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KATA PENGANTAR 
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Berbagai hambatan dapat teratasi berkat bantuan dan bimbingan dari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran matematika Kelas IV SD 2 

Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada semester 2 dengan kompetensi 

dasar melakukan operasi hitung campuran menunjukkan bahwa pembelajaran 

yang dilaksanakan selama ini belum mencapai hasil yang maksimal. Hasil 

prestasi siswa masih di bawah tingkat ketuntasan belajar (KKM). Hal itu 

disebabkan oleh banyak faktor, antara lain : (1) metode yang digunakan dalam 

materi pembelajaran tersebut kurang sesuai, (2) motivasi guru terhadap belajar 

siswa masih kurang, (3) masih kurangnya buku-buku matematika di sekolah, (4) 

pemanfaatan media/alat peraga yang belum maksimal, sehingga membuat 

rendahnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran matematika, (5) ditambah lagi 

adanya suatu paradigma bahwa matematika sebagai mata pelajaran yang sulit 

dan menakutkan, (6) perhatian orangtua terhadap anak dalam belajar di rumah 

juga masih kurang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah siswa Kelas IV SD 2 Besito Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus telah memahami operasi hitung campuran? 

2. Apakah siswa Kelas IV SD 2 Besito Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus telah mampu melaksanakan operasi hitung campuran dengan 

benar? 

3. Apakah dalam pembelajaran matematika tentang operasi hitung 

campuaran, siswa Kelas IV SD 2 Besito Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus telah mampu meraih hasil belajar yang maksimal? 

 

 



 

 

6 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang Peningkatan 

Kemampuan siswa, Pembelajaran matematika, Operasi hitung campuran, 

Cooperative Learning Snowball Throwingt. 

Yang dimaksud dengan Kata peningkatan atau meningkatkan merupakan 

kegiatan peneliti membangun atau mengusahakan tercapainya suatu kemampuan 

yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan kemampuan adalah kemampuan 

siswa dalam mengidentifikasi sifat-sifat gaya. 

Pembelajaran matematika meliputi pembahasan tentang pengertian 

Belajar, matematika, dan operasi hitung campuran. 

Cooperative Learning Snowball Throwing merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang sangat cocok dengan pembelajaran matematika 

terutama dalam melakukan operasi hitung campuran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka inti permasalahan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah cara meningkatkan kemampuan siswa Kelas IV SD 2 

Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus  dalam melakukan operasi 

hitung campuran melalui cooperative learning snowball throwing? 

2. Seberapa besar peningkatan kemampuan siswa dengan penerapan 

cooperative learning snowball throwing pada siswa Kelas IV SD 2 

Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam melakukan operasi 

hitung campuran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 
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2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan kemampuan siswa Kelas IV SD 2 Besito Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus dalam melakukan operasi hitung campuran 

tahun pelajaran 2011/2012; 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam melakukan operasi hitung campuran melalui cooperative 

learning snowball throwing. 

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

   a.    Siswa  

1) Dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif, kreatif, interaktif, 

dan menyenangkan; 

2) Dapat meningkatkan prestasi belajar khususnya mata pelajaran 

matematika; 

b.    Guru  

1) Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam memperbaiki 

pembelajaran; 

2) Dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola 

pembelajaran. 

c.    Sekolah  

1) Meningkatkannya prestasi sekolah; 

2) Meningkatkannya prestasi guru dalam mengelola pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Peningkatan Kemampuan 

Kata peningkatan atau meningkatkan merupakan kegiatan peneliti 

membangun atau mengusahakan tercapainya suatu kemampuan yang lebih baik 

dari sebelumnya. Peneliti berupaya meningkatkan kemampuan siswa dalam 

melakukan operasi hitung campuran, melalui cooperative learning snowball 

throwing. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti 

mengadakan kegiatan pembelajaran kooperatif disertai pemberian bimbingan 

secara langsung terhadap siswa, dalam bentuk petunjuk, nasihat, ajakan, 

perintah, pemberian contoh atau latihan, agar siswa benar-benar belajar sehingga 

tercapai hasil belajar yang optimal. 

