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ABSTRAK 

 
Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah tahun pelajaran 2015/2016. 

Kegiatan pembelajaran yang monoton tanpa alat peraga dan kecenderungan guru 

dalam mendominasi yang terlihat pada interaksi guru dengan siswa yang searah 

saat menyampaikan materi pelajaran menjadi salah satu faktor rendahnya hasil 

belajara matematika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing 

(Guide discovery) dengan alat peraga meqip pada siswa kelas V SDN 3 Terong 

Tawah Tahun pelajaran 2016/2017.  Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus 

dan dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai ketuntasan klasikal 

sebesar 85% > 70 (berdasarkan KKM). Hasil analisis penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa antara siklus I dan siklus II terdapat perbedaan yang signifikan 

dan terjadi peningkatan pada siklus II. Pada siklus I, rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa adalah  78,79 dengan presentasi ketuntasan 73,52% sedangkan pada siklus 

II rata-rata nilai yang diperoleh adalah 86,97 dengan presentasi ketuntasan 

88,57% (siklus II). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery) dengan 

alat peraga meqip dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V 

SDN 3 Terong Tawah tahun pelajaran 2016/2017. 

 

Kata kunci : Model pembelajaran  penemuan terbimbing (guide discovery), alat 

peraga meqip,  hasil belajar matematika. 
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ABSTRAK 

 

This classroom action  research is motivated by the low level of mathematics learning result of 

grade V students SDN 3 Terong Tawah year lesson 2015/2016. Learning activities are 

monotonous without props and the tendency of teachers to dominate that seen in the interaction of 

teachers with students in the direction of delivering the subject matter to be one factor of low 

learning mathematics student outcomes. This study aims to improve the learning outcomes of 

mathematics through the application of guided discovery learning model with meqip props in 

grade V students SDN 3 Terong Tawah Year lesson 2016/2017. This research is conducted in two 

cycles and it is said to succeed if student learning outcomes achieve classical completeness of 

85%> 70 (based on KKM).The results of the research analysis concluded that between cycle I and 

cycle II there are significant differences and an increase in cycle II. In cycle I, The average value 

obtained by students is 78.79 with a presentation of 73.52% completeness while in cycle II the 

average value obtained is 86.97 with a presentation of 88.57% completeness (cycle II). Based on 

these results, it can be concluded that the application of guided discovery learning model with 

meqip props can improve students' mathematics learning result of grade V SDN 3 terong Tawah 

for academic year 2016/2017. 

 

Keywords: Guided discovery learning model, meqip props, Learning achievment, Mathematic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi, 

informasi, dan komunikasi dewasa ini di landasi oleh perkembangan 

matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa 

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini (Sutarto dan 

Syarifudin, 2013:2) 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang dipelajari di setiap 

jenjang sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai 

perguruan tinggi. Matematika yang diajarkan di pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah disebut sebagai matematika sekolah. Matematika 

sekolah tersebut terdiri atas bagian matematika yang dipilih guna menumbuh 

kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi siswa serta 

berpadu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi (Syahrir, 

2010:8). Upaya peningkatan hasil belajar peserta didik merupakan tugas guru 

dan berjangka panjang karena menyangkut pendidikan peserta didik.  Pada 

proses pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan titik awal bagi 

siswa untuk belajar matematika, harus memperhatikan prinsip dari kongkrit 

ke abstrak, dari mudah ke sulit, dan dari sederhana ke kompleks mengingat 

bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan 
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kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

diperlukan untuk hidup dan mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.  

Matematika itu obyek yang penelaahannya abstrak, tetapi harus 

dipelajari sejak anak-anak, maka kegiatan belajar mengajar matematika harus 

direncanakan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta 

didik yang masih anak-anak adalah berbeda dengan kemampuan peserta didik 

yang sudah dewasa karena kemampuan individu berbeda-beda. Namun, 

matematika bukanlah suatu bidang studi yang sulit dipelajari asalkan strategi 

penyampaiannya cocok dengan kemampuan yang mempelajari, sesuai dengan 

pendapat Doman (Hudojo, 1988:95) bahwa apabila fakta-fakta matematika 

diberikan kepada anak-anak balita sesuai dengan kemampuannya, mereka 

akan dapat menemukan sendiri aturan-aturan didalamnya, bahkan ia 

menegaskan asumsi bahwa merupakan kodrat dari otak manusia, makin muda 

usia makin mudah belajar matematika, asalkan penyajiannya sesuai dengan 

umur anaknya. 

Mengingat pentingnya tujuan dan kandungan pada pendidikan dasar 

terlebih pada mata pelajaran matematika maka seharusnya pembelajaran 

disekolah merupakan suatu kegiatan yang disenangi, menantang dan 

bermakna bagi peserta didik. Namun kenyataan di kelas menunjukan bahwa 

penguasaan siswa terhadap mata pelajaran matematika masih rendah. Hal ini 

terbukti dengan hasil ulangan semester yang diperoleh siswa sebagian besar 

masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
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Dari hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V SDN 3 

Terong Tawah yaitu bapak Alwi, S.Pd. pada tanggal 14 Oktober 2016 dan 10 

Desember 2016 bahwa nilai matematika siswa masih dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan sekolah yaitu ≥ 70. Hal ini 

terlihat dari 31 orang siswa kelas V tahun pelajaran 2015-2016 nilai rata-rata 

Matematika yang diperoleh pada ulangan harian  adalah 62. Nilai rata-rata 

Mata pelajaran matematika pada materi Pecahan dalam pemecahan masalah 

untuk siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah paling rendah dibandingkan 

dengan materi yang lain. Hal ini dapat kita lihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1. Nilai Rata-rata Tiap Bab pada semester genap. 

No Materi KKM 

Ketuntasan 

Rata-rata 

T TT 

1.  Pacahan 70 12 19 62 

2.  Sifat Bangun Datar dan 

Bangun Ruang 

70 24 7 71 

 

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata matematika pada 

materi pecahan siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah tahun pelajaran 2015-

2016 paling rendah jika dibandingkan dengan nilai materi lain. Dari hal 

tersebut, maka perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah. 

Hasil wawancara dengan guru kelas V SDN 3 Terong Tawah pada 

tanggal 14 Oktober 2016, diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi 
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rendahnya nilai matematika siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah adalah 

kurangnya minat dan perhatian siswa ketika proses pembelajaran berlangsung 

serta tidak adanya semangat dalam mengikuti pelajaran. Siswa lebih senang 

bermain sendiri dari pada mendengar penjelasan guru sehingga siswa 

cenderung tidak paham akan materi yang sedang dipelajari. Selain itu, siswa 

juga pasif dalam berinteraksi dengan guru dibandingkan dengan teman 

sebayanya. Dapat diartikan bahwa minat siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah 

terhadap  pelajaran matematika masih sangat rendah. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa masih banyak anak menganggap mata pelajaran matematika adalah 

pelajaran yang rumit karena sifatnya yang abstrak sehingga siswa tidak 

menyukai mata pelajaran tersebut. Selain sifatnya yang abstrak, penggunaan 

rumus dan hitungan membuat siswa tidak menyukai matematika sehingga 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika ini dibawah KKM.  

Dari data wawancara di kelas V SDN 3 Terong Tawah hanya terdapat 9 

siswa atau 23% dari jumlah siswa yang menyukai mata pelajaran Matematika. 

Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya siswa yang menyukai mata 

pelajaran IPA yaitu 27 siswa atau 69% dari jumlah siswa dan jumlah siswa 

yang menyukai mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 17 siswa atau 43% 

dari jumlah keseluruhan siswa.  Oleh karena itu, seorang guru matematika 

sangat dibutuhkan kesabaran dan kreatiktivitasnya untuk menumbuhkan rasa 

antusiasme siswa pada mata pelajaran matematika sehingga siswa dapat 

berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu seorang guru juga 

harus mempertimbangkan kesiapan peserta didik untuk belajar matematika 
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mengingat peserta didik di tingkat sekolah dasar masih dalam periode operasi 

kongkret. 

Mengingat pentingnya peranan matematika di sekolah dasar yang 

merupakan titik awal bagi siswa untuk belajar matematika, sudah menjadi hal 

yang memprihatinkan melihat rendahnya nilai rata-rata matematika kelas V 

SDN 3 Terong Tawah. Dimana materi pada mata pelajaran matematika saling 

terkait dan bertingkat, sehingga dikhawatirkan siswa tidak siap untuk 

menerima materi pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Rendahnya hasil 

belajar matematika tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada siswa, terdapat 

faktor lain yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa tersebut, Salah 

satunya yaitu penerapan model pembelajaran yang monoton dari guru 

sehingga siswa terlihat cepat merasa  bosan. 

Masalah yang dihadapi siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah pada mata 

pelajaran Matematika adalah masih rendahnya nilai rata-rata kelas yang 

disebabkan siswa merasa kurang tertarik mempelajari matematika serta 

kegiatan pembelajaran yang monoton tanpa dibantu dengan media. Dengan 

demikian dibutuhkan tindakan yang sesuai dengan kondisi tersebut dalam 

upaya membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran adalah 

penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran yang sesuai untuk 

pembelajaran matematika yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

bukan lagi berpusat pada guru. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dilatih dan 
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didorong untuk dapat belajar secara mandiri sedangkan peranan guru adalah 

membimbing siswa menemukan informasi yang dibutuhkan siswa untuk 

membangun pengetahuannya bukan memberi ceramah dan mengendalikan 

seluruh proses pembelajaran.  

Model pembelajaran penemuan terbimbing merupakan cara 

penyampaian topik-topik matematika sehingga proses belajar memungkinkan 

siswa menemukan sendiri pola-pola atau struktur matematika melalui 

serentetan pengalaman-pengalaman masa lampau (Hudojo, 1988:123). Peran 

guru disini hanya sebagai fasilitator atau pembimbing dalam proses 

pembelajaran tersebut, sehingga dalam kegiatan pembelajarannya siswa bisa 

terlibat secara aktif. Guru dapat memfasilitasi proses pembelajaran ini dengan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan  

sendiri gagasan-gagasan dan dengan mengajari siswa untuk mengetahui dan 

dengan sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar (Slavin, 

2009:6). Agar bimbingan guru menjadi mudah dipahami oleh siswa, perlu 

dilakukan salah satu upaya yaitu menggunakan media pembelajaran berupa 

alat peraga. Alat peraga ini berfungsi untuk membantu dan memeragakan 

sesuatu sehingga dapat memperjelas dan mempermudah siswa dalam 

memahami konsep-konsep matematika yang dianggap abstrak. 

Alat peraga adalah seperangkat alat perantara yang berguna untuk 

memudahkan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan komunikasi 

antara guru dengan siswa agar proses belajar mengajar lebih efektif dan 

efisien. Penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran sangat 
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membantu guru dalam mengajar dan memudahkan siswa menerima dan 

memahami pelajaran sehingga menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

Mengingat bahwa Matematika itu obyek yang penelaahannya abstrak dan 

siswa sekolah dasar yang masih dalam tahap operasional kongkrit dimana 

kegiatan pembelajarannya dimulai dari sesuatu yang kongkrit menuju ke 

abstrak, maka sangat dianjurkan seorang guru menggunakan media berupa 

alat peraga. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran  ini dapat 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat menarik 

perhatian, memotivasi dan menggali pemahaman siswa karena siswa masih 

terikat dengan objek kongkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Heruman (2007:1) dalam pebelajaran matematika 

yang abstrak siswa memerlukan alat bantu berupa media dan alat peraga yang 

dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru, sehingga lebih 

cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Ini berarti bahwa dalam proses 

belajar anak sebaiknya diberikan kesempatan memanipulasi benda-benda 

kongkret berupa media atau alat peraga yang dirancang secara khusus untuk 

menggambarkan atau mewakili objek matematika yang abstrak yang sedang 

dipelajari. 

Dengan pembelajaran penemuan terbimbing dengan alat peraga meqip 

siswa diharapkan dapat bebas melakukan percobaan, menyelidiki dan 

menarik kesimpulan. Pembelajaran ini akan mengurangi kecenderungan guru 

untuk mendominasi proses pembelajaran karena guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator, motivator dan informator untuk membantu siswa agar 
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menggunakan ide, konsep, dan keterampilan yang sudah mereka pelajari 

sebelumnya untuk mendapat pengetahuan yang baru. Pembelajaran penemuan 

terbimbing dengan alat peraga meqip ini tepat untuk diterapkan pada mata 

pelajaran matematika, dimana siswa akan lebih aktif mencari informasi, 

melakukan percobaan, menyelidiki sampai menemukan pengetahuan yang 

baru dengan menggunakan alat peraga tentu dengan bimbingan guru. Alat 

peraga juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

karena siswa merasa terbantu dengan adanya penggunaan benda kongkrit 

untuk memahami pelajaran yang bersifat abstrak. Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena 

pengetahuan yang baru akan melekat lebih lama sebagai dampak dari 

keterlibatan langsung siswa dalam proses pemahaman dan membangun  

sendiri suatu konsep ataupun pengetahuan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Penerapan Model Pembelajaran Penemuan 

Terbimbing (Guide Discovery) dengan Alat Peraga Meqip untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN 3 Terong 

Tawah Tahun Pelajaran 2016/2017. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan model 

penemuan terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga Meqip dapat 
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meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah 

tahun pelajaran 2016/2017?” 

C. TUJUAN PENELITIAN 

         Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah tahun pelajaran 2016/2017 

dengan menerapkan model penemuan terbimbing (guide discovery) dengan 

alat peraga Meqip. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Apabila guru menerapkan pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran penemuan terbimbing (Guide discovery) dengan alat peraga 

Meqip diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi Siswa 

Meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika dan 

mendorong siswa untuk belajar lebih aktif sehingga mudah memahami 

materi yang disampaikan serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

Sebagai alternatif untuk melaksanakan pembelajaran dan 

mengoptimalkan penggunaan alat peraga serta memperluas pengetahuan 

guru dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas sekolah karena tingginya hasil belajar siswa 

sehingga meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Model Pembelajaran Guide Discovery (Penemuan Terbimbing) 

a.  Pengertian Pembelajaran Penemuan Terbimbing 

Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan 

pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip 

kontruktivisme. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk 

dapat belajar secara mandiri. Dengan kata lain, belajar secara 

kontruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan 

peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta, konsep atau 

prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau 

mengendalikan seluruh kegiatan pembelajaran di kelas. 

 Belajar matematika melalui penemuan terbimbing merupakan 

sebuah prosedur yang menekankan pada belajar secara individual, 

manipulasi objek atau eksperimentasi lain oleh anak sebelum  membuat 

kesimpulan. Anak menemukan sendiri pola dan struktur matematika 

melalui pengalaman belajar. Beberapa teknik berikut membantu guru 

melaksanakan pembelajaran penemuan terbimbing: 1) Gunakan materi 

intruksional sehingga anak-anak didorong untuk berpikir, 2) berikan 

dorongan dan saran-saran dan 3) sediakan bimbingan bila dibutuhkan 

(Runtukahu dan Selpius, 2004:238). 

Hudojo (1988:132) mengemukakan pembelajaran penemuan 

merupakan cara penyampaian topik-topik matematika, sedemikian 
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hingga proses belajar memungkinkan siswa menemukan sendiri pola-

pola atau struktur matematika melalu serentetan pengalaman-

pengalaman belajar yang lampau.keterangan yang harus dipelajari 

peserta didik itu tidak disajikan dalam bentuk final, peserta didik 

diwajibkan melakukan aktivitas mental sebelum keterangan yang 

dipelajari itu dapat dipahami. 

Selanjutnya menurut Wilcox (Slavin, 2009:10) dalam 

pembelajaran penemuan, siswa didorong untuk belajar sebagian besar 

melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan 

pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka 

menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

Berdasarkan pendapat diatas, pembelajaran penemuan 

terbimbimbing menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator, 

motivator dan informator. Sebagai fasilitator, guru menyediakan 

fasilitas yang dibutuhkan siswa dalam proses penemuan, menciptakan 

situasi yang kondusif bagi siswa agar dapat membelajarkan diri sendiri 

dengan mengatur segala sesuatu untuk memperlancar proses penemuan 

yang dilakukan. Sebagai motivator, guru berfungsi mendorong dan 

memberikan motivasi agar siswa aktif melakukan kegiatan, 

bereksperimen, bertanya dan mencari informasi baru. Disamping itu, 

guru perlu memberikan motivasi kepada siswa melalui pertanyaan yang 
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bersifat mengarahkan siswa untuk menemukan. Sebagai informator 

dimana gutu berfungsi sebagai sumber informasi siswa. Guru harus 

senantiasa siap dengan informasi yang diperlukan siswa, namun 

informasi tidak diberikan dalam bentuk final. 

Dengan pembelajaran penemuan terbimbing siswa diharapkan 

dapat bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan. Guru bertindak 

sebagai pengarah untuk membantu siswa agar menggunakan ide, 

konsep, dan keterampilan yang sudah mereka pelajari sebelumnya 

untuk mendapat pengetahuan yang baru. Suatu pengetahuan yang baru 

akan melekat lebih lama apabila siswa terlibat langsung dalam proses 

pemahaman dan membangun  sendiri suatu konsep ataupun 

pengetahuan. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran penemuan terbimbing 

(guide discovery) adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk mengembangkan gagasan, ide dan kreativitas serta 

menuntut siswa terlibat secara aktif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran melalui bimbingan guru baik secara lisan maupun tertulis 

(LKS). 

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Penemuan Terbimbing 

Adapun langkah-langkah pembelajaran penemuan terbimbing 

(guide discovery) seperti dikemukakan oleh Soedjadi (Hasanuddin, 

2014:42) adalah sebagai berikut : 
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1) Pemberian soal atau masalah 

Pemberian masalah (menentukan task kriteria), siswa 

diminta memahami masalah yang diberikan. Masalah yang 

diberikan guru kepada siswa hendaknya mengandung petunjuk, 

arah dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan siswa. 

2) Pengembangan data 

Pengembangan yang diberikan selalu ada hubungannya 

dengan masalah. Disini siswa diminta mencari atau menunjuk 

kemungkinan-kemungkinan lain. 

3) Penyusunan dan Penambahan data 

Siswa diminta menyusun data yang diperoleh dari langkah 

sebelumnya dalam bentuk tabel.dalam penyusunan data ini siswa 

bisa menemukan pola yang diperlukan untuk menjawab masalah. 

Dengan penambahan data, siswa diharapkan memperoleh 

pola yang diperlukan untuk menjawab masalah. 

4) Prompting atau loncatan 

Guru memberikan prompting (menambah data secara 

meloncat) sehingga diharapkan siswa memperoleh pola yang 

diperlukan. 

5) Penarikan kesimpulan 

Menjawab masalah berdasarkan pola-pola yang sudah 

ditemukan oleh siswa. Jika pola masih belum terlihat oleh siswa, 

maka guru memberikan petunjuk singkat sehinggga siswa 
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memperoleh pola yang diharapkan untuk menemukan jawaban 

yang mudah. 

6) Penerapan konsep  

Siswa diberi soal-soal latihan yang sejenis dengan tujuan 

memantapkan ketangkasan siswa menggunakan konsep atau rumus 

yang diperoleh. 

Selain itu langkah-langkah penemuan terbimbing menurut 

Markhaban (2006:16) sebagai berikut: 

1) Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan 

data secukupnya. Perumusan harus jelas, hindari pernyataan yang 

menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak 

salah. 

2) Dari data yang duberikan guru, siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, 

bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. 

Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke 

arah yang hendak di tuju, melalui pernyataan-pernyataan atau LKS. 

3) Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang 

dilakukannya. 

4) Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa tersebut 

diperiksa oleh guru. Hal ini perlu dilakukan untuk meyakinkan 

kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah yang 

hendak dicapai. 



15 
 

5) Apabila telah diperoleh kebenaran konjektur tersebut, maka 

verbalitas konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk 

menyusunnya. 

6) Sesudah siswa menemukan apa yang dicari , hendaknya guru 

menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa 

apakah hasil penemuan itu benar. 

Dalam penelitian ini langkah-langkah model pembelajaran 

penemuan terbimbing yang akan digunakan adalah langkah-langkah 

model penemuan terbimbing menurut Soejadi yaitu: 1) Pemberian 

masalah, 2) Pengembangan data, 3) penyusunan dan penambahan data, 

4) prompting atau loncatan, 5) penarikan kesimpulan dan 6) penerapan 

konsep. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Penemuan Terbimbing 

Model penemuan terbimbing tidak lepas dari kelebihan dan 

kekurangan yang ada didalamnya. Beberapa kelebihan pembelajaran 

penemuan terbimbing menurut  Markhaban (2006:16) antara lain: 

1) Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan  

2) Menumbuhkan sekaligus menanamkan rasa keingintahuan siswa 

3) Mendukung kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis 

siswa karena harus menganalisis dan memanipulasi informasi 

4) Memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa dengan 

guru, dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan 

bahasa yang baik dan benar. 
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5) Materi yang dipelajari akan lebih lama membekas karena siswa 

dilibatkan dalam proses menemukan serta melibatkan kembali 

pengetahuan yang didapat sebelumnya. 

Selain beberapa hal diatas Markhaban (2006:17) 

mengemukakan kekurangan pembelajaran penemuan terbimbing antara 

lain sebagai berikut:  

1) Untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama 

2) Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini dan 

tidak semua guru mempunyai semangat dan kemampuan untuk 

mengajar dengan model penemuan terbimbing. 

3) Tidak semua materi cocok disampaikan dengan model ini. 

2.  Alat Peraga Meqip 

a. Pengertian Alat Peraga 

Rahadi (2003:10) alat peraga, alat bantu guru, alat bantu audio 

visual atau alat bantu belajar pada dasarnya dapat dimasukkan dalam 

konsep media. Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

proses belajar (Aqib, 2002:58) 

Menurut Rostina Sundayana (2013:6) alat peraga adalah sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyatakan pesan perangsang pikiran, 

perasaan dan perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

proses belajar. Alat peraga matematika adalah seperangkat benda 
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kongkret yang dirancang, dibuat, dihimpun atau disusun secara sengaja 

yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Dengan alat 

peraga, hal-hal yang abstrak disajikan dalam model-model yang berupa 

benda kongkret yang dapat dilihat, dipegang, diputarbalikkan sehingga 

dapat lebih mudah dipahami. Fungsi utama alat peraga adalah untuk 

menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti 

konsep tersebut (Pujiati, 2004:3). 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa alat 

peraga adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan informasi dari 

sumber informasi (guru) ke penerima informasi (siswa) sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa terhadap 

pembelajaran karena proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan 

menarik.  

b. Macam-Macam Alat Peraga 

Terdapat beberapa jenis alat peraga matematika (Sundayana, 

2013:17) antara lain:  

1) Alat peraga berbasis konsep luas, konsep panjang dan konsep 

volume. 

2) Alat peraga berbasis konsep pengukuran 

3) Alat peraga berbasis konsep geometri dan aritmatika 

4) Alat peraga berbasis teori kemungkinan 

5) Alat peraga berbasis permainan, dan 
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6) Alat peraga berbasis teknologi informasi dan arimatika 

Selain alat peraga yang disebutkan di atas, terdapat alat peraga 

lain yang sengaja dibuat khusus untuk mata pelajaran tertentu 

contohnya KIT IPA, KIT Matematika, dan alat peraga MEQIP 

(Mathematic Education Quality Improvement Program).  

Pada penelitian ini media yang digunakan dalam pembelajaran 

yaitu alat peraga meqip. Dilihat dari cara penggunaannya pada materi 

penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan alat peraga 

meqip termasuk dalam alat peraga berbasis pengukuran dan alat perga 

berbasis permainan. 

c.  Alat Peraga MEQIP 

Alat peraga MEQIP adalah alat peraga permanen yang dibuat 

dalam rangka program peningkatan kualitas pendidikan matematika. 

MEQIP (Mathematic Education Quality Improvement Program) 

merupakan pengembangan prototipe atau bentuk asli alat peraga 

matematika Sekolah Dasar yang telah diujicobakan pada beberapa 

sekolah di beberapa provinsi dan telah dilihat kembali oleh pakar 

matematika dari beberapa perguruan tinggi (Sukayati dkk, 2007). 

