
PELA

PADA P

M

AKSANAAN

PEMBELA

UTU PEND

N KURIKU

AJARAN M

DIDIKAN 

ULUM TIN

MATEMAT

di SD N PL

NGKAT SA

TIKA DALA

LEMBUTA

ATUAN PE

AM MENI

AN ASRI P

ENDIDIKA

INGKATK

PLAYEN  

AN 

KAN 

TAHUNN AJARANN 2009 / 20010 

 

SKRIPPSI 

Diajuukan Untuk 

Pendi

Memenuhi 

idikan Prog

Salah Satu 

gram Studi P

Syarat Mem

Pendidikan 

mperoleh G

Matematika

Gelar Sarjana

a 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN

PROGR

N PENDIDI

FAKULT

Brig

RAM STUD

IKAN MAT

TAS KEGU

UNIVERS

Y

i 

 

Disusun OOleh : 

gita Leny DDwi Astuti  

( 0514140004 ) 

DI PENDIDDIKAN MAATEMATIIKA 

TEMATIKAA DAN ILMUU PENGETTAHUAN ALLAM 

URUAN DAAN ILMU PENDIDIKKAN 

SITAS SANNATA DHAARMA 

YOGYAKAARTA 

20100 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



.e
lrr/

Dr. St. Suwarsono

. l

SKRIPSI

KT'RIKULT'M TINGKAT SATUAFT PEF{DIDIKATI

PEMBETAJARAN MATEMATIKA DALAM MEI\INGKATKAI{

ilT'TU PENDIDIKAI{ di SN N PLEMBUTAN ASRI PLAYEN

TAHT'N AJARAN 2OS9 / 2O1O

Tanggal 1 22-/2-2oy

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



--

SKRIPSI

ItrI-AKSANAAN KT'RIKULTJM TINGKAT SATUAN PEI{DIDIKAN

?AIDA PEMB$,LAJARAN MATEMATIKA DALAM MENINGKATKAN

MUTU PEFIDIDIKAI{ di SD N PLEMBUTAI\ ASRI PLAYEN

TAHUN AJARAN 2OA9 I2BIO

Brigita LenY Dwi Astuti

( 0s1414004 )

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 20 Januari 2010

dan dinyatakan memenuhi sYarat

Susunan Panitia Penguji

hakngkaP

Drs. Severinus Domi, M.Si.

Prof. Dr. St. Suwarsono

Prof. Dr. St. Suwarsono

Drs. Thomas Sugiarto, M"T,

Hongki Julie, S.Pd., M.Si.

Yogyakarta, 20 Januari 2010

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

n FKIP

Idla

Sckttaris

,Arggda

AEgPta

f+eeta

l l l

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



MOTTO 

 

 

“ Syukuri apa yang ada...hidup adalah anugerah“ 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

 

 Bapak Ibukku tercinta untuk segala kasih sayang dan 

doanya....trimakasih Pak, Buk..aku sangat menyayangi kalian.... 

 Adikku ”Leo” yang sangat aku sayangi...trimakasih buat doanya...ingat 

selalu pesen orang tua... 

 Kakak-kakakku dan ponakanku ”Eno”...trimakasih buat dukungan dan 

doanya... 

 Karolus Pandu Setoaji...trimakasih telah membuat hari-hariku begitu 

berwarna dan bermakna... 

 

iv 
 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SIftIPSFI

Seya mmy*aken dmgm mutggfuya ffia Bkripsi ymg sey*tutis ini

rcmut krye em tgtmhryE offig hin, kssuti rytsl* di#tkffi

tmipm dm dfupresffiE, wbag&imafic lryfutyn krye ilmi*,

Bdgiete,nyflwi Affii

NIM:051414004

Yggy*ffin, 3o Janua"i 2oto

YmgEesydsr,

Aw

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



ABSTRAK 

 

Brigita Leny Dwi Astuti. 2010. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan pada Pembelajaran Matematika dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan di SD N Plembutan Asri Playen Tahun Ajaran 2009 / 2010. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika. Jurusan Pendidikan 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. FKIP Universitas Sanata Dharma. 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang muncul 
dengan diterapkannya KTSP. Antara lain, yang sering terjadi pembelajaran masih 
berpusat pada guru. Sehingga pembelajaran yang berlangsung kurang  dapat 
mengaktifkan siswa.  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana aktivitas yang 
dilakukan siswa dan guru dapat mendukung pelaksanaan KTSP, bagaimana 
respon siswa terhadap pelaksanaan KTSP, dan bagaimana prestasi siswa dengan 
dilaksanakannya KTSP khususnya pada pembelajaran matematika. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas yang dilakukan 
siswa dan guru dapat mendukung pelaksanaan KTSP, untuk mengetahui respon 
siswa terhadap pelaksanaan KTSP, dan untuk mengetahui prestasi siswa dengan 
dilaksanakannya KTSP khususnya pada pembelajaran matematika. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD N Plembutan Asri Playen tahun 
ajaran 2009/2010. Jumlah siswa ada 20 orang. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan lembar observasi, angket, kuis, dan wawancara. Data 
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan observasi sebanyak 
empat pertemuan. Pada setiap pertemuan, peneliti bersama observer mengamati 
aktivitas yang dilakukan siswa dan guru dengan menggunakan lembar 
pengamatan. Pada akhir pembelajaran peneliti memberikan soal kuis pada siswa 
dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menerima pelajaran 
yang baru saja diberikan guru.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa mendukung 
pelaksanaan KTSP. Hal itu dilihat dari lima prinsip yang digunakan, empat prinsip 
dipenuhi yaitu belajar melalui berbuat, mengembangkan kecerdasan intelektual, 
emosional, spiritual, dan sosial, belajar sepanjang hayat, serta belajar mandiri dan 
bekerja sama. Satu prinsip yang tidak dipenuhi yaitu kegiatan yang berpusat pada 
siswa. Aktivitas guru juga mendukung pelaksanaan KTSP yang dilihat dari proses 
pembelajaran yaitu pembukaan, apersepsi, kegiatan inti, dan penutup. Pembukaan 
dilakukan guru sesuai dengan lembar observasi dan dilakukan pada tiap 
pertemuan. Guru juga melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan 
disampaikan. Pada kegiatan inti guru melakukan dengan metode siswa aktif 
walaupun masih ada kekurangan. Kegiatan yang kurang dilakukan yaitu kegiatan 
penutup bagian tindak lanjut. Daya serap siswa terhadap pelajaran dilihat dari 
nilai kuis baik. Siswa dapat mengikuti pembelajaran yang dilakukan guru dengan 
kurikulum yang baru tersebut dengan baik. 
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ABSTRACT 
 

Brigita Leny Dwi Astuti. 2010. Implementation of Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan in Learning Mathematics to Increase the Education Quality in 
Plembutan Asri Playen Elementary School in the academic year of 
2009/2010. A Thesis. Mathematics Education Study Program. Department of 
Mathematics and Science Education.  Faculty of Teachers Training and 
Education. Sanata Dharma University.  
 

Background of the research is caused by several problems in the 
implementation of KTSP such as a teacher-oriented learning process. So, the 
learning process cannot activate the students participation. 

The problem formulations of this research are how far the teacher and the 
students activity can improve the implementation of KTSP, how the students 
response toward the implementation of KTSP, and how the students achievement 
with the implementation of KTSP, especially in Mathematics Learning. The 
research is conducted to know how far the teacher an the students activity can 
improve the implementation of KTSP, to know the students response toward the 
implementation of KTSP, and to know the students achievement with the 
implementation of KTSP in Mathematics Learning. 

This research was a descriptive qualitative research and the subjects were 
the teachers and the students of the fifth grade of Plembutan Asri Playen 
Elementary School in the academic year of 2009/2010. There were 20 students 
involved in this research. The data gathering techniques were observational sheet, 
questionnaire, quiz, and interview. The gathered data were then analyzed 
descriptively. 

In this research, the researcher did the observation four times. In each 
meeting, the researcher, together with an observer, observed the activity of the 
teacher and the students using the observational sheet. In the end of the teaching 
learning process, the researcher held a quiz for the students to examine the 
students’ comprehension of the previous learning. 

The result of the research shows that the students activity improves the 
implementation of KTSP. It can be seen from five principles used, four principles 
are achieved namely learning through action, improvement intellectual intelligent, 
emotional, spiritual, and social, learning all life long, along with individual and 
cooperation learning. One principle cannot be achieved namely learner-centered 
learning. The teacher’s activity also improves the implementation of KTSP seen 
from learning process namely pre-activity, apperception, whilst-activity, and post-
activity.  Pre-activity is conducted by the teacher in every meeting. The teacher 
also applies apperception based on the material given. In whilst-activity, the 
teacher applies a method involving the students participation even though it has a 
lack. The post-activity has still several problems in progression. The students 
applicability toward the lesson are good, seen from the result of the quiz given. 
The students can join the learning process conducted by the teacher with a new 
curricullum well. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini perkembangan jaman membawa kemajuan dan 

peningkatan kualitas dalam segala aspek dan bidang kehidupan. Tidak hanya 

bidang ekonomi dan teknologi saja, bidang pendidikan juga mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Mulai dari penerapan teknologi dalam 

bidang pendidikan hingga sampai peningkatan mutu sumber daya manusia yang 

terwujud dalam peningkatan standar kelulusan. Menyikapi hal tersebut tentunya 

pemerintah juga melakukan berbagai perbaikan, mulai dari subsidi bantuan 

langsung ke sekolah, perbaikan fasilitas sekolah, dan yang paling utama adalah 

perubahan kurikulum yang mengacu pada peningkatan sumberdaya manusia 

baik itu untuk guru, siswa maupun sekolah secara keseluruhan. 

Perubahan kurikulum tersebut telah dilakukan beberapa kali, perubahan 

yang terakhir ini dilakukan oleh pemerintah yaitu perubahan dari Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP).  Perubahan kurikulum ini dimaksudkan untuk memberikan adanya 

suatu perubahan dalam sistem belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Baik 

itu metode pembelajaran yang digunakan guru hingga keaktifan siswa dalam 
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mengikuti kegiatan belajar. Dan pada saat ini Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang dirasa telah mampu memenuhi kebutuhan tersebut.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan. KTSP diberlakukan di Indonesia mulai tahun ajaran 2006/2007, 

menggantikan Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Melalui 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sekolah dapat melaksanakan program 

pendidikannya sesuai dengan karakteristik,  potensi, dan kebutuhan peserta 

didiknya. Untuk itu, dalam pengembangannya melibatkan seluruh warga 

sekolah  dengan berkoordinasi kepada pemangku kepentingan di lingkungan 

sekitar sekolah. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini siswa 

diharapkan lebih aktif lagi dan guru hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu, 

dengan adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini maka guru dituntut 

untuk menciptakan inovasi – inovasi baru terutama dalam menyajikan suatu 

metode pembelajaran yang digunakan.  

Metode pembelajaran tersebut harus bisa membantu siswa dalam 

menyelesaikan masalah secara mandiri. Dimana guru sebagai fasilitator 

berusaha membuat siswa untuk bisa lebih aktif dan mampu menggunakan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya, sehingga dengan apa yang 

ada tersebut siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Selain itu juga 

rencana pembelajaran sangat perlu untuk mencapai pembelajaran yang terarah. 
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Menurut Sumantri (1988:108) perencanaan yang baik sangat membantu 

pelaksanaan pembelajaran, karena baik guru maupun peserta didik mengetahui 

dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dan cara mencapainya.Tapi pada 

kenyataannya pada saat ini guru masih saja sebagai satu – satunya sumber 

belajar dan tempat menyelesaikan masalah. Hal ini tidak lepas dari kurangnya 

kesadaran siswa akan pentingnya belajar dan juga rasa malas yang sering 

dialami siswa, selain itu juga dikarenakan metode pembelajaran yang 

digunakan guru dinilai masih sangat kurang mendukung. Banyak sekali guru 

yang masih menggunakan metode konvensional yang mengakibatkan 

pembelajaran hanya berpusat pada guru. 

