelajaran 

1. Menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari yaitu 

perhitungan perpangkatan 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat 

menghitung perpangkatan dengan benar 

3. Memotivasi siswa untuk belajar. 

“Pelajaran kita hari ini sering kita jumpai baik itu 

dirumah,dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering 

anak-anak berinteraksi dengan lingkungan semakin mudah 

materi ini dikuasai” 

4. Memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan berupa 
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permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan materi. 

Pernahkah kalian bermain catur? Jika pernah pernahkah 

kalian menghitung jumlah petak pada papan permainan 

catur? Papan permainan catur terdiri dari 8 x 8 petak kecil 

atau bisa ditulis   . 

Kegiatan Inti 80 menit 

Langkah 2: Guru 

membimbing siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

sendiri 

 

5. Siswa diberi permasalahan sehari-hari untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya 

Permasalahan 1 

Paman mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang sisinya 

adalah 47 m. Berapa luas tanah yang dimiliki Paman? 

Untuk menentukan luas tanah yang dimiliki paman siswa 

harus menggunakan rumus luas persegi 

Luas tanah =    

Langkah 3: Guru 

membimbing siswa 

dalam kegiatan 

inkuiri 

6. Siswa menganalisis permasalahan yang didapat untuk 

menemukan ilmu baru bagi siswa 

Diantaranya yaitu 

Diketahui: 

Paman mempunyai tanah berbentuk persegi 

Panjang sisinya adalah 47m 

Ditanya: 

Berapa luas tanah yang dimiliki Paman? 

Dijawab: 

Luas tanah =    

Luas tanah =     

Luas tanah = 2209    

Jadi luas tanah yang dimiliki Paman adalah 2209    
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Langkah 4: Guru 

menyampaikan 

materi yang 

diberikan untuk di 

Snowball Throwing 

7. Guru membagi siswa berkelompok kemudian memanggil 

ketua kelompok untuk diberikan materi yang harus 

disampaikan kepada anggotanya 

Langkah 5: Guru 

melakukan kegiatan 

tanya jawab 

8. Guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk 

bertanya akan materi yang telah disampaikan 

 

Langkah 6: Guru 

membimbing siswa 

dalam 

melaksanakan 

diskusi kelompok 

tentang masalah 

yang akan 

disnowball 

throwingkan dan 

membuat 

pertanyaan 

9. Guru memberikan permasalahan yang harus diselesaikan 

siswa secara berkelompok kemudian guru meminta siswa 

untuk membuat pertanyaan 

Langkah 7 : Guru 

membimbing siswa 

bermain ular tangga 

10. Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang 

telah divariasi dengan Snowball Throwing 

Langkah 8 : Guru 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

11. Guru memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung 

12. Guru memberikan soal evaluasi 

Kegiatan Penutup 10 menit 

 13. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. 
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14. Guru memberikan tugas rumah 

15. Guru mengakhiri pelajaran. 

16. Salam dan doa penutup. 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media : Ular tangga 

Sumber belajar : 

Soenarjo, RJ. (2007). Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Hardi, dikk. (2009). Pandai Berhitung Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sunardi, P. (2009). Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

 Prosedur tes 

1. Tes awal  : ada pada apersepsi. 

2. Tes dalam proses : ada pada kegiatan inti (LKS) 

3. Tes akhir  : ada pada tes evaluasi. 

 Jenis tes 

1. Tes lisan  : dilaksanakan pada saat KBM. 

2. Tes tertulis  : dilaksanakan pada tes evaluasi. 

 Bentuk tes 

Uraian. 

 Bentuk Instrumen 
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1. Penilaian kognitif : lisan, tertulis 

2. Unjuk kerja  : lembar pengamatan 

3. Penilaian afektif  :Lembar pengamatan 

Semarang, 9 September 2015  
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

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

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

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

digunakan untuk memutarkan bola. 

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

sambil bernyanyi. 

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

kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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Lembar Kerja Kelompok  

1. Maria membaca iklan kecil di koran. Isi dari iklan tersebut memberitahu jika ada 

seseorang yang menjual tanah yang berbentuk persegi dengan panjang 48 m. 

Berapakah luas tanah tersebut? 

2. Mila mendapat tugas untuk mencari 50 lembar kertas lipat berwarna pink. Kertas 

tersebut harus berbentuk persegi dan memiliki panjang 15 cm. Jika harga per 

    adalah Rp.100,00. Berapa uang yang harus disiapkan Mila untuk membeli 

kertas lipat tersebut? 

3. Nando adalah seseorang yang memiliki hobi berfoto. Untuk mendukung hobinya 

Ia membeli kamera polaroid. Untuk dapat menggunakan kamera polaroid Nando 

harus membeli kertas polaroid yang berbentuk persegi dengan panjang 7 cm. 

Jika harga per      adalah Rp.90,00 maka harga satu kertas foto polaroid adalah 

Rp.4.410,00. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 
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Kunci Jawaban LKK 

 

1. Diketahui : 

Seseorang menjual tanah yang berbentuk persegi dengan panjang 48 m 

Ditanya : 

Berapakah luas tanah tersebut? 

Dijawab : 

Luas tanah =    

Luas tanah =     

Luas tanah = 2304    

Jadi luas tanah yang dijual dikoran adalah 2304    

2. Diketahui : 

Mila mendapat tugas untuk mencari 50 lembar kertas lipat berwarna pink 

Kertas tersebut harus berbentuk persegi dan memiliki panjang 15 cm 

Jika harga per     adalah Rp.100,00.  

Ditanya : 

Berapa uang yang harus disiapkan Mila untuk membeli kertas lipat tersebut? 

Dijawab : 

Luas kertas =    

Luas kertas =     

Luas kertas = 225     

Harga 1 kertas lipat = 225 x Ro.100,00 = Rp.22.500,00 
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Harga 50 kertas lipat = Rp.22.500,00 x 50 = Rp.1.125.000,00 

3. Diketahui : 

Nando membeli kamera polaroid 

Untuk dapat menggunakan kamera polaroid Nando harus membeli kertas 

polaroid yang berbentuk persegi dengan panjang 7 cm 

Jika harga per      adalah Rp.90,00 maka harga satu kertas foto polaroid 

adalah Rp.4.410,00 

Ditanya 

Benarkah jika harga per      adalah Rp.90,00 maka harga satu kertas foto 

polaroid adalah Rp.4.410,00? 

Dijawab :  

Luas kertas foto =    

Luas kertas foto =    

Luas kertas foto = 49     

Harga 1 kertas polaroid = 49 x Rp.90,00 = Rp.4.410,00 

Jadi benar jika harga per      adalah Rp.90,00 maka harga satu kertas foto 

polaroid adalah Rp.4.410,00 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V  (Lima) / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar : 1.4Menghitung perpangkatan dan akar sederhana 

 

Indikator pembelajaran Indikator soal Bentuk 

tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

1.4.1 Menentukan 

hasil 

perpangkatan 

yang berkaitan 

dengan masalah 

sehari-hari 

Menentukan hasil 

perpangkatan dari 

permasalahan yang telah 

disediakan  

Essay C3 1,2 
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1.4.2 Memeriksa hasil 

penyelesaian 

masalah yang 

melibatkan 

perhitungan 

perpangkatan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Memeriksa hasil penyelesaian 

masalah yang melibatkan 

perhitungan perpangkatan 

Essay C5 3 
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Soal Evaluasi 

1. Sebuah lapangan sepakbola berbentuk persegi. Memiliki panjang  125m. Berapakah 

luas lapangan sepakbola tersebut? 

2. Eric bekerja sebagai pendekor ruang pesta, suatu hari ia memerlukan Styrofoam 

persegi dengan panjang 15m. Sebelum membeli Styrofoam Eric melakukan survey 

harga untuk mengetahui toko yang menjual styrofoam murah. Ditoko 17 harga 

styrofoam per    adalah Rp.3000,00 sedangkan ditoko Murni harga styrofoam per 

1,5    adalah Rp.4.000,00. Toko manakah yang menjual Styrofoam lebih murah? 

Berapa uang yang harus disiapkan oleh Eric? 

3. Pak Indrawan akan membuat mmt berbentuk persegi dengan panjang 9m. Pak 

indrawan mengetahui jika harga mmt per       adalah Rp.5000,00 karena tempat 

dimana ia akan memesan adalah tempat langganannya. Jadi harga mmt yang 

dibutuhkan Pak Indrawan adalah Rp.270.000,00 . Benarkah pernyataan tersebut? 

Berikan alasannya! 
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Kunci jawaban 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui :  

Panjang lapangan sepakbola yang berbentuk persegi adalah 125m 

Diketahui : 

Berapa luas lapangan sepakbola tersebut? 

Jawaban: 

Luas persegi =      

Luas persegi = 125 x 125 

Luas persegi = 15.625   , Jadi luas lapangan sepakbola adalah 15.625   

1 

 

1 

 

4 

2. Diketahui : 

Eric membeli Styrofoam berbentuk persegi dengan panjang 15m 

Harga per meter di toko 17 adalah  Rp.3000,00, sedangkan ditoko Murni 

harga styrofoam per 1,5    adalah Rp.4.000,00. 

Ditanya : 

Toko manakah yang menjual Styrofoam lebih murah? 

Berapa uang yang harus disiapkan oleh Eric? 

Jawaban : 

a. Luas persegi =    

Luas persegi = 15 x 15 

Luas persegi = 225    

Harga ditoko 17 per 1   = Rp.3000,00 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 
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Rp.3.000,00 x 225 = Rp.675.000,00 

Harga ditoko Murni per 1,5  = Rp.4.000,00 

225 : 1,5 = 150 

Rp.4.000 x 150 = Rp.600.000,00 

Jadi harga ditoko Murni lebih murah dari toko 17. 

Jadi uang yang harus disiapkan oleh Eric adalah Rp.600.000,00 

3. Diketahui : 

Pak Indrawan akan membuat mmt berbentuk persegi dengan panjang 9m 

Harga per   = Rp.5000,00 

Harga mmt sepanjang 9m adalah Rp.270.000,00 

Ditanya : 

Apakah benar harga mmt sepanjang 9m adalah Rp.270.000,00 

Jawaban : 

Luas persegi =    

Luas persegi = 9 x 9 

Luas persegi = 81   

Harga per 1,5    adalah Rp.5.000,00 

81 : 1,5 =54 

54 x Rp.5000,00 = Rp.270.000,00 

Jadi biaya mmt sepanjang 9m adalah Rp.270.000,00. 

1 

 

 

 

1 

 

6 
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Materi Ajar 

Anak-anak pernahkah kalian bermain catur? Jika pernah pernahkah kalian 

menghitung jumlah petak pada papan permainan catur?‖ Papan permainan catur terdiri 

dari 8 x 8 petak kecil atau bisa ditulis    

Mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan memberikan permasalahan yang 

kontekstual 

 Bapak mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan perpangkatan carilah 

solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

Permasalahan nomor 1 termasuk dalam jenis permasalahan apa anak-anak? 

1. Paman mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang sisinya adalah 47 m. Berapa 

luas tanah yang dimiliki Paman? 

Dari permasalahan diatas silahkan anak-anak cari penyelesaiannya dengan 

menggunakan rumus luas persegi. 

Membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

 Anak-anak perhatikan permasalahan tersebut, permasalahan tersebut termasuk 

dalam permasalahan operasi hitung perpangkatan. Setelah kalian mengetahui jenis 

permasalahan yang kalian hadapi, baca dengan teliti apa yang diketahui dan ditanyakan 

kemudian carilah penyelesaian dari pertanyaan berikut dengan menggunakan rumus 

luas persegi. 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

 Setelah anak-anak melaksanakan kegiatan inkuiri, Bapak akan membagi anak-

anak kedalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Setelah berkelompok 
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silahkan para ketua kelompok untuk maju kedapan. Setelah ketua kelompok maju 

kedepan Bapak akan memberikan permasalahan untuk diselesaikan secara 

berkelompok, setelah selesai mengerjakan permasalahan yang diterima setiap anggota 

kelompok harus menulis sebuah pertanyaan pada selembar kertas yang sesuai dengan 

materi yang dipelajari hari ini. Setelah selesai membuat anak-anak harus membentuk 

kertas soal yang telah ditulisnya menjadi bola kemudian dikumpulkan kepada ketua 

kelompok  

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

 Setelah menjelaskan materi yang diberikan untuk Snowball Throwing guru 

memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk bertanya mengenai materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab, guru membimbing siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diterimanya dan membimbing siswa dalam membuat 

pertanyaan supaya pertanyaan yang dibuat siswa tidak keluar dari materi yang sedang 

dipelajari. 

Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 

Setelah anak-anak melakukan Snowball Throwing bapak akan mengajak kalian 

bermain permainan ular tangga. Yang membedakan permainan ular tangga yang kita 

akan mainkan adalah pada peraturannya. Anak-anak akan dibagikan papan permainan, 
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bidak, dadu, kertas soal, dan koin. Sebelum bermain silahkan pilih bidak sesuai dengan 

keinginan kalian kemudian tentukan urutan bermain. Sebelum menjalankan bidak anak-

anak wajib menjawab soal dari lemparan bola yang diterima, apabila berhasil 

menyelesaikan tugasnya dengan benar siswa dapat melanjutkan permainannya. Apabila 

siswa gagal menyelesaikan tugasnya siswa tidak dapat melanjutkan permainan sampai 

tiba giliran bermain selanjutnya. Permainan ular tangga dinyatakan selesai apabila salah 

satu siswa mencapai angka 100 atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Anak-anak tadi kita telah belajar tentang perpangkatan. Untuk menyelesaikan 

permasalahan tentang perpangkatan kalian harus mengalikan bilangan pangkat yang 

dicari dengan bilangan itu sendiri. Setelah memantapkan pemahaman siswa guru 

menguji pemahaman siswa akan materi yang telah dipelajari dengan memberikan soal 

evaluasi. 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I (satu) 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber / Alat 

Belajar 

1.4 Menghitung 

perpangkatan 

dan akar 

sederhana 

1.Perhitungan 

akar 

sderhana 

1.Guru membuka pelajaran 

2.Guru membantu siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3.Guru membimbing siswa 

dalam kegiatan inkuiri 

1.4.3 Menentukan 

hasil akar 

sederhana yang 

berkaitan 

dengan masalah 

sehari-hari(C3) 

Tes Tertulis 3 x35 Soenarjo, RJ. 

(2007). Matematika 

5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 
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4.Guru menyampaikan materi 

yang diberikan untuk di 

Snowball Throwing 

5.Guru melakukan kegiatan 

tanya jawab 

6.Guru membimbing siswa 

dalam melaksanakan diskusi 

kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

7.Guru membimbing siswa 

dalam bermain ular tangga 

yang divariasi dengan snowball 

throwing 

8.Guru menutup kegiatan 

pembelajaran 

1.4.4 Memeriksa hasil 

penyelesaian 

masalah 

perhitungan 

akar sederhana 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

Nasional. 

 

Hardi, dikk. (2009). 

Pandai Berhitung 

Matematika. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Sunardi, P. (2009). 

Matematika. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS 2  

   Satuan Pendidikan : SDN Bojong Salaman 02 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : V / I 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana 

C. Indikator 

1.4.3 Menentukan hasil akar sederhana yang berkaitan dengan masalah 

sehari-hari 

1.4.4 Memeriksa hasil penyelesaian masalah perhitungan akar sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan faktorisasi prima siswa dapat menentukan hasil akar 

sederhana yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan benar 

2. Dengan memeriksa penyelesaian masalah yang melibatkan perhitungan akar 

sederhana,  siswa dapat mengetahui cara mengerjakan permasalahan yang 

melibatkan perhitungan akar sederhana dengan benar 
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Karakter yang Diharapkan : Kerjasama, Tanggung jawab, Disiplin, Peduli 

dan empati, Mandiri 

E. Materi Pokok 

1. Perhitungan akar sederhana 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

- Metode yang digunakan adalah Snowball Throwing 

- Model pembelajaran yang digunakan yaitu CTL 

G. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 2  

Tahapan  Kegiatan  Pembelajaran 

Pra Kegiatan 5 menit 

  Salam 

 Guru membimbing doa 

 Guru melakukan presensi 

 Guru mengkondisikan siswa 

Kegiatan Awal 10 menit 

Langkah 1 : Guru membuka 

pelajaran 

1. Menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

yaitu perhitungan akar sederhana 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa 

dapat menghitung akar sederhana dengan benar 

3. Memotivasi siswa untuk belajar. 

“Pelajaran kita hari ini sering kita jumpai baik itu 

dirumah,dipasar,atau dilingkungan sekolah. 

Semakin sering anak-anak berinteraksi dengan 

lingkungan semakin mudah materi ini dikuasai” 

4. Memberikan apersepsi dengan mengajukan 



426 

 

 
 

pertanyaan berupa permasalahan sehari-hari yang 

berhubungan dengan materi. 

Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya 

anak-anak?. Jika pada pertemuan lalu kita belajar 

tentang apa itu perpangkatan, pada hari ini kita 

belajar tentang akar kuadrat. Akar kuadrat adalah 

kebalikan dari perpangkatan yang telah kita pelajari 

pada minggu lalu. 

Kegiatan Inti 80 menit 

Langkah 2: Guru membimbing 

siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

5. Siswa diberi permasalahan sehari-hari untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya 

Permasalahan 1 

Sebuah kolam berbentuk persegi memiliki luas 

4225  . Berapa meterkah ukuran panjang kolam 

tersebut? 

Untuk mencari panjang kolam tersebut gunakan 

rumus luas lingkaran dan kemudian gunakan 

faktorisasi prima untuk mencari akar kuadrat 

Luas persegi =    

4225 =    

     = s 

          = s 

5 x 13 = s 

65 = s 
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Langkah 3: Guru membimbing 

siswa dalam kegiatan inkuiri 

 

6. Siswa menganalisis permasalahan yang didapat 

untuk menemukan ilmu baru bagi siswa 

Diantaranya yaitu : 

Diketahui:  Luas kolam berbentuk persegi = 4225   

Ditanya : Berapa ukuran panjang kolam? 

Jawaban : 

Luas persegi =    

4225 =    

     = s 

          = s 

5 x 13 = s 

65 = s 

Jadi panjang kolam adalah 65 m 

Langkah 4: Guru 

menyampaikan materi yang 

diberikan untuk di Snowball 

Throwing 

7. Guru membagi siswa berkelompok kemudian 

memanggil ketua kelompok untuk diberikan materi 

yang harus disampaikan kepada anggotanya 

Langkah 5: Guru melakukan 

kegiatan tanya jawab 

8. Guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok 

untuk bertanya akan materi yang telah disampaikan 

 

Langkah 6: Guru membimbing 

siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang 

9. Guru memberikan permasalahan yang harus 

diselesaikan siswa secara berkelompok kemudian 

guru meminta siswa untuk membuat pertanyaan 
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masalah yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

Langkah 7 : Guru membimbing 

siswa dalam bermain ular 

tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 

10. Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga 

yang telah divariasi dengan Snowball Throwing 

Langkah 8 : Guru menutup 

kegiatan pembelajaran 

11. Guru memantapkan pemahaman siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung 

12. Guru memberikan soal evaluasi 

Kegiatan Penutup 10 menit 

 13. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. 

14. Guru memberikan tugas rumah. 

15. Guru mengakhiri pelajaran. 

16. Salam dan doa penutup. 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media : kapur tulis, permen 

Sumber belajar : 

Soenarjo, RJ. (2007). Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Hardi, dikk. (2009). Pandai Berhitung Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sunardi, P. (2009). Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

 Prosedur tes 
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1. Tes awal  : ada pada apersepsi. 

2. Tes dalam proses : ada pada kegiatan inti (LKS) 

3. Tes akhir  : ada pada tes evaluasi. 

 Jenis tes 

1. Tes lisan  : dilaksanakan pada saat KBM. 

2. Tes tertulis  : dilaksanakan pada tes evaluasi. 

 Bentuk tes 

Uraian. 

 Bentuk Instrumen 

1. Penilaian kognitif : lisan, tertulis 

2. Unjuk kerja  : lembar pengamatan 

3. Penilaian afektif  :Lembar pengamatan 

Semarang, 16 September 2015  
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

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

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

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

digunakan untuk memutarkan bola. 

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

sambil bernyanyi. 

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

kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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Lembar Kerja Kelompok 

1. Karel adalah seorang penjual terpal. Suatu hari ada pelanggan yang ingin 

membeli terpal persegi yang dijual karel dengan luas 676   . Berapa panjang 

terpal yang ingin dibeli oleh pelanggan? 

2. Selly dan Beny akan segera menikah, Ia akan membuat undangan pernikahan 

untuk dibagikan kepada teman-temannya. Suatu hari ia datang ke kios wedding 

untuk memesan undangan pernikahannya. Mereka memilih undangan berbentuk 

persegi dengan luas 1936    . Berapa panjang undangan yang mereka buat? 

3. Vivi memiliki buku katalog SD dan SMP. Buku katalog SD berbentuk persegi 

sedangkan buku katalog SMP Vivi berbentuk persegi panjang. Kedua buku 

katalog tersebut mempunyai luas yang sama. Jika panjang buku katalog SMP 90 

cm dan lebar buku katalog SMP adalah 40 maka panjang katalog SD Vivi adalah 

60 cm. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 
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Kunci Jawaban LKK 

1. Diketahui : 

Karel adalah seorang penjual terpal.  

Pelanggan yang ingin membeli terpal persegi yang dijual karel dengan luas 676    

Ditanya : 

Berapa panjang terpal yang ingin dibeli oleh pelanggan? 

Dijawab : 

Luas terpal =    

676 =    

      = s 

   = s 

Jadi panjang terpal yang ingin dibeli oleh pelanggan adalah 26 m 

2. Diketahui : 

Selly dan Beny  memesan undangan berbentuk persegi dengan luas 1936    .  

Ditanya : 

Berapa panjang undangan yang mereka buat? 

Dijawab : 

Luas undangan =    

1936 =    

      = s 

   = s 

Jadi panjang undangan yang dibuat oleh Selly dan Beny adalah 44     
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3. Diketahui : 

Vivi memiliki buku katalog SD dan SMP 

Buku katalog SD berbentuk persegi sedangkan buku katalog SMP Vivi berbentuk 

persegi panjang 

Kedua buku katalog tersebut mempunyai luas yang sama 

Jika panjang buku katalog SMP 90 cm dan lebar buku katalog SMP adalah 40 maka 

panjang katalog SD Vivi adalah 60 cm 

Ditanya : 

Benarkah jika panjang buku katalog SMP 90 cm dan lebar buku katalog SMP adalah 

40 maka panjang katalog SD Vivi adalah 60 cm? 

Dijawab : 

Luas katalog SD = Luas katalog SMP 

   = p x l 

   = 90 x 40 

   = 3600 

S =       

S = 60 

Jadi benar jika panjang buku katalog SMP 90 cm dan lebar buku katalog SMP 

adalah 40 maka panjang katalog SD Vivi adalah 60 cm 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V  (Lima) / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar : 1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana 

Indikator pembelajaran Indicator soal Bentu

k tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

1.4.3 Menentukan hasil 

akar sederhana yang 

berkaitan dengan 

masalah sehari-hari 

 

 

Menentukan hasil akar 

sederhana yang berkaitan dengan 

masalah sehari-hari 

Essay C3 1,2 

1.4.4 Memeriksa hasil 

penyelesaian 

masalah 

perhitungan akar 

sederhana dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Memeriksa hasil penyelesaian 

masalah sehari-hari yang 

melibatkan perhitungan akar 

sederhana 

Essay C5 3 
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Soal Evaluasi 

1. Pak Amri memiliki sebidang tanah dengan luas 676  . Karena sudah tua ia 

membagikan tanah tersebut kepada 4 anaknya. Berapakah panjang tanah yang 

dimiliki tiap anak Pak Amri? 

2. Luas sebuah tanah berbentuk persegi sama dengan luas lapangan futsal yang 

berbentuk persegi panjang. Jikapanjang lapangan futsal 36 m dan  lebarnya 6 m. 

Berapa panjang sisi tanah  yang berbentuk persegi? 

3. Pak Tomy adalah seorang pengusaha barang elektronik,suatu hari ia mendapat 

permintaan jumlah barang yang cukup banyak sehingga ia memerlukan sebuah truk 

untuk mengangkut barang pesanan. Karena barang elektronik yang dipesan berat 

Pak tomy  berencana membuat bidang miring dengan tinggi 60 cm dan alas 32 cm 

sehingga panjang sisi bidang miring yang dibuat pak Tomy adalah 68 cm. Benarkah 

pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 
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Kunci Jawaban 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui : 

Pak Amri memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan luas 

676   

Pak Amri membagikan tanah tersebut pada 4 orang anaknya 

Ditanya : 

Berapakah panjang tanah yang dimiliki tiap anak Pak Amri? 

Jawaban : 

676 : 4 = 169    

Jadi luas tanah masing-masing anak pak Amri adalah 169    

Luas persegi =    

169 =    

     = s 

13 = s 

Jadi panjang tanah yang dimiliki masing masing anak pak Amri 

adalah 13 m 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

2. Diketahui : 

Luas tanah berbentuk persegi sama dengan luas lapangan futsal 

yang berbentuk persegi panjang 

Panjang lapangan futsal = 36m 

1 
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Lebar lapangan futsal = 6m 

Ditanya : 

Berapa panjang sisi tanah yang berbentuk persegi? 