Meqip adalah program peningkatan kualitas pendidikan 

matematika. Jadi meqip merupakan pola pembelajaran matematika agar 

dapat meningkatkan mutu atau kualitas matematika. sesuai dengan pola 

Meqip pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran matematika 

adalah berorientasi pada siswa. Pengalaman belajar diperoleh melalui 
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serangkaian kegiatan mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif 

dengan teman, lingkungan, dan narasumber  lain.  

Alat perga meqip yang digunakan pada penelitian  ini adalah blok 

pecahan. Blok pecahan akan digunakan siswa untuk mengetahui rumus 

dan menyelesaikan permasalahan tentang penjumlahan dan 

pengurangan pecahan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

alat peraga blok pecahan yang dimaksud dapat dilihat seperti gambar 

dibawah ini: 

                      

Gambar 2.1 Alat peraga meqip (blok pecahan) 

Kegiatan pembelajaran menggunakan alat peraga meqip 

khususnya blok pecahan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti 

mempraktekkan penggunaan alat peraga, membandingkan, menyusun, 

penggalian informasi mandiri, menemukan rumus, menyimpulkan 

pengamatan, penelitian dan diskusi. Siswa akan melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan alat peraga ini dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan sesuai dengan melakukan langkah-langkah yang 

tertuang dalam LKS dan diharapkan siswa dapat menggunakan konsep 
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yang ditemukannya tersebut dalam menyelesaikan soal-soal latihan 

yang sejenis.  

d.  Pembelajaran penemuan terbimbing dengan alat peraga Meqip 

Sifat matematika adalah abstrak dan tidak dapat diamati dengan 

pancaindera, maka wajar apabila matematika tidak mudah dipahami 

oleh kebanyakan siswa SD sampai SMP, bahkan sebagian siswa SMA 

sekalipun. Untuk menangani hal tersebut, maka dalam mempelajari 

suatu konsep atau prinsip-prinsip matematika diperlukan pengalaman 

melalui benda-benda nyata, yaitu media berupa alat peraga yang dapat 

digunakan sebagai jembatan siswa untuk berpikir abstrak. 

Pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery) dengan alat 

peraga merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dalam membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru. 

Proses pembelajaran penemuan terbimbing akan berlangsung secara 

optimal dan efektif jika dalam bimbingan terhadap siswa dalam 

kegiatan pembelajarannya guru menggunakan alat peraga berupa benda 

kongkrit.  

Sesuai dengan langkah-langkah penemuan terbimbing (guide 

discovery) dan pentingnya alat peraga maka secara garis besar tahapan 

pembelajaran penemuan terbimbing dengan alat peraga terdiri atas 

pemberian soal atau masalah, pengembangan data, penyusunan data, 

penambahan data, prompting, penarikan kesimpulan dan penerapan 

konsep. 
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Adapun peranan alat peraga pada pembelajaran penemuan 

terbimbing (guide discovery) digunakan pada tahap pemberian soal atau 

masalah dan pada saat memecahkan masalah. Untuk memperjelas siswa 

dalam memahami masalah yang diberikan guru menggunakan alat 

peraga yang disesuaikan dengan rumus apa yang akan dicari. Alat 

peraga dipakai lagi melalui bimbingan pada tahap pengembangan data, 

penambahan data, dan prompting.  

Dengan demikian peranan alat peraga meqip dalam hal ini sebagai 

alat bantu bagi siswa dalam menemukan rumus yang akan dicari 

melalui tahapan-tahapan penemuan terbimbing yang tertuang dalam 

LKS. Alat peraga juga membantu guru dalam mebimbing siswa 

memahami masalah ataupun memecahkan masalah, sehingga proses 

menemukan rumus yang dicari dapat dipahami secara utuh dan 

bermakna.  

3. Hasil Belajar Matematika 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk 

pemikiran Gagne (Suprijono, 2009:5) hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu  kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespons secara spesisifik terhadap rangsangan spesifik. 
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Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, 

pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis dakta-

konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarah 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap 

merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar 

prilaku.  

Menurut Nawawi (Susanto, 2013:5) menyatakan bahwa hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 
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tertentu. Susanto (2013:5) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan kemampuan siswa baik dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor yang dinyatakan dalam bentuk skor yang 

diperoleh setelah proses pembelajaran berlangsung. 

b. Macam-Macam Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2013:7).  Hasil belajar sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya meliputi pemahaman konsep (aspek kognitif), 

keterampilan proses (aspek psikomotor), dan sikap (aspek afektif) 

Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pemahaman konsep (aspek kognitif) 

Pemahaman menurut Bloom dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang 

dipelajari. Pemehaman ini adalah seberapa besar siswa mampu 

menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan 

oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami 

serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau 

yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung 

yang ia lakukan. 

Untuk mengukur hasil belajar siswa yang berupa 

pemahaman konsep, guru dapat melakukan evaluasi produk. 

Melalui evaluasi produk dapat diselidiki apakah dan sampai 
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berapa jauh suatu tujuan intruksional telah tercapai. Semua tujuan 

itu merupakan hasil belajar yang seharusnya diperoleh siswa.  

Evaluasi produk dapat dilaksanakan dengan mengadakan berbagai 

macam tes, baik secara lisan maupun tertulis.  

2) Keterampilan proses (aspek psikomotor) 

Keterampila proses merupakan keterampilan yang 

mengarah kepada pembangunan kemampuan mental, fisik, dan 

sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih 

tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan berarti 

kemampuan menggunakan pikiran, nalar dan perbuatan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk 

kreativitasnya. Dalam melatih keterampilan proses secara 

bersamaan dikembangkan pula sikap-sikap yang dikehendaki, 

seperti kreativitas, kerja sama, bertanggung jawab, dan berdisiplin 

sesuai dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan. 

Terdapat enam aspek keterampilan proses yaitu observasi, 

klasifikasi, pengukuran, mengomunikasikan, memberikan 

penjelasan, dan melakukan eksperimen. 

3) Sikap (aspek afektif) 

Sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, 

melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Jadi sikap ini harus 

ada kekompakan antara mental dan fisik secara serempak. Sikap 

juga merujuk pada perbuatan, prilaku, atau tindakan seseorang. 
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Dalam hubungannya dengan hasil belajar siswa, sikap ini lebih 

diarahkan pada pengertian  pemahaman konsep. Dalam 

pemahaman konsep, maka domain yang sangat berperan adalah 

domain kognitif.  

Hasil belajar matematika pada penelitan ini adalah perubahan 

kemampuan siswa yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh 

sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran matematika yang telah 

dilakukan. Hasil belajar matematika siswa diukur dengan pemberian tes 

evaluasi setiap akhir siklus. Siswa dinyatakan tuntas jika mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70.   

4. Tinjauan Materi 

Materi pemecahan masalah yang berkaitan dengan pecahan adalah 

salah satu materi pokok yang diberikan di kelas V sekolah dasar dalam 

KTSP 2006, yaitu pada Standar Kompetensi: Menggunakan pecahan 

dalam pemecahan masalah, dengan Kompetensi Dasar: Menjumlahkan dan 

mengurangkan berbagai bentuk pecahan. 

a. Pengenalan blok pecahan 

 

Gambar 2.2 Blok Pecahan 
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b. Penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama 

Penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama tentu berbeda 

dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Pengerjaannya 

dilakukan dengan  menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Perhatikan 

contoh! 

a. 
1

2
 + 

1

4
 =  

b. 
1

3
 + 

2

4
 =  

Penyelesaian 

a. 
1

2
 + 

1

4
 =  

b. 
1

3
 + 

2

4
 =  

 

Gambar 2.3 Cara Penjumlahan Alat Peraga 

 Model pecahan 
1

2
 dan pecahan 

1

4
 , pada papan gabus dengan 

menggunakan paku push-pin seperti pada gambar 2.1  
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 Ubahlah penyebut  pecahan 
1

2
 dan pecahan 

1

4
 dengan menggunakan 

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). KPK dari 2 dan 4 adalah 4. 

 Model Pecahan 
1

2
 menjadi model pecahan 

2

4
 , sedangkan model 

pecahan 
1

4
 tetap karena penyebutnya sama 

 Gabungkan model pecahan 
2

4
 dan 

1

4
 menurut potongannya. 

 Daerah yang berwarna menunjukan penjumlahan antara 
2

4
 dan 

1

4
 

yaitu  
3

4
  

Dengan cara yang sama pula untuk menyelesaikan 
1

3
 + 

2

4
  = 

4

12
 + 

6

12
  

= 
10

12
 

 

 

 

c. Pengurangan pecahan dengan penyebut tidak sama 

Pengurangan pecahan dengan penyebut tidak sama tentu berbeda 

dengan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. 

Pengerjaannya dilakukan dengan  menyamakan penyebutnya terlebih 

dahulu. Perhatikan contoh! 

a. 
5

8
 -  

1

4
  = 

b. 
5

6
 -  

1

2
  = 

Penyelesaian 

Kesimpulan :  

Penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan 

dengan menyamakan penyebutnya telebih dahulu kemudian 

dijumbalahkan pembilangnya. 
𝑎

𝑏
 + 

𝑐

𝑑
  = 

𝑎𝑑+𝑏𝑐

𝑏𝑑
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a. 
5

8
 -  

1

4
  = 

b. 
5

6
 -  

1

2
  = 

        

 

              

Gambar 2.4 Cara Pengurangan Dengan Alat Peraga 

 

 Model pecahan 
5

8
 dan pecahan 

1

4
 , pada papan gabus dengan 

menggunakan paku push-pin seperti pada gambar 2.2  

 Ubahlah penyebut  pecahan 
5

8
 dan pecahan 

1

4
 dengan menggunakan 

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). KPK dari 8 dan 4 dalah 8. 

 Model Pecahan 
5

8
 tetap karena penyebutnya sama , sedangkan 

model pecahan 
1

4
 menjadi 

2

8
    

diambil 
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 Pengurangan dilakukan dengan mengambil 
2

8
   dari model pecahan 

5

8
 menurut potongannya. 

 Daerah yang berwarna menunjukan pengurangan antara 
5

8
 dan 

1

4
 

yaitu  
3

8
  

Dengan cara yang sama pula untuk menyelesaikan 
5

6
 - 

1

2
  = 

5

6
 - 

3

6
  = 

2

6
 

 

 

 

B. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Hasil-hasil penelitian terdahulu tentang penerapan model pembelajaran    

penemuan terbimbing antara lain: 

1. “Penggunaan Model Penemuan Terbimbing Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran Konsep Penjumlahan Dan Pengurangan 

Pecahan” disusun oleh Ade Yana Sutisna, 2014. Skripsi Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia.  

Penggunaan model penemuan terbimbing dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa ditandai dengan meningkatnya hasil evaluasi akhir 

siklus I ke siklus akhir siklus II dimana nilai rata-rata hasil evaluasi siswa 

pada siklus I adalah 43,15 pada siklus II adalah 83,63. Ada kenaikan 

sebanyak 40,13.  

Kesimpulan :  

Pengurangan  dua pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan 

dengan menyamakan penyebutnya telebih dahulu kemudian 

dmengurangkan pembilangnya. 
𝑎

𝑏
 - 

𝑐

𝑑
  = 

𝑎𝑑−𝑏𝑐

𝑏𝑑
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2. “Penerapan Model Penemuan Terbimbing (Guide Discovery) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Luas Lingkaran Kelas VI 

SDN 11 Kota Bima” Disusun oleh Hasanuddin, 2014. Tesis Program Studi 

Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model penemuan 

terbimbing (guide discovery)  dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari 

studi awal hingga siklus II. Dimana nilai rata-rata kelas siklus I dari 54,46 

naik menjadi 77,13 atau naik 22,67%. Sementara ketuntasan klasikal naik 

signifikan dari 8% pada studi awal menjadi 40% pada siklus I dan pada 

siklus II meningkat menjadi 84%. Dengan demikian pembelajaran yang 

dilakukan dinyatakan tuntas 

3. “Peningkatan Hasil Belajar IPS Menggunakan Metode Penemuan 

Terbimbing pada Siswa Kelas VA SDN Golo Yogyakarta” disusun  oleh 

Fatmasari, 2014. Skripsi Program Studi S1 PGSD Jurusan Pendidikan Pra 

Sekolah dan Sekolah Dasar.Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran IPS dengan 

menggunakan metode penemuan terbimbing dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar IPS siswa kelas VA SDN Golo, Yogyakarta. 

Hal ini terbukti pada siklus I, hasil belajar siswa meningkat 31,5. Nilai 

rata-rata siswa pada kondisi awal hanya 39,6 meningkat menjadi 71,1. 

Pada siklus II hasil belajar siswa meningkat 44,1. Nilai rata-rata siswa 

pada kondisi awal 39,6 meningkat menjadi 83,7. 
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4. “Implementasi Model Penemuan Terbimbing Berbasis Realistik untuk 

meningktakan Hasil Belajar Siswa kelas IV SD Gayamsari 05 Semarang” 

disusun oleh Lisdijartini, 2009. Skripsi program studi S1 PGSD. Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Hasil penelitian menunjukan peningkatan hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SD Gayamsari 05 Semarang dengan persentase ketuntasan 

yang dicapai siswa siklus I dan siklus II masing-masing adalah 70% dan 

84%. 

C. KERANGKA BERPIKIR 

Upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

matematika masih sangat minim, hal ini terbukti dari hasil belajar matematika 

siswa mencapai hasil yang belum memuaskan dibandingkan dengan mata 

pelajaran lain. Hal ini terjadi karena pada saat proses pembelajaran, 

kebanyakan guru menggunakan model pembelajaran yang cenderung 

menekankan pada aktivitas guru dalam menyampaikan materi di kelas, 

sedangkan siswa hanya pasif dalam kegiatan pembelajaran dan mengikuti apa 

saja yang disajikan oleh guru (Teacher center). Dengan kata lain, guru 

mendominasi kegiatan pembelajaran sehingga proses pembelajaran hanya 

berjalan searah yaitu dari guru ke siswa. Karena itu, guru diharapkan mampu 

menggunakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran dan tidak secara drastis mengubah kebiasaan-

kebiasaan belajar yang sudah melekat pada guru siswa. 
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Pada umumnya siswa Sekolah Dasar yang masih berada dalam tahap 

operasional kongkrit sangat memerlukan alat peraga untuk menanamkan 

konsep pembelajarannya, terlebih pada pembelajaran matematika yang 

bersifat abstrak. Kenyataannya di sekolah bahwa pada pembelajaran 

matematika guru sangat jarang memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media berupa alat peraga, sehingga kegiatan pembelajaran 

matematika hanya sebatas penyaluran teori, konsep maupun rumus-rumus 

dari guru ke siswa tanpa pemahaman mendalam oleh siswa sehingga 

berpengaruh pada hasil belajar siswa.  Alat peraga menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembelajaran, karena penggunaan 

alat peraga yang tepat akan membantu guru maupun peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran 

matematika akan membantu siswa memahami konsep matematika yang 

abstrak dengan sesuatu yang kongkrit yang sejedinis dengan konsep yang 

sedang diajarkan sehingga siswa akan lebih memahami materi pelajaran dan 

hasil belajar siswa akan meningkat.   

Model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery). 

Model penemuan terbimbing adalah salah satu model pembelajaran yang 

dapat menekankan kemampuan baik siswa maupun guru dalam pembelajaran 

matematika. Materi matematika yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan 

pecahan merupakan  subjek yang akan diajarkan kepada siswa SD Kelas V. 
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Pembelajaran matematika melalui model penemuan terbimbing 

melibatkan siswa secara aktif dengan menemukan sendiri konsep-konsep 

maupun rumus. guru hanya sebagai informator, fasilitator dan motivator yang 

bertugas untuk menyediakan, membimbing dan memenuhi kebutuhan siswa 

saat proses pembelajaran berlangsung.  

Selain menggunakan model pembelajaran penemuan terbimbing, guru 

juga menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga Meqip untuk 

membantu  memberikan gambaran kepada siswa tentang materi matematika 

yang bersifat abstrak. 

Model penemuan terbimbing dengan alat peraga meqip ini dapat 

digunakan oleh guru untuk memfasilitasi keingintahuan siswa yang tinggi. 

Siswa diberi kesempatan untuk aktif membangun pengetahuan sendiri, namun 

tetap dengan bimbingan dan arahan dari guru. Pengetahuan yang diperoleh 

sendiri tentu akan lebih mudah dipahami. Pengetahuan tersebut juga akan 

lebih melekat pada ingatan siswa, sehingga pada akhirnya hasil belajar siswa 

akan meningkat. Dengan demikian, model penemuan terbimbing (guide 

discovery) dengan alat peraga meqip efektif digunakan dalam pembelajaran  

matematika pokok bahasan  penjumlahan dan pengurangan  kelas V SDN 3 

Terong Tawah sehingga hasil belajar siswa meningkat.  
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D. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir tersebut, hipotesis 

penelitian ini yaitu jika menerapkan model penemuan tebimbing (guide 

discovery) dengan alat peraga meqip maka dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah Tahun ajaran 2016./2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. SETTING PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

   Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 3 Terong 

Tawah yang berada di Jln. TGH Mansyur Terong Tawah, Kecamatan 

Labuapi, kabupaten Lombok Barat. Banyaknya siswa di kelas V SDN 3 

Terong Tawah ini yaitu 39 siswa, dengan jumlah siswa perempuan 

sebanyak 21 orang, dan jumlah siswa laki-laki sebanyak 18 orang.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 pada tanggal 22 Mei sampai dengan 1 Juni 2016 di SDN 3 

Terong Tawah. Pelaksanaan penelitian ini disesuaikan dengan jadwal 

pelajaran dan kalender pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut.  

B. SUBJEK DAN OBSERVER PENELITIAN 

1. Subjek penelitian 

 Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda 

ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah 

yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Adapun subjek dalam 

penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah dengan 

jumlah siswa 39 Siswa yang terdiri atas 21 siswa perempuan dan 18 siswa 

laki-laki pada tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini difokuskan pada hasil 

belajar matematika siswa pokok bahasan pecahan. 
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2. Observer Penelitian 

 Observer penelitian adalah seseorang yang melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek, situasi konteks, dan maknanya dalam upaya 

mengumpulkan data penelitian. Adapun observer yang bertindak dalam 

penelitian ini adalah wali kelas V SDN 3 Terong Tawah dan teman 

sejawat. Observasi dilakukan dengan mengisi lembar observasi untuk 

mengetahui aktivitas guru maupun aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran. 

C. FAKTOR YANG DITELITI 

Agar mampu menjawab permasalah diatas, ada beberapa faktor yang 

harus diselidiki, yaitu: 

1. Faktor Guru 

Faktor guru yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan model 

pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery) serta kemampuan 

menggunakan alat peraga meqip pada pembelajaran matematika. 

2. Faktor Siswa 

Faktor siswa yang dimaksud adalah dengan melihat tingkat hasil 

belajar siswa selama proses pembelajaran sebagai dampak dari penerapan 

model pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery) dengan alat 

peraga meqip pada pembelajaran matematika. 

 

 



37 
 

D. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

1. Definisi Operasional Variabel Harapan 

Variabel Harapan pada penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah yang dilihat dari adanya 

peningkatan penguasaan siswa terhadap materi matematika pada pokok 

bahasan “menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan”, 

dan hasil belajar tersebut berupa peningkatan nilai siswa yang diperoleh 

melalui tes pada tiap akhir siklus penelitian. 

2. Definisi Operasional Variabel Tindakan 

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 

penemuan terbimbing (guide discovery) dan penggunaan alat peraga 

meqip. Adapun langkah-langkah pembelajaran penemuan terbimbing oleh 

Soedjadi  dalam pada materi matematika yaitu dengan pokok bahasan 

penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecaha antara lain 

pemberian masalah, pengembangan data, penyususnan dan penambahan 

data, prompting atau loncatan, penarikan kesimpulan, dan penerapan 

konsep.   

     Penggunaan alat peraga meqip dalam pembelajaran penemuan 

terbimbing pada mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan 

penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan adalah 

penggunaan bentuk-bentuk pecahan untuk membantu siswa melakukan 

percobaan dalam kegiatan diskusi untuk menyelesaikan soal atau masalah 

yang diberikan guru dalam bentuk LKS. 
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E. RANCANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Untuk memecahkan permasalahan dilakukan serangkaian tindakan 

dalam bentuk siklus-siklus yang direncanakan dalam dua siklus, namun 

jika hasil yang diharapkan belum didapat, maka akan dilaksanakan siklus 

selanjutnya. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. seperti yang terlihat pada skema penelitian 

tindakan kelas (Suharsimi,2013:137) secara garis besar terdapat empat 

tahapan model penelitian yang tampak pada bagan dibawah ini:  

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus penelitian tindakan  kelas (Suharsimi, 2013:137) 

2. Langkah-langkah Penelitian 

SIKLUS I 

a. Perencanaan  

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

dalam menyiapkan keperluan untuk melakukan penelitian dalam 

REFLEKSI 

Perencanaan 

 
Pelaksanaan 

 Pengamatan 

dan Obser 
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Pengamatan 
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Pelaksanaan 
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Siklus 1 

Siklus 2 
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penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing (guide 

discovery)  dengan alat peraga meqip. Adapun kegiatan yang 

dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah:  

1) Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, RPP, 

materi pembelajaran pada pokok bahasan penjumlahan dan 

pengurangan berbagai bentuk pecahan. Menyiapkan sumber 

belajar berupa buku paket dan alat peraga meqip yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa  selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

3) Membuat dan mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

4) Menyusun lembar kerja siswa dan lembar evaluasi hasil belajar 

siswa. 

5) Mensosialisasikan alat peraga meqip dan model pembelajaran 

penemuan terbimbing dengan guru kelas sebagai observer I dan 

teman sejawat sebagai observer II. 

6) Menyiapkan kelompok dan formasi tempat duduk yang sesuai 

dengan pembelajaran penemuan terbimbing 

7) Membuat pedoman penilaian atau penskoran 

b. Pelaksanaan  

 Pada tahap ini merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh 

guru dan siswa pada saat penerapan model pembelajaran penemuan 



40 
 

terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip didalam kelas. 

Tahap pelaksanaan tindakan ini yaitu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana yang telah dituangkan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

c. Pengamatan  

Pengamatan atau observasi ini dilakukan dengan dua jenis, yaitu 

pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dan observasi terhadap aktivitas siswa  selama 

mengikuti pembelajaran. Pengamatan dilakukan peneliti dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. 

d. Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir siklus, pada tahap ini peneliti 

sebagai pengajar bersama dengan guru yang bertindak sebagai 

observer mengkaji hasil yang diperoleh dari pemberian tindakan pada 

tiap siklus. Peneliti dan guru juga mengkaji kekurangan dan hambatan 

yang muncul pada saat pembelajaran untuk mendapatkan alternatif 

penyelesaian masalah untuk memperbaiki kelemahan dan hambatan 

yang muncul pada siklus tersebut. Hasil dari refleksi ini dijadikan 

dasar untuk menyusun kegiatan pada siklus berikutnya.  

 SIKLUS II 

Siklus II dilakukan apabila ada kekurangan pada siklus I yang 

diperoleh dari refleksi pada siklus I. Refleksi dilakukan sebagai acuan 

perbaikan dalam perencanaan pembelajaran pada siklus berikutnya. Baik 
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dari segi perencanaan maupun pelaksanaan tindakan yang diketahui dari 

proses pembelajaran dan hasil tes belajar siswa. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam siklus II pada dasarnya sama dengan langkah-langkah 

pada siklus I, namun tindakan pada siklus II akan mengalami beberapa 

perubahan pada pelaksanaannya lebih mengacu ada perbaikan dari hasil 

pengamatan dan refleksi yang diperoleh dari siklus pertama dengan 

harapan dapat terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II ini. 

Begitupun selanjutnya untuk siklus berikutnya. 

F. METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian tindakan kelas ini pengumpulan data menggunakan 

berbagai teknik antara lain untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi serta aktifitas guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian (Riyanto, 2001:96). Observasi 

sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. 

Observasi ini diadakan untuk mengamati semua kegiatan dengan 

menerapkan pembelajaran penemuan terbimbing dengan alat peraga meqip 

pada proses pembelajaran. Observasi dilakukan terhadap aktifitas guru 

dalam mengelola pembelajaran serta aktifitas siswa dalam proses 
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pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

yang memuat aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa yang berisikan 

deskriptor-deskriptor dalam indikator yang harus dilaksanakan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery) 

dengan alat peraga meqip. 