Secara ringkas pemberian bimbingan secara langsung terhadap siswa di 

atas adalah sebagai berikut: 

1. Petunjuk, guru pembimbing memberikan petunjuk kepada siswa bahwa 

untuk mencapai sesuatu harus berusaha dengan tekun, bersemangat, berani, 

dan rasa percaya diri. 

2. Nasihat, guru pembimbing memberikan nasihat kepada siswa bahwasanya 

siswa mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. 

3. Ajakan, guru pembimbing tidak henti-hentinya selalu mengajak untuk 

bekerjasama dan bersosialisasi dengan teman anggota kelompok. 

4. Perintah, guru pembimbing menyuruh siswa untuk melaksanakan tugas dan 

mengusahakan agar siswa bisa terlibat di dalam suatu kegiatan. 

5. Latihan-latihan guru pembimbing memberikan latihan-latihan misalnya 

melakukan operasi hitung campuran. 

 

B. Hakikat Belajar 

Menurut Slameto (1991:22) “Belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Sedangkan menurut Winkel (1984 : 162) mengutarakan pengertian 

belajar suatu proses mental yang mengarah kepada penguasaan, kecakapan / skill, 

kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan dan dilaksanakan 

sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. 

Pengertian belajar : 

1. Merupakan perubahan tingkah laku di mana perubahan itu dapat mengarah ke 

tingkah laku yang baik maupun yang buruk. 

2. Merupakan perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. 

3. Merupakan perubahan yang relatif menetap (Dirjen Dikti, 1985:3). 

Dari pengertian belajar tersebut di atas maka dapat peneliti disimpulkan 

bahwa, belajar adalah usaha secara jasmani maupun rohani dengan  jalan 

menggunakan materi yang diperoleh disimpan dan dilaksanakan, sehingga 

menimbulkan tingkah laku menuju perkembangan pribadi seutuhnya. 

 

C. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki obyek abstrak. 

Obyek Metematika dibentuk melalui proses penalaran deduktif. Konsep 

merupakan ide abstrak. Prinsip merupakan suatu pernyataan. Konsep atau 

prinsip diperlukan suatu algoritma. Kemampuan membentuk suatu algoritma 

dalam menerapkan konsep atau prinsip dapat digunakan untuk mendeteksi baik 

buruknya seseorang siswa dalam memahami suatu konsep atau prinsip. Dengan 

suatu konsep dapat diperoleh suatu fakta, dengan memanipulasi fakta yang ada 

ditemukan suatu pola, yang akhirnya diperoleh suatu teknik hitung. 

Matematika adalah suatu ilmu yang dipelajari atau diajarkan yang 

berhubungan dengan bilangan-bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah tentang bilangan 

(Paimin,1998:3). Selanjutnya dikemukakan bahwa Matematika adalah 

pemecahan masalah dan salah satu faktor pendukung berhasil atau tidaknya 

pengajaran Matematika adalah dengan menguasai teori belajar mengajar 

(1998:12). Ruseffendi (1989:23) mengemukakan bahwa Matematika itu 

terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, 
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aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan 

kebenarannya berlaku secara umum, karena itulah metematika disebut ilmu 

deduktif. 

 

D. Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat 

Bilangan bulat terdiri dari bikangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 

bilangan nol. Bilangan nol tidak termasuk bilangan positif dan tidak pula bilangan 

negatif. 

Pada garis bilangan, bilangan yang terletak di sebelah kiri angka nol adalah 

bilangan negatif. Misal : -1, -2, -3, -4, ... 

Bilangan yang berada di sebelah kanan nol adalah bilangan bulat positif. Missal : 

1, 2, 3, 4, ... 

Operasi hitung htung meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian. 

Contoh :  

      a.    4 + 5 = n  n = 9  

 

 

*  * * * * * * * * * 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

       

      b.   7 - 4 = n   n = 3  

 

 

 

*  * * * * * * * * * 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

      c.   7 + ( -5 ) + 4 = n  n = 6  

 

  

 

 

*  * * * * * * * * * 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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E.  Cooperative Learning Snowball Throwing 

Cooperative Learning Snowball Throwing merupakan suatu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan sebanyak mungkin pengetahuan, memperdalam pemahaman 

tentang suatu materi pembelajaran, melalui suatu bentuk permainan saling 

melempar bola yang berupa kertas soal.  