Jawaban : 

Luas persegi panjang = luas persegi 

Panjang x lebar =    

45 x 5 =    

225 =    

     = s 

15 = s 

Jadi panjang tanah yang berbentuk persegi adalah 15 m 

 

1 

 

3 

3. Diketahui : 

Pak Tomy membuat bidang miring dengan tinggi 60 cm dan alas 

32 cm 

Ditanya 

Apakah sisi miring dari bidang miring yang dibuat Pak Tomy 

adalah 68? 

Jawaban : 

            =               

            =          

            = 3600 + 1024 

1 

 

 

 

1 

 

 

5 
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            = 4624 

Sisi miring =      

Sisi miring = 68 

Jadi sisi miring yang dibuat oleh pak tomi adalah 68 

 

Pedoman penskoran 

Jumlah maksimal skor butir soal = 17 

Skor total = 
                                

                               
 x 100 
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Materi Ajar 

Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya anak-anak?. Jika pada 

pertemuan lalu kita belajar tentang apa itu perpangkatan, pada hari ini kita belajar 

tentang akar kuadrat. Akar kuadrat adalah kebalikan dari perpangkatan yang telah kita 

pelajari pada minggu lalu. 

Mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan memberikan permasalahan yang 

kontekstual 

 Bapak mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan perpangkatan carilah 

solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

Permasalahan nomor 1 termasuk dalam jenis permasalahan apa anak-anak? 

1. Sebuah kolam berbentuk persegi memiliki luas 4225  . Berapa meterkah ukuran 

panjang kolam tersebut? 

Dari permasalahan diatas silahkan anak-anak cari penyelesaian dengan 

menggunakan rumus luas persegi untuk mencari panjang dan gunakan faktorisasi prima 

untuk mencari akar kuadrat. 

Membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

 Anak-anak perhatiakan permasalahan tersebut, permasalahan tersebut termasuk 

dalam permasalahan operasi hitung akar kuadrat. Setelah kalian mengetahui jenis 

permasalahan yang kalian hadapi, baca dengan teliti apa yang diketahui dan ditanyakan 

kemudian carilah penyelesaian dari pertanyaan berikut dengan menggunakan rumus 

luas persegi untuk mencari panjang dan gunakan faktorisasi prima untuk mencari akar 

kuadrat. 



440 

 

 
 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

 Setelah anak-anak melaksanakan kegiatan inkuiri, Bapak akan membagi anak-

anak kedalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Setelah berkelompok 

silahkan para ketua kelompok untuk maju kedapan. Setelah ketua kelompok maju 

kedepan Bapak akan memberikan permasalahan untuk diselesaikan secara 

berkelompok, setelah selesai mengerjakan permasalahan yang diterima setiap anggota 

kelompok harus menulis sebuah pertanyaan pada selembar kertas yang sesuai dengan 

materi yang dipelajari hari ini. Setelah selesai membuat anak-anak harus membentuk 

kertas soal yang telah ditulisnya menjadi bola kemudian dikumpulkan kepada ketua 

kelompok  

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

 Setelah menjelaskan materi yang diberikan untuk Snowball Throwing guru 

memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk bertanya mengenai materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab, guru membimbing siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diterimanya dan membimbing siswa dalam membuat 

pertanyaan supaya pertanyaan yang dibuat siswa tidak keluar dari materi yang sedang 

dipelajari. 

Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 
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Setelah anak-anak melakukan Snowball Throwing bapak akan mengajak kalian 

bermain permainan ular tangga. Yang membedakan permainan ular tangga yang kita 

akan mainkan adalah pada peraturannya. Anak-anak akan dibagikan papan permainan, 

bidak, dadu, kertas soal, dan koin. Sebelum bermain silahkan pilih bidak sesuai dengan 

keinginan kalian kemudian tentukan urutan bermain. Sebelum menjalankan bidak anak-

anak wajib menjawab soal dari lemparan bola yang diterima, apabila berhasil 

menyelesaikan tugasnya dengan benar siswa dapat melanjutkan permainannya. Apabila 

siswa gagal menyelesaikan tugasnya siswa tidak dapat melanjutkan permainan sampai 

tiba giliran bermain selanjutnya. Permainan ular tangga dinyatakan selesai apabila salah 

satu siswa mencapai angka 100 atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Anak-anak tadi kita telah belajar tentang akar kuadrat. Untuk menyelesaikan 

permasalahan tentang akar kuadrat kalian bisa menggunakan faktorisasi prima. Setelah 

ketemu faktorisasi primanya anak-anak harus membagi pangkat dari hasil faktorisasi 

prima dengan 2. Setelah memantapkan pemahaman siswa guru menguji pemahaman 

siswa akan materi yang telah dipelajari dengan memberikan soal evaluasi. 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I (satu) 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber / Alat 

Belajar 

1.5 Menyelesaik

an masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

operasi 

1. KPK 1. Guru membuka pelajaran 

2. Guru membantu siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri 

3. Guru membimbing siswa 

dalam kegiatan inkuiri 

1.5.1 Menentukan hasil 

operasi hitung 

KPK (C3) 

1.5.2 Memeriksa hasil 

penyelesaian yang 

melibatkan 

Tes 

Tertulis 

3 x35 Soenarjo, RJ. (2007). 

Matematika 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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hitung KPK 

dan FPB 

4. Guru menyampaikan materi 

yang diberikan untuk di 

Snowball Throwing 

5. Guru melakukan kegiatan 

tanya jawab 

6. Guru membimbing siswa 

dalam melaksanakan diskusi 

kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball 

throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

7. Guru membimbing siswa 

dalam bermain ular tangga 

yang divariasi dengan 

snowball throwing 

8. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran 

operasi hitung 

KPK (C5) 

 

 

Hardi, dikk. (2009). 

Pandai Berhitung 

Matematika. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Sunardi, P. (2009). 

Matematika. Jakarta: 

Pusat Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS 3  

   Satuan Pendidikan : SDN Bojong Salaman 02 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : V / I 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung KPK dan FPB 

C. Indikator 

1.5.1 Menentukan hasil operasi hitung KPK (C3) 

1.5.2 Memeriksa hasil penyelesaian yang melibatkan operasi hitung KPK (C5) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan kelipatan persekutuan siswa dapat menentukan hasil operasi 

hitung KPK dengan benar  

2. Dengan menggunakan faktorisasi prima siswa dapat menentukan hasil operasi 

hitung KPK dengan benar 

3. Dengan memeriksa hasil penyelesaian yang melibatkan operasi hitung KPK siswa 

dapat mengetahui cara mengerjakan permasalahan yang melibatkan operasi hitung 

KPK dengan benar 
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Karakter yang Diharapkan : Kerjasama, Tanggung jawab, Disiplin, Peduli dan 

empati, Mandiri 

 

E. Materi Pokok 

1. KPK 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

- Metode yang digunakan adalah Snowball Throwing 

- Model pembelajaran yang digunakan yaitu CTL 

G. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1  

Tahapan  Kegiatan  Pembelajaran 

Pra Kegiatan 5 menit 

  Salam 

 Guru membimbing doa 

 Guru melakukan presensi 

 Guru mengkondisikan siswa 

Kegiatan Awal 10 menit 

Langkah 1 : Guru 

membuka pelajaran 

1. Menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari yaitu 

operasi hitung KPK 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat 

melakukan operasi hitung KPK 

3. Memotivasi siswa untuk belajar. 

“Pelajaran kita hari ini sering kita jumpai baik itu 

dirumah,dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering 

anak-anak berinteraksi dengan lingkungan semakin mudah 
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materi ini dikuasai” 

4. Memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 

berupa permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan 

materi. 

Berapakah kelipatan persekutuan dari  6 dan 9? 

Sebelum kita mempelajari KPK kita harus mengerti terlebih 

dahulu apa itu kelipatan dan kelipatan persekutuan. 

Kegiatan Inti 80 menit 

Langkah 2: Guru 

membimbing siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

sendiri 

 

5. Siswa diberi permasalahan sehari-hari untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya 

Permasalahan 1 

Dua bersaudara bernama Tono dan Budi. Tono berkunjung 

ke rumah kakeknya setiap 14 hari sekali sedangkan Budi 

setiap 21 hari sekali. Setiap  Berapa hari sekalikah Tono dan 

Budi berkunjung bersama-sama ke rumah kakek? 

Dalam kegiatan konstruksi siswa diwajibkan untuk 

menggunakan kelipatan persekutuan dalam mencari kpk dari 

permasalahan diatas: 

Kelipatan persekutuan dari 14 dan 21 adalah 42 

 

Jadi, mereka akan bersama-sama kerumah kakek setiap 42 

hari sekali 

Langkah 3: Guru 

membimbing siswa 

dalam kegiatan inkuiri 

6. Siswa menganalisis permasalahan yang didapat untuk 

menemukan ilmu baru bagi siswa 

Diantaranya adalah : 

Diketahui : 
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Tono berkunjung ke rumah kakeknya setiap 14 hari sekali 

Budi setiap 21 hari sekali 

Ditanya : 

Setiap  Berapa hari sekalikah Tono dan Budi berkunjung 

bersama-sama ke rumah kakek? 

Jawaban : 

Faktorisasi prima 14 = 2 x 7 

Faktorisasi Prima 21 = 3 x 7 

KPK dari 14 dan 21 = 2 x 3 x 7 = 42 

Jadi, mereka akan bersama-sama kerumah kakek setiap 42 hari 

sekali 

Langkah 4: Guru 

menyampaikan materi 

yang diberikan untuk 

di Snowball Throwing 

7. Guru membagi siswa berkelompok kemudian memanggil 

ketua kelompok untuk diberikan materi yang harus 

disampaikan kepada anggotanya 

Langkah 5: Guru 

melakukan kegiatan 

tanya jawab 

8. Guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk 

bertanya akan materi yang telah disampaikan 

Langkah 6: Guru 

membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

tentang masalah yang 

akan disnowball 

throwingkan dan 

membuat pertanyaan 

9. Guru memberikan permasalahan yang harus diselesaikan 

siswa secara berkelompok kemudian guru meminta siswa 

untuk membuat pertanyaan 

Langkah 7 : Guru 

membimbing siswa 

bermain ular tangga 

10. Siswa bermain ular tangga 
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Langkah 8 : Guru 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

11. Guru memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung 

12. Guru memberikan soal evaluasi 

Kegiatan Penutup 10 Menit 

 13. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. 

14. Guru memberikan tugas rumah 

15. Guru mengakhiri pelajaran. 

16. Salam dan doa penutup. 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media : Ular tangga 

Sumber belajar : 

Soenarjo, RJ. (2007). Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Hardi, dikk. (2009). Pandai Berhitung Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sunardi, P. (2009). Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

I. Penilaian 

 Prosedur tes 

1. Tes awal  : ada pada apersepsi. 

2. Tes dalam proses : ada pada kegiatan inti (LKS) 

3. Tes akhir  : ada pada tes evaluasi. 

 Jenis tes 

1. Tes lisan  : dilaksanakan pada saat KBM. 
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2. Tes tertulis   : dilaksanakan pada tes evaluasi. 

 Bentuk tes 

Uraian.  

 Bentuk Instrumen 

1. Penilaian kognitif  : lisan, tertulis 

2. Unjuk kerja   : lembar pengamatan 

3. Penilaian afektif  :Lembar pengamatan 

Semarang, 21 September 2015  
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

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

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

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

digunakan untuk memutarkan bola. 

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

sambil bernyanyi. 

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

kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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Lembar Kerja Kelompok 

1. Agus bermain sepakbola di lapangan Putra Angkasa 42 hari sekali, sedangkan 

Wawan bermain sepakbola di lapangan Putra Angkasa 35 hari sekali. Kapan 

mereka akan bermain sepak bola bersama-sama? 

2. Indra Aziz adalah seorang pelatih vocal yang sangat bagus. Karena sangat 

senang menyanyi Riris dan Rere ikut berlatih dengan Indra Aziz. Riris berlatih 

dengan Indra Aziz 24 hari sekali sedangkan Rere berlatih dengan Indra Aziz 60 

hari sekali. Berapa hari lagi mereka akan berlatih bersama dengan Indra Aziz 

untuk ketiga kalinya? 

3. Imel dan Nanda adalah seorang anak pejabat pemerintahan. Mereka biasa 

merawat rambut mereka di JA Salon. Imel biasa datang ke JA Salon setiap 48 

hari sekali, sedangkan Nanda datang ke JA Salon setiap 30 hari sekali. Jika 

mereka datang ke JA Salon bersama tanggal 8 Juni maka mereka akan datang 

kembali ke JA Salon untuk kedua kalinya pada tanggal 3 februari. Benarkah 

pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 
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Kunci Jawaban LKK 

1. Diketahui : 

Agus bermain sepakbola di lapangan Putra Angkasa 42 hari sekali 

Wawan bermain sepakbola di lapangan Putra Angkasa 35 hari sekali 

Ditanya : 

Kapan mereka akan bermain sepak bola bersama-sama? 