2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

(Suharsimi, 2006:150). Tes digunakan untuk memperoleh data tentang 

hasil belajar matematika siswa setelah melakukan pembelajaran penemuan 

terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip.  

G. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis (Suharsimi, 2006:160). Dalam 

penelitian ini, data-data diambil dengan menggunakan dua instrumen 

penelitian, yaitu: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui atau mengamati 

kegiatan siswa selama melakukan pembelajaran dan kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran. Lembar observasi memuat aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa dan guru yang berisikan deskriptor-deskriptor dalam 
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indikator yang harus dilaksanakan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga 

meqip. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur aktifitas guru 

maupun siswa dalam proses pembelajaran penemuan terbimbing dengan 

alat peraga meqip dengan mengamati langkah-langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan skenario dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru maupun siswa. 

2. Lembar Tes 

Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

matematika siswa setelah melakukan pembelajaran penemuan terbimbing 

(guide discovery) dengan alat peraga meqip.. Tes yang dilakukan berupa 

tes uraian yang diberikan pada tiap akhir siklus sebagai evaluasi hasil 

belajar siswa untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan.    

H. TEKNIK ANALISIS DATA 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah secara 

Kualitatif. Kualitatif merupakan salah satu teknik untuk menganalisis data 

yang didapat dari hasil observasi dan dokumentasi. Teknik ini digunakan 

untuk mendeskripsikan dan memaparkan hasil dari pengamatan yang peneliti 

dapatkan saat siklus berlangsung. Hasil observasi ini didapat dari data hasil 

belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru selama 

proses pembelajaran. 
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Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari hasil tes. Data observasi aktivitas siswa dan data 

observasi aktivitas guru yang diperoleh dari 

1. Penilaian Hasil Belajar Siswa 

 Untuk menganalisis hasil belajar, peneliti menggunakan data 

kuantitatif, maka akan dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

a) Nilai individual 

Nilai tes tulis setiap individu didapat dengan menghitung jumlah 

skor yang diperoleh dari masing-masing siswa. Nilai individual siswa 

dikatakan tuntas apabila siswa tersebut memperoleh nilai ≥ 70.  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑋 100% 

b) Nilai Rata-rata Kelas 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan ini adalah terjadinya 

peningkatan prestasi belajar siswa dari sikus I ke siklus berikutnya, 

yaitu dengan menghitung skor rata-rata hasil tes tiap siklus dengan 

rumus: 

N

fx
M




  

Sudjana (Hasanuddin, 2014:84) 

Keterangan : 

M = Mean (rata-rata) 

∑fx   = Jumlah nilai seluruh siswa 

N = Jumlah siswa 
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Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila terjadi 

pengkatan nilai rata-rata evaluasi yang diperoleh siswa dari nilai rata-

rata sebelumnya. 

c) Nilai ketuntasan klasikal 

Untuk menghitung nilai ketuntasan klasikal, digunakan 

rumus : 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑋 100% 

Rata-rata nilai klasikal dinyatakan sukses jika mencapai 85%. 

2. Menentukan skor Aktivitas Guru dan Siswa 

a) Data aktivitas guru 

   Analisis data pengamatan diperoleh dari pengamat untuk 

mengisi lembar pengamatan saat proses belajar mengajar setiap 

siklus. Data analisis aktivitas guru dinilai dengan memberikan skor 

1 untuk kriteria “Ya“ dan skor 0 untuk kriteria “Tidak“. Data 

aktifitas guru dianalisis sebagai berikut: 

1) Menentukan skor aktivitas guru secara klasikal untuk masing-  

masing deskriptor, yaitu : 

 Skor 3 diberikan jika 3 deskriptor terlaksana. 

 Skor 2 diberikan jika 2  deskriptor terlaksana. 

 Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor terlaksana. 

 Skor 0 diberikan jika semua deskriptor tidak terlaksana. 
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2) Skor yang diperoleh dari setiap deskriptor dijumlahkan 

kemudian dibagi dengan banyaknya deskriptor untuk 

menentukan rata-rata skor dari indikator yang ada, pada lembar 

observasi aktivitas guru terdapat 8 indikator dan terdiri dari 3 

deskriptor di setiap indikatornya  

3) Menjumlahkan rata-rata skor yang diperoleh dari setiap 

indikator 

4) Menyimpulkan kategori yang diperoleh sesuai jumlah skor pada 

lembar observasi. 

5) Menentukan Skor Maksimal Ideal ( SMI ) 

Banyaknya indikator   = 8 

Jumlah deskriptor tiap indikator  = 3  

Skor maksimal setiap deskriptor  = 1 

Skor minimal setiap deskriptor  = 0 

Jadi skor maksimal ideal ( SMI )  = 8 x 3 x 1 = 24 

Skor  Minimal seluruh indikator = 8 x 3 x 0 = 0 

6) Menentuan MI ( Mean Ideal ) dan SDI (standar deviasi ideal) 

dengan rumus sbb:  

 MI    = 1/2 x SMI 

                = 1/2 x 24 

                    = 12 

      SDI    =  1/3 x MI 

                             =   1/3 x 12 
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                             =  4  ((Nurkancana,1990:100) 

Menentukan kriteria aktivitas guru digunakan skor standar seperti yang 

tertera pada tabel berikut ini : 

     Tabel 3.1  Pedoman skor standar aktivitas guru 

Interval Skor Kategori 

X > MI + 1,5 SDI 

MI + 0,5 SDI ≤ X <  MI + 1,5 SDI 

MI - 0,5 SDI ≤ X <  MI + 0,5 SDI 

MI - 1,5 SDI ≤ X <  MI - 0,5 SDI 

X<MI-1,5 SDI 

X >18 

14 ≤ X < 18 

10 ≤ X <14 

6 ≤ X < 10 

X < 6 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Sangat kurang baik 

  Keterangan :  

X   = Skor rata-rata aktivitas siswa 

MI  = Mean ideal 

SMI = Skor maksimal ideal    

SDI = Skor deviasi ideal 

b) Data aktivitas siswa 

Data aktivitas siswa dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

1) Menentukan skor aktivitas siswa secara klasikal untuk masing-  

masing deskriptor, yaitu : 

 Skor 4 diberikan jika 76% - 100% siswa melakukan diskriptor 

yang dimaksud yaitu 31 sampai 39 orang siswa. 

 Skor 3 diberikan jika 51% - 75% siswa melakukan diskriptor 

yang dimaksud yaitu 21 sampai 30 orang siswa. 

 Skor 2 diberikan jika 26% - 50%  siswa melakukan diskriptor 

yang dimaksud yaitu 11 sampai 20 orang siswa. 
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 Skor 1 diberikan jika ≤ 25%  siswa melakukan diskriptor yang 

dimaksud yaitu 1 sampai 10 orang siswa. 

2) Skor yang diperoleh dari setiap deskriptor dijumlahkan 

kemudian dibagi dengan banyaknya deskriptor untuk 

menentukan rata-rata skor dari indikator yang ada, pada lembar 

observasi aktivitas siswa terdapat 8 indikator dan terdiri dari 3 

deskriptor di setiap indikatornya  

3) Menjumlahkan rata-rata skor yang diperoleh dari setiap 

indikator 

4) Menyimpulkan kategori yang diperoleh sesuai jumlah skor pada 

lembar observasi. 

5) Menentukan Skor Maksimal Ideal ( SMI ) 

Banyaknya indikator   = 8 

Banyak deskriptor setiap indikator  = 3  

Skor maksimal setiap indikator   = 4 

Skor maksimal setiap indikator   = 1 

Jadi skor maksimal ideal ( SMI )   = 8  x 3 x 4 = 96 

Skor  Minimal seluruh indikator   = 8  x 3 x 1 = 24 

Menentuan Mi ( Mean Ideal ) dan SDI (standar deviasi ideal) 

dengan rumus sbb:  

 MI   = 1/2 x SMI 

               = 1/2 x 96 

                     = 48 
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      SDI  =  1/3 x MI 

                            =   1/3 X 48 

                            =  16  ((Nurkancana,1990:100) 

Menentukan kriteria aktivitas siswa digunakan skor standar seperti yang 

tertera pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.2  Pedoman skor standar aktivitas Siswa 

Interval Skor Kategori 

X > MI + 1,5 SDI 

MI + 0,5 SDI ≤ X <  MI + 1,5 SDI 

MI - 0,5 SDI ≤ X <  MI + 0,5 SDI 

MI - 1,5 SDI ≤ X <  MI - 0,5 SDI 

X<MI-1,5 SDI 

X > 72 

56 ≤ X < 72 

40 ≤ X < 56 

24 ≤ X < 40 

X < 24 

Sangat aktif 

Aktif 

Cukup aktif 

Kurang aktif 

Sangat kurang aktif 

  Keterangan :  

X   = Skor rata-rata aktivitas siswa 

MI  = Mean ideal 

SMI = Skor maksimal ideal    

SDI = Skor deviasi ideal 

I. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Keberhasilan suatu penelitian dapat dilihat dari tingkat ketercapaian 

indikator penelitian. Pada penelitian tindakan kelas ini, indikator-indikator 

yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa setelah mengikuti model pembelajaran penemuan 

terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip telah mencapai 

Kriteria Ketintasan Minimal (KKM) siswa yakni minimal 85% siswa 

mendapat nilai 70. 
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2. Kemampuan guru mengelola model pembelajaran penemuan terbimbing 

(guide discovery) dengan alat peraga meqip telah memenuhi sekurang-

kurangnya kategori baik.  

3. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran model penemuan 

terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip telah memenuhi 

sekarang-kurangnya kategori aktif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. DESKRIPSI DATA 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Terong Tawah yang terdiri atas 

dua siklus. Pada siklus I dilaksanakan pada tanggal  22-23 Mei 2017 dan 

siklus II dilaksanakn pada tanggal 31 Mei – 1 Juni 2017. Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran penemuan 

terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip bilangan untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dalam tiap siklus terdiri 

atas dua kali pertemuan. Pertemuan pertama pada tiap siklus untuk kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan pada tanggal 22 Mei dan 31 Mei sedangkan 

pertemuan kedua untuk kegiatan evaluasi yaitu tanggal 23 Mei dan 1 Juni. 

Subyek penelitiannya adalah siswa kelas V semester II dengan Jumlah siswa 

39 orang yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Pada 

penelitian ini, data tentang aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dalam 

proses belajar mengajar diperoleh dari lembar observasi, peneliti dibantu oleh 

2 orang sebagai pengamat (observer) yaitu guru kelas V sebagai observer I 

dan seorang teman peneliti sebagai observer II sekaligus mendokumentasikan 

kegiatan penelitian, sedangkan data tentang hasil belajar siswa diperoleh dari 

tes yang diberikan setiap akhir siklus. 
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B. HASIL PENELITIAN 

   Adapun  hasil penelitian tiap siklus yang telah diperoleh akan di uraikan 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

  Kegiatan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama pada tanggal 22 Mei 2017 dilaksanakan 

selama 2 x 35 menit, dengan  membahas  penyelesaian  masalah sehari-

hari  yang berkaitan dengan pecahan yaitu penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama. Satu kali pertemuan untuk evaluasi siklus I 

dilaksanakan selama 2 x 35 menit. Evaluasi diberikan dalam bentuk essay 

dengan jumlah soal 4 butir. Kegiatan pada siklus ini terdiri dari 4 tahapan 

yaitu : 

a. Perencanaan 

         Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini antara 

lain: 

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I, materi 

pembelajaran pada pokok bahasan penjumlahan berbagai bentuk 

pecahan (Lampiran 3) 

2. Menyusun lembar observasi aktivitas guru untuk observer siklus I  

(Lampiran 7)  

3. Membuat dan mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan 

dalam pembelajaran  

4. Menyusun LKS dan lembar evaluasi hasil belajar  (Lampiran 4) 
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5. Mensosialisasikan alat peraga meqip dan model pembelajaran 

penemuan terbimbing dengan guru kelas sebagai observer I dan 

teman sejawat sebagai observer II. 

6. Menyiapkan kelompok dan formasi tempat duduk yang sesuai 

untuk kegiatan pembelajaran kelompok yaitu formasi meja 

pertemuan. 

7. Menyusun pedoman penskoran evaluasi dan kunci jawaban siklus I 

(Lampiran 11)  

b. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 22 – 23 Mei 2017. Pada siklus I diikuti oleh 34 orang siswa 

yang terdiri dari  21 orang siswa perempuan dan 13 orang siswa laki-laki. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan rencana yang telah 

disusun berdasarakan skenario pembelajaran penemuan terbimbing, serta 

dengan penggunaan alat peraga meqip untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru meliputi 

kegiatan awal, kegitan inti, dan kegiatan akhir (penutup). 

Pada kegiatan awal guru terlebih dahulu membuka kegiatan belajar 

mengajar dengan mengucapkan salam, ketika guru berada di kelas masih 

ada siswa yang baru masuk kelas. Ketua kelas memimpin untuk berdoa 

bersama dan  setelah itu guru mendistribusikan siswa untuk duduk secara 

berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang telah dibagikan serta 
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mengecek kehadiran siswa, dari jumlah siswa 39 orang yang hadir 34 

siswa, 2 siswa dengan keterangan sakit dan 3 siswa tanpa keterangan . 

Selanjutnya guru memberikan apersepsi yaitu dengan cara mengaitkan 

materi yang akan dipelajari dengan situasi nyata atau situasi yang ada 

dilingkungan mereka sehari-hari. Aktivitas siswa pada kegiatan awal 

pembelajaran yaitu mengikuti semua instruksi dari guru. Guru mencoba 

menggali pengetahuan siswa dengan memberi pertanyaan tentang 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Beberapa siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru saat apersepsi dengan antusias dan benar 

Siswa memperhatikan dan mendengarkan guru walaupun masih ada 

siswa yang tidak berkonsetrasi dalam pembelajaran. 

Pada kegiatan inti, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan  pembelajaran penemuan terbimbing dengan alat peraga meqip. 

Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah: 

1. Memberikan soal atau masalah  

Guru memberikan beberapa contoh soal tentang penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama serta menjelaskan secara singkat 

kepada siswa tentang penyelesaiannya. Kemudian guru membagikan 

LKS yang berisi soal atau masalah serta alat peraga meqip berupa 

blok pecahan kepada tiap kelompok. Guru memberikan penjelasan 

tentang langkah-langkah menyelesaikan LKS dengan 

mendemonstrasikan cara menggunakan alat peraga meqip berupa 

blok pecahan yang telah disiapkan untuk materi tersebut. Dalam 
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kegiatan ini guru menggunakan blok pecahan dan papan bermagnet 

agar siswa dapat memahami cara penggunaan alat peraga dengan 

tepat. Selanjutnya siswa diminta untuk memahami permasalahan 

yang terdapat dalam LKS. 

2. Pengembangan data 

Guru meminta siswa untuk mendiskusika dan bekerja dalam 

kelompok untuk menyelesaikan KLS sesuai dengan tahapan dalam 

LKS tentunya dengan menggunakan alat peraga meqip. Siswa 

melakukan percobaan dengan alat peraga meqip sesuai dengan 

tahapan yang terdapat dalam LKS dan penjelasan guru sebelumnya 

yaitu mengambil blok pecahan yang sesuai dengan LKS serta 

mencari blok pecahan lain yang senilai dengan pecahan sebelumnya 

dan menghimpitkannya untuk melakukan operasi penjumlahan. 

Selanjutnya guru mengontrol dan membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan dengan menggunakan alat peraga meqip. Guru 

menghimbau siswa ataupun kelompok yang mengalami kesulitan 

untuk bertanya dan meminta bimbingan dari guru dan terdapat 

beberapa kelompok yang meminta bimbingan guru untuk memahami 

LKS dan cara penggunaan alat peraga meqip. Pada kegiatan diskusi 

kelompok masih banyak siswa yang kurang aktif dalam bekerjasama 

mengerjakan LKS, dan masih didominasi oleh beberapa siswa saja. 
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3. Penyusunan data 

Kelompok yang telah melakukan percobaan menyusun data 

berupa jawaban dari percobaan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan alat peraga meqip sesuai dengan langkah yang ada 

dalam LKS. Guru membimbing siswa atau kelompok dalam kegiatan 

penyusunan data tersebut dengan memberikan data tambahan apabila 

siswa mengalami kesulitan. 

4. Prompting atau loncatan 

Tiap kelompok mendiskusikan dan menyempurnakan data 

yang diperoleh berupa jawaban dari percobaan menggunakan alat 

peraga meqip tersebut. Guru meminta siswa yang telah 

menyelesaikan soal pertama pada LKS melanjutkan ke soal 

selanjutnya dengan langkah pengerjaan seperti sebelumnya. Guru 

mengontrol seluruh kelompok dalam mengerjakan LKS. 

5. Penarikan kesimpulan 

Setelah menyelesaikan dan menyempurnakan data yang 

berupa jawaban dari LKS, siswa atau kelompok melanjutkan untuk 

menarik kesimpulan. Selanjutnya guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas 

dan siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan atau 

mengajukan pertanyaan. Guru memberikan reward berupa tepuk 

tangan dan pulpen berbintang kepada siswa yang tampil didepan 

kelas dan kepada kelompok dengan jawaban yang paling benar. 
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Selanjutnya guru melakukan tanya jawab dengan siswa sebagai 

bimbingan untuk melengkapi kesimpulan yang diharapkan dari 

penyelesaian LKS dengan menggunakan alat peraga meqip berupa 

rumus dari penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama.  

6. Penerapan konsep 

Guru memberikan atau menyuruh siswa membuat beberapa 

yang sebagai penerapan pemahaman siswa terhadap materi. 

Selanjutnya guru memberikan beberapa soal pada tiap siswa dan 

meminta beberapa siswa mengerjakan didepan kelas untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pecahan 

berpenyebut tidak sama selama siswa mengerjakan soal guru 

mengkondisikan siswa untuk tetap kondusif dan meminta siswa 

untuk mengerjakan soal secara mandiri tanpa meminta bantuan 

teman yang lain.  

Diakhir kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang mereka belum pahami 

tentang materi yang sudah dibahas. Melalui tanya jawab guru dan siswa 

menyimpulkan dan memberikan penekanan terhadap inti materi yang telah 

dipelajari yaitu cara penyelesaian penjumlahan pecahan berpenyebut tidak 

sama. Selanjutnya guru menginformasikan kepada siswa materi yang akan 

dipelajari pada pertemua selanjutnya yaitu tentang pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa 

bersama. 
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c. Observasi dan Evaluasi  

1) Observasi Aktivitas Siswa dan Guru 

Kegiatan pada tahap ini, guru wali kelas V dan seorang teman 

peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan peneliti dan aktivitas 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Observasi aktivitas siswa 

pada siklus I dilakukan dengan mengisi lembar observasi aktivitas 

siswa (Lampiran 7). Adapun hasil observasi aktivitas siswa yang 

dilakukan  oleh observer pada siklus I ini dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut ini : 

Tabel 4.1 : Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator 

Skor Hasil 

Observasi 

O1 O2 

1. Persiapan siswa sebelum kegiatan pembelajaran 9 8 

2. Aktifitas siswa pada awal kegiatan pembelajaran 

(apersepsi) 

6 6 

3. Aktivitas siswa saat diberikan soal atau masalah 4 5 

4. Aktivitas siswa dalam penyusunan dan pengembangan 

data dalam LKS 

6 6 

5. Kegiatan siswa dalam penarikan kesimpulan dari LKS 5 5 

6. Kegiatan siswa dalam penerapan konsep 7 8 

7. Kegiatan siswa menggunakan alat peraga meqip 8 8 

8. Aktivitas siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran 7 9 

 Skor Total 52 56 

 Rata-rata 54 

Kategori Cukup 

Aktif 

Keterangan :   

O1  : Observer 1 (Wali kelas V) 

O2 : Observer 2 (Teman sejawat) 

Pedoman skor standar aktivitas siswa setiap indikator 

 X  ≥ 72   : Sangat aktif                  
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 56  ≤ X < 72  : Aktif 

 40 ≤  X < 56     : Cukup aktif 

 24 ≤ X < 40   : Kurang aktif 

 X < 24         : Sangat kurang aktif 

 

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

rata-rata skor aktivitas siswa adalah 54. Sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan pada teknik analisis data maka aktivitas siswa pada siklus I 

tergolong pada kategori Cukup Aktif. Hal ini berarti indikator untuk 

aktivitas siswa pada siklus I belum tercapai. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil lembar observasi 

aktivitas siswa yang terdapat pada (lampiran 9), masih terdapat 

kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I, antara lain: 

1) Kurangnya kesiapan siswa menyiapkan alat kelengkapan belajar 

2) Interaksi siswa dengan guru rendah terlihat dari enggannya siswa 

merespon, menanggapi, dan menjawab pertanyaan guru, 

3) Siswa kurang antusias melakukan percobaan dengan alat peraga 

4) Siswa masih mengerjakan hal lain saat proses pembelajaran 

5) Aktivitas dan kerjasama dalam kelompok masih kurang, 

6) Siswa belum mampu memberikan tanggapan ketika kelompok lain 

mempersentasikan hasil diskusi, 

7) Di akhir pembelajaran, siswa masih kurang aktif memberikan respon 

dalam menyimpulkan materi yang dipelajari 

Sedangkan hasil observasi aktivitas guru (Lampiran 8) pada siklus I 

dapat dilihat pada tabel 4.2 
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Tabel 4.2 : Hasil Observasi Aktivitas Guru Pada Siklus I 

No. Indikator 

Skor Hasil 

Observasi 

O1 O2 

1. Persiapan guru sebelum kegiatan pembelajaran 3 3 

2. Aktifitas guru pada awal kegiatan pembelajaran 2 2 

3. Aktivitas guru saat memberikan soal atau masalah 3 2 

4. Aktivitas guru dalam penyusunan data dalam LKS 1 2 

5. Kegiatan guru dalam penarikan kesimpulan dari 

LKS 

2 2 

6. Kegiatan guru dalam penerapan konsep 1 2 

7. Kegiatan guru menggunakan alat peraga meqip 3 3 

8. Aktivitas guru dalam menutup kegiatan 

pembelajaran 

2 2 

 Skor Total 17 18 

 Rata-rata 17,5 

Kategori Baik 

Keterangan :   

O1  : Observer 1 (Wali kelas V) 

O2 : Observer 2 (Teman sejawat) 

Pedoman skor standar aktivitas guru setiap indikator 

 X  ≥  18  : Sangat baik                 

 14  ≤ X < 18  : Baik 

 10 ≤  X < 14     : Cukup Baik 

 6 ≤ X < 10   : Kurang Baik 

 X < 6        : Sangat kurang baik 

 

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.2 di atas terlihat bahwa skor 

aktivitas guru dari observer I adalah 17,5. Walaupun berkategori baik, 

berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil lembar observasi aktivitas guru 

masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I, 

antara lain : 

1) Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran 
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2) Guru belum memberikan bimbingan secara merata selama 

pembelajaran, baik kepada kepada kelompok maupun individu 

3) Guru belum memberikan bimbingan secara merata selama 

pembelajaran, baik kepada kepada kelompok maupun individu, 

4) Guru belum mampu mengarahkan siswa untuk berani 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan mengemukakan 

pendapat berupa tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain, 

5) Guru masih kurang memberikan contoh lain unntuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi dan meminta siswa membuat 

contoh lain sesuai materi 

6) Guru masih kurang meningkatkan antusias siswa untuk melakukan 

percobaan menggunakan alat peraga 

7) Guru belum mampu membuat siswa kondusif selam mengerjakan soal 

evaluasi. 

8) Guru tidak memberikan penguatan terhadap materi yang telah 

dipelajari. 