Setelah peneliti mengadakan tanya jawab dengan salah seorang guru di 

SD N Plembutan Asri Playen mengenai pelaksanaan KTSP di sekolah tersebut, 

didapat bahwa SD N Plembutan Asri Playen sudah melaksanakan KTSP. Akan 

tetapi dari segi kesiapan guru akan hal tersebut dirasa masih kurang. Dengan 

demikian peneliti berniat mengadakan penelitian di SD N Plembutan Asri 

Playen untuk melihat sejauh mana pelaksanaan KTSP di SD tersebut. Dengan 

penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui sejauh mana kesiapan guru 

dan siswa dalam mendukung pelaksanaan KTSP di SD N Plembutan Asri 

Playen. 
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Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti berencana 

mengadakan penelitian tentang pelaksanaan KTSP pada pelajaran matematika 

di SD N Plembutan Asri Playen pada bulan Oktober tahun 2009. Peneliti 

memilih mengadakan penelitian di Sekolah Dasar (SD) karena jenjang SD 

merupakan dasar dari siswa menuntut ilmu terlebih keberhasilan siswa dalam 

pelajaran matematika di SD akan sangat menentukan prestasi di jenjang – 

jenjang berikutnya. Selain alasan tersebut, peneliti juga ingin mengetahui 

kualitas dari guru SD dalam mempersiapkan siswanya. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan mendapatkan data tentang pembelajaran yang dilakukan secara 

menyeluruh, baik dari aktivitas yang dilakukan guru, aktivitas siswa, hingga 

hasil pembelajaran yang diperoleh siswa. Dengan adanya data tersebut 

diharapkan mampu memberikan suatu wacana tentang langkah – langkah yang 

sekiranya harus dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Sejauh mana aktivitas yang dilakukan siswa dan guru dapat mendukung 

pelaksanaan KTSP khususnya pada pembelajaran matematika? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan KTSP pada pembelajaran 

matematika? 

3. Bagaimana prestasi siswa pada pembelajaran matematika dengan 

dilaksanakannya KTSP? 
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C. Pembatasan Masalah 

Siswa dan guru yang diikutsertakan dalam penelitian ini adalah siswa dan guru 

kelas V SD N Plembutan Asri Playen. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas 

yang dilakukan siswa dan guru dapat mendukung pelaksanaan KTSP, untuk 

mengetahui respon siswa terhadap pelaksanaan KTSP, dan untuk mengetahui 

prestasi siswa dengan dilaksanakannya KTSP khususnya pada pembelajaran 

matematika. 

 

E. Penjelasan Istilah 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan : Suatu kurikulum operasional yang 

disusun dan dilaksanakan oleh suatu satuan pendidikan.  

2. Pembelajaran : Suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru 

dengan siswa. Dimana siswa diajarkan sebuah cara untuk dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru  :  Memberikan suatu wacana kepada guru tentang Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. Sehingga dengan adanya pemahaman guru 

tentang kurikulum satuan pendidikan, diharapkan guru termotivasi untuk 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



6 
 

dapat melakukan inovasi – inovasi baru dalam proses pembelajarannya 

terutama dalam memilih metode pembelajaran yang digunakan harus sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

2. Bagi siswa  : Memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh suatu 

pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

dimana berorientasi pada keaktifan siswa. 

3. Bagi peneliti : Memberikan wawasan bagi peneliti sebagai calon pengajar 

kelak, mengenai suatu proses pembelajaran yang efektif sehingga mampu 

membantu siswa daam memecahkan masalah secara mandiri. 

 

G.  Sistematika Skripsi  

BAB I berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II berisi uraian mengenai landasan teori ( Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, prinsip KBM dalam KTSP, ciri KBM dalam KTSP, pembelajaran 

matematika, dan prestasi belajar), dan kerangka berpikir. 

BAB III berisi uraian mengenai jenis penelitian, rencana penelitian, objek 

penelitian, subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, 

definisi istilah, bentuk data, alat pengumpul data, instrumen penelitian, dan 

metode analisis data. 
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BAB IV berisi uraian mengenai lokasi penelitian, periode kegiatan 

pembelajaran matematika di lokasi penelitian, dan deskripsi hasil penelitian. 

BAB V berisi uraian mengenai analisis data penelitian, pembahasan, dan 

keterbatasan penelitian. 

BAB VI berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teoritik 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

1.1 Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional 

yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan 

pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 

struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender 

pendidikan, dan silabus. Pengembangan KTSP yang beragam mengacu 

pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan 
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standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan 

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

 

1.2 Landasan Hukum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

 Landasan hukum yang digunakan dalam pengembangan KTSP yaitu: 

a. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

c. Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi 

d. Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

e. Permendiknas No. 24/2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 

22 dan 23/2006 

 

 1.3 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan 

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap 

kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi 

dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota 

untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. 

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. 
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2. Beragam dan terpadu 

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni  

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan  

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

6. Belajar sepanjang hayat 

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

 

2. Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

 Menurut Masnur Muslich (2007:48), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

dirancang dengan mengikuti prinsip-prinsip khas yang edukatif, yaitu 

kegiatan yang berfokus pada kegiatan aktif siswa dalam membangun makna 

atau pemahaman. Dengan demikian, dalam KBM, guru perlu memberikan 

dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritas atau haknya dalam 

membangun gagasan. Tanggung jawab belajar tetap berada pada diri siswa, 

dan guru hanya bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang 

mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk belajar 

secara berkelanjutan atau sepanjang hayat. 

 Berikut dikemukakan lima prinsip kegiatan belajar mengajar yang bisa 

memberdayakan potensi siswa. (Masnur Muslich, 2007:48). 
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• Prinsip pertama: kegiatan yang berpusat pada siswa 

  Pendidikan pada dasarnya adalah proses pengembangan potensi 

peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dirancang untuk 

mengembangkan potensi tersebut. Siswa terlahir dengan memiliki 

potensi rasa ingin tahu, imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan. Rasa ingin tahu 

dan imajinasi merupakan modal dasar untuk bersikap peka, kritis, 

mandiri, dan kreatif. Sementara, fitrah ber-Tuhan merupakan cikal 

bakal untuk bertakwa kepada Tuhan. Mendorong siswa untuk 

mengungkapkan pengalaman, pikiran, perasaan, bereksplorasi, dan 

berekspresi merupakan wujud upaya pengembangan potensi tersebut. 

  Di sisi lain, siswa berbeda dalam minat, kemampuan, kesenangan, 

pengalaman, dan cara belajar. Siswa tertentu lebih mudah belajar 

melalui dengar-baca (auditif), siswa lain melalui melihat (visual), 

sementara yang lain lagi melalui bergerak (kinestetik). Oleh karena itu, 

KBM perlu beragam sesuai karakteristik siswa tersebut. Ketika guru 

berceramah, hanya siswa dengan tipe auditiflah yang mengalami 

pembelajaran secara optimal. Supaya semua siswa mengalami peristiwa 

belajar, guru perlu menyediakan beragam pengalaman belajar. Dengan 

cara ini perbedaan individu terakomodasi. KBM perlu menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar. Artinya, KBM memperhatikan bakat, 

minat, kemampuan, cara dan strategi belajar, motivasi belajar, dan latar 
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belakang sosial siswa. KBM perlu mendorong siswa untuk 

mengembangkan potensinya secara optimal. 

• Prinsip kedua: belajar melalui berbuat 

  ”Belajar yang sukses lahir dari mengerjakannya” 

 KBM perlu menyediakan pengalaman nyata dalam kehidupan 

sehari-hari dan/atau dunia kerja yang terkait dengan penerapan konsep, 

kaidah, dan prinsip ilmu yang dipelajari. Oleh karena itu, semua siswa 

diharapkan memperoleh pengalaman langsung melalui pengalaman 

indrawi yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dari 

melihat, mendengar, meraba/menjamah, mencicipi, dan mencium. 

Dalam hal beberapa topik tidak mungkin disediakan pengalaman nyata, 

guru dapat menggantikannya dengan penyediaan model analogi atau 

situasi buatan dalam wujud simulasi. Jika ini juga tidak mungkin, 

sebaiknya siswa dapat memperoleh pengalaman melalui alat audio-

visual (alat pandang-dengar). Pilihan pengalaman belajar melalui 

kegiatan mendengar adalah pilihan terakhir. 

 Mengalami langsung apa yang sedang dipelajari akan mengaktifkan 

lebih banyak indra daripada hanya mendengarkan orang lain/guru 

menjelaskan. Informasi yang masuk melalui beragam indra pun akan 

bertahan lama dalam pikiran siswa daripada hanya melalui satu indra. 

Di samping itu, membangun pemahaman dari pengamatan langsung 
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akan lebih mudah daripada membangun pemahaman dari uraian lisan 

guru, apalagi jika perkembangan siswa masih berada pada tingkat 

berpikir konkret.  

• Prinsip ketiga: mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, 

spiritual, dan sosial 

Pemahaman siswa tentang sesuatu, yang terbangun ketika terjadi 

peristiwa belajar, akan lebih baik apabila ia berinteraksi dengan teman-

temannya. Interaksi memungkinkan terjadinya perbaikan terhadap 

pemahaman siswa melalui diskusi, saling bertanya, dan saling 

menjelaskan. Interaksi dapat ditingkatkan dengan belajar kelompok. 

Penyampaian gagasan oleh siswa dapat mempertajam, memperdalam, 

memantapkan, atau menyempurnakan gagasan tersebut karena 

memperoleh tanggapan dari siswa lain atau guru. 

KBM perlu mendorong siswa untuk mengomunikasikan gagasan 

hasil kreasi dan temuannya kepada siswa lain, guru, atau pihak-pihak 

lain. Dengan demikian, KBM memungkinkan siswa bersosialisasi 

dengan menghargai perbedaan pendapat, perbedaan sikap, perbedaan 

kemampuan, perbedaan prestasi dan berlatih untuk bekerja sama. 

Artinya, KBM perlu mendorong siswa untuk mengembangkan 

empatinya sehingga dapat terjalin saling pengertian dengan 

menyelaraskan tindakan di lingkungan sosialnya. 
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• Prinsip keempat: belajar sepanjang hayat 

Siswa memerlukan kemampuan belajar sepanjang hayat untuk bisa 

bertahan (survive) dan berhasil (sukses) dalam menghadapi setiap 

masalah sambil menjalani proses kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu, siswa memerlukan fisik dan mental yang kokoh. KBM perlu 

mendorong siswa untuk dapat melihat dirinya secara positif, mengenali 

dirinya baik kelebihan maupun kekurangannya untuk kemudian dapat 

mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. 

 KBM perlu membekali siswa dengan sejumlah keterampilan belajar, 

yang meliputi pengembangan rasa percaya diri, keingintahuan, 

kemampuan memahami orang lain, kemampuan berkomunikasi dan 

bekerja sama, senang membaca dan mampu membaca cepat, supaya 

mendorong dirinya untuk senantiasa belajar, baik secara formal di 

sekolah maupun secara informal di luar kelas. Dengan kata lain, KBM 

harus memberdayakan siswa sehingga menjadi pembelajar seumur 

hidup.  

• Prinsip kelima: belajar mandiri dan belajar bekerja sama 

KBM perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk terbiasa 

belajar mandiri melalui penyelesaian tugas individual, pembuatan karya 

individual yang memungkinkan mereka bekompetisi secara sportif 

untuk memperoleh penghargaan hakiki. Pada saat bersamaan, KBM 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



15 
 

juga perlu menyediakan tugas-tugas yang mendorong siswa untuk 

bekerja dalam kelompok sehingga memungkinkan tumbuhnya semangat 

bekerja sama yang mendorong tumbuhnya solidaritas, simpati, dan 

empati terhadap orang lain. Dengan demikian, ragam KBM selalu 

bergerak dari kedua kutub: belajar mandiri dan belajar bersama. Kondisi 

KBM demikian memungkinkan siswa berkompetisi secara sportif, 

sekaligus menyadari perlunya bekerja sama. 

