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ABSTRAK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE KEPALA 

BERNOMOR DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA MISYU CATUNG 

SISWA KELAS IV SDN 5 DASAN LEKONG TAHUN PELAJARAN 

2016/2017 

Oleh: 

MIPTAHUL HASANAH 

NIM. E1E 013 028 

 

 

Permasalahan penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika 

pada siswa kelas IV SDN 5 Dasan Lekong. Beberapa penyebabnya adalah proses 

pembelajaran yang tidak menarik dan kurangnya penggunaan media dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa tidak termotivasi 

dalam belajar dikelas yang berdampak pada rendahnya hasil belajar matematika 

siswa. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian pada kelas IV 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor dengan media 

misyu catung. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilaksanakan dalam dua siklus.  Data hasil aktivitas guru didapatkan dari 

lembar aktivitas guru. Data hasil aktivitas siswa didapatkan dari lembar aktivitas 

siswa. Hasil belajar siswa didapatkan melalui tes tertulis berupa soal essay. Hasil 

dari penelitian diperoleh jumlah skor dalam dua siklus mengalami peningkatan. 

Pada siklus 1 jumlah skor pada aktivitas guru adalah 11,5 dalam kategori cukup 

baik, aktivitas siswa 45 dengan kategori cukup aktif,serta ketuntasan klasikal 

mencapai 61%. Sedangkan pada siklus II aktivitas guru berada pada kategori 

sangat baik dengan skor 19, kategori sangat aktif dengan skor 64 untuk aktivitas 

siswa serta ketuntasan belajar klasikal siswa yaitu 88%. Disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor dengan media 

misyu catung dapat meningkatkan aktivias dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika dikelas IV SDN 5 Dasan Lekong tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

Kata kunci: kepala bernomor, media misyu catung, hasil belajar dan matematika  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
IMPROVING MATH LEARNING RESULTS THROUGH THE 

APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING TYPE NUMBER HEAD 

TOGETHER WITH MISYU CATUNG MEDIA, STUDENTS GRADE IV 

OF ELEMENTARY SCHOOL 5 DASAN LEKONG 2016/2017. 

 

BY: 

MIPTAHUL HASANAH 

NIM. E1E013028 

 

 

The problem of this research is the low of mathematics learning result in 

fourth grade student of SDN 5 Dasan Lekong. Some of the causes are unattractive 

learning process and media usage. This is not important in the classroom learning 

that is affected in the low learning outcomes of student math. This is what 

encourages researchers to do research in class IV with the aim to improve 

mathematics learning outcomes by using cooperative learning model head 

numbered with misyu catung media. Type of research used is. Teacher activity 

data results obtained from the teacher activity sheet. Data of student activity result 

obtained from student activity sheet. Student learning outcomes obtained through 

written examination of essay. Results from the study. In cycle 1 the total score on 

teacher activity is 11.5 in good enough category, 45 student activity with enough 

active category, and classical completeness reach 61%. While on cycle II teacher 

activity is in very good category with score 19, very active category with score 64 

for student activity and student's classical learning completeness is 88%. It was 

concluded that the implementation of cooperative learning model of head type 

numbered with media of misyu catung can increase the activity and result of 

student learning in math subjects in class IV SDN 5 Dasan Lekong in academic 

year 2016/2017. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh guru 

sekarang tidak jauh berbeda dengan proses pembelajaran  yang pernah 

kita alami semasa SD dulu, dimana guru hanya menggunakan metode 

ceramah tanpa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini 

menyebabkan proses pembelajaran menjadi monoton dan 

membosankan. Selain itu penggunaan media atau alat peraga yang 

kurang dalam proses kegiatan belajar menyebabkan para siswa kurang 

bisa memahami materi yang seharusnya menggunakan media atau alat 

peraga tetapi tidak menggunakan media atau alat peraga. Keadaan 

tersebut berakibat pada hasil belajar yang rendah, nilai rata-rata kelas 

untuk untuk mata pelajaran matematika juga rendah. Hal ini diperkuat 

oleh hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang 

menunjukkan ketuntasan klasikal sebesar 21% dengan nilai rata-rata 

klasikal sebesar 61 yang masih dibawah nilai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) sebesar 65. Oleh karena itu, peneliti menawarkan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor dengan 