Dijawab : 

Faktorisasi prima 42 = 2 x 3 x 7 

Faktorisasi prima 35 = 5 x 7 

KPK dari 42 dan 35 = 2 x 3 x 5 x 7 = 210 hari lagi 

Jadi Agus dan Wawan akan bermain sepakbola bersama-sama 210 hari lagi 

2. Diketahui : 

Riris berlatih dengan Indra Aziz 24 hari sekali  

Rere berlatih dengan Indra Aziz 60 hari sekali.  

Ditanya : 

Berapa hari lagi mereka akan berlatih bersama dengan Indra Aziz untuk ketiga 

kalinya? 

Dijawab : 

Faktorisasi prima 24 =    x 3 

Faktorisasi prima 60 =    x 3 x 5 

KPK 24 dan 60 =    x 3 x 5 = 120 hari lagi mereka akan berlatih bersama untuk 

pertama kali. 
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Mereka akan berlatih bersama untuk ketiga kalinya pada : 120 x 3 = 360 hari 

lagi 

Jadi mereka akan berlatih bersama untuk ketiga kalinya 360 hari lagi 

3. Diketahui : 

Imel biasa datang ke JA Salon setiap 48 hari sekali  

Nanda datang ke JA Salon setiap 30 hari sekali 

Jika mereka datang ke JA Salon bersama tanggal 8 Juni maka mereka akan 

datang kembali ke JA Salon untuk kedua kalinya pada tanggal 3 februari 

Ditanya : 

Benarkah jika mereka datang ke JA Salon bersama tanggal 8 Juni maka mereka 

akan datang kembali ke JA Salon untuk kedua kalinya pada tanggal 3 februari? 

Dijawab : 

Faktorisasi prima 48 =    x 3 

Faktorisasi prima 30 = 2 x 3 x 5 

KPK 48 dan 30 adalah    x 3 x 5 = 240 

Jika mereka pergi ke salon bersama tanggal 8 Juni maka mereka akan kembali 

ke Salon bersama 240 hari lagi. 

Juni ada 30 hari maka 30 – 8 = 22 

Juli ada 31 hari 

Agustus ada 31 hari 

September ada 30 hari 

Oktober ada 31 hari 
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November ada 30 hari 

Desember ada 31 hari 

Januari ada 31 hari 

Pada bulan januari tanggal 31 adalah hari ke 237 jadi mereka akan bertemu pada 

tanggal 3 februari. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS III PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V  (Lima) / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi 

hitung KPK dan FPB 

 

Indikator pembelajaran Indicator soal Bentuk 

tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

1.5.1 Menentukan 

hasil operasi 

hitung KPK 

Menentukan hasil operasi 

hitung KPK 

Essay C3 1,2 

1.5.2 Memeriksa hasil 

penyelesaian 

yang melibatkan 

operasi hitung 

KPK 

 

Memeriksa hasil penyelesaian 

masalah sehari-hari yang 

melibatkan operasi hitung 

KPK 

Essay C5 3 
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Soal Evaluasi 

1. Lampu merah menyala 8 detik sekali, lampu kuning 12 detik sekali, lampu merah 15 

detik sekali. Pada detik keberapa ketiga lampu tersebut akan menyala bersamaan? 

2. Toni berenang setiap 10 hari sekali. Tomi berenang setiap 15 hari sekali. Tanggal 5 

September 2012 mereka berenang bersama untuk pertama kali. Kapan mereka akan 

berenang bersama untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya? 

3. Ali Berenang 10 hari sekali, Budi berenang 15 hari sekali, sedangkan Amir 

berenang 20 hari sekali. Jika ketiga-tiganya sama-sama berenang petamakali pada 

tanggal 20 februari 2012 maka mereka akan berenang bersama untuk ketiga kalinya 

tanggal 19 juni 2012. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 
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Kunci Jawaban 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui : 

Lampu merah menyala 8 detik sekali 

Lampu kuning menyala 12 detik sekali 

Lampu hijau menyala 15 detik sekali 

Ditanya : 

Pada detik keberapa ketiga lampu akan menyala bersamaan? 

Dijawab : 

Faktorisasi prima 8 =    

Faktorisasi prima 12 =     

Faktorisasi prima 15 =     

KPK dari 8, 12, dan 15 =         = 120 

Jadi ketiga lampu tersebut akan menyala bersamaan pada detik ke-120 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

2. Diketahui : 

Toni berenang setiap 10 hari sekali 

Tomi berenang setiap 15 hari sekali 

Tanggal saat mereka berenang bersama adalah 5 September 2012 

Ditanya : 

Kapan mereka akan berenang untuk kedua dan ketiga kalinya? 

Jawaban : 

1 

 

 

 

 

1 
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Faktorisasi prima 10 = 2 x 5 

Faktorisasi prima 15 = 3 x 5 

KPK dari 10 dan 15 = 2 x 3 x 5 = 30 

30 + 5 = 35 september, karena September memiliki 30 hari maka, 35 – 

30 = 5 Oktober 

Mereka akan berenang bersama untuk ketiga kalinya pada 5 + 30 = 

35, karena Oktober memiliki 31 hari maka mereka akan berenang 

bersama kembali pada tanggal 4 November 2012 

Jadi mereka akan berenang bersama untuk kedua kalinya tanggal 5 

Oktober 2012 dan ketiga kalinya tanggal 4 November 2012 

 

4 

3. Diketahui : 

Ali berenang 10 hari sekali 

Budi berenang 15 hari sekali 

Amir berenang 20 hari sekali 

Ketiganya berenang bersama pertama kali pada tanggal 20 februari 

2012 

Meraka akan berenang bersama untuk ketiga kalinya tanggal 19 juni 

2012 

Ditanya : 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Apakah mereka akan berenangbersama untuk ketiga kalinya tanggal 

19 juni 2012? 

Jawaban : 

Faktorisasi prima 10 = 2 x 5 

Faktorisasi prima 15 = 3 x 5 

Faktorisasi prima 20 =    x5 

KPK dari 10, 15, dan 20 =    x 3 x 5= 60 

Jadi mereka akan berenang 60 hari sekali 

Mereka akan berenang bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 20 

April karena Februari 2012 merupakan tahun kabisat dimana dibulan 

februari terdapat 29 hari dan maret 31 hari. 

Bulan april memiliki 30 hari sehingga 60 – 10 = 50 hari 

Bulan mei memiliki 31 hari sehingga 50 – 31 = 19 hari 

Maka Mereka akan berenang bersama untuk ketiga kalinya pada 

tanggal 19 juni 2012 

 

 

 

 

 

 

6 

Pedoman penskoran 

Jumlah maksimal skor butir soal = 20 

Skor total = 
                                

                               
 x 100 
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Materi Ajar 

Anak-anak sebelum kalian belajar tentang KPK tahukah kalian apa itu kelipatan 

persekutuan? Berapakah kelipatan persekutuan dari 6 dan 9?‖.Sebelum kita mempelajari 

KPK kita harus mengerti dahulu apa itu kelipatan dan kelipatan persekutuan.Kelipatan 

persekutuan dapat digunakan untuk menghitung KPK dari 2 buah bilangan. 

Mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan memberikan permasalahan yang 

kontekstual 

 Bapak mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan perpangkatan carilah 

solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

Permasalahan nomor 1 termasuk dalam jenis permasalahan apa anak-anak? 

1. Dua bersaudara bernama Tono dan Budi. Tono berkunjung ke rumah kakeknya 

setiap 14 hari sekali sedangkan Budi setiap 21 hari sekali. Setiap  Berapa hari 

sekalikah Tono dan Budi berkunjung bersama-sama ke rumah kakek? 

 Dalam kegiatan konstruksi siswa diwajibkan untuk menggunakan kelipatan 

persekutuan dalam mencari kpk dari permasalahan diatas. 

Membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

 Anak-anak perhatiakan permasalahan tersebut, permasalahan tersebut termasuk 

dalam permasalahan KPK. Setelah kalian mengetahui jenis permasalahan yang kalian 

hadapi, baca dengan teliti apa yang diketahui dan ditanyakan kemudian carilah 

penyelesaian dari pertanyaan berikut dengan menggunakan kelipatan persekutuan dan 

faktorisasi prima 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 

 Setelah anak-anak melaksanakan kegiatan inkuiri, Bapak akan membagi anak-

anak kedalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Setelah berkelompok 
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silahkan para ketua kelompok untuk maju kedapan. Setelah ketua kelompok maju 

kedepan Bapak akan memberikan permasalahan untuk diselesaikan secara 

berkelompok, setelah selesai mengerjakan permasalahan yang diterima setiap anggota 

kelompok harus menulis sebuah pertanyaan pada selembar kertas yang sesuai dengan 

materi yang dipelajari hari ini. Setelah selesai membuat anak-anak harus membentuk 

kertas soal yang telah ditulisnya menjadi bola kemudian dikumpulkan kepada ketua 

kelompok  

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

 Setelah menjelaskan materi yang diberikan untuk Snowball Throwing guru 

memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk bertanya mengenai materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab, guru membimbing siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diterimanya dan membimbing siswa dalam membuat 

pertanyaan supaya pertanyaan yang dibuat siswa tidak keluar dari materi yang sedang 

dipelajari. 

Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 

Setelah anak-anak melakukan Snowball Throwing bapak akan mengajak kalian 

bermain permainan ular tangga. Yang membedakan permainan ular tangga yang kita 

akan mainkan adalah pada peraturannya. Anak-anak akan dibagikan papan permainan, 
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bidak, dadu, kertas soal, dan koin. Sebelum bermain silahkan pilih bidak sesuai dengan 

keinginan kalian kemudian tentukan urutan bermain. Sebelum menjalankan bidak anak-

anak wajib menjawab soal dari lemparan bola yang diterima, apabila berhasil 

menyelesaikan tugasnya dengan benar siswa dapat melanjutkan permainannya. Apabila 

siswa gagal menyelesaikan tugasnya siswa tidak dapat melanjutkan permainan sampai 

tiba giliran bermain selanjutnya. Permainan ular tangga dinyatakan selesai apabila salah 

satu siswa mencapai angka 100 atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

Anak-anak tadi kita telah belajar tentang KPK. Untuk menyelesaikan 

permasalahan tentang KPK kalian bisa menggunakan kelipatan persekutuan dan 

faktorisasi prima. Jika menggunakan faktorisasi prima kita harus mengambil seluruh 

bilangan dengan pangkat terbedar. Setelah memantapkan pemahaman siswa guru 

menguji pemahaman siswa akan materi yang telah dipelajari dengan memberikan soal 

evaluasi. 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V / I (satu) 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi Dasar Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber / Alat 

Belajar 

1.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan operasi 

1. FPB 1. Guru membuka 

pelajaran 

2. Guru membantu siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

1.5.3 Menentukan hasil 

operasi hitung FPB 

(C3) 

1.5.4 Memeriksa hasil 

Tes 

Tertulis 

3 x35 Soenarjo, RJ. 

(2007). 

Matematika 5. 

Jakarta: Pusat 
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hitung KPK 

dan FPB 

sendiri 

3. Guru membimbing 

siswa dalam kegiatan 

inkuiri 

4. Guru menyampaikan 

materi yang diberikan 

untuk di Snowball 

Throwing 

5. Guru melakukan 

kegiatan tanya jawab 

6. Guru membimbing 

siswa dalam 

melaksanakan diskusi 

kelompok tentang 

masalah yang akan 

disnowball 

throwingkan dan 

penyelesaian yang 

melibatkan operasi 

hitung FPB (C5) 

 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Hardi, dikk. 

(2009). Pandai 

Berhitung 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 
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membuat pertanyaan 

7. Guru membimbing 

siswa dalam bermain 

ular tangga yang 

divariasi dengan 

snowball throwing 

8. Guru menutup 

kegiatan pembelajaran 

Nasional. 

 

Sunardi, P. 

(2009). 

Matematika. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS 3 

   Satuan Pendidikan : SDN Bojong Salaman 02 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas / Semester : V / I 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

1.5  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung KPK dan 

FPB 

C. Indikator 

1.5.3 Menentukan hasil operasi hitung FPB (C3) 

1.5.4 Memeriksa hasil penyelesaian yang melibatkan operasi hitung FPB (C5) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan faktor siswa dapat menentukan hasil operasi hitung 

FPB dengan benar  

2. Dengan menggunakan faktorisasi prima siswa dapat menentukan hasil 

operasi hitung FPB dengan benar 

3. Dengan memeriksa hasil penyelesaian yang melibatkan operasi hitung FPB 

siswa dapat mengetahui cara mengerjakan permasalahan yang melibatkan 

operasi hitung FPB dengan benar 
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Karakter yang Diharapkan : Kerjasama, Tanggung jawab, Disiplin, Peduli 

dan empati, Tanggung  Jawab 

E. Materi Pokok 

1. FPB 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

- Metode yang digunakan adalah Snowball Throwing 

- Model pembelajaran yang digunakan yaitu CTL 

G. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 2  

Tahapan  Kegiatan  Pembelajaran 

Pra Kegiatan 5 menit 

  Salam 

 Guru membimbing doa 

 Guru melakukan presensi 

 Guru mengkondisikan siswa 

Kegiatan Awal 10 menit 

Langkah 1 : Guru 

membuka pelajaran 

1. Menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari yaitu 

operasi hitung FPB 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat 

melakukan operasi FPB dengan benar 

3. Memotivasi siswa untuk belajar. 

“Pelajaran kita hari ini sering kita jumpai baik itu 

dirumah,dipasar,atau dilingkungan sekolah. Semakin sering 

anak-anak berinteraksi dengan lingkungan semakin mudah 

materi ini dikuasai” 
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4. Memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 

berupa permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan 

materi. 