 

 3. Ciri Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

  Menurut Masnur Muslich (2007:53), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

dalam KTSP harus bercirikan sebagai berikut: 

• Ciri pertama: mengalami dan eksplorasi 

Mengalami dan mengeksplorasi berarti melibatkan berbagai indera: 

lihat, cium, dengar, raba, dan rasa. Hal ini akan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang suatu konsep dan meningkatkan daya 

bertahan pemahaman tersebut (informasi) dalam pikiran siswa. Hasil 

penelitian berikut yang diungkapkan pada piramid pengalaman belajar 

memperkuat pernyataan bahwa belajar dengan cara mengalami 

langsung akan meningkatkan kebertahanan informasi dalam pikiran 

kita.   
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         Daya tahan ingatan  

                setelah 24 jam     

    Dengar      .................................     5%      

 Baca ...........................   10% 

 Dengar-lihat ......................    20% 

 Demonstrasi .................   30% 

 Diskusi Kelompok ..........    50%  

 Praktik/Mengerjakan ....     75% 

 Mengajari Orang Lain/    ..    90%  

Menerapkan Hasil Belajar dengan Segera 
 

Diagram 2.1: Daya tahan ingatan setelah 24 jam 
Sumber: Sausa, David A. (2001) 

• Ciri kedua: interaksi 

Gagasan yang dibangun, sebagai hasil dari proses belajar, 

berkemungkinan masih belum sempurna bahkan salah. Berinteraksi 

dengan temannya memungkinkan si pembelajar memperbaiki kesalahan 

tersebut atau memperkaya gagasan yang dibangunnya. Di samping itu, 

interaksi dapat merupakan wahana pengembangan kemampuan sosial 

siswa seperti berkomunikasi, menyanggah pendapat, dan 

menyampaikan pendapat secara santun. Interaksi dapat diciptakan oleh 

guru antara lain dengan cara merancang kegiatan belajar bagi siswa 

secara berkelompok, siswa diminta untuk saling menjelaskan kepada 

temannya tentang temuannya, atau guru mengembalikan pertanyaan 

siswa kepada siswa lain. 
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• Ciri ketiga: komunikasi 

Gagasan yang benar atau salah baru akan diketahui guru apabila 

siswa diberi kesempatan untuk mengomunikasikan atau 

mengekspresikannya. Guru perlu mengetahui gagasan apa yang ada di 

benak siswa agar ia dapat terangsang mengembangkannya apabila 

gagasan benar; atau terangsang memperbaikinya apabila gagasan salah. 

Di samping itu, hal pokok yang perlu disadari guru adalah ekspresi 

gagasan merupakan kebutuhan mendasar manusia. Oleh karena itu, 

pemajangan hasil karya siswa, meminta pendapat siswa, atau tidak 

menertawakan pendapat siswa sekalipun lucu/sederhana, merupakan 

beberapa cara/kondisi yang dapat menghidupkan kegiatan komunikasi. 

• Ciri keempat: refleksi 

Siswa perlu dibiasakan untuk merenungkan kembali apa yang 

dipikirkan dan dilakukannya agar mereka terlatih menilai diri sendiri 

(pikiran dan tindakan) dan tidak tergantung pada orang lain. Pertanyaan 

guru seperti ”Mengapa demikian?” ”Apa hal itu berlaku untuk ...?” 

dapat menimbulkan kegiatan refleksi pada diri siswa; atau setelah 

mempelajari satu atau beberapa konsep, siswa diminta menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut dan menuliskannya. 

- Apa yang saya pelajari dari kegiatan ini? (Belajar apa dari    

kegiatan ini?) 
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- Bagaimana pengetahuan/kemampuan baru terkait dengan 

pengetahuan/kemampuan lama? 

- Apa manfaat kemampuan baru untuk keperluan di kemudian 

hari? 

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dijadikan bahan 

pertimbangan oleh guru dalam membimbing siswa untuk belajar 

selanjutnya. Penjawaban atas pertanyaan tersebut sekaligus menjadi 

ajang pelatihan bagi siswa dalam mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya serta menilai diri sendiri. Siswa mengalami kegiatan secara 

langsung, bereksplorasi, berinteraksi dengan teman dan gurunya, 

berkomunikasi tentang apa yang mereka peroleh dari belajarnya, dan 

melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari, merupakan hal 

yang sebaiknya terjadi dalam setiap KBM. Dengan cara demikianlah  

hasil belajar yang berupa kompetensi dasar akan tercapai secara 

maksimal. 

 

4.  Pembelajaran Matematika 

 4.1 Pengertian pembelajaran matematika 

  Dalam dunia pendidikan kata ”pembelajaran” sudah tidak asing 

lagi. Arti kata pembelajaran menurut Gagne dan Briggs yaitu 

pembelajaran adalah suatu rangkaian peristiwa eksternal yang 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajarnya dapat 
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berlangsung dengan mudah. Sedangkan menurut kaum behavioris, 

pembelajaran merupakan kegiatan mentransfer / memindahkan semua 

pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa. Peran siswa dalam 

pembelajaran sangatlah minim, siswa hanya mendengarkan, melihat / 

menonton, dan meniru apa yang dikatakan / dikerjakan / dicontohkan 

oleh guru. Menurut Moh. Uzer Usman (1990:1), pembelajaran adalah 

suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan.  

  4.2 Peristiwa pembelajaran 

 Peristiwa pembelajaran menurut Robert M. Gagne salah seorang 

ahli psikologi belajar, peristiwa – peristiwa yang terjadi sebelum dan 

selama orang melakukan kegiatan belajar akan mempengaruhi kegiatan 

belajar orang yang belajar itu. Peristiwa itu ada yang direncanakan, 

tetapi ada yang terjadi secara otomatis. Peristiwa – peristiwa itu 

mempengaruhi peristiwa belajar yang berlangsung dalam diri orang 

yang belajar. Menurut Gagne ada delapan peristiwa – peristiwa instruksi 

untuk belajar. 

a. Menumbuhkan motivasi siswa ( activating motivation ) 

b. Memberitahukan tujuan belajarnya ( informing leaner of the 

objective ) 

c. Mengarahkan perhatian siswa ( directing attention ) 
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d. Merangsang mengenal kembali ( stimulating recall ) 

e. Memberikan pedoman belajar ( providing learning guidance ) 

f. Menambahkan pemantapan ( enhancing retention ) 

g. Mendorong transfer / alihan belajar ( promoting transfer of  

learning) 

h. Menampilkan kinerja, memberikan balikan ( eliciting performance, 

providing feedback ) 

 

 5.  Prestasi Belajar 

    Berbicara mengenai prestasi belajar, Sutratinah Tirtonegoro (1984) 

menyatakan bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam 

periode tertentu. Adapun menurut Slameto (1988:30), prestasi belajar adalah 

tes hasil belajar yang merupakan sekelompok pertanyaan atau tugas yang 

harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa secara mandiri dengan tujuan 

untuk mengukur kemajuan belajar siswa. 

    Adapun indikator yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam 

menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil 

menurut Moh. Uzer Usman (1993:8) yaitu: 

a. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individu maupun kelompok. 
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b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/ instruksional khusus 

telah dicapai siswa baik secara individu maupun kelompok. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sedikit demi sedikit telah 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas 

guru, penyediaan dana yang ditujukan ke sekolah-sekolah untuk membantu 

peserta didik yang kurang mampu, maupun dari segi perubahan kurikulum.  

Perubahan kurikulum di Indonesia sudah dilakukan beberapa kali. Hal ini 

terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan walaupun terkadang 

membingungkan pihak sekolah. Pada akhirnya setelah mengalami banyak 

perubahan, kurikulum yang berlaku saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan.   Kurikulum ini dirasa kurikulum yang paling cocok untuk diterapkan 

karena dengan adanya KTSP ini guru diharapkan mampu menciptakan inovasi-

inovasi yang dapat memungkinkan siswa aktif. Selain guru yang diharapkan 

dapat memperbaiki kualitasnya, siswa juga dengan adanya KTSP diharapkan 

berperan aktif dan lebih mandiri. 

Pada kenyataannya walaupun sudah diterapkan KTSP masih banyak guru 

yang dalam mengajar masih menggunakan metode konvensional dan pusat 

pembelajaran masih pada guru. Siswa cenderung pasif dan kurang berfikir kreatif. 

Sedangkan yang diharapkan dari KTSP adalah siswa dapat membangun 
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pengetahuannya sendiri dengan bantuan guru. Guru bukan semata-mata sebagai 

pusat dalam mencari jawaban, akan tetapi sebagai fasilitator.  

Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya pelajaran ini diterapkan sedini 

mungkin. Jenjang Sekolah Dasar penting untuk perkembangan pengetahuan anak, 

sehingga pelajaran matematika harus benar-benar dikuasai pada jenjang ini. 

Dengan demikian guru harus pandai mencari cara atau metode pembelajaran yang 

dapat menarik minat anak. Terlebih lagi oleh sebagian besar anak bahkan orang 

dewasa pun menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang paling 

sulit.  

Sesuai dengan penerapan KTSP, guru dalam mengajarkan matematika 

harus dengan metode-metode yang dapat menarik perhatian siswa dan sebisa 

mungkin siswa dapat menyukai pelajaran tersebut. Metode yang sesuai dengan 

KTSP yaitu yang mengarah pada siswa aktif, guru bukan satu-satunya pusat 

belajar, terlebih siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan bahwa dengan adanya KTSP 

dapat meningkatkan mutu pendidikan terlebih pada pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar yang dapat  dilihat dari segi peningkatan sumber daya manusia 

yaitu dari pihak tenaga pendidik maupun peserta didik. Peningkatan kualitas 

peserta didik dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan 

selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pada saat melakukan 

pengamatan, peneliti berada di dalam kelas sehingga peneliti dapat dengan 

jelas mengamati proses pembelajaran yang ada. Dari sini peneliti mencatat 

hal-hal yang baik maupun yang kurang selama proses pembelajaran tersebut 

berjalan. Adapun hal-hal yang sudah baik dapat dipertahankan dan yang 

kurang  baik dapat ditingkatkan. 

Dengan demikian sesuai dengan catatan peneliti, jika pembelajaran 

yang dilakukan guru kurang baik atau dalam konteks ini ternyata belum sesuai 

dengan KTSP, maka peneliti bersama-sama dengan guru merencanakan 

pembelajaran yang sesuai dengan KTSP dan guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan rencana tersebut.  

Berdasarkan dari data yang akan diperoleh maka penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif. Data-data yang diperoleh, akan diolah secara 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dengan pembelajaran yang sesuai dengan KTSP. 
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B. Rencana Penelitian 

Pada tahap awal penelitian, peneliti melakukan observasi secara 

umum. Dalam tahap ini peneliti mengenali situasi kelas serta proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas tersebut, dimana kelas yang diamati 

merupakan kelas yang akan dijadikan objek penelitian. Hal ini dilakukan 

peneliti untuk dapat menyusun atau merencanakan observasi selanjutnya 

secara menyeluruh dan mendalam.  Setelah melaksanakan tahap tersebut 

peneliti kemudian menyusun lembar observasi bagi guru, lembar observasi 

bagi siswa untuk mengamati bagaimana cara guru mengajar dan kegiatan 

siswa dalam menerima pelajaran selama kegiatan pembelajaran. Selain lembar 

observasi, peneliti juga membuat lembar angket yang akan dibagikan pada 

siswa pada akhir penelitian. Lembar angket tersebut digunakan untuk 

mengetahui bagaimana respon siswa pada pembelajaran yang telah 

dilaksanakan oleh guru. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari lembar 

observasi peneliti juga melakukan wawancara dengan guru maupun dengan 

siswa. 