Cooperative Learning Snowball Throwing dilakukan melalui langkah-

langkah : 

a. Siswa ditugaskan membentuk kelompok, menjadi empat kelompok. Masing-

masing ketua kelompok dipanggil untuk menerima penjelasan materi tentang 

operasi bilangan, 

b. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian 

menjelaskan materi kepada teman-temannya. 

c. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja kosong, 

setiap kelompok menuliskan satu pertanyaan mengenai operasi bilangan, 

d. Kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari 

kelompok satu ke siswa kelompok  lain. 

e. Setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan diberi kesempatan kepada 

siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis pada kertas di dalam bola 

kertas tersebut secara bergantian, 

f. Pembenaran, pelurusan jawaban pertanyaan 

 

Keuntungan penerapan Cooperative Learning Snowball Throwing adalah : 

1. Siswa bebas mengemukakan pendapat. 

2. Efektif untuk mengajukan permasalahan. 

3. Mempertinggi peran serta siswa secara perorangan. 

4. Mendorong rasa persatuan dan sosial. 

5. Mengembangkan kepemimpinan dan menghayati kepemimpinan. 

Belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang berupa pengertian / pengetahuan, 
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keterampilan, dan sikap. Menurut Sardiman A.M. (2002: 20), belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebagian menuju terbantuknya kepribadian seutuhnya. Sedangkan 

Herman Hudaya (2003: 3) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses aktif 

dalam memperoleh pengalaman/pengajaran baru sehingga menyebabkan 

perubahan tingkah laku. Kegiatan belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan yang mampu 

mengubah pandangan dan perilakunya di kemudian hari.  

 

F.  Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

G. Perumusan Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas maka dirumuskan  

hipotesis penelitian “Melalui penerapan Cooperative Learning Snowball 

Throwing kemampuan melakukan operasi campuran pada siswa kelas IV SD 2 

Besito, dapat meningkat” 

 

 

 

 

o Daya serap siswa dalam   

pembelajaran matematika kurang 

o Hasil belajar matematika rendah  

o Penggunaan metode kurang efektif 

dan efisien. 

o Menggunakan buku-buku sumber 

yang relefan  

o Pembelajaran melalui penerapan 

Cooperative Learning Snowball 

Throwing 

o Daya serap siswa dalam pembelajaran 

Matematika  meningkat mencapai 

batas minimal 85 % 

 

MASALAH 

TINDAKAN 

HASIL 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Dalam penilitian ini peneliti mengambil lokasi di Kelas IV SD 2 

Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Peneliti mengambil lokasi 

atau tempat ini dengan pertimbangan sebagai guru sekolah tersebut, 

sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan 

subjek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi peneliti.  

b. Waktu Penelitian 

Dengan beberapa pertimbangan dan alasan peneliti menentukan 

menggunakan waktu penelitian selama 2 bulan yaitu bulan April s.d. Mei 

2012. Waktu dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian 

tersebut pada semester 2 tahun pelajaran 2011/2012. 
 

Jadwal Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 

No Kegiatan 
April 

Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 

I. 1. Persiapan X        

 2. Perijinan  X       

 3. Observasi awal   X      

 4. Pembuatan Instrumen    X     

 5. Uji Coba Instrumen    X     

II. Pelaksanaan Siklus         

 1. Siklus I     X    

 2. Siklus II      X   

III. Pelaporan         

 1. Penyusunan Hasil Laporan       X  

 2. Pengumpulan        X 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Siswa Kelas IV SD 2 Besito Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus yang berjumlah 20 orang, terdiri dari 6 orang siswa 

laki-laki dan 14 orang siswa perempuan. 

 

3. Data dan Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari informan atau nara sumber, 

arsip/dokumen, hasil pengamatan, dan hasil tes. 