Apa itu bilangan prima?apa itu faktor?Apa itu faktor prima? 

Dan apa itu faktorisasi prima 

Sebelum mempelajari FPB anak-anak harus mengerti 

terlebih dahulu apa itu faktor dan faktorisasi prima, karena 

dengan mengetahui faktor dan faktorisasi prima kita bisa 

mencari FPB 

Kegiatan Inti 80 menit 

Langkah 2: Guru 

membimbing siswa 

mengkonstruksi 

pengetahuannya 

sendiri 

 

5. Siswa diberi permasalahan sehari-hari untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya 

Permasalahan 1 

Seorang pedagang mempunyai 64 buah jeruk dan 48 buah 

apel. Buah-buah tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik. 

Berapa plastik yang dibutuhkan untuk menampung semua 

buah tersebut? 

Untuk mencari banyak plastik yang dibutuhkan gunakan 

faktor prima kemudian pilih kedua faktor yang sama dan 

paling besar. 

Faktor  48 64 

2 24 32 

4 12 16 

8 6 8 

16 3 4 

Jadi FPB dari 48 dan 64 adalah 16. 
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Langkah 3: Guru 

membimbing siswa 

dalam kegiatan 

inkuiri 

6. Siswa menganalisis permasalahan yang didapat untuk 

menemukan ilmu baru bagi siswa 

Diantaranya yaitu : 

Permasalahan 1 

Diketahui :  

Sorang pedagang mempunyai 64 buah jeruk dan 48 buah 

apel 

Buah-buah tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik 

Ditanya: 

Berapa plastic yang dibutuhkan untuk menampung semua 

buah tersebut? 

Dijawab: 

Faktorisasi prima 64:    

Faktorisasi prima 48:   x 3 

FPB 64 dan 48 adalah       

Jadi dibutuhkan 16 plastik untuk menampung semua buah 

yang dimiliki oleh  pedagang 

Langkah 4: Guru 

menyampaikan 

materi yang 

diberikan untuk di 

Snowball Throwing 

7. Guru membagi siswa berkelompok kemudian memanggil 

ketua kelompok untuk diberikan materi yang harus 

disampaikan kepada anggotanya 
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Langkah 5: Guru 

melakukan kegiatan 

tanya jawab 

Guru memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk 

bertanya akan materi yang telah disampaikan 

Langkah 6: Guru 

membimbing siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

tentang masalah 

yang akan 

disnowball 

throwingkan dan 

membuat pertanyaan 

8. Guru memberikan permasalahan yang harus diselesaikan 

siswa secara berkelompok kemudian guru meminta siswa 

untuk membuat pertanyaan 

Langkah 7 : Guru 

membimbing siswa 

dalam bermain ular 

tangga yang 

divariasi dengan 

snowball throwing 

9. Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang 

telah divariasi dengan Snowball Throwing 

Langkah 8 : Guru 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

10. Guru memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung 

11. Guru memberikan soal evaluasi 

Kegiatan Penutup 10 menit 
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 12. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. 

13. Guru memberikan tugas rumah 

14. Guru mengakhiri pelajaran. 

15. Salam dan doa penutup. 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media : Ular tangga 

Sumber belajar : 

Soenarjo, RJ. (2007). Matematika 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Hardi, dikk. (2009). Pandai Berhitung Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Sunardi, P. (2009). Matematika. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

 Prosedur tes 

1. Tes awal  : ada pada apersepsi. 

2. Tes dalam proses : ada pada kegiatan inti (LKS) 

3. Tes akhir  : ada pada tes evaluasi. 

 Jenis tes 

1. Tes lisan  : dilaksanakan pada saat KBM. 

2. Tes tertulis  : dilaksanakan pada tes evaluasi. 

 Bentuk tes 

Uraian. 
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 Bentuk Instrumen 

1. Penilaian kognitif : lisan, tertulis 

2. Unjuk kerja  : lembar pengamatan 

3. Penilaian afektif  :Lembar pengamatan 

Semarang, 28 September 2015  
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SINTAKS SNOWBALL THROWING 

 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

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

3. Guru membentuk bola dari lembaran-lembaran soal. 

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

digunakan untuk memutarkan bola. 

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

sambil bernyanyi. 

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

kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

7. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. 
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Lembar Kerja Kelompok 

1. Adik memiliki 30 sticker spongebob dan 27 sticker Patrick. Karena sudah 

mempunyai mainan baru Ia akan membagikan sticker miliknya kepada temannya 

sama rata. Berapa banyak teman yang akan mendapat sticker yang dimiliki Adik? 

2. Yoe Hong adalah seorang pedagang buah. Ia membeli 54 buah melon dan 63 buah 

markisa dipasar. Sesampai dirumah Ia memasukkan buah yang telah dibelinya 

kedalam plastic dengan perbandingan jumlah sama besar. 

a. Menjadi berapa plastic buah yang di beli oleh Yoe Hong? 

b. Berapa banyak buah meln dalam setiap plastic? 

3. Tante Yenny adalah salah satu reseller alat tulis yang ada dikotanya. Saat barang 

yang dijualnya habis datang ke distributor alat tulis dan membeli 60 buku, 42 pensil, 

dan 84 penghapus. Harga 1 buku di distributor resmi adalah Rp.2.000,00, harga 1 

pensil di distributor resmi adalah Rp.1.000,00, sedangkan harga penghapus di 

distributor resmi adalah Rp.500,00. Sesampai dirumah Tante Yenny memasukkan 

alat tulis kedalam tas dengan jumlah perbandingan yang sama. Setelah selesai Tante 

Yenny menjual tas  yang berisi alat tulis. Jika harga satu tas yang berisi alat tulis Rp. 

40.000,00 maka Tante Yenny mendapat untung Rp.36.000,00. Benarkah ternyataan 

tersebut? Berikan alasannya!  
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Kunci Jawaban Permainan Lembar Kerja Kelompok 

1. Diketahui : 

Adik memiliki 30 sticker spongebob dan 27 sticker Patrick 

Karena sudah mempunyai mainan baru Ia akan membagikan sticker 

miliknya kepada temannya sama rata 

Ditanya : 

Berapa banyak teman yang akan mendapat sticker yang dimiliki Adik? 

Dijawab :  

Faktorisasi prima 30 = 2 x 3 x 5 

Faktorisasi prima 27 =    

FPB dari 30 dan 27 adalah 3 

Jadi banyaknya teman yang akan mendapat sticker yang dimiliki adik ada 3 

orang. 

2. Diketahui : 

Yoe Hong membeli 54 buah melon dan 63 buah markisa dipasar 

Sesampai dirumah Ia memasukkan buah yang telah dibelinya kedalam 

plastic dengan perbandingan jumlah sama besar. 

Ditanya : 

a. Menjadi berapa plastic buah yang di beli oleh Yoe Hong? 

b. Berapa banyak buah melon dalam setiap plastic? 

Dijawab : 

Faktorisasi prima 54 = 2 x    
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Faktorisasi prima 63 =    x 7 

FPB dari 54 dan 63 adalah    = 9 

a. Jadi buah yang dibeli Yoe Hong menjadi 9 plastik 

b. Banyak buah melon dalam plastic = 54 : 9 = 6 buah 

Jadi dalam setiap plastic ada 6 buah melon 

3. Diketahui : 

Tante Yenny membeli 60 buku, 42 pensil, dan 84 penghapus 

Harga 1 buku adalah Rp.2.000, harga 1 pensil adalah Rp.1.000,00, dan harga 

penghapus adalah Rp.500,00 

Sesampai dirumah Tante Yenny memasukkan alat tulis kedalam tas dengan 

jumlah perbandingan yang sama 

Jika harga satu tas yang berisi alat tulis Rp. 40.000,00 maka Tante Yenny 

mendapat untung Rp.36.000,00 

Ditanya : 

Apakah benar jika harga satu tas yang berisi alat tulis Rp. 40.000,00 maka 

Tante Yenny mendapat untung Rp.36.000,00? 

Dijawab : 

Faktorisasi prima 60 =    x 3 x 5 

Faktorisasi prima 42 = 2 x 3 x 7 

Faktorisasi prima 84 =    x 3 x 7 

FPB dari 60,42, dan 84 adalah 2 x 3 = 6 

Jadi alat tulis yang dibeli Tante Yenny dimasukkan dalam 6 tas  
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Harga jual = 6 x Rp.40.000,00 = Rp.240.000,00 

Harga beli = (60 x Rp.2.000,00 ) + (42 x Rp.1.000,00) + (84 x Rp.500,00) 

Harga beli = Rp.120.000,00 + Rp.42.000,00 + Rp.42.000,00 

Harga beli = Rp.204.000 

Untung = Harga jual – harga beli 

Untung = Rp.240.000,00 – Rp.204.000,00 

Untung = Rp.36.000,00 

Jadi benar jika harga satu tas yang berisi alat tulis Rp. 40.000,00 maka Tante 

Yenny mendapat untung Rp.36.000,00 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 3 PERTEMUAN 2 

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V  (Lima) / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar    : 1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung 

KPK dan FPB 

 

Indikator pembelajaran Indikator soal Bentuk 

tes 

Ranah 

kognitif 

Nomor 

soal 

1.5.3 Menentukan 

hasil operasi 

hitung FPB 

Menentukan hasil operasi hitung 

FPB yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

Essay C4 1,2 

1.5.4 Memeriksa hasil 

penyelesaian 

yang melibatkan 

operasi hitung 

FPB 

 

Memeriksa hasil penyelesaian 

yang melibatkan operasi hitung 

FPB 

 

Essay C5 3 
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Soal Evaluasi 

1. Dani mempunyai 35 permen coklat dan 45 permen strobery.permen tersebut akan 

dimasukan dalam kotak dengan komposisi yang sama. Berapa kotak yang 

dibutuhkan untuk menampung permen tersebut? 

2. Pak Bandi dan Pak Bani  adalah seorang pedagang alat tulis mereka berdua adalah 

saudara yang memiliki pekerjaan yang sama, Suatu hari Pak Bandi dan Pak Bani 

pergi ke toko alat tulis langganan Pak Bandi untuk membeli alat tulis untuk toko 

mereka masing-masing. Hari itu Pak Bandi membeli 90 buah buku tulis dan 60 buah 

pensil sedangkan Pak Bani membeli 96 buku tulis dan 108 pensil. Harga buku di 

toko tersebut adalah Rp.1.200,00 dan harga pensil ditoko tersebut adalah Rp.800,00. 

Setelah sampai dirumah masing-masing mereka memasukkan buku dan pensil yang 

telah mereka beli ke dalam plastic dengan jumlah perbandingan yang sama 

kemudian Pak Bandi menjual setiap plastic yang berisi buku tulis dan pensil dengan 

harga Rp.10.000,00, sedangkan Pak Bani menjual dengan harga Rp.20.000,00. 

a. Menjadi berapa plastikkah buku dan pensil yang dimiliki Pak Bandi? 

b. Menjadi berapa plastikkah buku dan pensil yang dimiliki Pak Bani? 

c. Siapakah yang mendapat keuntungan lebih banyak apabila buku dan pensil 

mereka terjual habis? 

3. Paman mempunyai 90 buah bibit jeruk dan 120 bibit manga. Bibit-bibit tersebut 

diikat menjadi ikatan-ikatan kecil yang masing-masing ikatan isinya sama.Beberapa 

hari kemudian bibit buah jeruk dan bibit buah manga paman dibeli semua oleh 

mahasiswa pecinta alam UNNES untuk kegiatan bakti lingkungan. Jika setiap ikat 
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dijual dengan harga Rp.35.000,00 maka harga seluruh bibit buah milik paman 

adalah Rp.1.050.000,00. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya! 
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Kunci Jawaban 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui : 

Dani mempunyai 35 permen coklat dan 45 permen strobery 

Dani akan memasukan permen tersebut kedalam kotak dengan 

komposisi yang sama 

Ditanya : 

Berapa kotak yang dibutuhkan untuk menampung permen 

tersebut? 

Jawaban : 

Faktorisasi prima 35 : 5 x 7 

Faktorisasi prima 45 :    x 5 

FPB dari 35 dan 45 adalah 5 

Jadi Dani memerlukan 5 kotak untuk menampung seluruh permen 

yang dimiliki. 