Setelah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian selesai 

disusun, peneliti mengadakan uji instrumen di SD Negeri Ngleri tepatnya 

siswa kelas V sesuai dengan kelas yang akan digunakan peneliti untuk 

penelitian di SD Negeri Plembutan Asri Playen. Dapat dikatakan bahwa 

instrumen layak digunakan untuk penelitian. Instrumen dapat digunakan 

dengan baik, dan bagi pihak observer juga tidak mengalami kebingungan 
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dalam penggunaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada pada instrumen cocok 

dengan apa yang diharapkan oleh peneliti sesuai dengan data yang diperoleh 

pada saat observasi. Dari 21 siswa yang digunakan untuk uji instrumen, rata-

rata siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Akan tetapi ada 

beberapa siswa yang kurang antusias mengikuti pembelajaran dan kurang 

melakukan apa yang diharapkan peneliti yang sesuai dengan instrumen. 

Lembar observasi untuk guru juga dapat digunakan dengan baik, 

peneliti tidak mendapatkan kesulitan pada saat mengamati aktivitas guru 

dengan lembar observasi tersebut. Data yang diperoleh juga sesuai dengan 

yang diharapkan peneliti. Sebagian besar aktivitas guru sesuai dengan yang 

diharapkan dalam instrumen yaitu pembelajaran yang sesuai dengan KTSP. 

Akan tetapi juga masih ada hal-hal yang  perlu ditingkatkan oleh guru. Data 

hasil uji coba instrumen tersebut dapat dilihat pada lampiran hal 104 (data 

hasil observasi guru dan data hasil observasi beberapa siswa). 

Untuk soal kuis tidak diujikan oleh peneliti, karena soal kuis 

berdasarkan dari apa yang sudah diberikan guru setiap pertemuannya. Lembar 

angket juga tidak diujikan terlebih dahulu, karena pernyataan-pernyataan 

dalam lembar angket dirasa dapat dipahami siswa dengan baik. Selain itu juga 

telah dikonsultasikan dengan guru dan dirasa sudah pas. Dengan demikian 

setelah mengalami beberapa tahap konsultasi dengan dosen pembimbing 

maupun dengan guru kelas yang bersangkutan, dan setelah dilakukan uji 
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instrumen maka instrumen penelitian dapat digunakan untuk penelitian yang 

sesungguhnya.  

Langkah selanjutnya peneliti mengadakan penelitian dengan 

menggunakan instrumen tersebut. Penelitian dilakukan kurang lebih 4x 

pertemuan. Pada setiap pertemuan terdapat beberapa kegiatan yaitu persiapan, 

pelaksanaan, observasi (pengamatan), dan refleksi. Setiap akhir pertemuan 

peneliti memberikan kuis untuk melihat seberapa jauh pemahaman siswa 

tentang materi yang baru saja diberikan guru. Hal ini termasuk pada bagian 

pelaksanaan. Pada bagian refleksi peneliti mencoba mendiskusikan tentang 

hasil pengamatannya selama proses pembelajaran dengan guru yang 

bersangkutan. Apabila dari hasil pengamatan yang diperoleh masih ada yang 

perlu ditingkatkan maka guru bersama-sama dengan peneliti merencanakan 

pembelajaran yang lebih baik untuk pertemuan berikutnya. Dengan demikian, 

dengan adanya kegiatan refleksi ini diharapkan pembelajaran dapat terus 

meningkat. 

 

C. Objek Penelitian 

Pelaksanaan KTSP di kelas V SD Negeri Plembutan Asri Playen 

 

D. Subjek Penelitian  

Penelitian ini dikenakan pada guru dan siswa kelas V SD Negeri 

Plembutan Asri Playen tahun ajaran 2009. 
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E. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat pelaksanaan penelitian adalah kelas V SD Negeri Plembutan 

Asri Playen yang terletak di Kecamatan Playen, Kabupaten Wonosari. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2009. Pelaksanaan penelitian 

tersebut disesuaikan dengan jadwal jam pelajaran matematika di kelas yang 

bersangkutan. 

 

F. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran yang 

dilakukan yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi atau 

pengamatan, dan refleksi. Pada intinya proses pembelajaran yang 

dilakukan yaitu pembelajaran yang sesuai dengan KTSP. Memuat data 

keterlibatan guru dan data keterlibatan siswa. 

2. Variabel terikat 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel terikat yaitu: 

a. Respon siswa terhadap pelaksanaan KTSP 

b. Daya serap siswa terhadap materi yang diberikan guru 
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G. Definisi Istilah 

1. Keterlibatan guru adalah segala kegiatan yang dilakukan guru selama 

proses belajar mengajar. Seberapa jauh keterlibatan guru dilihat dari hasil 

observasi yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas guru yang 

bersangkutan. 

2. Keterlibatan siswa merupakan hasil yang diraih siswa pada saat dilakukan 

observasi keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Keterlibatan 

siswa secara umum didefinisikan sebagai segala kegiatan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. 

3. Sedangkan daya serap siswa adalah kemampuan siswa untuk memahami 

dan menguasai materi yang diajarkan. Untuk mengukur daya serap siswa 

dilakukan dengan cara memberikan kuis pada setiap akhir pembelajaran. 

Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana siswa dalam memahami 

materi yang baru saja diberikan. 

 

H. Bentuk Data 

Ada dua macam bentuk data yang akan diambil dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data keterlibatan 

Data keterlibatan ini terdiri dari data keterlibatan guru dan data 

keterlibatan siswa. Data keterlibatan siswa ini merupakan data yang 

berbentuk prosentase keterlibatan siswa. Selain dalam bentuk prosentase 

terdapat juga data dari lembar angket yang diisi siswa setelah akhir 
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penelitian. Ada juga wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru dan 

siswa sebagai pelengkap hasil yang diperoleh. 

2. Data daya serap siswa 

 Data daya serap siswa ini merupakan data yang berbentuk skor kuis yang 

dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. 

 

I. Alat Pengumpul Data 

1. Data keterlibatan guru 

Untuk memperoleh data keterlibatan guru dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu: 

a. Observasi  

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan 

dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

guru tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara memberi pertanyaan 

tertutup kepada guru yang bersangkutan seputar cara mengajar yang 

dilakukan. Peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung 

dikarenakan pada saat akan diadakan wawancara, guru yang 
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bersangkutan sedang sibuk. Hal ini bertujuan untuk lebih memperjelas 

data yang diperoleh dari lembar pengamatan. 

c. Catatan kelas 

Catatan kelas dilakukan oleh peneliti dengan menuliskan hal-hal 

penting yang berkaitan dengan aktivitas guru pada saat melaksanakan 

proses pembelajaran. Catatan yang dibuat untuk melengkapi data dari 

lembar observasi. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa foto dan video yang dapat menggambarkan 

keadaan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. 

2. Data keterlibatan siswa 

Data keterlibatan siswa diperoleh dari beberapa cara, yaitu: 

a. Observasi  

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan 

dan pencatatan mengenai aktivitas dan sikap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, kegiatan ini tanpa mengganggu kegiatan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

b. Angket 

Angket merupakan data yang diisi siswa pada akhir penelitian yang 

digunakan untuk memperkuat data yang telah diperoleh berdasarkan 

lembar observasi, terutama mengenai respons siswa terhadap 
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pembelajaran matematika yang dilakukan guru dengan metode yang 

sesuai dengan KTSP.  

c. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada beberapa siswa dalam waktu 15 menit 

setiap siswa. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung yang dapat memperkuat hasil dari lembar observasi 

dan angket. 

d. Dokumentasi  

Dokumen-dokumen yang dimaksud yaitu hasil pekerjaan siswa yang 

dapat memberi informasi data, serta dokumen yang berupa foto yang 

menggambarkan situasi pembelajaran matematika. 

e. Catatan kelas 

Peneliti mencacat hal – hal penting yang dilakukan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Catatan kelas digunakan sebagai bahan 

tambahan yang tidak terdapat pada lembar observasi. 

3. Data daya serap siswa 

Data daya serap siswa dapat diperoleh dari nilai kuis yang diberikan setiap 

selesai pembelajaran. Hasil kuis inilah yang nantinya digunakan untuk 

mengetahui daya serap siswa, sehingga apabila terjadi peningkatan pada 

setiap pertemuannya maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

matematika yang dilakukan guru dengan pembelajaran yang sesuai dengan 
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KTSP dapat berjalan dengan baik. Kuis dibuat sesuai dengan materi – 

materi yang diajarkan pada setiap pertemuannya. 

 

J. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Lembar observasi untuk guru 

Pada lembar observasi untuk guru aspek yang diamati yaitu yang berkaitan 

dengan pembukaan, isi/ proses belajar mengajar, dan penutup. 

 

Tabel 3.1 : Tabel Instrumen Observasi untuk Guru 

Keterangan 
No. Aspek-aspek yang diamati 

Ya Tidak Ragu-
ragu Catatan 

1. 
Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam 
 

    

2. 

Guru menyampaikan garis besar 
tentang materi yang akan 
diajarkan 
 

    

3. 

Guru menggali pengetahuan 
siswa dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan kepada 
siswa 
 

    

4. 
Guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan pendapat 
 

    

5. 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk saling berinteraksi melalui 
diskusi kelompok 
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6. 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya perihal yang dia 
tidak tahu 
 

    

7. 

Guru membimbing siswa untuk 
dapat menemukan jawaban 
sendiri 
 

    

8. 

Guru merespon positif setiap 
pendapat dari siswa dengan tidak 
menertawakan pendapat siswa 
sekalipun lucu / sederhana 
 

    

9. 

Guru menggunakan alat peraga 
yang sesuai pada pokok bahasan 
tertentu yang memang 
memerlukan alat peraga 
 

    

10. 

Guru bersikap terbuka terhadap 
respon siswa dalam menanggapi 
penjelasan guru sekalipun siswa 
menyanggah atau memberi 
kritikan 
 

    

11. 
Guru menjawab pertanyaan dari 
siswa dengan baik 
 

    

12. 
Guru tidak sungkan menerima 
kritik atau masukan dari siswa 
 

    

13. 

Guru mengadakan rangkuman 
pada setiap akhir pelajaran 
dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan pada siswa 
 

    

14. 

Guru melakukan tindak lanjut 
dan penilaian pada setiap akhir 
pelajaran 
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 Keterangan: Pada bagian kolom keterangan terdapat pilihan ”ya” dan 

”tidak”. Apabila jawaban ternyata ”ya”, maka observer memberikan 

penjelasan berkaitan dengan jawaban ”ya” tersebut dengan menuliskan 

apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Jika ternyata jawaban tidak, maka 

observer tidak perlu memberikan penjelasan. 

Dalam menyusun lembar observasi untuk guru, peneliti bersama 

guru merumuskan hal-hal apa saja yang akan diteliti. Untuk menentukan 

hal-hal yang perlu diteliti peneliti dengan guru menyesuaikan dengan 

kriteria seorang guru pada saat mengajar disesuaikan dengan KTSP. 

Dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas guru. Sebagai gambaran 

penyusunan lembar observasi ini peneliti juga melihat beberapa contoh 

lembar observasi. Tidak lupa juga lembar observasi ini telah 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 

 

2. Lembar observasi untuk siswa 

Aspek yang diamati pada lembar observasi siswa adalah aspek-aspek yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip KBM dalam KTSP. 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



35 
 
 

Tabel 3.2 : Tabel Instrumen Observasi untuk Siswa 

Keterangan 
No. 