media misyu catung siswa kelas IV SDN 5 Dasan Lekong. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana meningkatkan hasil belajar 

matematika pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

melalui penerapan  model pembelajaran kooperatif tipe Kepala 

Bernomor dengan media Misyu Catung siswa kelas IV SDN 5 Dasan 

Lekong tahun pelajaran 2016/2017?" 

 

 

 

 



 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Hasil belajar Matematika 

Menurut Nawawi dalam Susanto (2013: 5), hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari 

hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Sedangkan menurut Nasution dalam (Karso, 2011: 1.39), 

menyebutkan istilah matematika berasal dari bahasa Yunani “Mathein” 

atau “Manthenein” artinya mempelajari. 

 

B. Model Pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor 

Menurut Anita (Isjono, 2014: 16) menyebutkan pembelajaran 

cooperative learning dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu 

sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang 

terstruktur. 

Menurut La Iru dalam Jumanta (2015: 175) Numbered Head 

Together (kepala bernomor) adalah bagian dari model pembelajaran 

kooperatif struktural, yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

 

C. Media misyu catung  

Menurut Santoso dalam Turmuzi (2013: 3) media pendidikan 

adalah media yang penggunaanya diintegrasikan dengan tujuan dan isi 

pengajaran yang biasanya sudah dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

pencapaian suatu kegiatan belajar mengajar. 

Misyu Catung ini memiliki prinsip yang sama dengan mistar 

bilangan. Mistar bilangan jenis pertama merupakan pengembangan dari 

neraca bilangan yang terbuat dari kayu tipis atau triplek karya 

Ruseffendi (1995: 205). 

 



 

 

D. Kepala bernomor dengan media misyu catung  

Kepala bernomor dengan media misyu catung adalah jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mengetahui pola 

interaksi dan untuk melibatkan lebih banyak siswa yang dalam 

pembelajaran diselipkan penggunaan media misyu catung untuk 

mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Adapun langkah-langkah penerapan kepala bernomor dengan 

media misyu catung adalah sebagai berikut: 

1. Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. 

2. Pemberian nomor kepala pada masing-masing siswa. 

3. Membangkitkan motivasi siswa dengan media misyu catung.  

4. Memudahkan memahami konsep melalui penggunaan media. 

5. Diskusi kelompok. 

6. Menunjuk siswa untuk mempresentasikan tugas kelompok sesuai 

dengan nomor kepala yang diinginkan.  

7. Memberi kesimpulan. 

 

E. Kerangka Berfikir  

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara, proses belajar 

mengajar Matematika di SDN 5 Dasan Lekong lebih banyak menjadikan 

siswa sebagai pendengar yang baik atau bersifat pasif. Metode yang 

banyak digunakan guru dalam proses belajar mengajar dalam  

keseharian masih dominan menggunakan metode ceramah yaitu guru 

menjelaskan pelajaran di depan kelas dan siswa hanya mendengar 

penjelasannya. Setelah guru menjelaskan, siswa akan diberikan latihan 

sebagai bentuk untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami 

penjelasan materi yang telah di sampaikan oleh guru. Selanjutnya guru 

akan memberikan pekerjaan rumah (PR). Pembelajaran yang seperti ini 

terus dilakukan dan mengakibatkan pembelajaran itu terkesan monoton 

dan tidak menyenangkan.Pembelajaran yang tidak bervariasi ini 

mengakibatkan peran guru lebih dominan dibandingkan dengan peran 



 

 

siswa yang sangat kurang karena tidak di libatkan dalam pembelajaran. 

Hal ini juga berdampak kepada hasil belajar matematika siswa kelas IV 

ynag rendah. 