1 

 

 

 

 

1 

 

4 

2. Diketahui: 

Pak Bandi membeli 90 buah buku tulis dan 60 buah pensil 

Pak Bani membeli 96 buku tulis dan 108 pensil 

Pak Bandi dan Pak Bani memasukkan buku dan pensil yang telah 

mereka beli ke dalam plastic dengan jumlah perbandingan yang 

sama 

1 
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Pak Bandi menjual setiap plastic yang berisi buku tulis dan pensil 

dengan harga Rp.10.000,00 

Pak Bani menjual setiap plastic yang berisi buku tulis dan pensil 

dengan harga Rp.20.000,00 

Ditanya: 

a. Menjadi berapa plastikkah buku dan pensil yang dimiliki Pak 

Bandi? 

b. Menjadi berapa plastikkah buku dan pensil yang dimiliki Pak 

Bani? 

c. Siapakah yang mendapat keuntungan lebih banyak apabila 

buku dan pensil mereka terjual habis? 

Jawaban : 

a. Faktorisasi prima 90 = 2 x    x 5 

Faktorisasi prima 60 =    x 3 x 5 

FPB dari 90 dan 60 adalah 2 x 3 x 5 = 30 

Jadi buku dan pensil Pak Bandi menjadi 30 plastik 

b. Faktorisasi Prima 96 =    x 3 

Faktorisasi Prima 108 =    x    

FPB dari 96 dan 108 adalah    x 3= 12 

Jadi buku dan pensil Pak Bani menjadi 12 plastik 

c. Hasil jual pensil dan buku Pak Bandi = 30 x Rp.10.000,00 = 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 
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Rp.300.000 

Hasil jual pensil dan buku Pak Bani = 12 x Rp.20.000,00 = 

Rp.240.000 

 Harga Beli buku dan pensil Pak Bandi 

 = (90 x Rp.1.200,00) + (60 x Rp.800,00) 

 = Rp.108.000,00 + Rp.48.000,00 

 = Rp.156.000,00 

 Untung Pak Bandi = Harga jual – harga beli 

 = Rp.300.000,00 – Rp.156.000,00 

 = Rp.144.000,00 

 Jadi Pak bandi mendapat keuntungan Rp.144.000,00 

Harga beli buku dan pensil Pak Bandi 

 = (96 x Rp.1.200,00) + (108 x Rp.800,00) 

 = Rp.115.200,00 + Rp.86.400,00 

 = Rp.201.600,00  

 Untung Pak Bani = Harga jual – harga beli 

 = Rp.240.000,00 – Rp.201.600,00 

 = Rp.38.400,00 

 Jadi keuntungan Pak Bandi lebih banyak dari keuntungan 

Pak Bani. 

4 

3. Diketahui : 1 
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Paman mempunyai 90 bibit buah jeruk dan 120 bibit manga 

Beberapa hari kemudian seluruh bbit yang dimiliki paman habis 

diborong oleh mahasiswa pecinta alam UNNES 

Bibit tersebut diikat menjadi ikatan kecil yang masing-masing 

isinya sama 

Jika setiap ikat dijual dengan harga Rp.35.000,00 maka harga 

semua bibit buah paman adalah Rp.1.050.000 

Ditanya : 

Apakah benar harga semia bibit buat paman Rp.1.050.000,00 

Jawaban : 

Faktorisasi prima 90 : 2 x    x 5 

Faktorisasi prima 120 :    x 3 x 5 

Jadi FPB dari 90 dan 120 adalah 2 x 3 x 5 = 30 

Jadi seluruh bibit buah yang dimiliki paman menjadi 30 bibit 

30 x Rp.35.000,00 = Rp.1.050.000,00 

Jadi harga semua bibit buah paman adalah Rp.1.050.000,00 

 

 

 

 

 

 

1 

 

6 

Pedoman penskoran 

Jumlah maksimal skor butir soal = 30 

Skor total = 
                                

                               
 x 100 
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Materi Ajar 

Anak-anak sebelum kalian belajar tentang FPB tahukah kalian apa itu bilangan 

prima?‖ setelah anak-anak bisa mengetahui apa itu bilangan prima bapak mau bertanya 

lagi ―Apa itu faktor prima dan apa itu faktorisasi prima?. Sebelum anak-anak belajar 

FPB anak-anak harus mengerti apa yang dimaksud dengan bilangan prima dan faktor 

prima 

Mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan memberikan permasalahan yang 

kontekstual 

 Bapak mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan perpangkatan carilah 

solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

Permasalahan nomor 1 termasuk dalam jenis permasalahan apa anak-anak? 

1. Sorang pedagang mempunyai 64 buah jeruk dan 48 buah apel. Buah-buah tersebut 

akan dimasukkan ke dalam plastik. Berapa plastic yang dibutuhkan untuk 

menampung semua buah tersebut? 

Dari permasalahan diatas silahkan anak-anak cari penyelesaian dengan 

menggunakan faktor kemudian pilihlah kedua faktor yang sama dan terbesar. 

Membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri 

 Anak-anak perhatiakan permasalahan tersebut, permasalahan tersebut termasuk 

dalam permasalahan FPB. Setelah kalian mengetahui jenis permasalahan yang kalian 

hadapi, baca dengan teliti apa yang diketahui dan ditanyakan kemudian carilah 

penyelesaian dari pertanyaan berikut dengan menggunakan faktor dan faktorisasi prima 

Guru menyampaikan materi yang diberikan untuk di Snowball Throwing 
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 Setelah anak-anak melaksanakan kegiatan inkuiri, Bapak akan membagi anak-

anak kedalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Setelah berkelompok 

silahkan para ketua kelompok untuk maju kedapan. Setelah ketua kelompok maju 

kedepan Bapak akan memberikan permasalahan untuk diselesaikan secara 

berkelompok, setelah selesai mengerjakan permasalahan yang diterima setiap anggota 

kelompok harus menulis sebuah pertanyaan pada selembar kertas yang sesuai dengan 

materi yang dipelajari hari ini. Setelah selesai membuat anak-anak harus membentuk 

kertas soal yang telah ditulisnya menjadi bola kemudian dikumpulkan kepada ketua 

kelompok  

Guru melakukan kegiatan tanya jawab 

 Setelah menjelaskan materi yang diberikan untuk Snowball Throwing guru 

memberikan kesempatan pada ketua kelompok untuk bertanya mengenai materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok tentang masalah 

yang akan disnowball throwingkan dan membuat pertanyaan 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab, guru membimbing siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diterimanya dan membimbing siswa dalam membuat 

pertanyaan supaya pertanyaan yang dibuat siswa tidak keluar dari materi yang sedang 

dipelajari. 

Guru membimbing siswa dalam bermain ular tangga yang divariasi dengan 

snowball throwing 
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Setelah anak-anak melakukan Snowball Throwing bapak akan mengajak kalian 

bermain permainan ular tangga. Yang membedakan permainan ular tangga yang kita 

akan mainkan adalah pada peraturannya. Anak-anak akan dibagikan papan permainan, 

bidak, dadu, kertas soal, dan koin. Sebelum bermain silahkan pilih bidak sesuai dengan 

keinginan kalian kemudian tentukan urutan bermain. Sebelum menjalankan bidak anak-

anak wajib menjawab soal dari lemparan bola yang diterima, apabila berhasil 

menyelesaikan tugasnya dengan benar siswa dapat melanjutkan permainannya. Apabila 

siswa gagal menyelesaikan tugasnya siswa tidak dapat melanjutkan permainan sampai 

tiba giliran bermain selanjutnya. Permainan ular tangga dinyatakan selesai apabila salah 

satu siswa mencapai angka 100 atau garis finish. 

Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 Anak-anak tadi kita telah belajar tentang FPB. Untuk menyelesaikan 

permasalahan tentang FPB kalian bisa menggunakan faktor dan faktorisasi prima. 

Apabila kalian menggunakan faktorisasi prima pilihlah faktor yang sama dari kedua 

bilangan lalu pilihlah faktor dengan pangkat terkecil. Setelah memantapkan pemahaman 

siswa guru menguji pemahaman siswa akan materi yang telah dipelajari dengan 

memberikan soal evaluasi. 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor Skor 

rata-

rata 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Guru membuka pelajaran 2 3 2,5 

2 Guru membimbing siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya 
2 2 2 

3 Guru membimbing siswa dalam kegiatan 

inkuiri 
1 2 1,5 

4 Guru menyampaikan materi yang diberikan 

untuk di Snowball Throwing 
2 3 2,5 

5 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 3 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

2 3 2,5 

7 Guru membimbing siswa dalam bermain ular 

tangga yang divariasi dengan snowball 

throwing 

3 2 2,5 

8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 3 3 3 

Jumlah 18 21 19,5 

Kategori Baik Baik Baik 

Semarang, 2 dan 7 September 2015 

Observer, 

 

       Sumardi, S.Pd. 

       NIP. 19660915 200312 1 003  
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

Nama 

Skor Tiap Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II 

A B C D E F G H   A B C D E F G H   

MYS 2 3 2 2 2 2 2 1 16 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

AKG 2 3 3 2 2 2 2 2 18 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

DN 3 3 3 3 3 1 2 3 21 3 3 3 2 3 1 2 2 19 

DPK 3 3 3 3 3 1 1 3 20 3 3 3 3 3 1 2 2 20 

IB 2 2 2 3 2 1 2 1 15 2 3 2 2 2 3 2 2 18 

MAP 1 2 2 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 2 2 15 

MARY 3 3 3 3 3 1 1 3 20 3 3 2 3 2 2 1 2 18 

MRM 2 2 1 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 2 2 15 

NRW 2 2 3 2 2 2 2 1 16 2 2 2 2 2 3 2 3 18 

ZAM 3 3 3 2 3 1 2 2 19 3 3 3 3 2 3 2 2 21 

Jumlah Skor 23 26 25 24 24 15 18 18 173 25 26 23 23 22 19 19 21 178 

Skor Rata-rata 2,3 2,6 2,5 2,4 2,4 1,5 1,8 1,8 17,3 2,5 2,6 2,3 2,3 2,2 1,9 1,9 2,1 17,8 

Jumlah Skor Siklus I 35,1 

Skor Rata-rata Siklus I 17,55 

Kategori Baik (B) 

 

Semarang, 2 dan 7 September 2015 

Observer 

       

       Sumardi, S.Pd. 

      NIP. 19660915 200312 1 003 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

 

No Indikator Skor pertemuan 

I 

Skor pertemuan 

II 

Skor Rata-rata 

1 Penciptaan suasana belajar 

yang kondusif berkaitan 

dengan barang dan orang 

4 4 4 

2 Pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

1 1 1 

Jumlah 5 5 5 

Kategori Baik Baik Baik 

 

       Semarang, 2 dan 7 September 2015 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

 

No Indikator Materi 

Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata 

1 Kesesuaian materi 

dengan kompetensi yang 

harus dikuasai siswa 

3 3 3 

2 Penyampaian Materi 2 2 2 

 5 5 5 

 Baik Baik Baik 

 

       Semarang, 2 dan 7 September 2015 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

 

No Indikator Kualitas Media 

Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata 

1 Pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai 

3 3 3 

2 Memperlancar proses 

belajar siswa 

2 3 2,5 

Jumlah 5 6 5,5 

Kategori Baik Sangat baik Baik 

 

       Semarang, 2 dan 7 September 2015 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

No Keterangan Data 

1 Rata-rata kelas 69,4 

2 Nilai tertinggi 96 

3 Nilai terendah 39,5 

4 KKM 60 

5 Siswa tuntas 22 

6 Siswa belum tuntas 9 

7 Ketuntasan klasikal 70,9% 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Nama SD  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Nama Guru  : Ricky Yusuf Susanto 

Kelas / Jumlah Siswa : V/ 31 

Tuliskanlah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran! 

 Sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran dan 

ular tangga dimeja guru. Guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, dan 

mengkondisikan siswa untuk bersiap mengikuti pembelajaran. 

 Guru membuka pelajaran dengan menyampaikan topic / materi yang akan 

dipelajari yaitu operasi hitung campuran yang melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Setelah menyampaikan materi 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa supaya belajar dengan 

sungguh-sungguh. Setelah memotivasi siswa guru melakukan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan ―Pak Min ingin membuat rumah. Ia memiliki 3.560 batu bata, 

sedangkan untuk menyelesaikan pekerjaannya Ia membutuhkan 11.000 batu bata. 

Berapa batu bata lagi yang dibutuhkan Pak Min untuk menyelesaikan pekerjaannya?‖ 

 Setelah menyampaikan apersepsi guru memberikan permasalahan pada siswa 

untuk mengkonstruksi pemahaman siswa akan materi operasi hitung campuran yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat. 

Dalam kegiatan konstruksi guru meminta siswa untuk mengkonstruksi pemahaman 

siswa dengan menggunakan garis bilangan. Setelah memberikan permalahan untuk 



495 

 

 
 

mengkonstruksi pengetahuan siswa guru memberikan waktu pada siswa untuk 

menemukan pengetahuan baru yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya. 