Prinsip-prinsip 
KBM dalam 
KTSP 

Aspek-aspek yang Diamati 
Ya Tidak 

Ragu-
ragu 

Catatan 

1. Kegiatan yang 
berpusat pada 
siswa 

• Siswa bersikap aktif 
dalam menerima pelajaran 

• Siswa berusaha mencari 
jawaban sendiri tidak 
bergantung pada guru 

• Siswa berani mengajukan 
pertanyaan pada guru 
perihal yang dia tidak tahu 

• Siswa berani 
mengungkapkan pendapat 
ketika diberi pertanyaan 
oleh guru 

• Siswa berani menyanggah 
jika penjelasan guru tidak 
sesuai atau salah  

    

2. Belajar melalui 
berbuat 

• Siswa tidak hanya 
mendengarkan penjelasan 
guru tetapi rajin 
mengerjakan latihan soal 

• Siswa tidak hanya 
bergantung pada 
penjelasan guru dalam 
menyelesaikan soal 

• Pada saat mengerjakan 
soal siswa tidak hanya 
menunggu jawaban yang 
diberikan guru 

    

3. Mengembangkan 
kecerdasan 
intelektual, 
emosional, 
spiritual, dan 
sosial 

• Siswa berani bertanya 
dalam kelompok pada saat 
diskusi 

• Siswa berani 
mengungkapkan pendapat 
dalam kelompok 

• Siswa mendengarkan dan 
menghargai pendapat 
teman lain dalam 
kelompok 

    

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



36 
 
 

 

• Siswa bersedia membantu 
teman lain yang 
mengalami kesulitan 
dalam kelompok 

4. Belajar sepanjang 
hayat 

• Siswa memiliki rasa 
percaya diri ketika 
menjawab pertanyaan dari 
guru 

• Siswa memiliki rasa ingin 
tahu yang besar ketika 
guru menjelaskan 

• Siswa memahami dan 
menghargai teman lain 
yang lemah dalam 
menerima penjelasan dari 
guru 

    

5. Belajar mandiri 
dan belajar 
bekerja sama 

• Siswa menyelesaikan 
tugas mandiri atau tugas 
individual dengan baik 

• Siswa menyelesaikan 
tugas dalam kelompok 
dengan baik 

    

 

Keterangan: Pada bagian kolom keterangan terdapat pilihan ”ya” dan 

”tidak”. Apabila jawaban ternyata ”ya”, maka observer memberikan 

penjelasan berkaitan dengan jawaban ”ya” tersebut dengan menuliskan apa 

yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jika ternyata jawaban tidak, maka 

observer tidak perlu memberikan penjelasan. 

Dalam menyusun lembar observasi untuk siswa, peneliti bersama 

guru merumuskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengamati 

setiap aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip KBM dalam KTSP. Dalam 
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setiap aspek terdapat beberapa hal yang akan diamati dimana hal tersebut 

dirasa cocok dengan apa yang akan dicapai dalam penelitian ini.  

Dalam menentukan hal apa saja yang perlu diamati dalam setiap 

aspeknya, peneliti juga berkonsultasi dengan guru yang bersangkutan. 

Peneliti dalam menyusun lembar observasi ini selain berkonsultasi dengan 

guru kelas yang bersangkutan juga melihat beberapa contoh lembar 

observasi. Hal ini dimaksudkan peneliti agar lebih mantap dalam menyusun 

lembar observasi. Tidak lupa juga peneliti mengkonsultasikan lembar 

observasi ini pada dosen pembimbing. 

 

3. Angket 

Lembar angket ini terdiri dari 10 pernyataan, dimana siswa diminta untuk 

mengisi masing-masing pernyataan dengan memilih jawaban antara ”ya” 

dan ”tidak” sesuai dengan apa yang dirasakan oleh siswa tersebut. Dari 

jawaban yang telah dipilih, siswa diminta memberikan alasan dari jawaban 

tersebut apabila memang ada. Dengan apa yang telah diisi siswa akan dapat 

memperjelas data yang diperoleh dari lembar observasi. Pada lembar angket 

ini terlebih untuk mengetahui respon siswa atau ketertarikannya dengan 

metode yang dipakai guru. 
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Tabel 3.3 : Tabel Lembar Angket 

Keterangan 
No. Pernyataan 

Ya Tidak Catatan 

1. Saya menyukai pelajaran matematika 
   

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika
   

3. Guru sering memberi kesempatan saya untuk 
bertanya 

   

4. Saya berani bertanya pada guru matematika 
   

5. Saya berani mengutarakan pendapat di depan 
kelas tanpa ditunjuk oleh guru 

   

6. Guru sering memberi kesempatan saya untuk 
mencari jawaban sendiri 

   

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok 
   

8. Saya berani mengungkapkan pendapat pada 
saat diskusi kelompok 

   

9. 
Saya bersedia membantu teman  lain yang 
mengalami kesulitan pada saat menerima 
penjelasan guru 

   

10. Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas 
dengan baik 

   

 

4. Wawancara 

Wawancara dilakukan baik dengan guru yang bersangkutan maupun 

dengan siswa. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dengan guru 

yaitu seputar cara mengajar guru, sedangkan dengan siswa sejauh mana 

respon siswa pada pembelajaran yang telah dilakukan guru. Dengan 
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demikian data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat memperjelas 

data yang telah diperoleh dari lembar observasi. 

Berikut ini lembar wawancara bagi guru dan bagi siswa: 

LEMBAR WAWANCARA BAGI GURU 
 

1. Apakah dalam anda mengajar sudah menggunakan KTSP? 

Jawab: 

2. Bagaimanakah persiapan anda sebelum mengajar? 

Jawab : 

3. Cara mengajar seperti apakah yang anda terapkan di kelas? 

Jawab : 

4. Apakah anda sering memberi kesempatan siswa untuk bertanya? 

Jawab : 

5. Dalam mengajar apakah anda sering membentuk siswa dalam kelompok-

kelompok? 

Jawab : 

6. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung, apakah anda sebagai 

fasilitator saja atau sepenuhnya siswa bergantung pada anda? 

Jawab : 

7. Pada saat latihan soal apakah siswa mau mengerjakan sendiri atau 

menunggu jawaban dari anda? 

Jawab : 
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8. Apakah anda juga sering memberi kesempatan pada siswa untuk belajar 

mengungkapkan pendapat? 

Jawab : 

9. Dalam menanggapi pendapat atau jawaban siswa sikap anda seperti apa? 

Jawab : 

10. Apakah anda juga sering menggunakan alat peraga pada saat menjelaskan 

pokok bahasan tertentu? 

Jawab : 

11. Apakah anda setiap akhir pelajaran mengadakan rangkuman dan tindak 

lanjut? 

Jawab: 

12. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang anda lakukan? 

Jawab : 

LEMBAR WAWANCARA BAGI SISWA  
 

1. Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? 

Jawab : 

2. Apakah kamu senang mengerjakan soal-soal matematika? 

Jawab : 

3. Apakah guru matematikamu sering memberi kesempatan muridnya untuk 

bertanya? 

Jawab : 

4. Apakah kamu berani bertanya pada guru matematikamu? 

Jawab : 
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5. Apakah kamu berani mengutarakan pendapatmu di depan kelas? 

Jawab : 

6. Apakah gurumu marah jika kamu salah menjawab pertanyaan yang 

diberikan gurumu? 

Jawab : 

7. Apakah gurumu sering memberi kesempatan muridnya untuk mencari 

jawaban sendiri? 

Jawab : 

8. Cara belajar mana yang kamu sukai, sendiri atau kelompok? 

Jawab : 

9. Bagaimana cara mengajar guru matematikamu? 

Jawab : 

10. Apakah kamu senang dengan cara mengajar guru matematikamu? 

Jawab : 

 

5. Kuis 

Kuis diadakan setiap selesai pembelajaran. Kuis ini digunakan untuk 

melihat seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

 

K. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini diperoleh dengan: 

1. Analisis data keterlibatan guru 

Untuk mendapatkan data keterlibatan guru dapat diperoleh dari 

lembar observasi yang tiap pertemuannya telah diisi oleh observer. 

Apabila dari pertemuan pertama sampai yang terakhir terus terjadi 

peningkatan, maka metode guru mengajar sudah dapat dikatakan baik dan 
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sesuai dengan KTSP. Akan tetapi apabila tidak terjadi peningkatan atau 

bahkan menurun, maka cara guru mengajar kurang sesuai atau tidak sesuai 

dengan KTSP. Selain dapat dilihat dari lembar observasi, data juga dapat 

diperoleh dari hasil wawancara yang sudah dilakukan. Hasil dari 

wawancara ini digunakan untuk melengkapi atau mendukung data dari 

lembar observasi. 

2. Analisis data keterlibatan siswa 

Data keterlibatan siswa diperoleh melalui lembar observasi pada 

masing-masing siswa, di sana dapat dilihat perkembangan masing-masing 

siswa pada setiap pertemuannya. Data keterlibatan siswa yang diperoleh 

melalui lembar observasi diolah dengan menggunakan rumus : 

 Banyak siswa yang melakukan keterlibatan pada suatu item lembar observasi 

 

Sehingga akan diperoleh prosentase tentang data keterlibatan siswa.  

Apabila keterlibatan siswa setiap pertemuannya mengalami 

peningkatan, dapat dikatakan pembelajaran yang dilakukan guru sudah 

baik dan sesuai dengan KTSP. Siswa dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Akan tetapi jika sebaliknya, maka belum dapat dikatakan 

pembelajaran tersebut sesuai dengan KTSP. 

Selain data dari lembar observasi, keterlibatan siswa dapat ditambah 

dari lembar angket yang telah diisi siswa dan hasil wawancara dengan 

beberapa siswa. Data dari lembar angket terlebih untuk mengetahui 

Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran 
X 100 % 
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seberapa besar respon siswa terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. Sedangkan hasil wawancara dapat digunakan untuk 

mencocokkan atau melengkapi data yang diperoleh dari lembar observasi 

dan angket. 

3. Analisis data daya serap siswa (prestasi siswa) 

Data prestasi siswa dapat diperoleh dari kuis yang diberikan peneliti 

pada setiap selesai pembelajaran yang dilaksanakan guru. Dengan 

demikian akan diperoleh nilai kuis masing-masing siswa setiap 

pertemuannya, sehingga dapat dilihat ada peningkatan atau tidak prestasi 

belajar siswa dari setiap pertemuan dilihat dari rata-rata yang diperoleh. 

Berikut  tabel kriteria nilai siswa : 

Tabel 3.4: Tabel Kriteria Nilai 

Tingkat Penguasaan ( % ) Kriteria 
81 – 100 Sangat Baik 
66 – 80 Baik 
56 – 65 Cukup 
46 – 55 Kurang 

< 46 Sangat Kurang 
 

 (Masidjo, 1995 : 156) 

 

Berikut ini akan ditampilkan cara menghitung tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi yang telah disampaikan: 

 
%100x

SoalJumlah
BenaryangJawabanJumlahPenguasaanTingkat =  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Lingkungan Sekolah 

SD Negeri Plembutan Asri Playen beralamat di Desa Plembutan, 

Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi  Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sekolah ini terletak di dekat jalan raya sehingga lokasi sekolah 

cukup strategis karena dapat dijangkau oleh kendaraan umum. Meskipun 

sekolah ini terleatak dekat dengan jalan raya, kegiatan belajar mengajar di 

sekolah ini tidak terlalu terganggu dengan kondisi tersebut.  

Berdasarkan hasil observasi, SD Negeri Plembutan Asri Playen ini 

memiliki 6 ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, ruang 

perpustakaan, ruang praktik komputer, tempat ibadah, kamar mandi/wc guru, 

kamar mandi/wc siswa, gudang, dan kantin sekolah. 

SD Negeri Plembutan Asri Playen memiliki guru sebanyak 14 orang 

dan 1 penjaga sekolah. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dimana satu jam pelajaran 

dilaksanakan selama 35 menit.  