Alternatif tindakan yang dipilih adalah dengan penerapan model 

pembelajaran tipe kepala bernomor dengan media misyu catung yang 

memungkinkan siswa memahmai materi matematika lebih mudah 

karena penggunaan media. 

 

F. Hipotesis tindakan  

Berdasarkan uraian kajian teori dan kerangka berfikir diatas, 

maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “ Jika pembelajaran 

kooperatif tipe kepala bernomor dikolaborasikan dengan media misyu 

catung dalam proses pembelajaran matematika pada materi penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat maka  akan meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa”. 

 

III. PELAKSANAAN PENELITIAN  

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian: di SDN 5 Dasan Lekong. 

2. Waktu penelitian: tanggal 7 Februari sampai tanggal 16 Februari 

2017.  

 

B. Subjek dan Observer Penelitian 

1. Subjek Penelitin: siswa kelas IV SDN 5 Dasan Lekong. 

2. Observer Penelitian: guru kelas IV SDN Dasan Lekong yaitu Hj. 

Siti Padnan. 

 

C. Faktor yang Diteliti 

1. Faktor Guru: aktivitas guru dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe kepala bernomor dengan media misyu catung pada 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 



 

 

2. Faktor siswa: aktivitas siswa dan hasiil belajar  matematika pada 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat setelah 

mengikuti  pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe kepala bernomor dengan media misyu catung. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Operasional hasil belajar matematika 

Hasil belajar matematika adalah kompetensi atau kecakapan 

yang dimiliki oleh setiap siswa atau pelajar yang berbentuk verbal 

atau non verbal yang diukur menggunakan tes sehingga guru dapat 

menentukan kategori siswanya (pandai, sedang atau kurang) 

terutama pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.  

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengukur hasil belajar 

kognitif siswa pada mata pelajaran matematika yang mengukur 

tentang: 

a Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat positif. 

b Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif.  

c Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat negatif 

dengan bilangan bulat negatif.  

d Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat negatif 

dengan bilangan bulat positif 

 

2. Definisi Operasional bernomor dengan media misyu catung 

Kepala bernomor dengan media misyu catung adalah jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mengetahui pola 

interaksi dan untuk melibatkan lebih banyak siswa yang dalam 

pembelajaran diselipkan penggunaan media misyu catung untuk 

mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 



 

 

Adapun langkah-langkah penerapan teknik kepala bernomor 

dengan media misyu catung adalah sebagai berikut: 

a Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok 

kecil  

b Pemberian nomor kepala pada masing-masing siswa  

c Membangkitkan motivasi siswa dengan media misyu catung  

d Memudahkan memahami konsep melalui penggunaan media  

e Diskusi kelompok 

f Menunjuk siswa untuk mempresentasikan tugas kelompok 

sesuai dengan nomor kepala yang diinginkan  

g Memberi kesimpulan  

 

E. Rancangan dan Langkah – Langkah Penelitiann  

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

terdiri dari siklus berulang yang masing-masing siklus terdapat 

empat tahapan kegiatan yaitu: (1) Perencanaan, (2)Pelaksanaan 

tindakan, (3) Observasi dan Evaluasi, (4) Refleksi. 

2. Langkah – langkah Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini direncanakan terbagi 

menjadi dua siklus dan dari setiap siklus dilaksanakan sesuai 

dengan perubahan yang ingin dicapai. Dimana setiap siklus terdiri 

dari empat tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data: siswa dan guru 

2. Jenis Data: data kualitatif dan data kuantitatif 

3. Cara Pengumpulan Data: observasi, tes tulis, dan dokumentasi. 

 

 



 

 

G. Intrumen Pengumpulan Data 

1. Tes hasil belajar 

2. Lembar observasi aktivitas guru 

3. Lembar observasi aktivitas siswa 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Data Hasil Belajar 

a Ketuntasan belajar secara individual 

Adapun rumus untuk menghitung ketuntasan belajar siswa 

secara individual digunakan rumus sebagai berikut:  