2) Evaluasi  

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemudian guru 

melakukan evaluasi dipertemuan kedua selama 1 x 35 menit. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami dengan baik 

materi yang telah dipelajari. Untuk mengetahui hasil belajar siswa 

digunakan tes evaluasi dalam bentuk essay yang ada. Hasil lengkap 
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evaluasi siklus I dapat dilihat pada lampiran 12. Adapun ringkasan hasil 

evaluasi pada siklus I ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3: Data Hasil Evaluasi Belajar Siklus I 

No Aspek kegiatan Hasil 

1 Jumlah siswa dalam satu kelas 39 

2 Jumlah siswa yang mengkuti tes 34 

3 Skor tertinggi 100 

4 Skor terendah 20 

5 Jumlah nilai keseluruhan. 2679 

6 Nilai rata-rata 78,79 

7 Jumlah siswa yang tuntas 25 

8 Jumlah siswa yang tidak tuntas 9 

9 Ketuntasan klasikal 73,52% 

 

Pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa jumlah siswa di kelas secara 

keseluruhan berjumlah 39 orang, tetapi siswa yang mengikuti tes 

berjumlah 34 orang. Tes evaluasi pada siklus I ini sebanyak 4 butir soal 

essay, evaluasi dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Dari 

analisis hasil evaluasi siklus I diperoleh jumlah nilai keseluruhan 2678 

sehingga diperoleh nilai rata-rata 78,79 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 20. Persentase ketuntasan klasikal mencapai 73,52% dengan 

jumlah siswa yang tuntas 25 orang dan 9 orang siswa yang tidak tuntas. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I ini belum 

mencapai indikator kerja yaitu persentase ketuntasan klasikal minimal 

85%. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya yaitu ke 

siklus II. 
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d. Refleksi 

Indikator kerja yang meliputi peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa belum dapat tercapai pada siklus I ini, maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II. Pada pelaksanaan siklus I masih terdapat beberapa 

kekurangan, sehingga akan dilakukan tindakan perbaikan pada siklus II. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil lembar observasi aktivitas 

siswa yang terdapat pada (lampiran 9), masih terdapat kekurangan dalam 

pelaksanaan pembelajaran siklus I, antara lain: 

1) Kurangnya kesiapan siswa menyiapkan alat kelengkapan belajar 

2) Interaksi siswa dengan guru rendah terlihat dari enggannya siswa 

merespon, menanggapi, dan menjawab pertanyaan guru, 

3) Siswa kurang antusias melakukan percobaan dengan alat peraga 

4) Siswa masih mengerjakan hal lain saat proses pembelajaran 

5) Aktivitas dan kerjasama dalam kelompok masih kurang, 

6) Siswa belum mampu memberikan tanggapan ketika kelompok lain 

mempersentasikan hasil diskusi, 

7) Di akhir pembelajaran, siswa masih kurang aktif memberikan respon 

dalam menyimpulkan materi yang dipelajari 

Selain kekurangan pada aktivitas siswa, terdapat beberapa 

kekurangan pada aktivitas guru dalam pelaksanaan siklus I berdasarkan 

pengamatan peneliti dan hasil lembar observasi aktivitas guru (lampiran 8) 

antara lain sebagai berikut: 

1) Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, 
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2) Guru belum memberikan bimbingan secara merata selama pembelajaran, 

baik kepada kepada kelompok maupun individu, 

3) Guru belum mampu mengarahkan siswa untuk berani mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok dan mengemukakan pendapat berupa tanggapan 

terhadap hasil kerja kelompok lain, 

4) Guru masih kurang memberikan contoh lain untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi dan meminta siswa membuat contoh 

lain sesuai materi 

5) Guru masih kurang meningkatkan antusias siswa untuk melakukan 

percobaan menggunakan alat peraga 

6) Guru belum mampu membuat siswa kondusif selama mengerjakan soal 

evaluasi. 

7) Guru tidak memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. 

Berdasarkan lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi 

aktivitas siswa serta hasil evaluasi siswa adapun tindakan perbaikan yang 

akan dilaksanakan pada siklus II  antara lain : 

1. Guru memotivasi dan mengkondisikan siswa untuk siap dan semangat 

menerima pembelajaran 

2. Guru lebih terampil dan bersemangat untuk melakukan interaksi dengan 

siswa serta memberikan reward kepada siswa agar siswa antusias dan 

aktif merespon dalam kegiatan pembelajaran 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara detail dan Guru 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

4. Guru memberikan peringatan kepada siswa yang tidak serius dalam 

proses pembelajaran dan diskusi kelompok.  

5. Guru mendatangi dan memberikan bimbingan kepada tiap-tiap 

kelompok serta masing-masing individu dalam kelompok yang masih 

terlihat kesulitan dalam menyelesaikan lembar kerja siswa 

6. Guru menjelaskan secara detail tentang cara mengerjakan LKS dan 

melakukan percobaan dengan alat peraga meqip agar siswa merasa 

antusias dalam melakukan percobaan dengan alat peraga yang telah 

diberikan. 

7. Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan dan menumbuhkan 

sikap berani siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

dan menanggapi hasil kerja kelompok lain, 

8. Guru mengkondisikan siswa untuk mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri dan tidak menyontek pekerjaan siswa lain. 

9. Mengaktifkan tanya jawab, menyarankan kepada seluruh siswa untuk 

berani berbicara  dengan cara menunjuk beberapa orang siswa agar 

menanggapi pernyataan guru, menjawab pertanyaan guru, menanggapi 

atau menyanggah presentasi kelompok lain. 
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2. Siklus II 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II hampir sama dengan siklus I, 

namun pada siklus II dilakukan perbaikan berdasarkan hasil refleksi siklus I 

yang terdapat dalam tabel refleksi (Lampiran 13). Kegiatan pembelajaran  

pada siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan. Pertemuan pertama pada 

hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 selama 2 x 35 menit untuk membahas materi 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Evaluasi siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2017 selama 2  x 35 menit. Adapun 

kegiatan pada siklus II  ini adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan  

     Perencanaan pada siklus II ini merupakan pelaksanaan perbaikan 

terhadap kekurangan selama proses pembelajaran siklus I. Sesuai 

dengan hasil refleksi siklus I maka perbaikan yang dilakukan pada 

siklus II adalah :  

1. Guru meminta semua siswa untuk menyiapkan perlengkapan 

belajar dan mengingatkan bahwa kegiatan pembelajaran akan 

dimulai setelah semua siswa menyiapkan perlengkapan belajar. 

2. Guru memotivasi dan mengkondisikan siswa untuk siap dan 

semangat menerima pembelajaran dengan melakukan permainan 

tepuk tangan. 

3. Guru menyiapkan reward untuk siswa agar siswa antusias dan aktif 

merespon dalam kegiatan pembelajaran baik kegiatan diskusi 

kelompok maupun tanya jawab dengan guru. 
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4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara detail dan Guru 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

5. Guru menghimbau siswa untuk serius dalam proses pembelajaran 

dan memberi peringatan kepada siswa yang mengganggu siswa 

lain.  

6. Guru memberikan bimbingan secara merata kepada tiap-tiap 

kelompok serta masing-masing individu dalam kelompok dalam 

kegiatan pembelajaran 

7. Guru menjelaskan secara detail tentang cara mengerjakan LKS, 

penggunaan alat peraga meqip, memberikan contoh lain dan 

menghimbau kepada siswa untuk bekerjasama dan saling 

membantu dalam kelompok.  

8. Memotivasi dan menumbuhkan sikap berani siswa dengan 

menunjuk langsung beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas dan menanggapi hasil kerja kelompok lain, 

9. Guru mengkondisikan siswa untuk mengerjakan soal evaluasi 

secara mandiri dan tidak menyontek pekerjaan siswa lain. 

10. Mengaktifkan tanya jawab, menyarankan kepada seluruh siswa 

untuk berani berbicara, mengemukakan pendapat dan memberikan 

penguatan tentang materi pembelajaran.  

Adapun hal- hal yang dilakukan pada tahap perencanaan ini antara 

lain: 
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1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II dan materi 

tentang pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama (Lampiran 

14) 

2. Menyiapkan permainan yang dapat meningkatkan semangat dan 

perhatian siswa yaitu permainan tepuk tangan 

3. Menyusun lembar observasi aktivitas guru untuk observer 

(Lampiran 16) 

4. Menyiapkan alat peraga meqip yang menunjang proses 

pembelajaran siklus II 

5. Menyusun LKS dam lembar evaluasi pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama 

6. Mendiskusikan perbaikan yang akan dilakukan  pada siklus II 

dengan kedua observer 

7. Menyiapkan kelompok dan formasi tempat duduk yang sesuai 

untuk kegiatan pembelajaran kelompok yaitu formasi tapal kuda. 

8. Menyusun pedoman penskoran evaluasi dan kunci jawaban siklus 

II (Lampiran 22) 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pembelajaran pada tahap ini dilaksanakan pada 

pertemuan pertama hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, pertemuan kedua 

dilaksanakan kegiatan evaluasi pada hari Kamis tanggal 1 juni 2017 

diikuti oleh 35 orang siswa yang terdiri dari 21 orang siswa 

perempuan dan 14 orang siswa laki-laki. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan rencana yang telah 

disusun berdasarakan skenario pembelajaran penemuan terbimbing 

(guide discovery) dengan alat peraga meqip dengan tambahan 

perbaikan-perbaikan hasil refleksi siklus I. 

Pada siklus II ini diadakan perbaikan-perbaikan berdasarkan 

kekurangan pada siklus I. Pada siklus II ini siswa terlihat begitu 

antusias mengikuti kegiatan pembelajaran karena mereka sudah mulai 

terbiasa dengan pembelajaran penemuan terbimbing menggunakan 

alat peraga meqip. Hal ini terlihat pada kehadiran siswa yang tepat 

waktu, kesiapannya dalam mengikuti pelajaran dan langsung 

bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Pada saat guru 

melakukan apersepsi, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan pembahasan minggu lalu untuk memancing daya 

ingat mereka, antusias siswa  ditandai dengan keberanian mereka 

mengajukan tangan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu, 
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guru mengingatkan kepada siswa untuk serius dan tidak mengganggu 

teman yang lain selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Sebelum membagikan LKS dan alat peraga kepada tiap 

kelompok, guru memberikan pengatar materi mengenai pengurangan 

pecahan yang berpenyebut sama dan melakukan tanya jawab kepada 

siswa. Terlihat bahwa siswa merespon baik pertanyaan yang diberikan 

guru dan aktif untuk bertanya tentang hal yang belum dipahami. Saat 

pembagian LKS dan alat peraga meqip berupa blok pecahan, siswa 

terlihan antusias dan  memperharikan arahan guru untuk penyelesaian 

LKS yang diberikan. Dalam pengerjaan LKS dan percobaan 

menggunakan alat peraga meqip siswa mengikuti himbauan guru 

untuk saling membantu dalam kelompok dan tidak sungkan untuk 

meminta bimbingan guru saat mengalami kesulitan dalam 

penyelesaian LKS. Siswa terlihat aktif, antusias dan tetap kondusif 

dalam kegiatan pembelajaran, terlihat saat mempresentasikan hasil 

diskusi beberapa siswa berani memberikan pertanyaan dan tanggapan 

terhadap hasil kerja kelompok lain.  Selain itu, beberapa siswa 

berlomba untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru di depan 

kelas.  

Diakhir kegiatan pembelajaran, guru bersama dengan siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari sekaligus mengecek 

pemahaman siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

merupakan inti dari materi pembelajaran dan memberikan penguatan 
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terhadap jawaban siswa. Guru membimbing siswa untuk merapikan 

perlengkapan belajar, memberikan pesan moral, dan menutup kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa bersama. 

c. Observasi dan Evaluasi  

1) Observasi aktivitas siswa dan guru 

Observer melakukan observasi terhadap aktivitas siswa dan 

kegiatan guru pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Observasi ini dilakukan untuk melihat peningkatan pada aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dari siklus I yang hanya 

berkategori cukup aktif. Hasil lengkap observasi  siswa siklus II dapat 

dilihat pada lampiran 18. Adapun hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus II ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 : Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II  

No. Indikator 

Skor Hasil 

Observasi 

O1 O2 

1. Persiapan siswa sebelum kegiatan pembelajaran 10 10 

2. Aktifitas siswa pada awal kegiatan pembelajaran 8 9 

3. Aktivitas siswa saat diberikan soal atau masalah 8 7 

4. Aktivitas siswa dalam penyusunan data dalam LKS 10 10 

5. Kegiatan siswa dalam penarikan kesimpulan dari LKS 8 8 

6. Kegiatan siswa dalam penerapan konsep 11 8 

7. Kegiatan siswa menggunakan alat peraga meqip 10 10 

8. Aktivitas siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran 8 8 

 Skor Total 73 70 

 Rata-rata 71,5 

Kategori Aktif 

Keterangan :   

O1  : Observer 1 (Wali kelas V) 

O2 : Observer 2 (Teman sejawat) 
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Pedoman skor standar aktivitas siswa setiap indikator 

 X  ≥ 72   : Sangat aktif                  

 56  ≤ X < 72  : Aktif 

 40 ≤  X < 56     : Cukup aktif 

 24 ≤ X < 40   : Kurang aktif 

 X < 24         : Sangat kurang aktif  

  Berdasarkan data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata skor 

terhadap aktivitas siswa pada siklus II dari observer adalah 71,5 dan mengalami 

peningkatan dari siklus I. Dari hasil pengamatan observer terhadap aktivitas 

siswa tergolong pada kategori aktif. Hal ini berarti indikator penelitian untuk 

hasil aktivitas siswa pada silkus II ini dikatakan berhasil karena berkategori 

aktif. Sedangkan hasil observasi aktivitas guru siklus II  (lampiran 17) dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 : Hasil Observasi Aktivitas Guru Pada Siklus II 

No. Indikator 

Skor Hasil 

Observasi 

O1 O2 

1. Persiapan guru sebelum kegiatan pembelajaran 3 3 

2. Aktifitas guru pada awal kegiatan pembelajaran 3 3 

3. Aktivitas guru saat memberikan soal atau masalah 2 3 

4. Aktivitas guru dalam penyusunan data dalam LKS 2 2 

5. Kegiatan guru dalam penarikan kesimpulan dari LKS 3 3 

6. Kegiatan guru dalam penerapan konsep 3 2 

7. Kegiatan guru menggunakan alat peraga meqip 3 3 

8. Aktivitas guru dalam menutup kegiatan pembelajaran 2 2 

 Skor Total 21 21 

 Rata-rata 21 

Kategori  

Keterangan :   

O1  : Observer 1 (Wali kelas V) 

O2 : Observer 2 (Teman sejawat) 
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Pedoman skor standar aktivitas guru setiap indikator 

 X  ≥  18  : Sangat baik                 

 14  ≤ X < 18  : Baik 

 10 ≤  X < 14     : Cukup Baik 

 6 ≤ X < 10   : Kurang Baik 

 X < 6        : Sangat kurang Baik 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.5 terlihat bahwa aktivitas guru 

mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya. Hal ini terlihat pada hasil 

skor rata-rata aktivitas guru dari observer adalah 21. Dari hasil 

pengamatan observer terhadap kegiatan yang dilakukan, dengan demikian 

maka kegiatan yang dilakukan guru tergolong dalam kategori sangat baik. 

Adapun kelebihan-kelebihan yang terdapat pada siklus II ini jika 

dibandingkan dengan siklus I sebagai berikut: 

1) Situasi pembelajaran lebih kondusif dibandingkan dengan siklus 

sebelumnya, 

2) Aktivitas siswa pada siklus II meningkat. Hal ini tampak pada 

peningkatan jumlah siswa yang terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, seperti siswa lebih siap menerima materi dan tidak 

mengganggu siswa lain, jumlah siswa yang berani mengemukakan 

pendapat dan mengajukan pertanyaan meningkat, dan siswa merespon 

guru ketika menyimpulkan materi walaupun belum maksimal, siswa 

juga antusias dalam melakukan percobaan dengan alat peraga dan 

tidak menyontek saat mengerjakan soal evaluasi. 

3) Selain aktivitas siswa yang meningkat, aktivitas guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran juga meningkat. Guru melakukan 

perbaikan dari hasil refleksi siklus I, guru menyampaikan tujuan 
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pembelajaran, menjelaskan cara penyelesaian LKS dan penggunaan 

alat peraga kepada siswa, guru lebih kreatif dari sebelumnya dalam 

memotivasi siswa untuk berani berbicara dan mengemukakan 

pendapat. Dalam kegiatan pembimbingan kegiatan kelompok, guru 

juga lebih aktif dari sebelumnya sehingga siswa lebih antusias 

mengerjakan LKS dan melakukan percobaan dengan alat peraga 

meqip karena lebih memahami cara penyelesaiannya. 

 Walaupun terjadi perbaikan dari siklus sebelumnya, masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap 

aktivitas siswa maupun aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung 

seperti:  

1) Masih terdapat siswa malu atau kurang berani mengemukakan 

pendapat dan jawabannya selama diskusi dan dalam kegiatan 

pembelajaran, 

2) Masih ada kelompok belum terlihat adanya kerjasama yang baik 

sehingga kegiatan diskusi pada kelompok tersebut masih didominasi 

siswa yang pandai saja, 

3) Masih ada siswa yang mengerjakan pekerjaan lain-lain (tidak 

konsentrasi) saat pembelajaran berlangsung, 

2) Evaluasi   

Evaluasi dilaksanakan pada pertemuan kedua yaitu pada tanggal 1 

Juni 2017. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa sudah 

memahami dengan baik materi yang telah dipelajari. Tes evaluasi yang 
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diberikan dalam essay. Hasil lengkap evaluasi siklus II dapat dilihat pada 

lampiran 23. 

Adapun ringkasan hasil evaluasi siklus II, dapat dilihat pada tabel 

4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6: Data Hasil Evaluasi Belajar Siklus II 

No Aspek kegiatan Hasil 

1 Jumlah siswa dalam satu kelas 39 

2 Jumlah siswa yang mengkuti tes 35 

3 Skor tertinggi 100 

4 Skor terendah 50 

5 Jumlah nilai keseluruhan. 3044 

6 Nilai rata-rata 86,97 

7 Jumlah siswa yang tuntas 31 

8 Jumlah siswa yang tidak tuntas 4 

9 Ketuntasan klasikal 88,57% 

 

Dari analisis hasil evaluasi siklus II (Tabel 4.7) diperoleh data bahwa 

jumlah siswa di kelas secara keseluruhan berjumlah 39 orang, tetapi siswa 

yang mengikuti tes berjumlah 35 orang. Tes evaluasi pada siklus II ini 

sebanyak 4 butir soal essay, evaluasi dilaksanakan dengan alokasi waktu  2 x 

35 menit. Dari analisis hasil evaluasi siklus II diperoleh jumlah nilai 

keseluruhan 3044 sehingga diperoleh nilai rata-rata 86,97 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 50. Persentase ketuntasan klasikal mencapai 

88,57% dengan jumlah siswa yang tuntas 31 orang dan 4 orang siswa yang 

tidak tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa indikator penelitian untuk hasil 

belajar siswa telah tercapai (minimal 85 % siswa memperoleh nilai ≥ 70).  
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Adapun  data rekapitulasi hasil evaluasi siklus I dan siklus II dalam 

pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga 

meqip dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.7. Data Rekapitulasi Hasil Evaluasi Siklus I dan Siklus II 

No. Hasil Evaluasi 
Hasil 

Siklus I Siklus II 

1. Jumlah Siswa dalam satu kelas 39 orang 39 orang 

2. Jumlah siswa yang mengikuti tes 34 orang 35 orang 

3. Skor tertinggi 100 100 

4. Skor terendah 20 50 

5. Jumlah nilai keseluruhan 2679 3044 

6. Nilai rata-rata 78,79 86,97 

7. Jumlah siswa yang tuntas 25 31 

8. Jumlah siswa yang tidak tuntas 9 4 

9. Porsentase ketuntasan 73,52% 88,97% 

 

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan pada tiap siklus yaitu pada siklus I skor tertinggi yang 

didapatkan yaitu 100 yang didapat oleh 3 orang siswa, sedangkan pada 

siklus II skor tertinggi yang didapat yaitu 100 yang didapat oleh 4 orang 

siswa. Sehingga nilai rata-ratanya pun meningkat dari siklus sebelumnya 

yaitu pada siklus I nilai rata-rata 78,79 dan menjadi 86,97 pada siklus II.  

Dengan jumlah siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 25 orang, dan pada 

siklus II 31 orang. Sehingga porsentase ketuntasannya meningkat yaitu pada 

siklus I 73,52% dan pada siklus II 88,97%. Dengan demikian tidak 

dilanjutkan lagi ke siklus berikutnya karena persentase tersebut sudah 

mencapai ketuntasan yang ditetapkan yaitu 85 % siswa yang mendapat nilai  

≥ 70. 
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d. Refleksi  

Indikator kerja yang meliputi peningkatan rata-rata skor aktivitas dan 

peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi siswa dari tiap siklus sudah 

terpenuhi pada siklus II, dimana pada siklus I skor rata-rata aktivitas yang 

dilakukan siswa adalah 54 dengan kategori cukup aktif meningkat pada 

siklus II rata-rata skor aktivitas siswa menjadi 71,5 dengan kategori aktif. 

Sedangkan skor rata-rata kegiatan guru pada siklus I adalah 17,5 dengan 

kategori baik meningkat pada siklus II skor rata-rata aktivitas guru amenjadi 

21 dengan kategori sangat baik. Demikian pula dengan hasil belajar siswa 

yang mengalami peningkatan rata-rata skor hasil belajar siswa pada siklus I 

adalah 78,79 dan rata-rata skor hasil belajar siswa pada siklus II adalah 

86,97, ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu 73,52%, meningkatt menjadi 

88,57% pada siklus II, sehingga penelitian ini dikatakan berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

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

memuat rata-rata skor hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan aktivitas guru 

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8. Ringkasan Analisis Data Hasil Evaluasi dan Hasil 

Observasi Dalam Pembelajaran Penemuan Terbimbing (Guide 

Discovery) dengan Alat Peraga Meqip 

Siklus 

Rata-Rata 

Skor hasil 

belajarSiswa 

Ketuntasan 

klasikal 

Aktivitas Siswa Kegiatan Guru 

Rata-rata 

Skor 
Kategori 

Rata-rata 

skor 
Kategori 

I 78,79 73,52% 54 
Cukup 

Aktif 
17,5 Baik 

II 86,97 88,57% 71,5 Aktif 21 
Sangat 

Baik 
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Beberapa perbaikan yang dapat peneliti sampaikan melihat hasil dari 

observasi aktivitas guru dan siswa serta hasil evaluasi pada siklus II tersebut, 

antara lain : 

1) Guru telah mampu menggali pengetahuan awal siswa, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan menjelaskan cara penyelesaian LKS dan 

penggunaan alat peraga 

2) Guru lebih kreatif dalam memotivasi siswa untuk berani 

bertanya,mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat, dan 

menanggapi pertanyaan, 

3) Guru mendatangi dan memberikan bimbingan kepada tiap-tiap kelompok 

serta masing-masing individu dalam kelompok yang masih terlihat 

kesulitan dalam menyelesaikan lembar kerja siswa maupun 

menggunakan alat peraga meqip, 

4) Guru menghimbau siswa yang pandai agar mau membantu temannya 

yang masih pasif dan siswa yang kurang pandai agar tidak malu meminta 

bantuan pada temannya yang lebih pandai serta memperjelas tugas 

mereka masing-masing. 

5) Lebih memberikan  penguatan terhadap materi yang dipelajari dan 

bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

6) Guru mampu membuat suasana kelas tetap kondusif baik saat melakukan 

kegiatan diskusi kelompok, maupun kegiatan evaluasi walaupun masih 

terlihat belum maksimal. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 3 Terong Tawah tahun pelajaran 

2016/2017 pada mata pelajaran  Matematika dengan penerapan model penemuan 

terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip. Penelitian ini dilakukan 

dalam  dua siklus yang pelaksanaannya dimulai dari tanggal 22 Mei 2017 sampai 

dengan 1 Juni 2017. Penelitian ini meliputi kegiatan pembelajaran dan pemberian 

tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. Penelitian ini didasarkan pada cakupan materi penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak 

sama. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa diberikan kesempatan untuk 

melakukan pembelajaran penemuan tentunya dengan bimbingan dari guru dengan  

menggunakan alat peraga meqip untuk mengetahui cara penjumlahan dan 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Pada saat proses pembelajaran 

penemuan terbimbing berlangsung siswa dituntut untuk melakukan  percobaan 

dan memahami penggunaan alat peraga meqip berupa blok pecahan  sesuai 

dengan yang didemonstrasikan oleh guru serta tahap pengerjaan yang terdapat 

dalam LKS . 

Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru melakukan kegiatan 

perencanaan berupa:  Menyusun RPP, LKS, lembar observasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa, soal dan kunci jawaban evaluasi, menyiapkan alat peraga, 

melakukan sosialisasi model pembelajaran penemuan terbimbing dan alat peraga 
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meqip dengan observer, menyiapkan kelompok dan formasi tempat duduk yang 

sesuai untuk pembelajaran berkelompok. 

Dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran penemuan 

terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip adapun kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan siswa antara lain Guru, observer dan siswa masuk kelas 

pada saat bel berbunyi, namun ada beberapa siswa yang terlihat masih diluar kelas 

saat guru sudah berada didalam ruangan kelas. selanjutnya Guru mengucapkan 

salam dan siswa menjawab salam, lalu guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin do’a. Guru meminta siswa untuk tenang dan duduk sesuai dengan 

kelompok yang telah ditentukan setelah itu guru memeriksa kehadiran siswa, lalu 

guru melakukan observasi kesiapan belajar siswa dengan memberikan beberapa 

pertanyaan seperti ”bagaimana kabarnya hari ini anak-anak?”, ”sudah sarapan 

sebelum ke sekolah?”, ”sudah siap untuk belajar hari ini?” dan siswa menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Setelah melakukan observasi kesiapan belajar siswa, guru menghimbau 

kepada siswa untuk menyiapkan perlengkapan belajar namun beberapa siswa 

terlihat masih berbicara dengan teman lainnya sehingga guru kembali 

mengingatkan siswa untuk tenang. Guru menyampaikan kepada siswa dan 

menulis di papan tulis tentang materi yang akan diajarkan yaitu tentang 

penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama dan bertanya kepada siswa 

”masih ingat cara penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama?” dan siswa 

menjawab ”masih, bu” lalu guru menuliskan beberapa soal dipapan tulis dan 
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meminta siswa menunjuk tangan untuk menjawab soal yang diberikan didepan 

kelas.  

Setelah siswa mengerjakan soal didepan kelas, guru memberikan  apresiasi 

berupa tepuk tangan kepada siswa yang maju kedepan. Guru menjelaskan kembali 

tentang penjumlahan berpenyebut sama dan penjumlahan berpenyebut tidak sama 

dan menuliskan beberapa soal tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak 

sama dipapan tulis. Siswa diminta untuk mencoba menjawab soal tersebut dalam 

buku masing-masing. 

Untuk memulai kegiatan penemuan, guru menginformasikan kepada siswa 

bahwa siswa akan melakukan kegiatan diskusi dan membagikan LKS dan alat 

peraga meqip kepada setiap kelompok. Sesekali Guru meminta siswa untuk tetap 

tenang, menjelaskan cara penyelesaian LKS dan cara penggunaan alat peraga 

meqip kepada siswa. Guru juga meminta siswa untuk membaca langkah-langkah 

penyelesaian yang ada dalam LKS dan mengingatkan siswa untuk bertanya 

apabila ada yang kurang dipahami. 

Siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing namun ada beberapa 

siswa yang terlihat tidak akatif dalam kegiatan diskusi dan melakukan percobaan. 

Guru memberikan bimbingan secara bergilir pada setiap kelompok dan melihat 

ketepatan siswa dalam penggunaan alat peraga untuk penyelesaian LKS. Terlihat 

beberapa siswa meminta bimbingan dan bertanya kepada guru saat mengalami 

kesulitan dalam penyelesaian LKS. Guru memberikan penambahan data berupa 

jawaban singkat kepada siswa dan meminta siswa bekerja sama dan saling 

membantu dalam kelompok untuk penyelesaian LKS. Guru membimbing siswa 
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untuk mengerjakan semua tahapan dalam LKS sehingga merujuk pada kesimpulan 

dari kegiatan diskusi. Guru meminta perwakilan siswa untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok secara bergiliran dan menghimbau pada siswa lain untuk 

bertanya atau menanggapi presentasi kelompok lain namun terlihat siswa malu 

untuk bertanya dan memberi tanggapan. Guru memberikan reward berupa bintang 

dan tepuk tangan kepada siswa yang tampil didepan dan pada kelompok dengan 

jawaban paling benar. Guru dan observer meminta siswa untuk tetap tenang 

karena terlihat beberapa siswa mengganggu siswa lain dan tidak melakukan 

diskusi kelompok. 

Setelah kegiatan diskusi, Siswa dan guru bertanya jawab tentang hasil dari 

kegiatan diskusi kelompok.Guru membimbing siswa ke hasil yang diharapkan 

berupa kesimpulan dari jawaban LKS yang telah diselesaikan oleh siswa dan 

memberi penjelasan lebih mendalam materi tentang cara penyelesaian 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Siswa bertanya ”bagaimana cara 

menyelesaikan soal jika pembilang lebih besar dari penyebut?’ , guru menjawab 

sesuai dengan pertanyaan siswa dan memastikan siswa paham akan jawaban dari 

guru. Selanjutnya guru meminta siswa lain untuk bertanya dan memastikan bahwa 

siswa sudah paham akan materi. 

Siswa diminta membuat contoh lain dan mengerjakan sesuai dengan 

materi yang diajarkan. Di akhir kegiatan siswa dan guru melakukan tanya jawab 

terkait materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Siswa bersama 

dengan guru menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran berupa cara 

penjumlahan penyelesaian pecahan berpenyebut tidak sama. Selanjutnya Guru 
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menginformasikan kepada siswa tentang materi untuk pertemuan selanjutnya serta 

kegiatan evaluasi yang akan diberikan. Terakhir guru dan siswa mengakhiri 

kegiatan belajar dengan berdoa bersama. 

Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus I ditemukan beberapa 

kekurangan seperti siswa belum siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, 

interaksi siswa dengan guru maupun dengan siswa lain dalam kelompok yang 

masih rendah, kurangnya antusias dan perhatian siswa selama pembelajaran, 

bimbingan yang diberikan guru masih belum merata, rendahnya keberanian siswa 

untuk bertanya dan mengemukakan pendapat, serta kurangnya pemberian 

motivasi dari guru. 

Setiap kekurangan yang ditemukan dari hasil refleksi akan disempurnakan 

dan diperbaiki pada siklus selanjutnya yang diharapkan akan dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. Pada siklus I, rata-rata skor aktivitas siswa 

berkategori cukup aktif, aktivitas guru berkategori baik dan hasil belajar belum 

mencapai KKM yang telah ditentukan. Untuk itu penelitian dilanjutkan ke siklus 

II untuk mengetahui sejauh mana peningkatan terhadap aktivitas siswa, aktivitas 

guru dan hasil belajar siswa. Adapun kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus II adalah sebagai berikut Guru observer dan siswa masuk kelas pada saat 

bel berbunyi. Guru meminta siswa yang masih ada diluar kelas untuk segera 

masuk kedalam kelas. Guru mengucapkan salam dan siswa menjawab salam, lalu 

guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Guru meminta siswa untuk 

tenang dan duduk sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan setelah itu guru 

memeriksa kehadiran siswa. 
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Sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan observasi kesiapan 

belajar siswa lalu melakukan permainan tepuk tangan bersama siswa yang 

bertujuan untuk meningkatkan semangat dan perhatian siswa untuk belajar. Guru 

menghimbau dan memastikan semua siswa untuk menyiapkan perlengkapan 

belajar agar pembelajaran segera dimulai. Selanjutnya guru menginformasikan 

kepada siswa untuk memberikan reward kepada siswa yang aktif dan bersemangat 

selama kegiatan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai kepada semua siswa dan mengingatkan siswa untuk tidak ribut 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru menyampaikan kepada siswa 

dan menulis di papan tulis tentang materi yang akan diajarkan yaitu tentang 

pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Guru bertanya kembali 

tentang pembelajaran sebelumnya yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut tidak 

sama dan meminta siswa mengerjakan beberapa soal dipapan tulis . Terlihat 

banyak siswa yang menunjuk tangan untuk maju dan mengerjakan soal tersebut. 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II ini baik penerapan model penemuan 

terbimbing maupun penggunaan alat peraga tidak jauh berbeda dari kegiatan 

pembelajaran pada siklus pertama. Pada siklus II ini guru melakukan beberapa 

perbaikan dari hasil refleksi di siklus I seperti memberikan bimbingan secara 

merata untuk semua siswa maupun kelompok saat melakukan diskusi kelompok 

dan penggunaan alat peraga, melakukan permainan dan memberikan reward yang 

dapat meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

memberi motivasi dan apresiasi siswa untuk berani bertanya ataupun menanggapi 

hasil diskusi yang lain serta untuk berani tampil di depan kelas. Guru juga 
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melakukan semua kegiatan yang tertuang dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun baik dari kegiatan awal, kegiata inti maupun .   

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan skor 

aktivitas siswa, aktivitas guru dan hasil belajar siswa pada siklus II karena adanya 

perbaikan dari kegiatan observasi dan refleksi pada siklus I. Pada siklus I, rata-

rata skor aktivitas siswa adalah 54 dengan kategori cukup aktif. Namun, pada 

siklus II diperoleh peningkatan skor rata-rata aktivitas siswa adalah 71,5 dan 

berkategori aktif. 

Skor aktivitas guru pada siklus I adalah 17,5 dengan kategori baik dan 

telah mencapai target yang ditetapkan dalam penelitian ini. Namun, masih 

terdapat beberapa kekurangan yang terlihat dari adanya beberapa indikator 

aktivitas guru yang belum terlaksana dengan baik antara lain guru tidak 

menyampaikan tujuan pembelajaran, guru belum memberikan bimbingan yang 

merata pada siswa, guru kurang meningkatkan antusias dan keberanian siswa 

dalam pembelajaran, guru kurang memberikan peringatan pada siswa untuk 

serius, serta belum memberikan penguatan terhadap materi. Oleh sebab itu, telah 

dilakukan perbaikan-perbaikan di siklus berikutnya yaitu pada siklus II. Pada 

siklus II skor aktivitas guru mengalami peningkatan menjadi 21 dan berkategori 

sangat baik. 

Hasil evaluasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I dengan 

rata-rata nilai 78,79 naik menjadi 86,97 di siklus II. Sama halnya dengan 

persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal dari siklus I sebesar 73,52%  

naik ke siklus II menjadi 88,57%. 
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Dari hasil analisis data pada setiap siklus yang ada di atas, baik dari hasil 

observasi dan hasil evaluasi terlihat bahwa pembelajaran penemuan terbimbing 

(guide discovery) dengan alat peraga meqip dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa SDN 3 Terong Tawah khususnya pada materi penjumlahan dan 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. 

 Secara keseluruhan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing (guide discovery) dengan 

alat peraga meqip untuk mata pelajaran matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan pecahan mampu meningkatkan hasil belajar siswa yang ditunjukan 

dari hasil evaluasi dari setiap siklus. Secara tidak langsung pembelajaran 

penemuan terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip memberikan 

manfaat yang penting bagi siswa artinya tidak hanya meningkatkan aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa tapi mampu untuk mengkolaborasikan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Dengan pembelajaran penemuan 

terbimbing siswa dapat menemukan pengetahuan baru dengan aktif bekerjasama 

dalam melakukan percobaan secara berkelompok dan mengurangi dominasi guru 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa mempunyai pengalaman belajar 

yang bermakna dengan bimbingan guru. 

Selain itu siswa bukan hanya sebagai penerima informasi namun mereka 

dapat menggali informasi dari kegiatan percobaan yang dilakukan sehingga siswa 

cenderung aktif dan kreatif. Pembelajaran penemuan terbimbing dengan alat 

peraga meqip ini juga perlu didukung dengan membentuk kelompok diskusi untuk 

menyelesaikan masalah berupa LKS. Penerapan pembelajaran terbimbing (guide 
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discovery) dengan alat peraga meqip sangat menunjang proses intraksi belajar 

mengajar di kelas. Perhatian siswa lebih terpusat pada kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung, kesalahan-kesalahan yang terjadi bila pelajaran itu disampaikan 

dengan metode ceramah dapat diatasi dengan contoh konkrit yaitu dengan 

melakukan percobaan menggunakan alat peraga meqip. Jadi, dengan menerapkan 

pembelajaran penemuan terbimbing dengan alat peraga meqip, siswa dapat 

memperoleh pembelajaran langsung serta dapat mengembangkan kecakapannya. 

Selaras dengan pendapat Piaget (Heruman, 2008:1) bahwa usia anak sekolah dasar 

berada pada operasional konkret, kemampuan yang tampak adalah kemampuan 

dalam proses berfikir untuk mengoprasikan kaidah-kaidah logika, meskipun 

masih terikat dengan obyek yang bersifat konkret. Sedangkan menurut Hudojo 

(1988:123) Model pembelajaran penemuan terbimbing merupakan cara 

penyampaian topik-topik matematika sehingga proses belajar memungkinkan 

siswa menemukan sendiri pola-pola atau struktur matematika melalui serentetan 

pengalaman-pengalaman masa lampau 

Dari Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang terdahulu yang 

dilakukan oleh 1) Ade Yana Sutisna (2014) yang menyimpulkan bahwa 

Penggunaan model penemuan terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

Siswa Pada Pembelajaran Konsep Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan. 2) 

Hasanudin (2014) menyimpulkan penerapan model penemuan terbimbing (guide 

discovery)  dapat meningkatkan hasil belajar siswa Siswa pada Materi Luas 

Lingkaran Kelas VI SDN 11 Kota Bima. 3) Fatmasari (2014) menyimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS dengan menggunakan metode penemuan terbimbing 
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dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS siswa kelas VA SDN Golo, 

Yogyakarta. 4) Lisdijartini (2009) menyimpulkan Implementasi Model Penemuan 

Terbimbing Berbasis Realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas IV SD Gayamsari 05 Semarang. 

Jadi penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing (guide 

discovery) dengan alat peraga meqip dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

matematika  siswa kelas V  SDN 3 Terong Tawah tahun pelajaran 2016/2017. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan model pemebelajaran penemuan 

terbimbing (guide discovery) dengan alat peraga meqip dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Peningkatan ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata 

kelas siswa pada siklus I adalah  78,79 meningkat menjadi 86,97 pada siklus 

II dengan persentase ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 73,52% 

meningkat menjadi 88,57% pada siklus II.  

B. SARAN  

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan, meliputi : 

1. Sekiranya kepada guru matematika maupun pendidik lainnya, 

mengoptimalkan penggunaan alat peraga meqip dengan lebih 

memperhatikan langkah-langkah pembelajarannya serta memperluas 

pengetahuan guru dalam meningkatkan kemampuan siswa agar dapat 

memaksimalkan pencapaian hasil belajar siswa. 

2. Bagi siswa agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika dan mendorong siswa untuk belajar lebih aktif 

sehingga mudah memahami materi yang disampaikan sehingga berdampak 

pada peningkatan hasil belajar siswa. 

3. Bagi sekolah agar meningkatkan kualitas sekolah karena tingginya hasil 

belajar siswa sehingga meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat.  
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LAMPIRAN 
 



(1) 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017 

SEKOLAH DASAR NEGERI 3 TERONG TAWAH 

KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

NO Absen Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Andini Eka Dewi P 

2 Ahmad Yana L 

3 Alfin L 

4 Adrian Maulana L 

5 Anggun Pebriani P 

6 Anjas Febrianto L 

7 Arman Jodi L 

8 Ayu Septiana P 

9 Azrul Malik Firdaus L 

10 Azwardi L 

11 Destina Salsabila P 

12 Dinda Habsa Ningsih P 

13 Fathur Arif L 

14 Hermawan L 

15 Husnul Khotimah P 

16 Indah Istikomah P 

17 Intan Maesarah P 

18 Haefil Hardiansyah L 

19 Haeril Anwar L 

20 Lilik Sapriyani P 

21 Lukman Halki L 

22 Melinda Atika Putri P 

23 Mizwari L 

24 Nurmala Dewi P 

25 Ramdhan Wahid L 

26 Rara Aprira P 

27 Rizky L 

28 Rusmiati P 

29 Selfiiana P 

30 Siti Safira Rizkia P 

31 Solehah P 

32 Sucihati Ramdani P 

33 Sulton L 

34 Wahyu Akbar L 

35 Widya Astuti P 

36 Yusril Isa Mahendra L 

37 Zahra Adelia Lutfia P 

38 Zalfa Zahya Aini P 

39 Zulian Romi P 
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS V SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017 

SEKOLAH DASAR NEGERI 3 TERONG TAWAH 

KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

NO Absen Nama Siswa Jenis 

Kelamin 

Sikluis 1 Siklus 2 

1 Andini Eka Dewi P     

2 Ahmad Yana L A   

3 Alfin L A A 

4 Adrian Maulana L     

5 Anggun Pebriani P     

6 Anjas Febrianto L     

7 Arman Jodi L   A 

8 Ayu Septiana P     

9 Azrul Malik Firdaus L     

10 Azwardi L     

11 Destina Salsabila P     

12 Dinda Habsa Ningsih P     

13 Fathur Arif L     

14 Hermawan L     

15 Husnul Khotimah P     

16 Indah Istikomah P     

17 Intan Maesarah P     

18 Haefil Hardiansyah L S   

19 Haeril Anwar L A A 

20 Lilik Sapriyani P     

21 Lukman Halki L     

22 Melinda Atika Putri P     

23 Mizwari L     

24 Nurmala Dewi P     

25 Ramdhan Wahid L     

26 Rara Aprira P     

27 Rizky L     

28 Rusmiati P     

29 Selfiiana P     

30 Siti Safira Rizkia P     

31 Solehah P     

32 Sucihati Ramdani P     

33 Sulton L     

34 Wahyu Akbar L   S 

35 Widya Astuti P     

36 Yusril Isa Mahendra L     

37 Zahra Adelia Lutfia P     
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38 Zalfa Zahya Aini P     

39 Zulian Romi P S   
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  DAFTAR NAMA KELOMPOK SISWA 
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Kelompok 1 

1. Ahmad Yana 

2. Adrian Maulana 

3. Rara Aprira 

4. Rizky 

5. Siti Safira Rizkia 

6. Zahra  adelia Lutfia 

Kelompok 2 

1. Anjas Febriyanto 

2. Arman Jodi 

3. Ayu septiana 

4. Desinta Salsabila 

5. Ramdhan Wahid 

6. Sucihati Ramdani 

 

Kelompok 3 

1. Azrul Malik Firdaus 

2. Azwardi 

3. Husnul Khotimah 

4. Melinda Atika Putri 

5. Nurmala Dewi 

6. Sulton 

 

Kelompok 5 

1. Indah Istikomah 
2.  Haefil Hardiansyah 

3. Haeril Anwar 

4. Solehah 

5. Yusril Isa Mahendra 

6. Lilik Sapriyani 

Kelompok 4 

1. Andini Eka Dewi 

2. Anggun Febriani 

3. Fathur Arif 

4. Hermawan 

5. Rusmiati 

6. Selfiana 

 

 

Kelompok 6 

1. Dinda Habsah 

Ningsih 

2. Intan Maesarah 

3. Lukman Halki 

4. Widya Astuti 

5. Zalfa Zahya Aini 

6. Zulian Romi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I 

Sekolah  : SDN 3 Terong Tawah 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  V/ 2 

Alokasi Waktu :  3 x 35 Menit 

 

A. Standar  Kompetensi  :    

5.   Menggunakan Pecahan dalam pemecahan masalah 

 

B. Kompetensi Dasar  

5.2  Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

 

C. Indikator 

1. Menentukan rumus penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

2. Menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama 

3. Menyelesaikaan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan yang 

berpenyebut tidak sama 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui metode diskusi kelompok siswa diharapkan mampu menentukan rumus 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar 

2. Melalui metode demonstrasi siswa diharapkan dapat menentukan rumus penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar 

3. Dengan menggunakan  alat peraga meqip siswa diharapkan mampu menentukan rumus 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar 

4. Dengan menggunakan Lembar kerja siswa, siswa diharapkan mampu menjumlahkan 

pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar 

5. Melalui metode pemberian tugas siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama dengan 

benar. 

 

 

E. Materi Ajar  

Operasi Hitung Pecahan 

1. Menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama 
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Materi penjumlahan pecahan adalah salah satu materi pokok yang diberikan di kelas 

V sekolah dasar dalam KTSP 2006, Yaitu pada Standar Kompetensi: Menggunakan 

pecahan dalam pemecahan masalah, dengan Kompetensi Dasar: Menjumlahkan dan 

mengurangkan berbagai bentuk pecahan. 

a. Pengenalan blok pecahan 

 

    Gambar 1.1 

b. Penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama 

Penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama tentu berbeda dengan 

penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Pengerjaannya dilakukan 

dengan  menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Perhatikan contoh! 

a. 
1

2
 + 

1

4
 =  

b. 
1

3
 + 

2

4
 =  

Penyelesaian 

a. 
1

2
 + 

1

4
 =  

b. 
1

3
 + 

2

4
 =  
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    Gambar 1.2 

 Model pecahan 
1

2
 dan pecahan 

1

4
 , pada papan gabus dengan menggunakan paku 

push-pin seperti pada gambar 2.1  

 Ubahlah penyebut  pecahan 
1

2
 dan pecahan 

1

4
 dengan menggunakan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil (KPK) atau dengan melakukan operasi perkalian pada 

penyebut dari kedua pecahan. KPK dari 2 dan 4 adalah 4, atau  2 x 4 = 8  

(4 dan 8 sama-sama dapat digunakan sebagai penyebut dari kedua pecahan agar 

dapat dilakukan operasi penjumlahan) 

 Model Pecahan 
1

2
 menjadi model pecahan 

2

4
 , sedangkan model pecahan 

1

4
 tetap 

karena penyebutnya sama, jika penyebutnya 8 maka pecahan 
1

2
 menjadi pecahan 

4

8
 

dan pecahan 
1

4
 menjadi pecahan 

2

8
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 Gabungkan model pecahan 
2

4
 dan 

1

4
  atau  model pecahan 

4

8
 dan model pecahan 

2

8
menurut potongannya. 

 Daerah yang berwarna menunjukan penjumlahan antara 
2

4
 dan 

1

4
 yaitu  

3

4
  

Dengan cara yang sama pula untuk menyelesaikan 
1

3
 + 

2

4
  = 

4

12
 + 

6

12
  = 

10

12
 

 

       

    

 

Pemecahan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan yang berpenyebut 

tidak sama 

 

F. Materi Prasyarat 

1. Pecahan senilai 

2. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Model pembelajaran  : Penemuan terbimbing (guide discovery) 

2. Metode pembelajaran  : Demonstrasi, Tanya jawab, Diskusi kelompok, pemberian 

tugas 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

   

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

I. Kegiatan awal  10 menit 

 Salam pembuka dan berdoa 

bersama 

 Memeriksa kehadiran siswa 

 

 Salam pembuka dan Berdo’a 

bersama 

 Mendengarkan absen yang 

dibacakan oleh guru 

 

Kesimpulan :  

Penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan 

dengan menyamakan penyebutnya telebih dahulu kemudian dijumlahkan 

pembilangnya. 
𝑎

𝑏
 + 

𝑐

𝑑
  = 

𝑎𝑑+𝑏𝑐

𝑏𝑑
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 Melakukan observasi kesiapan 

siswa dalam menerima pelajaran 

 Mendistribusikan siswa dalam 

kelompok belajar, yang terdiri dari 

6 sampai 7 orang siswa 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran (sesuai dengan 

indikator) 

 Memberikan motivasi belajar 

terhadap siswa 

 Menginformasikan materi 

prasyarat yang akan digunakan 

 Mengingatkan kembali tentang 

penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama 

 Menjawab pertanyaan guru dan 

menyiapkan alat perlengkapan 

 Siswa duduk berdasarkan 

kelompok yang dibagikan oleh 

guru 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru  

 Mendengarkan motivasi belajar 

dari guru 

 Menjawab pertanyaan guru  

II. Kegiatan Inti  85 Menit 

Langkah 1 : 

Pemberian masalah 

 Menjelaskan secara singkat materi 

penjumlahan pecahan berpenyebut 

tidak sama 

 Membagikan Lembar Kerja Siswa  

 

 

 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru  

 Menerima dan membaca LKS 

yang dibagikan 
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 Menjelaskan cara menyelesaikan 

LKS dengan langkah-langkah 

penyelesaian menggunakan alat 

peraga meqip 

 Memberi kesempatan siswa untuk 

memahami masalah dalam LKS 

 

 

 Membimbing siswa dalam 

memahami masalah yang ada 

dalam LKS 

 

 Mendengarkan dan membaca 

cara penyelesaian LKS dengan 

menggunakan alat peraga 

meqip 

 Mengerjakan LKS dengan 

langkah-langkah penyelesaian 

menggunakan alat peraga 

meqip 

 Mendengarkan bimbingan guru 

dan menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami 

Langkah 2 : Pengembangan data 

 Meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan bekerja dalam 

kelompok untuk menyelesaikan 

LKS dengan melakukan 

percobaan dengan alat peraga 

meqip 

 Membimbing siswa untuk 

bertanya atau mendiskusikan 

dengan guru/teman jika ada yang 

 

 Siswa bediskusi dan bekerja 

dalam kelompok 

 Siswa melakukan percobaan 

dengan alat peraga meqip 

 

 

 Bertanya kepada guru atau 

teman jika ada yang kurang 

diapahami 
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kurang dipahami atau kurang jelas 

 Mengontrol siswa dalam 

menggunakan alat peraga meqip 

 

 Membimbing dan mengarahkan 

siswa yang mengalami kesulitan 

dalam penggunaan alat peraga 

meqip dan menyelesaikan masalah 

pada LKS  

 

 Menggunakan alat peraga 

meqip untuk menemukan 

penyelesaian dari LKS 

 Meminta bimbingan guru jika 

mengalami kesulitan dalam 

menggunakan alat peraga 

 

Langkah 3: Penyusunan dan 

penambahan data 

 Meminta siswa menyelesaikan 

soal dengan menganalisis data 

berupa jawaban dari LKS 

 

 Membimbing  siswa menyusun 

data dari permasalah dalam LKS 

 Memberikan penambahan data 

pada siswa yang mengalami 

kesulitan  

 

 

 Siswa menyelesaikan soal 

dengan menganalisis data 

berupa jawaban-jawaban yang 

mengarah pada inti dari LKS 

 Siswa menyusun data berupa 

jawaban dari LKS 

  Menerima dan menyusun  

penambahan data yang 

diberikan oleh guru 
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Langkah 4: Prompting atau 

loncatan 

 Membimbing siswa untuk 

menyempurnakan data / hasil LKS 

 Menyuruh siswa untuk 

melanjutkan ke kesimpulan jika 

sudah memahami permasalahan 

dari LKS 

 

 

 siswa untuk menyempurnakan 

data / hasil jawaban LKS 

 melanjutkan ke kesimpulan 

 

 

Langkah 5 : Penarikan  

Kesimpulan 

 Meminta siswa untuk 

menyelasaikan kesimpulan yang 

ada dalam LKS  

 

 Meminta perwakilan siswa dari 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil temuan 

mereka. 