Pada saat melakukan observasi, media pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Plembutan Asri Playen sudah 
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cukup memadai. Mulai dari kapur, blackboard, alat-alat peraga khususnya 

mata pelajaran matematika sudah cukup lengkap. Meskipun media yang 

dimiliki cukup memadai dalam melakukan variasi pembelajaran, tapi guru 

terkadang kurang menggunakan media secara optimal. 

  

2. Lingkungan Kelas 

a.  Ruang kelas 

Ruang kelas V SD Negeri Plembutan Asri Playen berukuran ( 6 x 7 ) 

meter persegi. Ruang kelas V ini bercat hijau muda  dan mempunyai 6 

buah jendela besar yang selalu terbuka, sehingga memperoleh 

pencahayaan yang cukup terang dan sirkulasi udara yang cukup baik. 

Fasilitas yang terdapat di kelas ini antara lain berupa 1 buah papan tulis 

beserta kapur, 2 buah penghapus, penggaris panjang dan jangka, sebuah 

meja guru dan 15 meja siswa, 20 kursi siswa dan 1 buah kursi untuk guru. 

b. Guru matematika dan siswa kelas V 

Guru matematika yang mengajar di kelas V adalah bapak Yusuf Wasiman, 

yang kebetulan beliau juga sebagai kepala sekolah. Beliau mengajar mulai 

tahun ajaran 2009/2010, sebelumnya hanya sebagai kepala sekolah saja.  

Sedangkan siswa kelas V SD Negeri Plembutan Asri Playen berjumlah 20 

siswa yang terdiri dari 13 siswa laki – laki dan 7 siswa perempuan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diperoleh data bahwa 

kemampuan para siswa di kelas tersebut sangat heterogen, ada siswa yang 
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begitu cepat menangkap apa yang diajarkan oleh guru, dan adapula yang 

lama sekali dalam menangkap apa yang diajarkan oleh guru. Hal ini 

mengakibatkan guru merasa kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran 

matematika yang benar – benar sesuai dengan kemampuan masing – 

masing siswa. 

 

B. Periode Kegiatan Pembelajaran Matematika  

Proses pembelajaran di SD Negeri Plembutan Asri Playen dimulai dari 

jam 07.00 WIB. Adapun untuk satu jam pelajaran diberi waktu 35 menit. 

Pembelajaran matematika untuk siswa kelas V adalah hari Selasa, Rabu dan 

Kamis. Dimana masing-masing hari dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. 

Tidak semua hari digunakan oleh peneliti. Peneliti menggunakan hari Selasa 

dan Kamis dimana pembelajaran dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 

pukul 10.10 WIB. 

Materi yang diajarkan oleh guru matematika pada saat peneliti 

melaksanakan penelitian yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat, luas 

bangun datar trapesium dan layang-layang, dan menghitung volume kubus 

dan balok. Indikator pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh siswa pada 

materi ini adalah siswa mampu menghitung perkalian dan pembagian 

bilangan bulat, menghitung luas trapesium dan layang-layang, dan mampu 

menghitung volume kubus dan balok. 
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Dalam pelaksanaan penelitian materi dibagi menjadi 4 pertemuan, 

dimana pertemuan pertama guru mengajarkan perkalian dan pembagian 

bilangan bulat, pertemuan kedua guru mengajarkan mengenai cara mencari 

luas trapesium, pertemuan ketiga mencari luas layang-layang, dan pertemuan 

terakhir atau keempat guru menjelaskan mengenai cara mencari volume kubus 

dan balok. Jadwal kegiatan pembelajaran materi tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.1: Tabel Jadwal Kegiatan Pembelajaran 
 

Pertemuan 
ke Hari / Tanggal Waktu Materi 

1 Selasa, 
13 Oktober 2009 09.00 – 10.10 

Perkalian dan 
Pembagian Bilangan 

Bulat 

2 Kamis, 
15 Oktober 2009 09.00 – 10.10 Luas Trapesium 

3 Selasa, 
20 Oktober 2009 09.00 – 10.10 Luas Layang-layang 

4 Kamis, 
22 Oktober 2009 09.00 – 10.10 Volume Kubus dan 

Balok 

 
 
 

 
C. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 4 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 

dilakukan selama 2 x 35 menit. Penjabaran hasil  penelitian tiap pertemuan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Pertemuan 1 

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan penelitian pada pertemuan 1 ini, peneliti 

terlebih dahulu mempersiapkan instrumen-instrumen atau alat yang akan 

digunakan pada saat penelitian antara lain: 

1) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan untuk siswa untuk 

mengamati bagaimana cara guru mengajar dan kegiatan siswa 

dalam menerima pelajaran selama kegiatan pembelajaran. 

2) Menyiapkan soal kuis yang akan dikerjakan pada siswa pada akhir 

pelajaran untuk mengetahui daya serap siswa terhadap pelajaran 

yang baru saja diterima. 

3) Menyiapkan handycam dan kamera yang akan digunakan untuk 

merekam kegiatan guru dan siswa serta untuk dokumentasi. 

 

b. Pelaksanaan 

Pada pertemuan pertama, materi yang disampaikan oleh guru 

yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Guru pertama kali 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, “Selamat pagi anak-

anak”. Kemudian guru menyampaikan garis besar tentang materi yang 

akan diajarkan yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Guru 

memulai pelajaran dengan meminta siswa untuk membuka buku paket 

matematika hal 34. Setelah anak-anak siap, guru melakukan apersepsi 
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dengan menggali pengetahuan siswa dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada siswa dengan memberikan garis bilangan sebagai 

berikut. 

 

 Dari garis bilangan guru bertanya pada siswa, “Anak-anak dari 

garis bilangan tersebut arah dari nol ke kanan bertanda apa?” Anak-anak 

menjawab dengan serentak,”Positif Pak”. Guru bertanya lagi, “Yang arah 

dari nol ke kiri?” Jawab anak-anak,”Negatif Pak”. Setelah itu guru 

mengingatkan siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat. Guru meminta siswa untuk menyebutkan contoh penjumlahan 

dengan bilangan bulat. Ada siswa yang menjawab,”3 + (-2) Pak”. 

Kemudian dengan menggunakan garis bilangan guru membimbing siswa 

untuk menghitung 3 + (-2) yang hasilnya 1. Dengan cara yang sama guru 

meminta siswa untuk menyebutkan contoh pengurangan dengan bilangan 

bulat. Siswa memberikan contoh -7 – (-3). Dengan garis bilangan guru 

bersama-sama dengan siswa mengitung -7 – (-3) yang hasilnya -4. 

-2 -1 

    Guru masuk pada materi yaitu perkalian bilangan bulat dengan 

meminta siswa menyebutkan contoh perkalian bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat positif. Contoh yang diambil yaitu 4 x 3, dimana 

guru menjelaskan siswa dengan menggunakan gambar seperti berikut. 

  4 x 3 =     

       4     +      4    +     4       = 12 

1 0 

◦◦◦◦ ◦◦◦◦ ◦◦◦◦ 

-3 2 3 
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  Dengan demikian bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif 

hasilnya juga bilangan bulat positif. Contoh perkalian bilangan bulat 

positif dengan bilangan bulat negatif yaitu 4 x (-3) = -12. Jadi bilangan 

bulat positif dikali bilangan bulat negatif hasilnya bilangan bulat negatif. 

Kemudian contoh untuk perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan 

bulat negatif, siswa menyebutkan -35 x (-20) yang hasilnya 700. 

Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif menghasilkan 

bilangan bulat positif. 

    Setelah siswa jelas, guru masuk ke pembagian bilangan bulat. 

Contoh yang diberikan yaitu dengan menggunakan gambar. Ada sebuah 

piring besar yang berisi 18 permen, dimana permen tersebut akan 

dibagikan keenam piring-piring kecil seperti berikut. 

             ◦◦◦ 

 

 

   
 
 
 
 
  

◦◦◦  ◦◦◦  ◦◦◦ 

◦◦◦ ◦◦◦ ◦◦◦ ◦◦◦ 

◦◦◦ 

◦◦◦ 

◦◦◦ 

◦◦◦  

 Hasil yang diperoleh yaitu tiap piring berisi 3 permen. Sehingga dapat 

ditulis 18 : 6 = 3. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif 
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hasilnya bilangan bulat positif. Selanjutnya guru menjelaskan bilangan 

bulat positif dibagi bilangan bulat negatif hasilnya negatif. Dan untuk 

bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif hasilnya bilangan 

bulat positif. 

 Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya, “Apakah ada 

yang mau bertanya?” Siswa menjawab, “Tidak Pak”. Setelah itu guru 

merangkum pelajaran dengan melibatkan siswa. Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan, sehingga secara tidak langsung siswa dapat 

merangkum pelajaran yang baru saja diterima. Peneliti memberikan soal 

kuis untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menyerap pelajaran yang 

baru saja mereka terima. 

 

c. Observasi 

  Observasi atau pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dilakukan oleh dua orang yaitu saya sendiri sebagai peneliti 

dan satu teman saya yaitu Tuti. Peneliti bertugas mengamati guru dan 

siswa dengan no.absen 11-20. Sedangkan Tuti mengamati siswa absen 1-

10. Adapun kode siswa dan no.absen siswa yang diamati dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.2: Tabel Kode dan No. Absen Siswa 
 

 

 

  

Observer 
Tuti Peneliti (Leny) 

Kode No.Absen Kode No.Absen 
1 1 11 11 
2 2 12 12 
3 3 13 13 
4 4 14 14 
5 5 15 15 
6 6 16 16 
7 7 17 17 
8 8 18 18 
9 9 19 19 

10 10 20 20 

 

 

 

 

 

 

  Peneliti mengajak seorang teman yang bertugas merekam 

proses pembelajaran dan mengambil gambar. Pada pertemuan pertama ini 

belum nampak siswa yang berani bertanya pada guru. Akan tetapi 

keaktifan siswa sudah dapat terlihat walaupun masih kurang. Nilai kuis 

yang diperoleh sangat baik karena rata-rata nilai kelas yaitu 81 %. 

 

d. Refleksi 

 Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kelebihan dan kekurangan 

selama proses pembelajaran. Hasil refleksi pada pertemuan pertama ini 

menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan guru kurang berpusat pada 

siswa. Bahasa lisan yang digunakan guru terkadang juga tidak baku. Guru 

tidak mengadakan diskusi kelompok, sehingga tidak dapat diamati 
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keaktifan siswa dalam kelompok. Dari pihak peneliti dan observer juga 

masih mengalami kesulitan karena belum hafal nomor urut siswa, 

walaupun tempat duduk siswa telah urut. Pembelajaran yang dilakukan 

guru belum sepenuhnya sesuai dengan KTSP. Guru bersama-sama peneliti 

merencanakan pembelajaran yang lebih baik pada pertemuan selanjutnya. 

 

2. Pertemuan 2 

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan penelitian pada pertemuan 2 ini, peneliti 

terlebih dahulu mempersiapkan instrumen-instrumen atau alat yang akan 

digunakan pada saat penelitian antara lain: 

1) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan untuk siswa untuk 

mengamati bagaimana cara guru mengajar dan kegiatan siswa 

dalam menerima pelajaran selama kegiatan pembelajaran. 

2) Menyiapkan soal kuis yang akan dikerjakan pada siswa pada akhir 

pelajaran untuk mengetahui daya serap siswa terhadap pelajaran 

yang baru saja diterima. 

3) Menyiapkan handycam dan kamera yang akan digunakan untuk 

merekam kegiatan guru dan siswa serta untuk dokumentasi. 
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b. Pelaksanaan 

Pertemuan kedua ini guru menyampaikan materi tentang luas 

trapesium. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam,”Selamat pagi anak-anak”. Kemudian guru mengabsen siswa satu 

per satu. Guru bertanya kepada siswa sebagai kegiatan apersepsi sebagai 

berikut,”Coba kalian sebutkan contoh-contoh bangun datar yang kalian 

ketahui!” Siswa ada yang menjawab, “Segitiga Pak”, “layang-layang”, 

“lingkaran”. Setelah itu guru mulai masuk pada materi yaitu mencari luas 

trapesium. Guru mengingatkan siswa terlebih dahulu mengenai luas 

segitiga. “Siapa yang masih ingat rumus luas segitiga?” Ada siswa yang 

menjawab,”Luas alas dikali tinggi dibagi dua Pak”.  