NA = 
 

   
 X 100 

b Nilai rata-rata kelas 

Adapun rumusnya sebagai berikut:  

X = 
  

  
 

c Ketuntasan Klasikal 

Untuk menghitung ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus:  

P = 
                  

      
        

 

2. Data aktivitas Guru 

Tabel 3.1 Tabel Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Interval skor Kriteria 

X ≥ Mi +1,5 Sdi X≥15,75 Sangat baik 

Mi+0,5 SDi≤X<Mi+1,5 Sdi 12,25≤ X<15,75 Baik 

Mi-0,5 SDi≤X<Mi+0,5 Sdi 8,75≤ X<12,25 Cukup baik 

Mi-1,5 SDi≤X<Mi-0,5 Sdi 5,25≤ X<8,75 Kurang baik 

X <Mi -1,5 Sdi X<5,25 Sangat kurang baik  

(Nurkencana dan Sunartana,1990) 

 

 

 

 

 



 

 

3. Data Aktivitas Siswa 

Tabel 3.10 Tabel Kriteria Aktivitas Siswa  

Interval  Interval skor Kriteria 

X ≥ Mi +1,5 Sdi X≥63 Sangat aktif 

Mi+0,5 SDi≤X<Mi+1,5 Sdi 49≤ X<63 Aktif  

Mi-0,5 SDi≤X<Mi+0,5 Sdi 35≤ X<49 Cukup aktif 

Mi-1,5 SDi≤X<Mi-0,5 Sdi 21≤ X<35 Kurang aktif 

X <Mi -1,5 Sdi X< 21 Sangat kurang aktif 

(Nurkencana dan Sunartana,1990) 

 

I. Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dikatakan berhasil jika ketuntasan klasikal mencapai 

85% dari keseluruhan jumlah siswa kelas IV SDN 5 Dasan 

Lekong.Artinya penelitian ini dikatakan berhasil jika 85% siswa 

memperoleh nilai≥65 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan 

oleh sekolah. 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila skor aktivitas guru berada 

pada kategori baik. 

3. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila skor aktivitas siswa berada 

pada kategori aktif. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 5 Dasan Lekong 

mulai dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 16 Februari 2017. Penelitian 

ini dilaksanakan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

kepala bernomor dengan media misyu catung siswa kelas IV SDN 5 Dasan 

Lekong tahun pelajaran 2016/2017. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian pada siklus I, dan siklus II 

yang memuat rata-rata skor, ketuntasan  hasil belajar siswa, aktvitas siswa, 

dan aktivitas guru disajikan pada tabel berikut: 

 

 



 

 

Tabel 4.1 Ringkasan Data Hasil Evaluasi dan Hasil Observasi 

Siklus 

Aktivitas guru Aktivitas siswa Ketuntasan Siswa 

Skor Kategori Skor Kategori 
Nilai rata-

rata 

Persentase 

ketuntasan 

I 11,5 
Cukup 

Baik  
45 

Cukup 

Aktif  
67,5 61 % 

II 19 
Sangat 

Baik  
64 

Sangat 

Aktif 
80,78 88 % 

 

Berdasarkan analisis terhadap perbandingan hasil observasi aktivitas 

guru dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor 

dengan media misyu catung pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan guru berada pada kategori cukup baik. 

Dengan skor rata-rata 11,5 dari skor maksimal yaitu 21. Peningkatan juga 

terjadi pada pada siklus II. Skor aktivitas guru meningkat menjadi 19 dari 

skor maksimal yaitu 21dengan kategori sangat baik. 

Perbandingan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 45 dengan kategori cukup aktif. Pada siklus II 

diperoleh skor rata-rata 64 dari skor maksimal 84 dengan kategori sangat 

aktif. Setelah memperbaiki kekurangan pada pada siklus sebelumnya, 

aktivitas siswa meningkat. 