 Meminta siswa atau kelompok lain 

untuk menanggapi atau 

mengajukan pertanyaan  

 Memberikan reward kepada siswa 

yang tampil didepan kelas dan 

 

 

 Siswa menyelesaikan 

kesimpulan dari LKS yang 

telah dikerjakan dengan alat 

peraga meqip 

 Mempresentasikan hasil 

temuan kelompok didepan 

kelas 

 

 Menanggapi atau mengajukan 

pertanyaan dari presentasi 

siswa lain 

 Menerima reward yang 

diberikan guru sebagai 
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pada kelompok dengan jawaban 

yang paling benar 

 Membimbing siswa ke hasil yang 

diharapkan dengan metode tanya 

jawab 

 Bersama siswa menyimpulkan 

hasil penemuan berupa rumus dari 

penyelesaian LKS dengan 

menggunakan alat peraga meqip 

penghargaan untuk kerjasama  

dalam kelompok 

 Melakukan tanya jawab untuk 

menemukan hasil yang 

diharapkan  

 Bersama dengan guru 

menyimpulkan hasil penemuan 

berupa rumus  dari 

penyelesaian LKS dengan 

menggunakan alat peraga 

meqip 

 

Langkah 6 : Penerapan konsep 

 Guru meminta peserta didik 

menerapkan pemahaman mereka 

dengan meminta untuk membuat 

contoh lain selain yang diberikan 

guru 

 Memberikan soal evaluasi untuk 

mengetahui tingkat pemahaman 

peserta didik terhadap materi 

pembelajaran  

 

 Membuat contoh lain selain 

yang diberikan oleh guru 

 

 

 

 Mengerjakan soal evaluasi 

 Aktif bertanya dan meminta 

bimbingan ketika menemukan 

soal yang kurang jelas 
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 Mengkondisikan siswa untuk tetap 

kondusif selama mengerjakan 

evaluasi 

 Tidak mengganggu siswa lain 

selama mengerjakan soal 

evaluasi 

 

IV. Penutup  10 menit 

 Guru dan siswa melakukan tanya 

jawab terkait dengan materi 

pembelajaran 

 Guru dan siswa bersama-sama  

menarik  kesimpulan terhadap 

materi yang telah disajikan dan 

memberikan penekanan terhadap 

inti materi 

 Guru memberikan motivasi 

kepada siswa yang kurang aktif 

dalam kelompok 

 

 

 Menginformasikan tentang materi 

 Menjawab pertanyaan guru dan 

mencatat hal-hal yang penting 

dari materi pembelajaran 

 Menarik kesimpulan dari 

materi yang telah diajarkan 

 

 

 

 Mendengarkan motivasi dari 

guru  agar bisa 

mengintrospeksi diri masing-

masing untuk menjadi lebih 

baik lagi 

 Mencatat informasi tentang 
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I. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat Peraga  

 Alat peraga meqip 

2. Sumber belajar 

 Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5, buku panduan 

penggunaan    alat peraga meqip dan  Lembar Kerja Siswa 

   

J. Penilaian 

1. Tes tertulis 

Soal : Lampiran 

Jawaban : Lampiran 

Pedoman penskoran : Lampiran  

 

 

 Terong Tawah,   2017 

                  

                          Wali Kelas V                         Peneliti 

            ALWI, S.Pd      NURFITRIYANI 

 Nip. 196112311984031153         Nim. E1E 213 148 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

        HARUS S.Pd 

Nip. 196312311983031180 

untuk pertemuan selanjutnya 

 

 Mengakhiri pembelajaran dengan 

berdoa bersama peserta didik 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya 

 Berdoa bersama 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 1 

Materi Pokok  : Penjumlahan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Alokasi Waktu : 35 menit 

Nama Kelompok : Kelompok  . . . . . .  

1. ………..    5. …………. 

2. …………    6. …………. 

3. …………    7. ………….. 

4. …………    8. …………… 

 

Petunjuk penyelesaian: 

1. Diskusikan LKS ini dengan teman kelompokmu! 

2. Tanyakan pada guru jika ada hal yang kurang jelas atau kurang dipahami! 

3. Temukan Rumus Penjumlahan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama melalui langkah-

langkah dibawah ini! 

3.1 Mari menemukan rumus menjumlahn pecahan yang mempunyai penyebut tidak sama 

dengan contoh soal 
1

2
 + 

1

3
 

a. Siapkan alat peraga meqip berbentuk pecahan yang telah disediakan, banyaknya 

potongan pecahan menunjukan nilai penyebut pecahan 

b. Ambilah pecahan yang menunjukan pecahan 
1

2
 dan  

1

3
 

c. Jumlahkan kedua pecahan dengan menghimpitkan kedua pecahan tersebut sehingga 

menunjukkan pecahan yang baru 

d. Jika  pecahan yang dihimpit tidak dapat membentuk pecahan baru maka carilah 

pecahan lain yang senilai dengan 
1

2
  dan  

1

3
 

e. Pecahan lain yang senilai dengan 
1

2
antara lain: 

f. Pecahan lain yang senilai dengan 
1

3
 antara lain: 

g. Penyebut dari 2 dan 3 adalah……… , 2 x 3 = …….. 

h. Tentukan pecahan yang senilai dengan 
1

2
 dan 

1

3
 yang memiliki penyebut yang sama 

adalah : 
1

2
 = 

….

….
     dan   

1

3
  =  

….

….
 

 

i. Himpitkan kedua pecahan yang senilai dengan 
1

2
  dan  

1

3
  yang memiliki potongan 

pecahan yang sama tersebut sehingga membentuk pecahan baru 

Lampiran 4 
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j. Pecahan berapakah yang dibentuk dari 
1

2
  dan 

1

3
  (Tempelkan pada kertas yang telah 

disediakan) 

k. Tuliskan dalam bentuk penyelesaian 
1

2
  +  

1

3
  = 

………

………
  + 

………

………
 

 

 

      = 
  

            
 

 

3.2 Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menyelesaikan soal 
2

3
  +  

1

4
 

a. 
2

3
  +  

1

4
 =  

b. 
2

3
     =  

………

………
   , 

………

………
   , 

………

………
   

 

c. 
1

4
     = 

………

………
,
………

………
 ,
………

………
  

 

d. Penyebut yang sama dari 3 dan 4 adalah ……..,  

 

3 x 4 = …….. 

 

 

e. 
2

3
  +  

1

4
 = 

………

………
  + 

………

………
 

 

   = 
………

………
  

 

f. Tempelkan gambar model pecahan yang menunjukan penjumlahn pecahan tersebut 

pada kertas yang telah disediakan 

 

4. Dari kedua soal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Cara menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama adalah ……. 

b. Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK atau melakukan operasi ……. 

Pada kedua penyebut 

c. Maka dapat ditemukan bahwa rumus penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

adalah 

    

 

 

 

𝑎

𝑏
 +  

𝑐

𝑑
  = 

    +      
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 1 

Materi Pokok  : Penjumlahan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Alokasi Waktu : 35 menit 

Nama Kelompok : Kelompok  . . . . . .  

5. ………..    5. …………. 

6. …………    6. …………. 

7. …………    7. ………….. 

8. …………    8. …………… 

 

Petunjuk penyelesaian: 

1. Diskusikan LKS ini dengan teman kelompokmu! 

2. Tanyakan pada guru jika ada hal yang kurang jelas atau kurang dipahami! 

3.Temukan Rumus Penjumlahan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama melalui langkah-

langkah dibawah ini! 

3. 1 Mari menemukan rumus menjumlahn pecahan yang mempunyai penyebut tidak 

sama dengan contoh soal 
1

2
 + 

1

3
 

a. Siapkan alat peraga meqip berbentuk pecahan yang telah disediakan, banyaknya 

potongan pecahan menunjukan nilai penyebut pecahan 

b. Ambilah pecahan yang menunjukan pecahan 
1

2
 dan  

1

3
 

c. Jumlahkan kedua pecahan dengan menghimpitkan kedua pecahan tersebut sehingga 

menunjukkan pecahan yang baru 

d. Jika  pecahan yang dihimpit tidak dapat membentuk pecahan baru maka carilah 

pecahan lain yang senilai denga
1

2
n   dan  

1

3
 

e. Pecahan lain yang senilai dengan 
1

2
antara lain: 

1

2
 ,  

2

4
 , 

3

6
 

f. Pecahan lain yang senilai dengan 
1

3
 antara lain: 

1

3
 ,  

2

6
  , 

3

9
 

g. Penyebut dari 2 dan 3 adalah6. Operasi perkalian  2 x 3 = 6 

h. Tentukan pecahan yang senilai dengan 
1

2
 dan 

1

3
 yang memiliki penyebut yang sama 

adalah : 
1

2
 = 

3

6.
     dan   

1

3
  =  

2

6
 

 

i. Himpitkan kedua pecahan yang senilai dengan 
1

2
  dan  

1

3
  yang memiliki potongan 

pecahan yang sama tersebut sehingga membentuk pecahan baru 

j. Pecahan berapakah yang dibentuk dari 
1

2
  dan 

1

3
   

k. Tuliskan dalam bentuk penyelesaian 
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1

2
  +  

1

3
  = 

3

6
  + 

2

6
 

 

 

      = 
 5 

      6     
 

 

3.2 Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menyelesaikan soal 
2

3
  +  

1

4
 

a.   
2

3
  +  

1

4
 =  

b.  
2

3
     =  

4

6
,  

6

9
  , 

8

12
 

 

c. 
1

4
     = 

2

8
 ,  

3

12
 ,  

4

16
 

 

d. Penyebut yang sama dari 3 dan 4 adalah 12 

 

3 x 4 = 12 

 

 

e. 
2

3
  +  

1

4
 = 

8

12
   + 

3

12
 

 

   = 
11

12
  

 

f. Tempelkan gambar model pecahan yang menunjukan penjumlahn pecahan tersebut 

 

 

4. Dari kedua soal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Cara menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama adalah 

menyamakan penyebut lalu menjumlahkan pembilang kedua pecahan tersebut 

b. Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK atau melakukan operasi perkalian 

Pada kedua penyebut 

c. Maka dapat ditemukan bahwa rumus penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

adalah 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎

𝑏
 +  

𝑐

𝑑
  = 

    𝑎𝑑  +𝑏𝑐       

𝑏𝑑
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PEDOMAN PENGAMATAN AKTIVITAS GURU DALAM MENGIKUTI 

PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING DENGAN ALAT PERAGA MEQIP 

Nama Sekolah  : SDN 3 Terong Tawah 

Kelas   : V (Lima) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Hari / Tanggal  :  Senin, 22 Mei 2017 

Siklus   :  I (satu) 

 

Petunjuk:   

Pedoman pengamatan ini adalah pedoman untuk mengetahui kegiatan guru pada saat 

proses pembelajaran dengan menggunakan media dakon bilangan. Pedoman ini sebagai panduan 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Cara penggunaan pedoman pengamatan ini adalah 

berikan  tanda check list (√) pada kolom skor.  Skor diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Skor  1 : jika  deskriptor  tampak  

2. Skor 0 : jika  diskriptor  yang tidak  tampak 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  GURU 

Petunjuk Pengisian  : Berikan tanda ( √ ) untuk setiap deskriptor yang nampak 

 

No 

 

Indikator / Deskriptor 

Respon Skor 

Ya Tidak  

1 Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran 

 

a. Berdoa   

b. Mengecek kehadiran siswa   

c. Menyiapkan segala fasilitas termasuk LKS dan alat 

peraga sebagai kelengkapan untuk pembelajaran. 

  

2 Aktivitas pada awal kegiatan pembelajaran (apersepsi) 

 

a. Mengkondisikan siswa dalam kelompok   

b. Melakukan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan awal siswa  

  

c. Menginformasikan tujuan pembelajaran    

3 Aktivitas guru memberikan soal/masalah 

 

a. Membagikan LKS pada tiap kelompok    

b. Menjelaskan langkah-langkah penyelesaian LKS 

pada siswa 

  

c. Membimbing siswa berdiskusi dalam  memahami 

soal atau masalah dalam LKS  

  

4 Aktivitas dalam membimbing siswa menyusun data dari 

penyelesaian LKS 

 

a. Mengontrol setiap kelompok saat kegiatan 

percobaan dalam diskusi 

  

b. Membimbing dan mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan  

  

 c. Membimbing siswa menyusun data berupa jawaban 

dari LKS dan memberikan penambahan data jika 

dibutuhkan siswa 

  

5 Kegiatan guru dalam penarikan kesimpulan dari persoalan LKS   

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan percobaan dalam 

penyelesaian LKS dan mempresentasikan hasil 

diskusi 

  

b. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk menanggapi hasil kerja siswa 

  

c. Memberikan reward pada kelompok dengan hasil 

diskusi yang paling baik 

  

6 

 

Kegiatan guru dalam penerapan konsep    

 

 
a. Membuat contoh lain untuk  menerapkan 

pemahaman terhadap materi 
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b. Memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari 

   

c. Memngkondisikan siswa untuk tetap kondusif 

selama mengerjakan soal evaluasi 

  

7. Kegiatan guru menggunakan alat peraga meqip    

a. Membagikan alat peraga meqip pada tiap kelompok 

dan Menginformasikan tujuan penggunaan alat 

peraga meqip 

  

 

 b. Menjelaskan cara penggunaan alat peraga dalam 

melakukan percobaan 

  

 

 

c. Membimbing siswa dalam menggunakan alat 

peraga meqip dalam melakukan percobaan dalam 

diskusi kelompok 

 

  

  

8 Aktifitas guru dalam menutup pembelajaran  

 

 

 

a. Menyimpulkan dan  memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari bersama siswa. 

  

b. Menginformasikan kepada siswa mengenai materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

  

c. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa   

 Jumlah skor    

 Kategori    

Komentar / saran-saran observer : 

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

Terong Tawah,                      2017 

Observer 

 

 

      ALWI, S.Pd   
Nip. 196112311984031153     
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PEDOMAN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM MENGIKUTI 

PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING DENGAN ALAT PERAGA MEQIP 

 

Nama Sekolah  : SDN 3 Terong Tawah 

Kelas   : V (Lima) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Hari / Tanggal  :  

Siklus   :  I (satu) 

Petunjuk Pengisian  : Berikan tanda ( √ ) untuk setiap deskriptor yang nampak 

Pedoman Penskoran :  

1. Skor 4 diberikan jika 76%-100% siswa melakukan diskriptor yang dimaksud 

2. Skor 3 diberikan  jika 51%-75% siswa melakukan diskriptor yang dimaksud 

3. Skor 2 diberikan jika 26%-50% siswa melakukan diskriptor yang dimaksud 

4. Skor 1 diberikan jika 0%-25% siswa melakukan diskriptor yang dimaksud 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA 

Petunjuk Pengisian  : Berikan tanda ( √ ) untuk setiap deskriptor yang nampak 

 

 

No 

 

Indikator / Deskriptor 

Respon 
skor 

1 2  3 4 

1 Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran   

 

a. Siswa Berdoa bersama     

b. Duduk ditempatnya masing-masing      

c. Menyiapkan perlengkapan belajar     

2 Aktivitas pada awal kegiatan pembelajaran   

 

a. Bergabung dengan kelompok masing-masing     

b. Menjawab pertanyaan guru tentang pengetahuan 

awal siswa  

    

c. Memperhatikan penjelasan guru       

3 Aktivitas siswa  saat diberikan soal/masalah   

 

a. Membaca LKS dan Mendengarkan penjelasan guru 

tentang langkah-langkah penyelesaian LKS 

    

b. Aktif  bertanya apabila ada yang tidak dipahami      

c.  siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memahami 

soal atau masalah dalam LKS tanpa mengganggu 

siswa lain 

    

     

4 Aktivitas siswa menyusun data dari penyelesaian LKS   

 

a. Mengerjakan LKS melalui percobaan menggunakan 

alat peraga  

    

b. Tertib atau mengikuti langkah-langkah kegiatan 

diskusi dan melakukan percobaan  

    

 c. Siswa menyusun data berupa jawaban dari LKS     

5 Kegiatan siswa dalam penarikan kesimpulan dari persoalan 

LKS  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. siswa bekerja sama dalam kelompok untuk 

menyimpulkan kegiatan percobaan dalam 

penyelesaian LKS l diskusi 

    

b. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok     

c. siswa antusias bertanya dan menanggapi hasil 

presentasi kelompok 
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6 

 

 

 

 

 

Kegiatan  dalam penerapan konsep     

 

a. Antusias mengerjakan dan mebuat contoh lain yang 

diberikan oleh guru 

    

b. Mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dengan 

tidak menyontek 

    

c. Tidak mengganggu teman yang lain selama kegiatan 

evaluasi 

    

7. Kegiatan siswa  menggunakan alat peraga meqip      

a.   Mendengarkan informasi tentang cara penggunaan 

alat peraga meqip dari guru 

    

 

 b. Antusias dan berlomba dalam melakukan percobaan 

dengan alat peraga meqip  

    

 

 

c. Siswa saling membantu dalam melakukan percobaan 

dengan alat peraga meqip untuk menyelesaikan LKS 

 

    

  

8 Aktifitas guru dalam menutup pembelajaran  

 

 

 

a. Bersama dengan guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

    

b. Mencatat informasi tentang  materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

    

c. Berdoa bersama     

 Jumlah skor      

 Kategori      

Komentar / saran-saran observer : 

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

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

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

Terong Tawah,                      2017 

Observer 

 

      ALWI, S.Pd   
Nip. 196112311984031153     
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS  GURU 

Petunjuk Pengisian  : Berikan nilai 1  untuk setiap deskriptor yang nampak 

 

No 

 

Indikator / Deskriptor 

SIKLUS 1 

O1 O2  

1 Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran 

a. Berdoa 1 1 

b. Mengecek kehadiran siswa 1 1 

c. Menyiapkan segala fasilitas termasuk LKS dan alat 

peraga sebagai kelengkapan untuk pembelajaran. 

1 1 

2 Aktivitas pada awal kegiatan pembelajaran (apersepsi) 

a. Mengkondisikan siswa dalam kelompok 1 1 

b. Melakukan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan awal siswa  

1 1 

c. menginformasikan tujuan pembelajaran  0 0 

3 Aktivitas guru memberikan soal/masalah 

a. Membagikan LKS pada tiap kelompok  1 1 

b. Menjelaskan langkah-langkah penyelesaian LKS 

pada siswa 

1 0 

c. Membimbing siswa berdiskusi dalam memahami 

soal atau masalah dalam LKS  

1 1 

   

4 Aktivitas dalam membimbing siswa menyusun data dari penyelesaian LKS 

a. Mengontrol setiap kelompok saat kegiatan 

percobaan dalam diskusi 

1 1 

b. Membimbing dan mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan  

0 0 

 c. Membimbing siswa menyusun data berupa jawaban 

dari LKS dan memberikan penambahan data jika 

dibutuhkan siswa 

0 1 

5 Kegiatan guru dalam penarikan kesimpulan dari persoalan LKS  

a. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan percobaan dalam 

penyelesaian LKS dan mempresentasikan hasil 

diskusi 

1       1 

b. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk menanggapi hasil kerja siswa 

0 0 

c. Memberikan reward pada kelompok dengan hasil 

diskusi yang paling baik 

1 1 

6 Kegiatan guru dalam penerapan konsep   

a. Membuat contoh lain untuk  menerapkan 0 0 
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pemahaman terhadap materi 

b. Memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari 

1 1 

c. Mengkondisikan siswa untuk tetap kondusif selama 

mengerjakan soal evaluasi 

0 1 

7. Kegiatan guru menggunakan alat peraga meqip   

a. Membagikan alat peraga meqip pada tiap 

kelompok dan Menginformasikan tujuan 

penggunaan alat peraga meqip 

1 1 

 b. Menjelaskan cara penggunaan alat peraga dalam 

melakukan percobaan 

1 1 

 

 

c. Membimbing siswa dalam menggunakan alat 

peraga meqip dalam melakukan percobaan dalam 

diskusi kelompok 

 

    1     1 

  

8 Aktifitas guru dalam menutup pembelajaran 

a. Menyimpulkan dan memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari bersama siswa. 

0 0 

b. Menginformasikan kepada siswa mengenai materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

1 1 

c. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 1 1 

 Jumlah skor 17 18 

 Rata-rata 17,5 

 Kategori BAIK 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA 

Petunjuk Pengisian  : Berikan tanda ( √ ) untuk setiap deskriptor yang nampak 

 

No 

 

Indikator / Deskriptor 

 

 

 

skor 

O1 O2 

1 Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran 9 9 

2 Aktivitas pada awal kegiatan pembelajaran 6 6 

3 Aktivitas siswa  saat diberikan soal/masalah 4 5 

4 Aktivitas siswa menyusun data dari penyelesaian LKS 6 6 

5 Kegiatan siswa dalam penarikan kesimpulan dari persoalan LKS  5 5 

6.  Kegiatan siswa dalam penerapan konsep 7 8 

7. Kegiatan siswa  menggunakan alat peraga meqip 8 8 

8 Aktifitas siswa dalam menutup pembelajaran 7 9 

 Jumlah skor 52 56 

 Rata-rata 54 

 Kategori Cukup Aktif 
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EVALUASI SIKLUS 1 

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan tepat! 

1. Tentukan hasil penjumlahan dari pecahan  
𝟐

𝟑
 dengan 

𝟒

𝟓
 

2. Berapakah hasil dari 
𝟑

𝟒
  + 

𝟏

𝟑
 ? 

3. Ibu membeli 2 bungkus gula pasir. Bungkus pertama beratnya 
𝟏

𝟐
 kg dan bungkus kedua 

beratnya 
𝟑

𝟓
 kg. Berapa kilogram berat semua gula yang dibeli ibu? 