Guru masuk kegiatan inti dengan mengeluarkan alat peraga dua 

buah trapesium dan dua buah segitiga. Pertama guru mengenalkan bentuk 

trapesium sama kaki dan kemudian disusul dengan trapesium siku-siku. 

Sambil menunjukkan alat peraga trapesium siku-siku, guru bertanya 

kepada siswa. “Sebab apa disebut trapesium siku-siku?” Salah seorang 

siswa menjawab,”Salah satu sudutnya  Pak”. Guru membenarkan 

jawaban tersebut. 

Guru menjelaskan kepada siswa untuk mencari rumus luas 

trapesium dapat dengan menggunakan luas dua buah segitiga. Dengan 

alat peraga guru menunjukkan bahwa trapesium terdiri dari dua buah 
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segitiga. Guru menggambarkan trapesium siku-siku di papan tulis sesuai 

dengan alat peraga, sebagai berikut. 

                  A                        B 

                                                                  
                      D                                  C 

Guru bersama-sama dengan siswa mencari rumus luas trapesium dengan 

menggunakan dua buah segitiga sehingga di dapat rumus sebagai berikut. 

Luas trapesium =  

Guru memberi contoh dengan panjang AB = 6 cm, CD = 10 cm, 

dan panjang AD = 5 cm. Guru bersama-sama dengan siswa menghitung 

luas trapesium berikut dengan menggunakan rumus yang telah djelaskan 

di atas. Sehingga di dapat    

      

                                                           

                                                

Dengan demikian luas trapesium tersebut adalah . 

Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Oleh karena 

siswa tidak ada yang bertanya, guru mengajak siswa untuk menghitung 

tinggi trapesium yang diketahui sisi-sisi sejajarnya dan luas trapesium 

tersebut. Diperoleh sebagai berikut. 
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                                       t = 5 cm 

Setelah siswa jelas, guru mengadakan diskusi kelompok untuk 

menyelesaikan latihan soal. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa 

lebih jelas dalam memahami penjelasan guru. Guru membagi kelompok 

menjadi 5 bagian, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

Selanjutnya guru meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. Guru mengakhiri pembelajaran, 

dan siswa mengerjakan soal kuis yang diberikan peneliti. 

 

c. Observasi 

Observasi atau pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dilakukan oleh dua orang yaitu saya sendiri sebagai peneliti 

dan satu teman saya yaitu Tuti. Sama dengan pertemuan 1, peneliti 

bertugas mengamati guru dan siswa dengan no.absen 11-20. Sedangkan 

Tuti mengamati siswa absen 1-10. Adapun kode siswa dan no.absen 

siswa yang diamati dapat dilihat pada tabel 4.2 yang terdapat pada  

pertemuan pertama, karena tempat duduk siswa tidak berubah. Selain itu 
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peneliti juga masih menggunakan handycam dan kamera digital untuk 

dokumentasi. 

Dari hasil pengamatan siswa lebih berani terbuka pada guru, ada 

siswa yang berani bertanya pada guru pada saat kelompoknya mengalami 

kesulitan. Kekurangan yang dilakukan guru pada pertemuan kedua ini 

guru terlalu cepat menjelaskan, sehingga siswa kurang dapat menangkap 

pelajaran dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kuis yang 

diperoleh pada pertemuan 2 ini hanya masuk pada kriteria cukup yaitu 

58,3 %. Keadaan tersebut jelas menurun dari nilai rata-rata kuis pada 

pertemuan 1. Dari sini jelas pembelajaran yang dilakukan guru kurang 

sesuai yang diharapkan. 

 

d. Refleksi 

 Hasil refleksi pada pertemuan 2 ini menunjukkan bahwa 

kegiatan yang dilakukan guru lebih bervariatif dibandingkan pada 

pertemuan 1. Guru mengadakan diskusi kelompok, sehingga dapat diamati 

keaktifan siswa dalam kelompok. Akan tetapi guru cenderung tergesa-gesa 

pada saat menyampaikan materi sehingga siswa kurang dapat menangkap 

pelajaran dengan baik. Guru juga melakukan sedikit kesalahan menyebut 

nama bangun pada saat menjelaskan. Dari segi siswa, siswa kurang berani 

bertanya pada guru padahal mereka belum jelas. Hal ini dapat dilihat dari 

rata- rata nilai kuis yang diperoleh menurun. Dari hasil refleksi ini guru 
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diharapkan dapat lebih baik pada pertemuan selanjutnya dan siswa juga 

dapat lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. 

 

3. Pertemuan 3 

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan penelitian pada pertemuan 3 ini, sama 

halnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya peneliti terlebih dahulu 

mempersiapkan instrumen-instrumen atau alat yang akan digunakan pada 

saat penelitian antara lain: 

1) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan untuk siswa untuk 

mengamati bagaimana cara guru mengajar dan kegiatan siswa 

dalam menerima pelajaran selama kegiatan pembelajaran. 

2) Menyiapkan soal kuis yang akan dikerjakan pada siswa pada akhir 

pelajaran untuk mengetahui daya serap siswa terhadap pelajaran 

yang baru saja diterima. 

3) Menyiapkan handycam dan kamera yang akan digunakan untuk 

merekam kegiatan guru dan siswa serta untuk dokumentasi. 

 

b. Pelaksanaan 

Pertemuan ketiga ini guru akan menyampaikan materi tentang 

luas bangun layang-layang. Untuk memulai pelajaran guru mengucapkan 

salam terlebih dahulu kepada anak-anak. Kemudian guru mengabsen 
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kehadiran siswa satu per satu. Guru menyampaikan pokok bahasan yang 

akan dipelajari, “Anak-anak kita akan belajar mengenai luas bangun 

layang-layang”. Sebagai apersepsi, guru bertanya kepada siswa, 

“Sebelum kita masuk ke luas layang-layang, ada yang masih ingat rumus 

luas segitiga?” Siswa menjawab,”alas kali tinggi dibagi dua”. Kemudian 

guru memberikan contoh segitiga dan bersama-sama mencari luas 

segitiga tersebut. 

Guru masuk pada materi inti yaitu mencari luas layang-layang. 

Guru menggambarkan bangun layang-layang di papan tulis dan 

kemudian mengeluarkan alat peraga dua buah segitiga yang dapat 

membentuk bangun layang-layang seperti yang digambar guru. Layang-

layang tersebut seperti pada gambar di bawah ini. 

    B 

       

 

 

 

Guru membimbing siswa mencari luas , dimana AC = alas =12 cm,  

BE = tinggi = 6 cm. Sehingga di dapat L =  

Selanjutnya guru membangun pengetahuan siswa untuk dapat mencari 

luas , dimana DE = tinggi 8 cm. Kemudian siswa menghitung dan 

E 1 
A C 

2 

D 
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didapat L =  . Dengan demikian luas layang-

layang ABCD adalah L  L  

Guru membimbing siswa mencocokkan luas layang-layang 

tersebut dengan menggunakan rumus layang-layang yaitu: 

 = =  

Terbukti bahwa luas dua buah segitiga di atas sama dengan luas bangun 

layang-layang yang dimaksud. Setelah siswa jelas, guru memberikan 

latihan soal sebagai berikut. 

1. Hitunglah luas layang-layang yang diketahui  dan 

! 

2.                                     PR = 12 cm 

      QS = 18 cm 

      L  = …  

R 

Q 

P 

S  

  

Beberapa siswa maju ke depan mengerjakan di papan tulis, 

kemudian bersama-sama dengan guru, siswa mencocokkan jawaban 

masing-masing. Kemudian guru merangkum pelajaran dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan pada siswa mengenai luas layang-
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layang. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam pada 

siswa. Kemudian peneliti memberikan soal kuis pada siswa. 

c. Observasi 

Observasi atau pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dilakukan oleh dua orang yaitu saya sendiri sebagai peneliti 

dan satu teman saya yaitu Tuti. Sama dengan pertemuan 1 dan 2, peneliti 

bertugas mengamati guru dan siswa dengan no.absen 11-20. Sedangkan 

Tuti mengamati siswa absen 1-10. Adapun kode siswa dan no.absen 

siswa yang diamati dapat dilihat pada tabel 4.2 yang terdapat pada 

pertemuan 1, karena tempat duduk siswa tidak berubah. Handycam dan 

kamera digital juga masih digunakan pada pertemuan 3 ini. 

Dari hasil pengamatan siswa aktif mengerjakan soal dan 

nampak siswa yang berani maju ke depan mengerjakan soal. Akan tetapi 

keaktifan yang sifatnya menyeluruh, aktif pada saat menerima pelajaran 

cenderung menurun. Kegiatan yang dilakukan guru  dapat dikatakan 

lebih baik, guru memberi kesempatan siswa untuk maju ke depan 

mengerjakan soal latihan.  Hasil rata-rata nilai kuis juga meningkat 

dibandingkan pertemuan 2 yaitu 70 % masuk pada kriteria baik. Hal ini 

berarti rata-rata siswa dapat menerima dengan baik proses pembelajaran 

yang dilakukan guru. Dapat dikatakan pembelajaran yang dilakukan guru 

sudah baik walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan. 
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d. Refleksi 

 Hasil refleksi pada pertemuan 3 ini menunjukkan bahwa 

kegiatan yang dilakukan guru sudah lebih baik. Walaupun guru tidak 

mengadakan diskusi kelompok, guru tetap memberikan soal-soal latihan 

pada siswa yang membuat siswa lebih mau berusaha dan melatih 

keberanian siswa untuk mengerjakan di depan. Akan tetapi, pada 

pertemuan ini sikap siswa dalam menerima pelajaran kurang begitu aktif. 

Dari lembar observasi kegiatan siswa cenderung menurun. Dari hasil 

refleksi ini diharapkan dapat memberikan masukan pada guru untuk lebih 

meningkatkan pembelajaran pada pertemuan ke 4. 

 

4. Pertemuan 4 

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan penelitian pada pertemuan 4 ini, peneliti 

terlebih dahulu mempersiapkan instrumen-instrumen atau alat yang akan 

digunakan pada saat penelitian antara lain: 

1) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan untuk siswa untuk 

mengamati bagaimana cara guru mengajar dan kegiatan siswa 

dalam menerima pelajaran selama kegiatan pembelajaran. 
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2) Menyiapkan soal kuis yang akan dikerjakan pada siswa pada akhir 

pelajaran untuk mengetahui daya serap siswa terhadap pelajaran 

yang baru saja diterima. 

3) Menyiapkan lembar angket siswa yang akan diiisi pada akhir 

pelajaran, karena pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir. Hal 

ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari lembar observasi. 

4) Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara dengan guru 

dan 5 orang siswa. Hal ini bertujuan untuk melengkapi data dan 

juga mencocokkan data dengan apa yang sudah diperoleh dari 

lembar pengamatan. Wawancara ini akan dilaksanakan setelah jam 

sekolah berakhir. 

5) Menyiapkan handycam dan kamera yang akan digunakan untuk 

merekam kegiatan guru dan siswa serta untuk dokumentasi. 

 

b. Pelaksanaan 

Pada pertemuan keempat ini, seperti pertemuan-pertemuan 

sebelumnya, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

terlebih dahulu kepada para siswa.”Selamat pagi anak-anak”. Sebelum 

memulai pelajaran guru mengabsen siswa satu per satu. Guru sedikit 

mengingatkan pada siswa pelajaran yang telah lalu, dengan tujuan apakah 

para siswa masih ingat atau tidak.  
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Guru masuk pada materi dengan menuliskan judul pokok 

bahasan yang akan dipelajari di papan tulis yaitu “Volume Kubus dan 

Volume Balok”. Terlebih dulu guru melakukan  apersepsi yaitu dengan 

bertanya pada siswa, “Apa nama lain dari volume?”Ada siswa yang 

menjawab “Isi Pak”. Kemudian guru bertanya lagi pada para siswa, 

”Siapa yang belum pernah melihat kubus?” Para siswa serentak 

menjawab “Sudah Pak”. Guru menunjukkan alat peraga kubus dan balok, 

dan meminta siswa untuk menyebutkan mana yang disebut kubus. 