Perbandingan data hasil evaluasi hasil belajar diatas dapat di jelaskan 

Nilai rata-rata pada siklus 1 adalah 67,5, Sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi 80,78. Peningkatan nilai rata-rata ini sejalan dengan 

peningkatan ketuntasan klasikal yang didapatkan dalam siklus 1 adalah 

61% menjadi 88% pada sikllus II, nilai ini didapatkan melalui hasil jumlah 

siswa yang tuntas belajar atau memenuhi nilai KKM 65 kemudian dibagi 

dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes dikalikan 100%. 

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN 5 

Dasan Lekong tahun pelajaran 2016/2017 pada siswa kelas IV, 



 

 

menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

kepala bernomor dengan menggunakan media misyu catung yang 

dilaksanakan dengan langkah-langkah penerapan sebagai berikut: (1) 

Guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil,  (2) 

Pemberian nomor kepala pada masing-masing siswa, (3) 

Membangkitkan motivasi siswa dengan media misyu catung, (4) 

Memudahkan memahami konsep melalui penggunaan media, (5) 

Diskusi kelompok, (6) Menunjuk siswa untuk mempresentasikan tugas 

kelompok sesuai dengan nomor kepala yang diinginkan, (7) Memberi 

kesimpulan, dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat dikemukan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru sebaiknya memperhatikan langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor dengan menggunakan 

media misyu catung dengan teliti sehingga pada saat penerapan tidak 

ada langkah-langkah yang terloncati.  

2. Siswa sebaiknya memberikan respon atau umpan balik yang aktif 

terhadap tindakan yang guru berikan sehingga pembelajaran yang 

diinginkan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan media ini dapat tercapai. 

3. Hasil belajar siswa sebaiknya dipertahankan, jika bisa ditingkatkan 

dengan penerapan model pembelajaran dan media yang lebih 

maxsimal. 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aqib, Zainal, dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: CV Yrama Widya. 

Arikunto, Suharsimi, dkk. 2014. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT Bumi         

Aksara. 

Aunurrahman. 2011. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.  

Daryanto. 2011. Media Pembelajaran. Bandung: PT Sarana Totorial Nurani 

Sejahtera. 

Hamdayama, Jumanta. 2015. Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 

Berkarakter. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Huda, Miftahul. 2014. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Isjoni, 2013. Pembelajaran Kooperatif. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Karso, dkk. 2011. Pendidikan Matematika 1. Jakarta: CV Universitas Terbuka. 

Nurkancana, Wayan dan Sunartana. 1990. Evaluasi Hasil Belajar. Surabaya: 

Usaha Nasional. 

Pramithasai. 2013. Ruang Lingkup Pelajaran Matematika SD. Diakses tanggal 1 

Desember 2016. Tersedia di (Https://Googleweblight.Com/?Lite-

Url=Https://Pramithasari27.Wordpress.Com/2013/02/15/Ruang-Lingkup-

Pelajaran-Matematika-Sd/&E1=Pdzm8zw3e1c ) 

Purwanto. 2013. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Kencana. 

Sudjana, Nana. 2015. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

Supardi. 2015. Penilaian Autentik. Jakarta: Rajawali Pers. 

Suprijono, Agus. 2015. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

https://googleweblight.com/?Lite-Url=Https://Pramithasari27.Wordpress.Com/2013/02/15/Ruang-Lingkup-Pelajaran-Matematika-Sd/&E1=Pdzm8zw3e1c
https://googleweblight.com/?Lite-Url=Https://Pramithasari27.Wordpress.Com/2013/02/15/Ruang-Lingkup-Pelajaran-Matematika-Sd/&E1=Pdzm8zw3e1c
https://googleweblight.com/?Lite-Url=Https://Pramithasari27.Wordpress.Com/2013/02/15/Ruang-Lingkup-Pelajaran-Matematika-Sd/&E1=Pdzm8zw3e1c


 

 

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: 

Kencana. 

Susilo, Herawati. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Malang: Bayumedia 

Publishing. 

Turmuzi, Muhammad. 2013. Pengembangan Media dan Alat Peraga Matematika. 

Mataram:Fkip Press. 

 

 

 