Informan, terdiri atas: 

a. Guru/teman sejawat 

 Data yang dikumpulkan yaitu data tentang pelaksanaan pembelajaran 

pada kelas IV SD 2 Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, data 

mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi guru, data tentang usaha-

usaha yang ditempuh guru melalui pembelajaran Cooperative Learning 

Snowball Throwing. 

b. Siswa Kelas IV 

 Sebagai subjek pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SD 2 

Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk mendapatkan data 

mengenai tempat, hasil belajar, dan peristiwa yang diteliti. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (1998:134) mengemukakan bahwa metode 

pengumpulan data adalah cara–cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah.  

Data penelitian ini bersumber dari interaksi peneliti dan siswa, dalam 

pembelajaran. Peningkatan prestasi belajar berupa data tindak belajar atau 

perilaku belajar yang dihasilkan dari tindak mengajar dan aktivitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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Data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti melalui 

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

 

a. Observasi (Pengamatan) 

Ridwan (2007:76) menjelaskan bahwa observasi yaitu pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan. Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok 

adalah panca indera, terutama indera penglihatan.  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

pengamatan terhadap subjek, yaitu mengamati terutama  minat  dan 

perubahan yang dialami siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Pengamat dalam penelitian ini dilakukan oleh teman sejawat. 

b. Tes 

Tes merupakan pengumpul informasi. Dalam penelitian ini tes 

digunakan sebagai alat untuk memperoleh data dengan menguji 

keterampilan siswa sebelum dan sesudah diberi tindakan pembelajaran. 

Melalui tes tersebut diharapkan dapat mengetahui sejauh mana 

perbandingan siswa mengalami perubahan tingkah laku serta  prestasi  

sebelum diberi tindakan dan sesudah diberi tindakan pembelajaran.  

c. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada siswa dan guru serta informan lain 

untuk menggali data tentang proses pembelajaran matematika dan 

Cooperative Learning Snowball Throwing yang digunakan dalam 

pembelajaran, khususnya untuk membedakan fakta dan opini.  

d. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari hasil 

observasi/pengamatan, hasil penilaian tes, hasil foto/catatan lapangan 

yang diisi oleh guru atau teman sejawat tentang kelebihan/ 

kelemahan/hambatan dan rencana pembelajaran beserta instrumennya 

yang disusun oleh peneliti. 
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e. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan tentang hal-hal yang terjadi 

pada saat pembelajaran berlangsung, di antaranya: kelebihan dan 

kelemahan siswa dan guru, serta hasil belajar siswa. 

 

f. Instrumen Penelitian 

Suharsimi Arikunto dalam buku Manajemen Penelitian 

(2005:101) mengartikan instrumen penelitian sebagai alat bantu 

merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda misalnya angket, 

daftar cek, pedoman wawancara, lembaran pengamatan.  

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode 

observasi, metode catatan lapangan, dan metode tes, maka instrument 

yang dipakai adalah pedoman observasi, lembar pengamatan, dan lembar 

soal tes. Pedoman observasi yang digunakan peneliti yaitu memuat garis 

besar sejauh mana minat dan sikap positif serta partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran. Lembar pengamatan digunakan untuk memperoleh 

data sebelum tindakan, baik dari guru maupun pengamatan langsung di 

lapangan. Sedangkan lembar soal tes digunakan untuk menguji 

kemampuan dan hasil belajar siswa.  

 

5. Validitas Data 

Pengujian Validitas data dalam peneliian ini dilakukan dengan cara 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik penelitian pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 1988: 178). Teknik 

triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Triangulasi data (sumber) 

b. Triangulasi metode pengumpulan data. 
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Analisis data hubungan interaksi antara unsur-unsur kerja analisis 

tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        (Milles dan Huberman, 2000 : 20). 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dimulai sejak awal sampai akhir 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari perhitungan persentasi dari hasil 

penilaian observasi pada saat tindakan dilakukan. Hasil observasi tersebut 

kemudian dianalisis terhadap indikator penggunaan peningkatan kemampuan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Data dalam penelitian ini diperoleh mulai observasi langsung pada objek 

penelitian untuk mengungkapkan sejauh mana peningkatan kemampuan siswa 

dalam perbaikan pembelajaran. Observasi langsung dilaksanakan pada kondisi 

awal pembelajaran. Tujuan analisis dalam Penelitian Tindakan Kelas untuk 

memperoleh data kepastian apakah terjadi perbaikan dan peningkatan 

sebagaimana diharapkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis diskriptif  teknik persentasi. 

Analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Perhitungan dalam proses analisis data menghasilkan persentase 

pencapaian yang selanjutnya. 

 

 

 

Pengumpulan Data 

(Data Collection) 

Penyajian Data 

(Data Display) 

Reduksi Data 

(Data Reduction) 

Simpulan-simpulan 

penarikan  / Verifikasi 
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7. Indikator Keberhasilan 

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan penelitian di atas, dapat dilihat dari 

indikator keberhasilan penelitian berikut ini. 

Tabel 2. Indikator Keberhasilan  

Aspek yang Diukur 

Persentase 

Target Capaian Cara Mengukur 

Siklus III 

Keaktifan siswa 

selama apersepsi 

85% 

Diamati saat pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi oleh 

peneliti dan dihitung dari jumlah siswa 

yang menampakkan kesungguhan 

dalam pembelajaran. 

Keaktifan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran   
85% 

Diamati saat pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi oleh 

peneliti dan dihitung dari jumlah siswa 

yang menampakkan kesungguhan 

dalam pembelajaran. 

 

Kerja sama siswa 

dalam kelompok 85% 

Diamati saat pembelajaran eksperimen 

secara kelompok dengan menggunakan 

lembar observasi oleh peneliti. 

Ketuntasan hasil 

belajar   
85% 

Dihitung dari jumlah siswa yang 

memperoleh nilai 75 ke atas 

berdasarkan tes yang dilakukan oleh 

guru. 

 

8. Prosedur Penelitian 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat gaya pada siswa kelas IV SD 2 Besito 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan menerapkan metode eksperimen. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan disain penelitian tindakan 

kelas (Class action research) yang dirancang melalui tiga siklus dengan 

prosedur: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) 

pengamatan (observation), (4) refleksi (reflecsion) dalam tiap-tiap siklus. 
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Pelaksanaan 

Perencanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Gambar 1. Langkah-langkah PTK (Direktorat Tendik, 2008) 
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LAMPIRAN 

1.   LEMBAR OBSERVASI TERHADAP KEAKTIFAN SISWA KELAS IV  

PADA SAAT PROSES BALAJAR MENGAJAR  MATEMATIKA 

BERLANGSUNG 

No

. 
Siswa 

Aspek yang diamati 

Bertanya 

kepada 

guru 

Menjawab 

Pertanyaan 

Mengemukaka

n Pendapat 

Memecahkan 

Masalah 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

Persentase     

 

Keterangan Skor 4 = sangat baik 

   3 = baik 

   2 = Cukup baik 

   1 = kurang 
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2.  LEMBAR OBSERVASI TERHADAP REAKSI YANG DITIMBULKAN  

SISWA KELAS IV PADA SAAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

BERLANGSUNG 

No. Peryataan Ya Tidak 

1. Siswa memperhatikan dengan sungguh   

2. Siswa mengindahkan perintah guru   

3. Siswa mempunyai gairah dalam mengikuti proses 

pembelajaran  

  

4. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru   

5. Siswa dengan serius belajar secara kelompok   

6. Siswa dengan senang belajar secara kelompok   

7. 

 

Siswa serius belajar secara individu   

8 Siswa dengan senang belajar secara individu   

9. Siswa semangat saat diberikan soal jajakan   

10. Siswa mempunyai gairah dalam menjawab soal latihan   

11. Siswa memiliki gairah  belajar dengan bantuan alat peraga 

benda konkrit 

  

12. Siswa mempunyai keinginan untuk mengkomunikasikan 

idenya lewat bicara. 

  

13. Siswa mempunyai keinginan untuk bertanya kepada guru   

14. Siswa suka dengan soal cerita pemecahan masalah sehari-

hari 

  

15.  Siswa senang belajar dengan mengaitkan kehidupan nyata   

16.  Latihan yang diberikan selalu dikerjakan dengan tepat   

17. Siswa mampu  mencari aplikasi contoh nyata di kehidupan 

sehari-hari. 

  

 

 

 