4. Tuti mula-mula membeli 
𝟒

 kg apel, lalu membeli 
𝟏

𝟐
 anggur. Lalu adiknya Adel membeli 

𝟐

𝟑
 beras dan 

𝟑

𝟒
 kg gula. Tentukan: 

a. Berat belanjaan Tuti, 

b. Berat belanjaan Adel, 

c. Berat belanjaan keduanya 
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Nama  : 

No. Absen : 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

No Langkah-Langkah Skor 

1 Penyelesaian masalah 

 

 
𝟐

𝟑
 + 

𝟒

𝟓
  = ....... 

 

=  
𝟐

𝟑
 + 

𝟒

𝟓
 

 

=  
𝟏𝟎

𝟏𝟓
 + 

𝟏𝟐

𝟏𝟓
  

 

=  
𝟐𝟐

𝟏𝟓
 

 

= 1 
𝟕

𝟏𝟓
 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 Jumlah 15 

2 Pemecahan masalah 

 

       
𝟑

𝟒
  + 

𝟏

𝟑
  = ........ 

 

=    
𝟗

𝟏𝟐
  + 

𝟒

𝟏𝟐
   

 

=    
𝟏𝟑

𝟏𝟐
   

 

=    𝟏
𝟏

𝟏𝟐
   

 

 

 
   

 

 

 

15 

 

 Jumlah   15 

3 a. Memahami masalah 

 Diketahui  

Bungkus pertama  =  
𝟏

𝟐
 kg gula 

 

   Bungkus kedua     = 
𝟑

𝟓
 kg gula 

 

3 
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  Apa yang ditanyakan 

Berat semua gula yang dibeli ibu? 
 

2 

 a. Penyelesaian masalah  

=  
𝟏

𝟐
 + 

𝟑

𝟓
 

 

=  
𝟓

𝟏𝟎
 + 

𝟔

𝟏𝟎
  

 

=  
𝟏𝟏

𝟏𝟎
 

 

= 1 
𝟏

𝟏𝟎
 

Jadi ibu membeli gula sebanyak 
𝟏𝟏

𝟏𝟎
 atau setara dengan 1 

𝟏

𝟏𝟎
 kg 

 

 

 

 

 

15 

 

 

  

 Jumlah 20 

4.  Memahami masalah 

 Diketahui  

Tuti membeli    : 
𝟓

𝟔
 kg apel dan 

𝟒

𝟓
 kg anggur 

 

     Adel membeli : : 
𝟓

𝟑
 kg beras dan 

𝟏

𝟓
 kg gula 

 

 

2 

  Apa yang ditanyakan 

a. Berat belanjaan Tuti = ........ 

b. Berat belanjaan Adel = ......... 

c. Berat belanjaan keduanya = ......... 

 

3 

 Penyelesaian masalah  

a. Berat belanjaan Tuti =  …… .. 
 

                                             =  
𝟏

𝟒
 + 

𝟏

𝟐
  

 

                                             =  
𝟏

𝟒
 + 

𝟐

𝟒
 

 

                                         =  
𝟑

𝟒
 

                                          

                             

 Jadi, banyak belanjaan Tuti adalah  
𝟑

𝟒
 kg 

 

 

15 

  

b. Berat belanjaan Adel =  …… .. 
 

                                             =   
𝟐

𝟑
 + 

𝟑

𝟒
  

 

 

15 
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                                             =  
𝟖

𝟏𝟐
 + 

𝟗

𝟏𝟐
 

 

                                         = 1 
𝟓

𝟏𝟐
 

                                          

 Jadi, banyak belanjaan Adel adalah 1 
𝟓

𝟏𝟐
 kg 

  

c. Berat belanjaan Tuti dan Adel =  …… .. 

Berat belanjaan Tuti adalah  
𝟑

𝟒
 kg  

banyak belanjaan Adel adalah 1 
𝟓

𝟏𝟐
 kg  

 

                                             =   
𝟑 

𝟒
  + 1 

𝟓

𝟏𝟐
  

 

                                             =  
𝟗

𝟏𝟐
 + 

𝟏𝟐

𝟏𝟐
 

 

                                         =  
𝟐𝟔

𝟏𝟐
 

                                          

                                         = 2 
𝟏

𝟔
  

 

Jadi, berat  belanjaan Tuti dan Adel adalah 2 
𝟏

𝟔
 kg 

 

 

 

15 

 

 Jumlah 50 

 

Nilai Akhir ( Nilai Evaluasi ) = Jumlah skor total yang diperoleh 

Skor maksimal adalah 100 
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DAFTAR NILAI EVALUASI PADA SIKLUS 1 

NO 

Absen 

Nama Siswa Soal Nomor Total 

Nilai 

Tuntas Tidak 

tuntas 1 2 3 4 

1 Andini Eka Dewi 15 13 18 46 92    

2 Ahmad Yana - - - - - - - 

3 Alfin - - - - - - - 

4 Adrian Maulana 5 5 5 5 20    

5 Anggun Pebriani 15 15 13 44 87    

6 Anjas Febrianto 15 13 20 40 88    

7 Arman Jodi 13 13 18 24 68    

8 Ayu Septiana 15 15 20 40 90    

9 Azrul Malik Firdaus 13 13 12 14      53    

10 Azwardi 15 14 18 43 90    

11 Destina Salsabila 13 13 5 33 69     

12 Dinda Habsa Ningsih 13 15 16 45 89    

13 Fathur Arif 15 15 18 45 93    

14 Hermawan 15 15 19 44 93    

15 Husnul Khotimah 15 15 18 27 75    

16 Indah Istikomah 13 5 18 33 69     

17 Intan Maesarah 15 15 20 50 100    

18 Haefil Hardiansyah - - - - - - - 

19 Haeril Anwar - - - - - - - 

20 Lilik Sapriyani 13 8 18 33 72    

21 Lukman Halki 15 15 18 48 96    

22 Melinda Atika Putri 13 13 18 40 84    

23 Mizwari 15 15 20 15 65    

24 Nurmala Dewi 13 15 13 38 81    

25 Ramdhan Wahid 13 13 18 31 73    

26 Rara Aprira 15 15 20 48 98    

27 Rizky 5 5 5 5 20    

28 Rusmiati 15 15 10 46 83    

29 Selfiiana 10 13 15 26 64    

30 Siti Safira Rizkia 13 15 20 43 91    

31 Solehah 13 5 18 16 52    

32 Sucihati Ramdani 15 15 20 50 100    

33 Sulton 15 13 13 43 84    

34 Wahyu Akbar 12 12 18 34 76    

35 Widya Astuti 15 15 20 40 90    

36 Yusril Isa Mahendra 13 10 18 31 72    

37 Zahra Adelia Lutfia 15 15 20 48 98    

38 Zalfa Zahya Aini 15 15 20 50 100    

39 Zulian Romi - - - - - - - 

JUMLAH     2679 25 9 
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A. Analisis nilai rata-rata siswa 

N

fx
M




 
Keterangan:  

M     = Nilai rata-rata  

∑fx  = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N      = Jumlah siswa yang ikut tes. 

Diketahui :  ∑fx  = 2679 

N      = 34 

M     =  
2679

34
 

M      = 78,79 

 

B. Analisis ketuntasan klasikal siswa dengan menggunakan Rumus : 

Persentase =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
  x 100%  

Diketahui : Jumlah siswa yang tuntas   = 25 

          Jumlah siswa yang ujian    =  34 

                P = 
25 
34

  x 100 % 

             P = 73,52% 
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C. Tabel Analisis Hasil Evaluasi Siklus I 

No Kategori Nilai Banyak Persen ( %) 

1 Nilai tertingi  100   

2 Nilai terendah 20   

3 Nilai rata-rata 78,79   

4 Jumlah siswa  39 orang  

5 Siswa yang hadir  34 orang  

6 Siswa yang tuntas  25 orang  

7 Persentase ketuntasan klasikal   73,52 % 
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TABEL REFLEKSI SIKLUS I 

No Kekurangan  Penyebab  Perbaikan  Sumber 

1. 

 

 

Siswa tidak duduk di 

tempatnya masing-masing 

dan sebagian siswa belum 

menyiapkan alat 

kelengkapan belajar dan 

tidak  

Siswa masuk kelas tidak 

tepat waktu 

Guru mengingatkan siswa 

untuk masuk kelas dan 

duduk ditempatnya masing-

masing saat bel telah 

berbunyi dan meminta siswa 

agar menyiapkan alat 

kelengkapan belajar 

-Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa. 

 

-Lembar 

observasi 

aktivitas guru 2. 

 

Guru tidak mengaitkan 

materi yang dibahas dengan 

materi yang dipelajari siswa 

sebelumnya dan guru tidak 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kurangnya interaksi 

siswa dan guru dan 

kurangnya respon siswa 

terhadap pertanyaan 

guru. 

Guru mengaitkan materi 

dengan materi yang 

dipelajari sebelumnya dari 

guru serta menyampaikan 

tujuan pembelajaran secara 

detail  

3. Sebagian siswa masih 

kurang paham tentang 

langkah pengerjaan LKS 

dan percobaan 

menggunakan alat peraga 

meqip. Kerjasama dan 

aktivitas kelompok masih 

kurang. 

Guru belum mampu 

menjelaskan langkah-

langkah penyelesaian 

LKS secara detail dan 

jelas pada siswa sehingga 

masih ada siswa yang 

belum memahami tahap 

penyelesaian LKS namun 

siswa masih kurang aktif 

bertanya pada guru 

melainkan lebih bertanya 

pada teman-teman yang 

lain. 

Guru menjelaskan langkah-

langkah penyelaesaian LKS 

secara jelas dan detail dan 

meminta siswa untuk 

bertanya langsung pada guru 

bukan pada teman lain  

apabila ada yang belum 

dipahami 
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4. Siswa masih malakukan 

perkerjaan lain saat kagiatan 

diskusi dan evaluasi dan 

masih kurangnya antusias 

siwa dalam melakukan 

prcobaan menggunakan alat 

peraga 

Guru belum memberikan 

bimbingan secara merata 

pada siswa yang 

mengalami kesulitan. 

Siswa juga tidak aktif 

meminta penambahan 

data saat mengalami 

kesulitan.   

Guru  memberikan 

bimbingan secara merata 

pada siswa yang belum 

paham atau mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan 

LKS  sehingga siswa dapat 

aktif berdiskusi dalam 

kelompok dan meminta 

siswa untuk tidak 

mengerjakan hal lain saat 

sedang berdiskusi.guru juga 

memberikan apresiasi pada 

siswa yang aktif. 

 

5 Siswa masih takut untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas 

serta guru masih mengalami 

kesulitan untuk meminta 

siswa menanggapi atau 

bertanya pada kelompok 

yang mempresentasikan 

hasil diskusinya karena siwa 

cenderung ragu-ragu untuk 

mengemukakan 

pendapatnya.  

Guru belum mampu 

menumbuhkan 

keberanian siswa untuk 

tampil didepan kelas dan 

mengemukakan pendapat 

Guru memberikan   

kesempatan dan 

menumbuhkan sikap berani 

siswa untuk tampil didepan 

kelas ataupun 

mengemukakan pendapat 

berupa tanggapan terhadap 

hasil kerja kelompok lain 

dengan memberikan reward 

kepada siswa yang berani 

tampil dan memberikan 

tanggapan. 

 

 

6. Guru belum mampu 

mengkondisikan siswa 

untuk tetap kondusif selama 

mengerjakan soal evaluasi 

dan siswa kurang mengerti 

untuk membuat contoh lain 

Guru tidak membuat 

contoh lain untuk 

menerapkan pemahaman 

siswa terhadap LKS dan 

kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi 

 Guru memberikan contoh 

lain sehingga lebih mudah 

untuk siswa membuat h dan 

mengerjakan contoh lain 

untuk lebih memahami 

materi. Guru juga harus 
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sesuai dengan materi yang 

dipelajari 

sehingga siswa 

membutuhkan bantuan 

siswa lain. 

meminta siswa untuk 

mengerjakan soal evaluasi 

secara mandiri atau  

menghimbau siswa untuk 

tidak menyontek pekerjaan 

temannya. 

 

7. Siswa kurang aktif 

memberikan respon dalam 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

Guru tidak memberikan 

penguatan dan kurangnya 

interaksi siswa dengan 

guru.  

Guru memberikan penguatan 

dan bersama dengan siswa 

menarik kesimpulan 

terhadapa materi yang telah 

dipelajari sebelumnya 

dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan siswa 

agar siswa lebih paham 

terhadap materi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS II 

Sekolah  : SDN 3 Terong Tawah 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  V/ 2 

Alokasi Waktu :  3 x 35 Menit 

 

A. Standar  Kompetensi  :    

5.   Menggunakan Pecahan dalam pemecahan masalah 

 

B. Kompetensi Dasar  

5.2  Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

 

C. Indikator 

1. Menentukan rumus pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

2. Mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama 

3. Menyelesaikaan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan pecahan yang 

berpenyebut tidak sama 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui metode diskusi kelompok siswa diharapkan mampu menentukan rumus 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar 

2. Melalui metode demonstrasi siswa diharapkan dapat menentukan rumus pengurangan 

pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar 

3. Dengan menggunakan  alat peraga meqip siswa diharapkan  mampu menentukan rumus 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar 

4. Dengan menggunakan Lembar kerja siswa, siswa diharapkan mampu mengurangkan 

pecahan berpenyebut tidak sama dengan benar 

5. Melalui metode pemberian tugas siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama dengan 

benar. 

 

 

E. Materi Ajar  

Operasi Hitung Pecahan 

1. Pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama 

    Pengurangan pecahan dengan penyebut tidak sama tentu berbeda dengan pengurangan 

pecahan dengan penyebut yang sama. Pengerjaannya dilakukan dengan  menyamakan 

penyebutnya terlebih dahulu. Perhatikan contoh! 
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a. 
5

8
 -  

1

4
  = 

b. 
5

6
 -  

1

2
  = 

Penyelesaian 

a. 
5

8
 -  

1

4
  = 

b. 
5

6
 -  

1

2
  = 

        

 

              

    Gambar 2.3 

 

 Model pecahan 
5

8
 dan pecahan 

1

4
 , pada papan gabus dengan menggunakan paku 

push-pin seperti pada gambar 2.2  

 Ubahlah penyebut  pecahan 
5

8
 dan pecahan 

1

4
 dengan menggunakan Kelipatan 

Persekutuan Terkecil (KPK). KPK dari 8 dan 4 dalah 8. 

diambil 



(42) 
 

 Model Pecahan 
5

8
 tetap karena penyebutnya sama , sedangkan model pecahan 

1

4
 

menjadi 
2

8
    

 Pengurangan dilakukan dengan mengambil 
2

8
   dari model pecahan 

5

8
 menurut 

potongannya. 

 Daerah yang berwarna menunjukan pengurangan antara 
5

8
 dan 

1

4
 yaitu  

3

8
  

Dengan cara yang sama pula untuk menyelesaikan 
5

6
 - 

1

2
  = 

5

6
 - 

3

6
  = 

2

6
 

 

 

 

 

 

F. Materi Prasyarat 

1. Pecahan senilai 

2. Pengurangan pecahan berpenyebut sama 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Model pembelajaran  : Penemuan terbimbing (guide discovery) 

2. Metode pembelajaran  : Demonstrasi, Tanya jawab, Diskusi kelompok, pemberian 

tugas 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

   

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

I. Kegiatan awal  10 menit 

 Salam pembuka dan berdoa 

bersama 

 Memeriksa kehadiran siswa 

 

 Melakukan observasi kesiapan 

 Salam pembuka dan Berdo’a 

bersama 

 Mendengarkan absen yang 

dibacakan oleh guru 

 Menjawab pertanyaan guru dan 

 

Kesimpulan :  

Pengurangan  dua pecahan yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan 

dengan menyamakan penyebutnya telebih dahulu kemudian dmengurangkan 

pembilangnya. 
𝑎

𝑏
 - 
𝑐

𝑑
  = 

𝑎𝑑−𝑏𝑐

𝑏𝑑
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siswa dalam menerima pelajaran 

 Mendistribusikan siswa dalam 

kelompok belajar, yang terdiri dari 

6 sampai 7 orang siswa 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran (sesuai dengan 

indikator) 

 Memberikan motivasi belajar 

terhadap siswa 

 Menginformasikan materi 

prasyarat yang akan digunakan 

 Mengingatkan kembali tentang 

penjumlahan pecahan berpenyebut 

sama 

menyiapkan alat perlengkapan 

 Siswa duduk berdasarkan 

kelompok yang dibagikan oleh 

guru 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru  

 Mendengarkan motivasi belajar 

dari guru 

 Menjawab pertanyaan guru  

II. Kegiatan Inti  85 Menit 

Langkah 1 : 

Pemberian masalah 

 Menjelaskan secara singkat materi 

penjumlahan pecahan berpenyebut 

tidak sama 

 Membagikan Lembar Kerja Siswa  

 

 Menjelaskan cara menyelesaikan 

 

 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru  

 Menerima dan membaca LKS 

yang dibagikan 

 Mendengarkan dan membaca 
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LKS dengan langkah-langkah 

penyelesaian menggunakan alat 

peraga meqip 

 Memberi kesempatan siswa untuk 

memahami masalah dalam LKS 

 

 

 Membimbing siswa dalam 

memahami masalah yang ada 

dalam LKS 

 

cara penyelesaian LKS dengan 

menggunakan alat peraga 

meqip 

 Mengerjakan LKS dengan 

langkah-langkah penyelesaian 

menggunakan alat peraga 

meqip 

 Mendengarkan bimbingan guru 

dan menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami 

Langkah 2 : Pengembangan data 

 Meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan bekerja dalam 

kelompok untuk menyelesaikan 

LKS dengan melakukan 

percobaan dengan alat peraga 

meqip 

 Membimbing siswa untuk 

bertanya atau mendiskusikan 

dengan guru/teman jika ada yang 

kurang dipahami atau kurang jelas 

 

 Siswa bediskusi dan bekerja 

dalam kelompok 

 Siswa melakukan percobaan 

dengan alat peraga meqip 

 

 

 Bertanya kepada guru atau 

teman jika ada yang kurang 

diapahami 
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 Mengontrol siswa dalam 

menggunakan alat peraga meqip 

 

 Membimbing dan mengarahkan 

siswa yang mengalami kesulitan 

dalam penggunaan alat peraga 

meqip dan menyelesaikan masalah 

pada LKS  

 Menggunakan alat peraga 

meqip untuk menemukan 

penyelesaian dari LKS 

 Meminta bimbingan guru jika 

mengalami kesulitan dalam 

menggunakan alat peraga 

 

Langkah 3: Penyusunan dan 

penambahan data 

 Meminta siswa menyelesaikan 

soal dengan menganalisis data 

berupa jawaban dari LKS 

 

 Membimbing  siswa menyusun 

data dari permasalah dalam LKS 

 Memberikan penambahan data 

pada siswa yang mengalami 

kesulitan  

 

 

 Siswa menyelesaikan soal 

dengan menganalisis data 

berupa jawaban-jawaban yang 

mengarah pada inti dari LKS 

 Siswa menyusun data berupa 

jawaban dari LKS 

  Menerima dan menyusun  

penambahan data yang 

diberikan oleh guru 
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Langkah 4: Prompting atau 

loncatan 

 Membimbing siswa untuk 

menyempurnakan data / hasil LKS 

 Menyuruh siswa untuk 

melanjutkan ke kesimpulan jika 

sudah memahami permasalahan 

dari LKS 

 

 

 siswa untuk menyempurnakan 

data / hasil jawaban LKS 

 melanjutkan ke kesimpulan 

 

 

Langkah 5 : Penarikan  

Kesimpulan 

 Meminta siswa untuk 

menyelasaikan kesimpulan yang 

ada dalam LKS  

 

 Meminta perwakilan siswa dari 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil temuan 

mereka. 

 Meminta siswa atau kelompok lain 

untuk menanggapi atau 

mengajukan pertanyaan  

 Memberikan reward kepada siswa 

yang tampil didepan kelas dan 

 

 

 Siswa menyelesaikan 

kesimpulan dari LKS yang 

telah dikerjakan dengan alat 

peraga meqip 

 Mempresentasikan hasil 

temuan kelompok didepan 

kelas 

 

 Menanggapi atau mengajukan 

pertanyaan dari presentasi 

siswa lain 

 Menerima reward yang 

diberikan guru sebagai 
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pada kelompok dengan jawaban 

yang paling benar 

 Membimbing siswa ke hasil yang 

diharapkan dengan metode tanya 

jawab 

 Bersama siswa menyimpulkan 

hasil penemuan berupa rumus dari 

penyelesaian LKS dengan 

menggunakan alat peraga meqip 

penghargaan untuk kerjasama  

dalam kelompok 

 Melakukan tanya jawab untuk 

menemukan hasil yang 

diharapkan  

 Bersama dengan guru 

menyimpulkan hasil penemuan 

berupa rumus  dari 

penyelesaian LKS dengan 

menggunakan alat peraga 

meqip 

 

Langkah 6 : Penerapan konsep 

 Guru meminta peserta didik 

menerapkan pemahaman mereka 

dengan meminta untuk membuat 

contoh lain selain yang diberikan 

guru 

 Memberikan soal evaluasi untuk 

mengetahui tingkat pemahaman 

peserta didik terhadap materi 

pembelajaran  

 

 Membuat contoh lain selain 

yang diberikan oleh guru 

 

 

 

 Mengerjakan soal evaluasi 

 Aktif bertanya dan meminta 

bimbingan ketika menemukan 

soal yang kurang jelas 
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 Mengkondisikan siswa untuk tetap 

kondusif selama mengerjakan 

evaluasi 

 Tidak mengganggu siswa lain 

selama mengerjakan soal 

evaluasi 

 

IV. Penutup  10 menit 

 Guru dan siswa melakukan tanya 

jawab terkait dengan materi 

pembelajaran 

 Guru dan siswa bersama-sama  

menarik  kesimpulan terhadap 

materi yang telah disajikan dan 

memberikan penekanan terhadap 

inti materi 

 Guru memberikan motivasi 

kepada siswa yang kurang aktif 

dalam kelompok 

 

 

 Menginformasikan tentang materi 

 Menjawab pertanyaan guru dan 

mencatat hal-hal yang penting 

dari materi pembelajaran 

 Menarik kesimpulan dari 

materi yang telah diajarkan 

 

 

 

 Mendengarkan motivasi dari 

guru  agar bisa 

mengintrospeksi diri masing-

masing untuk menjadi lebih 

baik lagi 

 Mencatat informasi tentang 
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I. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

1. Bahan/Media 

a. Alat peraga meqip 

b. Lembar Kerja Siswa 

2. Sumber belajar 

 Buku Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5 . 

 Matematika SD untuk Kelas V  5 B Esis 

Matematika Progesif  Teks Utama SD Kelas 5  

 

J. Penilaian 

1. Tes tertulis 

Soal : Lampiran 

Jawaban : Lampiran 

Pedoman penskoran : Lampiran  

 

 

 

 

 

 

untuk pertemuan selanjutnya 

 

 Mengakhiri pembelajaran dengan 

berdoa bersama peserta didik 

materi untuk pertemuan 

selanjutnya 

 Berdoa bersama 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 2 

Materi Pokok  : Pengurangan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Alokasi Waktu : 35 menit 

Nama Kelompok : Kelompok  . . . . . .  

1.………..    5. …………. 

2. …………    6. …………. 

3. …………    7. ………….. 

4. …………    8. …………… 

 

Petunjuk penyelesaian: 

1. Diskusikan LKS ini dengan teman kelompokmu! 

2. Tanyakan pada guru jika ada hal yang kurang jelas atau kurang dipahami! 

3. Temukan Rumus Pengurangan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama melalui langkah-

langkah dibawah ini! 

5.1 Mari menemukan rumus menjumlahn pecahan yang mempunyai penyebut 

tidak sama dengan contoh soal 
1

2
 - 

2

5
 

a  Siapkan alat peraga meqip berbentuk pecahan yang telah disediakan, banyaknya 

potongan pecahan menunjukan nilai penyebut pecahan 

b. Ambilah pecahan yang menunjukan pecahan 
1

2
 dan  

2

5
 

c. kurangkan kedua pecahan dengan membuang pecahan pertama sebanyak bagian 

pecahan kedua sehingga menunjukkan pecahan yang baru 

d. Jika  tidak dapat membentuk pecahan baru maka carilah pecahan lain yang senilai 

dengan 
1

2
  dan  

2

5
 

e. Pecahan lain yang senilai dengan 
1

2
antara lain: 

f. Pecahan lain yang senilai dengan 
2

5
 antara lain: 

g. penyebut dapat disamakan dengan cara ..... x ..... = 10 

h. Tentukan pecahan yang senilai dengan 
1

2
 dan 

2

5
 yang memiliki penyebut yang sama 

adalah : 
1

2
 = 

……

…….
     dan   

2

5
  =  

……

…….
 