 Setelah guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri guru membagi siswa 

untuk berkelompok kemudian memanggil ketua kelompok untuk diberikan materi yang 

harus disampaikan kepada anggota kelompoknya. Materi yang disampaikan oleh guru 

berupa petunjuk pengerjaan soal dan perintah untuk membuat pertanyaan pada selembar 

kertas. Setelah menyampaikan materi guru memberikan kesempatan kepada ketua 

kelompok untuk bertanya akan penjelasan yang belum dipahami. 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab guru memberikan waktu kepada siswa 

untuk berdiskusi tentang permasalahan diterima dan membuat pertanyaan pada 

selembar kertas. Pada saat diskusi siswa berinisial AKG, MRM, dan MAP asyik 

mengobrol sendiri dan tidak membantu dalam mengerjakan soal. 

 Setelah melakukan kegiatan diskusi dan membuat pertanyaan guru membimbing 

siswa untuk bermain ular tangga yang divariasi dengan Snowball Throwing. Guru 

membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, kemudian guru 

menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. Setiap siswa yang 

akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas yang dilempar 

oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka siswa dapat 

melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal yang diberikan, 

siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. 
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Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan pada 

seluruh siswa kemudian memberikan penekanan pada hal penting pada materi yang 

telah dipelajari. Setelah memantapkan pemahaman siswa guru membagikan soal 

evaluasi pada siswa untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. 

Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada siswa agar siswa 

lebih memahami materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan meminta salah satu anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

      Semarang, 2 September 2015 

       Observer, 

 

      Muhammad Addarul Ashar 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Nama SD  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Nama Guru  : Ricky Yusuf Susanto 

Kelas / Jumlah Siswa : V/ 31 

Tuliskanlah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran! 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru 

meminta siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

Setelah mempersiapkan siswa, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

hari ini yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Setelah menyampaikan materi 

pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari. Setelah 

menjelaskan tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar bersemangat dalam 

kegiatan pembelajaran kemudian guru membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi. 

Setelah melakukan apersepsi guru memberikan permasalahan pada siswa agar 

siswa dapat mengkonstruksi pemahamannya akan materi yang sedang dipelajari. Setelah 

memberikan permasalahan guru memberikan waktu kepada siswa untuk menemukan 

jawaban dari permasalahan yang dihadapi. 

Setelah guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri guru membagi siswa 

untuk berkelompok kemudian memanggil ketua kelompok untuk diberikan materi yang 
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harus disampaikan kepada anggota kelompoknya. Materi yang disampaikan oleh guru 

berupa petunjuk pengerjaan soal dan perintah untuk membuat pertanyaan pada selembar 

kertas. Setelah menyampaikan materi guru memberikan kesempatan kepada ketua 

kelompok untuk bertanya akan penjelasan yang belum dipahami. 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab guru memberikan waktu kepada siswa 

untuk berdiskusi tentang permasalahan diterima dan membuat pertanyaan pada 

selembar kertas. Pada saat diskusi siswa berinisial IB dan MYS sering mengganggu 

kelompok lain saat sedang fokus diskusi.  

 Setelah melakukan kegiatan diskusi dan membuat pertanyaan guru 

membimbing siswa untuk bermain ular tangga yang divariasi dengan Snowball 

Throwing. Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, 

kemudian guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. 

Setiap siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka siswa 

dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal yang 

diberikan, siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. Ditengah 

permainan MRM melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal pada langkah 4. Hal ini 

menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan permainan sampai giliran selanjutnya. 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan pada 

seluruh siswa kemudian memberikan penekanan pada hal penting pada materi yang 

telah dipelajari. Setelah memantapkan pemahaman siswa guru membagikan soal 
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evaluasi pada siswa untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. 

Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada siswa agar siswa 

lebih memahami materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan meminta salah satu anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

Semarang, 7 September 2015 

       Observer, 

 

      Muhammad Addarul Ashar 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor Skor 

rata-

rata 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Guru membuka pelajaran 3 3 3 

2 Guru membimbing siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya 
2 3 2,5 

3 Guru membimbing siswa dalam kegiatan 

inkuiri 
1 3 2 

4 Guru menyampaikan materi pembelajaran 

yang diberikan untuk di Snowball Throwing 
3 3 3 

5 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 3 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

1 2 1,5 

7 Guru membimbing siswa dalam bermain ular 

tangga yang divariasi dengan snowball 

throwing 

4 3 3,5 

8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 

pembelajaran 
3 3 3 

Jumlah 20 23 21,5 

Kategori Baik Baik Baik 

 

Semarang, 9 dan 16 September 2015 

Observer, 

 

        Sumardi, S.Pd. 

       NIP. 19660915 200312 1 003 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

 

 

Nama 

Skor Tiap Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II 

A B C D E F G H   A B C D E F G H   

MYS 2 2 2 1 2 2 1 2 14 2 2 1 2 2 3 2 3 17 

AKG 2 3 1 1 2 2 2 2 15 3 2 2 1 2 2 2 2 16 

DN 3 3 2 2 2 3 2 3 20 3 2 2 2 2 3 2 2 18 

DPK 2 3 3 3 2 3 2 3 21 3 3 2 2 1 3 2 3 19 

IB 3 2 2 2 3 2 2 2 18 2 2 3 1 2 3 3 3 19 

MAP 2 2 3 2 2 3 2 3 19 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

MARY 3 2 2 3 3 2 3 1 19 2 3 2 3 3 3 2 2 20 

MRM 3 2 2 2 1 2 3 2 17 2 2 1 2 2 2 2 2 15 

NRW 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2 3 3 2 2 3 2 2 19 

ZAM 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2 3 3 3 2 3 2 3 21 

Jumlah 

Skor 
24 24 21 20 21 23 22 

22 

 
177 24 24 21 20 20 27 21 24 181 

Skor 

Rata-

rata 

2,4 2,4 2,1 2,0 2,1 2,3 2,2 2,2 17,7 2,4 2,4 2,1 2,0 2,0 2,7 2,1 2,4 18,1 

Jumlah Skor Siklus II 35,8 

Skor Rata-rata Siklus II 17,9 

Kategori Baik (B) 

 

Semarang, 9 dan 16 September 2015 

Observer 

       

        Sumardi, S.Pd. 

      NIP. 19660915 200312 1 003 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

 

No Indikator Skor pertemuan 

I 

Skor pertemuan 

II 

Skor rata-rata 

1 Penciptaan suasana belajar 

yang kondusif 

4 4 4 

2 Pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

2 2 2 

Jumlah 6 6 6 

Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB)  

 

      Semarang, 9 dan 16 September 2015 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

 

No Indikator Materi 

Pembelajaran 

Skor 

Skor pertemuan 

I 

Skor Pertemuan 

II 

Rata-rata 

1 Kesesuaian materi dengan 

kompetensi yang harus 

dikuasai siswa 

3 4 3,5 

2 Penyampaian materi 3 3 3 

Jumlah 6 7 6,5 

Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

 

Semarang, 9 dan 16 September 2015 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

 

No Indikator Kualitas Media 

Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata 

1 Pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai 

4 4 4 

2 Memperlancar proses belajar 

siswa 

3 3 4 

 Jumlah 7 7 7 

 Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

 

Semarang, 9 dan 16 September 2015 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

 

No Keterangan Data 

1 Rata-rata kelas 79,6 

2 Nilai tertinggi 100 

3 Nilai terendah 54,5 

4 KKM 60 

5 Siswa tuntas 29 

6 Siswa belum 

tuntas 

2 

7 Ketuntasan 

klasikal 

93,5 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Nama SD  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Nama Guru  : Ricky Yusuf Susanto 

Kelas / Jumlah Siswa : V/ 31 

Tuliskanlah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran! 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru 

meminta siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu perpangkatan. 

Setelah menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari 

ini yaitu siswa dapat menghitung perpangkatan dengan benar. Setelah menyampaikan 

tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam belajar kemudian 

guru membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi. 

Setelah melakukan apersepsi guru memberikan permasalahan yang berhubungan 

dengan materi untuk mengkonstruksi pemahaman siswa. Permasalahan yang diberikan 

guru adalah perpangkatan namun permasalahan tersenut merupakan aplikasi dari 

kehidupan yang sebenarnya sehingga bentuk soal perpangkatan yang diterima siswa 

adalah menghitung luas tanah atau benda lain yang berbentuk persegi. Setelah 
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melakukan apersepsi guru memberikan waktu pada siswa untuk menemukan 

pengetahuan baru yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang diterimanya. 

Setelah guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri guru membagi siswa 

untuk berkelompok kemudian memanggil ketua kelompok untuk diberikan materi yang 

harus disampaikan kepada anggota kelompoknya. Materi yang disampaikan oleh guru 

berupa petunjuk pengerjaan soal dan perintah untuk membuat pertanyaan pada selembar 

kertas. Setelah menyampaikan materi guru memberikan kesempatan kepada ketua 

kelompok untuk bertanya akan penjelasan yang belum dipahami. 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab guru memberikan waktu kepada siswa 

untuk berdiskusi tentang permasalahan diterima dan membuat pertanyaan pada 

selembar kertas. Pada saat diskusi tidak ada kegiatan siswa yang mengganggu 

berlangsungnya kegiatan diskusi  

 Setelah melakukan kegiatan diskusi dan membuat pertanyaan guru 

membimbing siswa untuk bermain ular tangga yang divariasi dengan Snowball 

Throwing. Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, 

kemudian guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. 

Setiap siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka siswa 

dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal yang 

diberikan, siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran.  

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan. Setelah 
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mendapatkan jawaban yang benar dari siswa guru menguji pemahaman siswa dengan 

membagikan soal evaluasi pada siswa untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah selesai 

mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada siswa agar siswa lebih memahami 

materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan meminta salah satu anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

Semarang, 9 September 2015 

       Observer, 

 

      Muhammad Addarul Ashar
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Nama SD  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Nama Guru  : Ricky Yusuf Susanto 

Kelas / Jumlah Siswa : V/ 31 

Tuliskanlah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran!. 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru 

meminta siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu akar kuadrat. 

Setelah menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari 

ini yaitu siswa dapat menghitung akar sederhana dengan benar. Setelah menyampaikan 

tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam belajar kemudian 

guru membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi. 

Setelah menyampaikan apersepsi guru memberikan permasalahan yang 

berhubungan dengan akar kuadrat untuk mengkonstruksi pemahaman siswa. Guru 

meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan 

menggunakan rumus luas persegi dan faktorisasi prima. Setelah memberikan 

permasalahan dan membimbing kegiatan konstruksi guru memberikan waktu kepada 
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siswa untuk menemukan ilmu baru yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi 

Setelah guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri guru membagi siswa 

untuk berkelompok kemudian memanggil ketua kelompok untuk diberikan materi yang 

harus disampaikan kepada anggota kelompoknya. Materi yang disampaikan oleh guru 

berupa petunjuk pengerjaan soal dan perintah untuk membuat pertanyaan pada selembar 

kertas. Setelah menyampaikan materi guru memberikan kesempatan kepada ketua 

kelompok untuk bertanya akan penjelasan yang belum dipahami. 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab guru memberikan waktu kepada siswa 

untuk berdiskusi tentang permasalahan diterima dan membuat pertanyaan pada 

selembar kertas. Pada saat diskusi ZAM berbicara terus dengan DN, sedangkan MRM 

jalan-jalan dikelas sambil mengganggu temannya yang sedang berdiskusi. 

 Setelah melakukan kegiatan diskusi dan membuat pertanyaan guru 

membimbing siswa untuk bermain ular tangga yang divariasi dengan Snowball 

Throwing. Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, 

kemudian guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. 

Setiap siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka siswa 

dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal yang 

diberikan, siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. Ditengah 

permainan NRW melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal langkah ke 3 (dijawab). 

Pada dasarnya siswa telah memahami  cara menyelesaikan soal namun siswa kurang 
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teliti dalam menuliskan pangkat sehingga hasil kerja siswa jadi salah, sehingga anggota 

4 tidak dapat melanjutkan permainan sehingga ia harus menunggu 1 putaran dan 

menjawab dengan benar apa yang menjadi tugasnya. 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan.  Setelah 

pertanyaan diajukan guru bersama-sama dengan siswa menjawab pertanyaan tersebut. 

Setelah mendapatkan jawaban yang benar, guru menguji pemahaman siswa dengan 

membagikan soal evaluasi pada siswa untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah selesai 

mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada siswa agar siswa lebih memahami 

materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan meminta salah satu anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

Semarang, 16 September 2015 

       Observer, 

 

      Muhammad Addarul Ashar 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS III 

 

No Indikator Keterampilan Guru 

Skor 
Skor 

rata-rata Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1 Guru membuka pelajaran 3 4 3,5 

2 Guru membimbing siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya 
4 4 4 

3 Guru membimbing siswa dalam kegiatan 

inkuiri 
4 4 4 

4 Guru menyampaikan materi pembelajaran 

yang diberikan untuk di Snowball Throwing 
3 3 3 

5 Guru melakukan kegiatan tanya jawab 3 3 3 

6 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok tentang masalah yang akan 

disnowball throwingkan dan membuat 

pertanyaan 

3 3 3 

7 Guru membimbing siswa bermain ular tangga 4 4 4 

8 Guru menutup kegiatan pembelajaran 4 4 4 

Jumlah 28 29 28,5 

Kategori 
Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 

Semarang, 21 dan 28 September 2015 

Observer, 

 

       Sumardi, S.Pd. 