 

i. Kurangkan bagian dari pecahan pertama  
1

2
  sebanyak bagian pecahan kedua  

1

5
  

tersebut sehingga membentuk pecahan baru 

j. Pecahan berapakah yang dibentuk dari 
1

2
  dan 

2

5
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Tuliskan dalam bentuk penyelesaian 

1

2
  -  

2

5
  = 

……

……
  -  

…….

……   
 

 

 

      =  
    

            
 

 

5.2 Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menyelesaikan soal 
2

3
  -  

1

6
 

a.   .
2

3
  -  

1

6
 =  

 

b.  Penyebut yang sama dari 3 dan 6 adalah........,, ..... x .... =  

 

 

c. 
2

3
  -  

1

6
 = 

……

……
  -  

…….

…….
 

 

   = 
…….

……
   

 

    = 
….

…..
 

 

6. Dari kedua soal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

d. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama adalah ........... 

e. Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK atau melakukan operasi .......... Pada 

kedua penyebut 

f. Maka dapat ditemukan bahwa rumus penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

adalah 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎

𝑏
 -  

𝑐

𝑑
  = 

  −      
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 2 

Materi Pokok  : Penjumlahan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama 

Alokasi Waktu : 35 menit 

Nama Kelompok : Kelompok  . . . . . .  

5. ………..    5. …………. 

6. …………    6. …………. 

7. …………    7. ………….. 

8. …………    8. …………… 

 

Petunjuk penyelesaian: 

1. Diskusikan LKS ini dengan teman kelompokmu! 

2. Tanyakan pada guru jika ada hal yang kurang jelas atau kurang dipahami! 

3. Temukan Rumus Pengurangan Pecahan Berpenyebut Tidak Sama melalui langkah-

langkah dibawah ini! 

a. Mari menemukan rumus menjumlahn pecahan yang mempunyai penyebut tidak sama 

dengan contoh soal 
1

2
 - 

2

5
 

a. Siapkan alat peraga meqip berbentuk pecahan yang telah disediakan, banyaknya 

potongan pecahan menunjukan nilai penyebut pecahan 

b. Ambilah pecahan yang menunjukan pecahan 
1

2
 dan  

2

5
 

c. kurangkan kedua pecahan dengan membuang pecahan pertama sebanyak bagian pecahan 

kedua sehingga menunjukkan pecahan yang baru 

d. Jika  tidak dapat membentuk pecahan baru maka carilah pecahan lain yang senilai dengan 
1

2
  dan  

2

5
 

e. Pecahan lain yang senilai dengan 
1

2
antara lain: 

f. Pecahan lain yang senilai dengan 
2

5
 antara lain: 

g. penyebut dapat disamakan dengan cara 2 x 5. = 10 

h. Tentukan pecahan yang senilai dengan 
1

2
 dan 

2

5
 yang memiliki penyebut yang sama adalah 

: 
1

2
 = 

5

10
     dan   

2

5
  =  

4

10
 

 

i. Kurangkan bagian dari pecahan pertama  
1

2
  sebanyak bagian pecahan kedua  

1

5
  tersebut 

sehingga membentuk pecahan baru 

j. Pecahan berapakah yang dibentuk dari 
1

2
  dan 

2

5
  (Tempelkan pada kertas yang telah 

disediakan) 

k. Tuliskan dalam bentuk penyelesaian 
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1

2
  -  

2

5
  = 

5

10
  -  

4

10
 

 

 

      =  
   1 

        10    
 

 

b. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menyelesaikan soal 
2

3
  -  

1

6
 

a. 
2

3
  -  

1

6
 =  

 

b. Penyebut yang sama dari 3 dan 6 adalah 3 x 6 = 18 

 

 

c. 
2

3
  -  

1

6
 = 

12

18
  -  

3

18
 

 

   = 
9

18
   

 

    = 
3

6
 

 

 

d. Tempelkan gambar model pecahan yang menunjukan pengurangan pecahan tersebut 

pada kertas yang telah disediakan 

K. Dari kedua soal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

L. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama adalah menyamakan 

penyebut 

M. Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK atau melakukan operasi perkalian Pada 

kedua penyebut 

N. Maka dapat ditemukan bahwa rumus penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama adalah 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎

𝑏
 -  

𝑐

𝑑
  = 

 𝑎𝑑   −   𝑏𝑐    

𝑏𝑑
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PEDOMAN PENGAMATAN AKTIVITAS GURU DALAM MENGIKUTI 

PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING DENGAN ALAT PERAGA MEQIP 

Nama Sekolah  : SDN 3 Terong Tawah 

Kelas   : V (Lima) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Hari / Tanggal  :  

Siklus   :  II (dua) 

 

Petunjuk:  

Pedoman pengamatan ini adalah pedoman untuk mengetahui kegiatan guru pada saat 

proses pembelajaran dengan menggunakan media dakon bilangan. Pedoman ini sebagai panduan 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Cara penggunaan pedoman pengamatan ini adalah 

berikan  tanda check list (√) pada kolom skor.  Skor diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Skor  1 : jika  deskriptor  tampak  

2. Skor 0 : jika  diskriptor  yang tidak  tampak 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  GURU 

Petunjuk Pengisian  : Berikan tanda ( √ ) untuk setiap deskriptor yang nampak 

 

No 

 

Indikator / Deskriptor 

Respon Skor 

Ya Tidak  

1 Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran 

 

a. Berdoa   

b. Mengecek kehadiran siswa   

c. Menyiapkan segala fasilitas termasuk LKS dan alat 

peraga meqip sebagai kelengkapan untuk 

pembelajaran. 

  

2 Aktivitas pada awal kegiatan pembelajaran (apersepsi) 

 

a. mengkondisikan siswa dalam kelompok   

b. Melakukan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan awal siswa  

  

c. menginformasikan tujuan pembelajaran    

3 Aktivitas guru memberikan soal/masalah 

 

a. Membagikan LKS pada tiap kelompok    

b. Menjelaskan langkah-langkah penyelesaian LKS 

pada siswa 

  

c. Membimbing siswa berdiskusi dalam memahami 

soal atau masalah dalam LKS  

  

4 Aktivitas dalam membimbing siswa menyusun data dari 

penyelesaian LKS 

 

a. Mengontrol setiap kelompok saat kegiatan 

percobaan dalam diskusi 

  

b. Membimbing dan mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan  

  

c. Membimbing siswa menyusun data berupa jawaban 

dari LKS dan memberikan penambahan data jika 

dibutuhkan siswa 

  

5 Kegiatan guru dalam penarikan kesimpulan dari persoalan LKS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan percobaan dalam 

penyelesaian LKS dan mempresentasikan hasil 

diskusi 

  

b. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk menanggapi hasil kerja siswa 

  

c. Memberikan reward pada kelompok dengan hasil 

diskusi yang paling baik 
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6 

 

 

 

 

 

Kegiatan guru dalam penerapan konsep 

 

a. Membuat contoh lsin untuk  menerapkan 

pemahaman terhadap materi 

  

b. Memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari 

  

c. Membimbing siswa yang  mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan evaluasi 

  

7. Kegiatan guru menggunakan alat peraga meqip  

a. Membagikan alat peraga meqip pada tiap kelompok 

dan Menginformasikan tujuan penggunaan alat 

peraga meqip 

  

 

 b. Menjelaskan cara penggunaan alat peraga dalam 

melakukan percobaan 

  

 

 

c. Membimbing siswa dalam menggunakan alat 

peraga meqip dalam melakukan percobaan dalam 

diskusi kelompok 

 

  

  

8 Aktifitas guru dalam menutup pembelajaran  

 

 

 

a. Menyimpulkan dan memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari bersama siswa. 

  

b. Menginformasikan kepada siswa mengenai materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

  

c. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa   

 Jumlah skor    

 Kategori    

Komentar / saran-saran observer : 

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

Terong Tawah,                      2017 

Observer 

 

      ALWI, S.Pd   
Nip. 196112311984031153     
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PEDOMAN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM MENGIKUTI 

PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING DENGAN ALAT PERAGA MEQIP 
 

Nama Sekolah  : SDN 3 Terong Tawah 

Kelas   : V (Lima) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Hari / Tanggal  :  

Siklus   :  II (Dua) 

 

Petunjuk Pengisian  : Berikan tanda ( √ ) untuk setiap deskriptor yang nampak 

Pedoman Penskoran :  

1. Skor 4 diberikan jika 76%-100% siswa melakukan diskriptor yang dimaksud 

2. Skor 3 diberikan  jika 51%-75% siswa melakukan diskriptor yang dimaksud 

3. Skor 2 diberikan jika 26%-50% siswa melakukan diskriptor yang dimaksud 

4. Skor 1 diberikan jika 0%-25% siswa melakukan diskriptor yang dimaksud 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA 

Petunjuk Pengisian  : Berikan tanda ( √ ) untuk setiap deskriptor yang nampak 

 

 

No 

 

Indikator / Deskriptor 

Respon 
Skor 

1 2  3 4 

1 Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran   

 

a. Siswa Berdoa bersama     

b. Duduk ditempatnya masing-masing      

c. Menyiapkan perlengkapan belajar     

     

2 Aktivitas pada awal kegiatan pembelajaran   

 

a. bergabung dengan kelompok masing-masing     

b. Menjawab pertanyaan guru tentang pengetahuan 

awal siswa  

    

c. Memperhatikan penjelasan guru       

     

3 Aktivitas siswa  saat diberikan soal/masalah   

 

a. Membaca LKS dan Mendengarkan penjelasan guru 

tentang langkah-langkah penyelesaian LKS 

    

b. Aktif  bertanya apabila ada yang tidak dipahami      

c.  siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memahami 

soal atau masalah dalam LKS tanpa mengganggu 

siswa lain 

    

     

4 Aktivitas siswa menyusun data dari penyelesaian LKS   

 

a. Mengerjakan LKS melalui percobaan menggunakan 

alat peraga meqip 

    

b. Tertib atau mengikuti langkah-langkah kegiatan 

diskusi dan melakukan percobaan  

    

 c. Siswa menyusun data berupa jawaban dari LKS     

5 Kegiatan siswa dalam penarikan kesimpulan dari persoalan 

LKS  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. siswa bekerja sama dalam kelompok untuk 

menyimpulkan kegiatan percobaan dalam 

penyelesaian LKS  

    

b. siswa mempresentasikan hasil diskusi     

c. siswa antusias bertanya dan menanggapi hasil 

presentasi kelompok 
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6 

 

 

 

 

 

Kegiatan  dalam penerapan konsep     

 

a. Antusias mengerjakan contoh lain yang diberikan 

oleh guru 

    

b. Mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dengan 

tidak menyontek 

    

c. Tidak mengganggu teman yang lain selama kegiatan 

evaluasi 

    

7. Kegiatan siswa  menggunakan alat peraga meqip      

a.   Mendengarkan informasi tentang cara penggunaan 

alat peraga meqip dari guru 

    

 

 b. Antusias dan berlomba dalam melakukan percobaan 

dengan alat peraga meqip  

    

 

 

c. Siswa saling membantu dalam melakukan percobaan 

dengan alat peraga meqip untuk menyelesaikan LKS 

 

    

  

8 Aktifitas siswa dalam menutup pembelajaran  

 

 

 

a. Bersama dengan guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

    

b. Mencatat informasi tentang  materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

    

c. Berdoa bersama     

 Jumlah skor      

 Kategori      

Komentar / saran-saran observer : 

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

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

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

Terong Tawah,                      2017 

Observer 

 

      ALWI, S.Pd   
Nip. 196112311984031153     
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS  GURU SIKLUS II 

Petunjuk Pengisian  : Berikan nilai 1  untuk setiap deskriptor yang nampak 

 

No 

 

Indikator / Deskriptor 

SIKLUS 1I 

O1 O2  

1 Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran 

a. Berdoa 1 1 

b. Mengecek kehadiran siswa 1 1 

c. Menyiapkan segala fasilitas termasuk LKS dan alat 

peraga sebagai kelengkapan untuk pembelajaran. 

1 1 

2 Aktivitas pada awal kegiatan pembelajaran (apersepsi) 

a. Mengkondisikan siswa dalam  kelompok 1 1 

b. Melakukan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan awal siswa  

1 1 

c. menginformasikan tujuan pembelajaran  1 1 

3 Aktivitas guru memberikan soal/masalah 

a. Membagikan LKS pada tiap kelompok  1 1 

b. Menjelaskan langkah-langkah penyelesaian LKS 

pada siswa 

1 1 

c. Membimbing siswa berdiskusi dalam  memahami 

soal atau masalah dalam LKS  

0 1 

   

4 Aktivitas dalam membimbing siswa menyusun data dari penyelesaian LKS 

a. Mengontrol setiap kelompok saat kegiatan 

percobaan dalam diskusi 

1 1 

b. Membimbing  siswa yang mengalami kesulitan  1 1 

 c. Membimbing siswa menyusun data berupa jawaban 

dari LKS dan memberikan penambahan data jika 

dibutuhkan siswa 

0 1 

5 Kegiatan guru dalam penarikan kesimpulan dari persoalan LKS  

a. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan percobaan dalam 

penyelesaian LKS dan mempresentasikan hasil 

diskusi 

1       1 

b. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk bertanya atau  menanggapi hasil kerja siswa 

1 1 

c. Memberikan reward pada kelompok dengan hasil 

diskusi yang paling baik 

1 1 

6 

 

Kegiatan guru dalam penerapan konsep   

a. Membuat contoh lain untuk  menerapkan 

pemahaman terhadap materi 

1 1 
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b. Memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari 

1 1 

c. Mengkondisikan siswa untuk tetap kondusif selama 

mengerjakan soal evaluasi 

1 0 

7. Kegiatan guru menggunakan alat peraga meqip   

a. Membagikan alat peraga meqip pada tiap kelompok 

dan Menginformasikan tujuan penggunaan alat 

peraga meqip 

1 1 

 b. Menjelaskan cara penggunaan alat peraga dalam 

melakukan percobaan 

1 1 

 

 

c. Membimbing siswa dalam menggunakan alat 

peraga meqip dalam melakukan percobaan dalam 

diskusi kelompok 

 

    1     1 

  

8 Aktifitas guru dalam menutup pembelajaran 

a. Menyimpulkan dan memberikan penguatan materi 

yang telah dipelajari bersama siswa. 

1 1 

b. Menginformasikan kepada siswa mengenai materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

0 0 

c. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 1 1 

 Jumlah skor 21 21 

 Rata-rata 21 

 Kategori SANGAT BAIK 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA SIKLUS II 

Petunjuk Pengisian  : Berikan tanda ( √ ) untuk setiap deskriptor yang nampak 

 

No 

 

Indikator / Deskriptor 

 

 

 

Skor 

O1 O2 

1 Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran 10 10 

2 Aktivitas pada awal kegiatan pembelajaran 8 9 

3 Aktivitas siswa  saat diberikan soal/masalah 8 7 

4 Aktivitas siswa menyusun data dari penyelesaian LKS 10 10 

5 Kegiatan siswa dalam penarikan kesimpulan dari persoalan LKS  8 8 

6.  Kegiatan siswa dalam penerapan konsep 11 8 

7. Kegiatan siswa  menggunakan alat peraga meqip 10 10 

8 Aktifitas siswa dalam menutup pembelajaran 8 8 

 Jumlah skor 73 70 

 Rata-rata 71,5 

 Kategori  Aktif 
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EVALUASI SIKLUS 2 

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan tepat! 

a. mTentukan hasil pengurangan dari pecahan  
𝟓

𝟔
 dengan 

𝟏

𝟐
 

b. Berapakah hasil dari 
𝟑

𝟒
  - 

𝟏

𝟓
 ? 

c. Hendra memiliki 
𝟖

𝟑
 kg sagu. Komang meminta sebanyak 

𝟏

𝟐
 kg dari sagu yang  dimiliki 

Hendra. Berapa kilogram sisa sagu yang dimiliki Hendra? 

d. Yuni memiliki 
𝟖

𝟏𝟓
 bagian kue setelah dibagikan pada acara ulang tahunnya. Dibagikan lagi 

kepada Fendi sebanyak 
𝟏

𝟓
  bagian, dan pada Febrian sebanyak 

𝟏

𝟏𝟓
. Tentukan: 

a. Banyak bagian kue Yuni setelah diberikan pada Fendi, 

b. Sisa bagian kue yuni setelah diberikan pada Febrian. 

c.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nama  : 

No. Absen : 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL EVALUASI SIKLUS 2 

No Langkah-Langkah Skor 

1 Penyelesaian masalah 

 

 
𝟓

𝟔
 - 

𝟏

𝟐
  = ....... 

 

=  
𝟓

𝟔
 - 

𝟑

𝟔
 

 

=  
𝟐

𝟔
  

 

=  
𝟏

𝟑
 

 

 

 

 

20 

 

 Jumlah 20 

2 Pemecahan masalah 

 

       
𝟑

𝟒
  - 

𝟏

𝟓
  = ........ 

 

=    
𝟏𝟓

𝟐𝟎
  + 

𝟒

𝟐𝟎
   

 

=    
𝟏𝟏

𝟐𝟎
   

 

 
   

 

 

 

20 

 

 Jumlah   20 

3 a. Memahami masalah 

 Diketahui  

Sagu Hendra                =  
𝟖

𝟑
 kg 

 

   Diminta oleh Komang  = 
𝟏

𝟐
 kg  

 

3 

   Apa yang ditanyakan 

Berat sagu Hendra setelah diminta oleh komang? 
 

2 
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 b. Penyelesaian masalah  

=  
𝟖

𝟑
 - 

𝟏

𝟐
 

 

=  
𝟏𝟔

𝟔
 - 

𝟑

𝟔
  

 

=  
𝟏𝟑

𝟔
 

 

= 2 
𝟏

𝟔
 

Jadi sisa sagu yang dimiliki Hendra seberat  
𝟏𝟑

𝟔
 kg atau setara 

dengan 2 
𝟏

𝟔
 kg 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 Jumlah 25 

4.  Memahami masalah 

 Diketahui  

Kue ulang tahun yuni    : 
𝟖

𝟏𝟓
  bagian   

 

     Diberikan pada fendy :  
𝟏

𝟓
 bagian 

 

     Diberikan pada febrian : 
𝟏

𝟏𝟓
 

 

2 

  Apa yang ditanyakan 

d. Berapa bagian kue yuni setelah diberikan pada fendy = ........? 

e. Berapa bagian kue yuni setelah diberikan pada febrian = ....? 

 

3 

 Penyelesaian masalah  

d. Bagian kue yuni setelah diberikan pada fendy =  …… .. 
 

                                             =  
𝟖

𝟏𝟓
 - 

𝟏

𝟓
  

 

                                             =  
𝟖

𝟏𝟓
 - 

𝟑

𝟏𝟓
 

 

                                         =  
𝟓

𝟏𝟓
 

                                          

                                         =  
𝟏

𝟑
  

 

 Jadi, sisa kue Yuni setelah diberikan pada Fendi adalah 
𝟓

𝟏𝟓
  bagian 

atau setara dengan 
𝟏

𝟑
 bagian 

 

 

15 

  

a. Bagian kue yuni setelah diberikan pada Febrian =  …… .. 
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                                             =  
𝟏

𝟑
 - 

𝟏

𝟏𝟓
  

 

                                             =  
𝟓

𝟏𝟓
 - 

𝟏

𝟏𝟓
 

 

                                         =  
𝟒

𝟏𝟓
 

                                          

                                         =  
𝟒

𝟏𝟓
  

 

Jadi, sisa kue Yuni setelah diberikan pada Febrian adalah 
𝟒

𝟏𝟓
  bagian  

15 

 Jumlah 35 

 

Nilai Akhir ( Nilai Evaluasi ) = Jumlah skor total yang diperoleh 

Skor maksimal adalah 100 
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DAFTAR NILAI EVALUASI PADA SIKLUS 2 

NO 

Absen 

Nama Siswa Soal Nomor Total 

Nilai 

Tuntas Tidak 

tuntas 1 2 3 4 

1 Andini Eka Dewi 20 20 25 30 95    

2 Ahmad Yana 10 15 18 23 66    

3 Alfin - - - - - - - 

4 Adrian Maulana 15 10 15 15 50    

5 Anggun Pebriani 20 20 22 33 96    

6 Anjas Febrianto 18 20 25 31 96    

7 Arman Jodi - - - - - - - 

8 Ayu Septiana 10 20 25 32 88    

9 Azrul Malik Firdaus 15 20 25 25 85    

10 Azwardi 18 20 25 36 96    

11 Destina Salsabila 18 20 25 15 78    

12 Dinda Habsa Ningsih 18 20 25 32 98    

13 Fathur Arif 18 20 23 25 86    

14 Hermawan 13 13 20 30 76    

15 Husnul Khotimah 10 20 25 30 85    

16 Indah Istikomah 20 20 23 35 100    

17 Intan Maesarah 20 20 25 35 100    

18 Haefil Hardiansyah 15 20 20 30 85    

19 Haeril Anwar - - - - - - - 

20 Lilik Sapriyani 18 20 23 33 94    

21 Lukman Halki 18 20 25 35 98    

22 Melinda Atika Putri 10 20 25 25 80    

23 Mizwari 15 20 25 35 95    

24 Nurmala Dewi 15 20 25 30 90    

25 Ramdhan Wahid 18 20 18 30 86    

26 Rara Aprira 20 20 25 35 100    

27 Rizky 10 10 15 15 50    

28 Rusmiati 10 10 15 35 70    

29 Selfiiana 20 20 22 30 92    

30 Siti Safira Rizkia 20 20 25 33 98    

31 Solehah 18 20 25 15 78    

32 Sucihati Ramdani 20 20 25 30 95    

33 Sulton 18 20 25 35 98    

34 Wahyu Akbar - - - - - - - 

35 Widya Astuti 18 20 25 35 98    

36 Yusril Isa Mahendra 15 20 25 25 85    

37 Zahra Adelia Lutfia 18 20 25 31 94    

38 Zalfa Zahya Aini 20 20 25 35 100    

39 Zulian Romi 18 20 15 10 63    

JUMLAH     3044 31 4 
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A. Analisis nilai rata-rata siswa siklus II 

N

fx
M




 
Keterangan:  

M     = Nilai rata-rata  

∑fx  = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N      = Jumlah siswa yang ikut tes. 

Diketahui :  ∑fx  = 3044 

N      = 35 

M     =  
3044

35
 

M      = 86,97 

 

B. Analisis ketuntasan klasikal siswa siklus II dengan menggunakan Rumus : 

Persentase =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
  x 100%  

Diketahui : Jumlah siswa yang tuntas   = 31 

          Jumlah siswa yang ujian    =  35 

                P = 
31 
35

  x 100 % 

             P =  88,57% 

C. Tabel Analisis Hasil Evaluasi Siklus II 

No Kategori Nilai Banyak Persen ( %) 

1 Nilai tertingi  100   

2 Nilai terendah 50   

3 Nilai rata-rata 86,97   

4 Jumlah siswa  39 orang  
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5 Siswa yang hadir  35 orang  

6 Siswa yang tuntas  31 orang  

7 Persentase ketuntasan klasikal   88,57 % 

 

  



(71) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI 
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DOKUMENTASI SIKLUS I 

      

  

Kegiatan diskusi kelompok  

Guru memberikan bimbingan kepada tiap kelompok 
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Siswa memberikan penambahan data pada saat diskusi 

Siswa Melakukan presentasi hasil diskusi kelompok 
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Guru menjelaskan materi terkait LKS  

Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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DOKUMENTASI SIKLUS II 

 

 

  

 

  

Guru menjelaskan cara 

menggunakan alat peraga meqip 

Guru menjelaskan materi dengan 

menggunakan alat peraga meqip 

Siswa berdiskusi dan 

menggunakan alat peraga 
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Guru memberikan bimbingan 

kepada kelompok pada saat 

diskusi 

Siswa mengerjakan dan 

menjelaskan  contoh soal di papan 

tulis 

Siswa dan guru kelas V SDN 3 Terong Tawah 
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