      NIP. 19660915 200312 1 003 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

 
Nama Skor Tiap Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II 

A B C D E F G H   A B C D E F G H   

MYS 2 2 2 2 1 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

AKG 2 4 2 1 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 2 2 2 17 

DN 2 3 3 2 3 3 3 3 22 3 3 3 3 2 4 3 3 24 

DPK 3 3 3 2 2 3 3 3 22 3 2 2 3 3 4 3 3 23 

IB 3 2 2 2 2 2 2 2 17 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

MAP 3 2 1 3 2 2 2 2 17 3 2 1 2 3 2 1 1 15 

MARY 2 3 3 3 3 3 2 3 22 2 3 3 3 3 2 2 4 22 

MRM 3 2 1 2 2 2 2 2 16 3 2 4 3 3 1 2 2 20 

NRW 2 2 2 2 3 2 2 3 18 2 2 1 2 2 2 2 2 15 

ZAM 2 3 3 4 2 2 3 2 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Jumlah Skor 24 26 22 23 22 23 23 24 187 26 23 23 25 26 24 22 24 193 

Skor Rata-

rata 

2,4 2,6 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 18,7 2,6 2,3 2,3 2,5 2,6 2,4 2,2 2,4 19,3 

Jumlah Skor Siklus III 38 

Skor Rata-rata Siklus III 19 

Kategori Baik (B) 

 

Semarang, 21 dan 28 September 2015 

Observer, 

       

       Sumardi, S.Pd. 

      NIP. 19660915 200312 1 003
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HASIL OBSERVASI KUALITAS IKLIM PEMBELAJARAN SIKLUS III 

 

 

No Indikator Skor pertemuan 

I 

Skor pertemuan 

II 

Skor rata-rata 

1 Penciptaan suasana belajar 

yang kondusif 

4 4 4 

2 Pemeliharaan iklim 

pembelajaran 

4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB)  

       

Semarang, 21 dan 28 September 2015 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS III 

 

 

No Indikator Materi 

Pembelajaran 

Skor 

Skor pertemuan 

I 

Skor Pertemuan 

II 

Rata-rata 

1 Kesesuaian materi dengan 

kompetensi yang harus 

dikuasai siswa 

4 4 4 

2 Penyampaian materi 4 4 4 

Jumlah 8 8 8 

Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

     

Semarang, 21 dan 28 September 2015 
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HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN SIKLUS III 

 

 

No Indikator Kualitas Media 

Pembelajaran 

Skor 

Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata 

1 Pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai 

4 4 4 

2 Memperlancar proses belajar 

siswa 

4 4 4 

 Jumlah 8 8 8 

 Kategori Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Baik 

(SB) 

 

      Semarang, 21 dan 28 September 2015 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

 

No Keterangan Data 

1 Rata-rata kelas 79,09 

2 Nilai tertinggi 94 

3 Nilai terendah 49 

4 KKM 60 

5 Siswa tuntas 29 

6 Siswa belum 

tuntas 

2 

7 Ketuntasan 

klasikal 

93,5 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III PERTEMUAN I 

Nama SD  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Nama Guru  : Ricky Yusuf Susanto 

Kelas / Jumlah Siswa : V/ 31 

Tuliskanlah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran!. 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru 

meminta siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu KPK. Setelah 

menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini 

yaitu siswa dapat melakukan operasi hitung KPK dengan benar. Setelah menyampaikan 

tujuan pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam belajar kemudian 

guru membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi. 

Setelah guru menyampaikan apersepsi guru memberikan permasalahan tentang 

KPK untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa. Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan KPK yang telah diberikan dengan menggunakan kelipatan 

persekutuan. Setelah guru memberikan permasalahan untuk mengkonstruksi 

pengetahuan siswa guru memberikan waktu pada siswa untuk menggunakan faktorisasi 

prima dalam menyelesaikan permasalahan KPK. 
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Setelah guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri guru membagi siswa 

untuk berkelompok kemudian memanggil ketua kelompok untuk diberikan materi yang 

harus disampaikan kepada anggota kelompoknya. Materi yang disampaikan oleh guru 

berupa petunjuk pengerjaan soal dan perintah untuk membuat pertanyaan pada selembar 

kertas. Setelah menyampaikan materi guru memberikan kesempatan kepada ketua 

kelompok untuk bertanya akan penjelasan yang belum dipahami. 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab guru memberikan waktu kepada siswa 

untuk berdiskusi tentang permasalahan diterima dan membuat pertanyaan pada 

selembar kertas. Kegiatan diskusi berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang 

berarti. 

 Setelah melakukan kegiatan diskusi dan membuat pertanyaan guru 

membimbing siswa untuk bermain ular tangga yang divariasi dengan Snowball 

Throwing. Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, 

kemudian guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. 

Setiap siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka siswa 

dapat melanjutkan permainan. Jika ada siswa yang tidak bisa menjawab soal yang 

diberikan, siswa tidak dapat melanjutkan permainan selama 1 putaran. Ditengah 

permainan MAP dan MYS gagal menyelesaikan tugasnya, sehingga mereka tidak dapat 

melanjutkan permainan sampai giliran selanjutnya. 

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung namun dapat dilihat bahwa ada siswa 
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yang ramai. Setelah memantapkan pemahaman siswa, guru memberikan pertanyaan 

pada semua siswa. Setelah mendapatkan jawaban yang benar dari siswa guru menguji 

pemahaman siswa dengan membagikan soal evaluasi pada siswa untuk dikerjakan oleh 

siswa. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada siswa agar 

siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR guru menutup 

kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu anak yang bertugas untuk memimpin 

doa. 

Semarang, 21 September 2015 

       Observer, 

       

      Muhammad Addarul Ashar 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III PERTEMUAN II 

Nama SD  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Nama Guru  : Ricky Yusuf Susanto 

Kelas / Jumlah Siswa : V/ 31 

Tuliskanlah keterampilan guru atau aktivitas siswa dalam pembelajaran!. 

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam kepada siswa. Guru 

meminta siswa yang bertugas untuk memimpin doa didepan kelas sebelum pelajaran 

berlangsung. Setelah selesai berdoa guru melakukan absensi dengan meminta siswa 

untuk mengecek temannya yang tidak berangkat. Setelah mengecek kehadiran siswa 

guru mengkondisikan kelas untuk mempersiapkan siswa memasuki pelajaran. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu FPB. Setelah 

menyampaikan materi pelajaran guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini 

yaitu siswa dapat melakukan operasi FPB dengan benar. Setelah menyampaikan tujuan 

pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam belajar kemudian guru 

membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi. 

Setelah melakukan apersepsi guru memberikan permasalahan pada siswa untuk 

mengkonstruksi pemahaman siswa akan materi yang dipelajari.  Guru meminta siswa 

mencari FPB dengan menggunakan faktor dari bilangan yang diketahui. Setelah 

memberikan persoalan guru memberikan waktu kepada siswa untuk menemukan 

jawaban dari permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan faktorisasi prima. 
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Setelah guru membimbing siswa dalam kegiatan inkuiri guru membagi siswa 

untuk berkelompok kemudian memanggil ketua kelompok untuk diberikan materi yang 

harus disampaikan kepada anggota kelompoknya. Materi yang disampaikan oleh guru 

berupa petunjuk pengerjaan soal dan perintah untuk membuat pertanyaan pada selembar 

kertas. Setelah menyampaikan materi guru memberikan kesempatan kepada ketua 

kelompok untuk bertanya akan penjelasan yang belum dipahami. 

 Setelah melakukan kegiatan tanya jawab guru memberikan waktu kepada siswa 

untuk berdiskusi tentang permasalahan diterima dan membuat pertanyaan pada 

selembar kertas. Kegiatan diskusi berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang 

berarti. 

 Setelah melakukan kegiatan diskusi dan membuat pertanyaan guru 

membimbing siswa untuk bermain ular tangga yang divariasi dengan Snowball 

Throwing. Guru membagikan papan permainan ular tangga dan perlengkapannya, 

kemudian guru menyampaikan peraturan permainan ular tangga yang telah divariasi. 

Setiap siswa yang akan memainkan gilirannya dia harus menjawab soal dari bola kertas 

yang dilempar oleh teman satu kelompoknya, apabila berhasil menjawab maka siswa 

dapat melanjutkan permainan.  

Setelah melakukan permainan ular tangga guru memantapkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan memberi pertanyaan  Setelah 

mendapatkan jawaban yang benar dari siswa guru menguji pemahaman siswa dengan 

membagikan soal evaluasi pada siswa untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah selesai 

mengerjakan soal evaluasi guru memberikan pr pada siswa agar siswa lebih memahami 
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materi yang diajarkan. Setelah memberikan PR guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan meminta salah satu anak yang bertugas untuk memimpin doa. 

Semarang, 28 September 2015 

       Observer, 

 

      Muhammad Addarul Ashar 
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REKAP NILAI SISWA KELAS V MATA PELAJARAN MATEMATIKA SIKLUS I, II, DAN III 

 

No Nama Siklus I Siklus II Siklus III 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Rata-

rata 

1 MYS 87 92 89,5 55 94 74,5 80 80 80 

2 NPTBM 75 72 73,5 80 88 84 75 93 84 

3 MSH 65 92 78,5 65 100 82,5 85 70 77,5 

4 ANW 53 48 50,5 90 70 80 55 77 66 

5 AKG 68 56 62 70 88 79 60 93 76,5 

6 AMR 53 92 72,5 80 100 90 80 47 63,5 

7 AK 78 60 69 100 70 85 40 77 58,5 

8 APF 50 36 43 80 76 78 80 87 83,5 

9 BFS 68 64 66 70 52 61 80 50 65 

10 BW 59 48 53,5 60 64 62 50 80 65 

11 CPP 37 72 54,5 80 70 75 70 77 73,5 

12 DRD 71 72 71,5 100 88 94 80 83 81,5 

13 DN 53 56 54,5 65 76 70,5 80 70 75 

14 DPK 62 76 69 80 100 90 70 87 78,5 

15 DRDF 75 72 73,5 45 88 66,5 85 90 87,5 

16 EBK 59 76 67,5 50 82 66 80 93 86,5 

17 FNA 78 52 65 65 100 82,5 85 80 82,5 

18 I 53 96 74,5 60 88 74 80 80 80 

19 IB 28 60 44 75 41 58 75 93 84 

20 LR 43 96 69,5 95 76 85,5 70 80 75 

21 MR 68 96 82 100 94 97 80 93 86,5 

22 MAP 43 36 39,5 75 76 75,5 70 93 81,5 

23 MARY 62 100 81 45 94 69,5 80 100 90 

24 MRM 46 64 55 70 70 70 95 87 91 



 

 

525 
 

25 NPI 81 92 86,5 100 88 94 100 50 75 

26 NRW 75 64 69,5 50 82 66 25 73 49 

27 ODA 81 72 76,5 80 82 81 95 43 69 

28 VHS 18 40 29 45 64 54,5 95 53 74 

29 ZAM 96 80 88 100 94 97 95 93 94 

30 ESDF 68 76 72 70 100 85 50 100 75 

31 ZAKY 96 96 96 100 100 100 70 100 85 

 Rata-rata kelas 69,4 Rata-rata kelas 79,6 Rata-rata kelas 79,09 
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MEDIA ULAR TANGGA 
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Sintak Permainan Ular Tangga Yang dipadukan dengan Snowball Throwing 

1. Permainan diikuti oleh empat pemain dengan lebih dahulu menentukan urutan 

bermain dengan melakukan hompipa. 

2. Permainan dimulai dari garis start 

3. Para pemain meletakan pion-pion mereka di garis start. 

4. Sebelum bermain salah satu siswa melempar bola soal yang telah dibuatnya 

kepada pemain yang mendapat giliran pertama, setelah menerima bola soal 

pemain harus menjawab pertanyaan dengan benar 

5. Untuk mengetahui jawaban pemain benar atau salah maka wasit dapat 

memeriksa jawaban di papan jawaban.  

6. Jika jawabannya benar maka pemain berhak maju ke kotak yang sesuai dengan 

nilai mata dadu. Namun apabila salah maka pemain tersebut tetap bertahan 

dikotak. 

7. Setelah pemain pertama menjalankan pionnya, pemain selanjutnya berhak 

melempar dadu dan memainkan pionnya sesuai aturan permainan. 

8. Pemain yang pertama sampai di garis finish akan jadi pemenang. 
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