Setelah semua siswa paham mana yang disebut kubus, guru 

kemudian menggambarkan kubus di papan tulis seperti alat peraga yang 

telah ditunjukkan seperti di bawah ini. 

 

 

 
  

Kubus tersebut ukuran rusuknya diberi ukuran 6 cm. Sebelum masuk ke 

volume, guru mengajak siswa untuk menghitung jumlah rusuk pada 

kubus. Siswa dapat menyebutkan 12 rusuk yang ada pada kubus. Dari 

sini guru membimbing siswa untuk mencari volume kubus.   

Volume kubus = R x R x R 

= 6 x 6 x 6 = 216  
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Guru masuk pada volume balok, dengan menunjukkan alat 

peraga balok terlebih dulu. Sama seperti kubus, guru menggambarkan 

balok di papan tulis sebagai berikut. 

 

  
 
 Volume balok = p x l x t 

   = 8 x 4 x 4  

   = 128  

Setelah siswa jelas, guru kemudian mengadakan diskusi 

kelompok dengan tujuan agar siswa belajar bekerja sama dan biar lebih 

jelas. Kelompok yang telah selesai mengerjakan, perwakilan dari 

kelompok maju ke depan menuliskan hasil dari kelompoknya. Setelah 

semua soal dapat dijawab denagn baik, guru merangkum pelajaran 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada siswa. Siswa dapat 

menyebutkan rumus volume kubus dan volume balok. Pelajaran selesai, 

guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian peneliti 

mengadakan kuis untuk melihat daya serap siswa terhadap pelajaran yang 

baru saja diterima. 

 

c. Observasi 

8 

4 

4 
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Observasi atau pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dilakukan oleh dua orang yaitu saya sendiri sebagai peneliti 

dan satu teman saya yaitu Tuti. Sama dengan pertemuan-pertemuan 

sebelumnya, peneliti bertugas mengamati guru dan siswa dengan 

no.absen 11-20. Sedangkan Tuti mengamati siswa absen 1-10. Adapun 

kode siswa dan no.absen siswa yang diamati dapat dilihat pada tabel 4.2 

yang terdapat pada pertemuan 1, karena tempat duduk siswa tidak 

berubah sampai dengan pertemuan 4 ini. Alat yang digunakan juga masih 

sama yaitu handycam dan kamera digital. 

Dari hasil pengamatan untuk siswa, keterlibatan siswa pada 

pertemuan 4 ini cenderung meningkat dari pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hasil nilai rata-

rata kuis yang dicapai juga meningkat tajam yaitu 93, 75 %. Dimana hasil 

tersebut masuk pada kriteria sangat baik. Kegiatan yang dilakukan guru  

juga dapat dikatakan lebih baik, guru mengadakan diskusi kelompok dan 

memberikan kesempatan siswa untuk menuliskan hasil pekerjaan siswa 

dalam kelompoknya.  

 

b. Refleksi 

  Hasil refleksi pada pertemuan 4 ini menunjukkan bahwa 

kegiatan yang dilakukan guru sudah lebih baik. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan teman melalui diskusi 
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kelompok. Membuat siswa lebih aktif lagi, akan tetapi masih perlu ada 

yang ditingkatkan yaitu siswa belum berani bertanya yang sifatnya 

individu bukan pada saat diskusi kelompok.  Dalam hal lain seperti 

keberanian mengemukakan pendapat juga masih harus ditingkatkan. 

Karena pembelajaran yang sesuai dengan KTSP adalah pembelajaran 

siswa aktif dimana antara lain siswa tidak takut bertanya dan berani 

mengemukakan pendapat-pendapatnya. Pada dasarnya pada pertemuan 4 

ini data keterlibatan siswa mengalami peningkatan dari pertemuan 

sebelumnya. Dari hasil refleksi ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pada guru untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai dengan 

KTSP. Apa yang kurang dapat ditingkatkan, dan apa yang sudah baik 

dapat dipertahankan.  

 

D. Tabulasi Data 

1. Data Keterlibatan Siswa 

Hasil pengamatan tentang keterlibatan siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan dapat dilihat 

dari tabel pertemuan 1- 4 berikut ini. 

Tabel 4.3: Tabel Data Hasil Keterlibatan Siswa pada Pertemuan 1 
 

A1 A2 A3 A4 A5 Kode 
Siswa a b c d e f g h i j k l m n o p q 

1 x √ x √ x √ √ √ x x x x √ x x √ x 
2 x √ x x x x x √ x x x x x √ √ x x 
3 √ x x x x x x √ x x x x √ √ √ x x 
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4 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 
5 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ x √ x 
6 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ x x 
7 √ √ x √ x x x x x x x x √ √ √ x x 
8 x √ x x x √ x √ x x x x x √ √ √ x 
9 x x x √ x x x √ x x x x √ √ x √ x 

10 x √ x x x √ x √ x x x x x √ √ √ x 
11 x √ x √ x √ x √ x x x x x x x √ x 
12 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 
13 √ √ x √ x √ x √ x x x x √ √ x x x 
14 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 
15 √ √ x √ x x √ √ x x x x √ √ x √ x 
16 √ √ x √ x x √ √ x x x x √ √ √ √ x 
17 √ √ x x x √ √ √ x x x x x √ √ √ x 
18 √ √ x √ x √ √ √ x x x x x √ √ √ x 
19 √ √ x √ x √ √ √ x x x x x √ √ √ x 
20 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 

 
 
 

Tabel 4.4: Tabel Data Hasil Keterlibatan Siswa pada Pertemuan 2 
 

A1 A2 A3 A4 A5 Kode 
Siswa a b c d e f g h i j k l m n o p q 

1 √ √ x √ x √ x √ √ √ √ x √ √ √ √ √ 
2 √ √ x √ x √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 √ x x x √ x x x x x √ x x √ x √ x 
4 √ √ x √ x √ √ √ x x √ x √ √ √ √ x 
5 √ √ x √ x x x x x x x x √ √ x x x 
6 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 √ x x x x x x x x x √ x x x x x x 
8 √ x x x x √ √ √ x √ √ √ x x √ √ √ 
9 √ √ x √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ √ 

10 √ x x x x x x x x x √ x x √ √ x x 
11 x √ x x x √ √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ 
12 x x x x x √ √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ 
13 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ 
14 x x x x x x x √ √ x √ x x √ √ √ x 
15 x √ x x x x x x √ x √ x x x √ √ x 
16 x √ x √ x √ √ √ x √ √ √ √ x √ √ √ 
17 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Tabel 4.5: Tabel Data Hasil Keterlibatan Siswa pada Pertemuan 3 
 

A1 A2 A3 A4 A5 Kode 
Siswa a b c d e f g h i j k l m n o p q 

1 √ x x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 
2 √ √ x x x √ x √ x x x x x √ √ √ x 
3 x x x x x √ x x x x x x x √ √ x x 
4 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 
5 √ √ x √ x √ x √ x x x x √ √ x √ x 
6 x x  x x x √ x √ x x x x √ x √ x x 
7 x x x x x x x x x x x x x x √ x x 
8 √ x x x x √ √ √ x x x x x √ √ √ x 
9 x x x x x √ x x x x x x x √ √ √ x 

10 √ x x x x √ √ √ x x x x x x √ √ x 
11 x √ x √ x √ √ √ x x x x √ x √ √ x 
12 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ x x 
13 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ x √ x 
14 x √ x x x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 
15 x x x √ x x √ √ x x x x √ x √ √ x 
16 √ x x √ x x √ √ x x x x √ x √ √ x 
17 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 
18 x √ x x x √ √ √ x x x x x √ √ √ x 
19 x √ x x x √ √ √ x x x x x √ √ √ x 
20 √ √ x √ x √ √ √ x x x x √ √ √ √ x 

 
 
 

Tabel 4.6: Tabel Data Hasil Keterlibatan Siswa pada Pertemuan 4 
 

A1 A2 A3 A4 A5 Kode 
Siswa a b c d e f g h i j k l m n o p q 

1 √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 √ √ x x x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 √ x x x x √ √ √ x x √ √ x x √ x x 
4 √ √ x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 √ √ x x x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ 
7 √ x x x x √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x 
8 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 √ x x x x √ x √ √ x √ x x √ √ √ √ 

10 √ √ x x x √ √ √ x x √ √ x √ √ √ √ 
11 x √ x √ x √ √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ 
12 √ √ x √ x √ √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ 
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13 √ √ x √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 x x x √ x x √ √ x √ √ x √ x √ √ x 
16 x √ x √ x x √ √ x √ x √ √ x x √ √ 
17 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 x √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 √ √ x x x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ 
20 √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 

Keterangan:   

 Kode Siswa : Nomor urut siswa sesuai absen dan tempat duduk  
 A1   : Kegiatan yang berpusat pada siswa 
 A2   : Belajar melalui berbuat 
 A3   : Mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional,  
      spiritual, dan sosial 
 A4   : Belajar sepanjang hayat 
 A5   : Belajar mandiri dan belajar bekerja sama 
 a, b, c, d, e  : Aspek- aspek yang diamati pada A1, yaitu: 

a. Siswa bersikap aktif dalam menerima pelajaran 
b. Siswa berusaha mencari jawaban sendiri tidak 

bergantung pada guru 
c. Siswa berani mengajukan pertanyaan pada guru 

perihal yang dia tidak tahu 
d. Siswa berani mengungkapkan pendapat ketika 

diberi pertanyaan oleh guru 
e. Siswa berani menyanggah jika penjelasan guru 

tidak sesuai atau salah 
 f, g, h  : Aspek- aspek yang diamati pada A2, yaitu: 

f. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru 
tetapi rajin mengerjakan latihan soal 

g. Siswa tidak hanya bergantung pada penjelasan guru 
dalam menyelesaikan soal 

h. Pada saat mengerjakan soal siswa tidak hanya 
menunggu jawaban yang diberikan guru 
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 i, j, k, l  : Aspek- aspek yang diamati pada A3 
i. Siswa berani bertanya dalam kelompok pada saat 

diskusi 
j. Siswa berani mengungkapkan pendapat dalam 

kelompok 
k. Siswa mendengarkan dan menghargai pendapat 

teman lain dalam kelompok 
l. Siswa bersedia membantu teman lain yang 

mengalami kesulitan dalam kelompok 
 
 

 m, n, o  : Aspek- aspek yang diamati pada A4 
m. Siswa memiliki rasa percaya diri ketika menjawab 

pertanyaan dari guru 
n. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar ketika 

guru menjelaskan 
o. Siswa memahami dan menghargai teman lain yang 

lemah dalam menerima penjelasan dari guru 
 p, q  : Aspek- aspek yang diamati pada A5 

p. Siswa menyelesaikan tugas mandiri atau tugas 
individual dengan baik 

q. Siswa menyelesaikan tugas dalam kelompok 
dengan baik 

 √   : Hal yang diamati terjadi 
 x   : Hal yang diamati tidak terjadi 
 

2. Data Keterlibatan Guru 

Hasil pengamatan mengenai aktivitas guru dengan menggunakan 

lembar pengamatan selama pembelajaran berlangsung dapat dilihat di 

bawah ini. Data akan ditampilkan dari pertemuan 1-4. 

Tabel 4.7: Tabel Data Aktivitas Guru pada Pertemuan 1 
 

Keterangan Aspek-aspek yang diamati 
Iya Tidak Ragu- Catatan 
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ragu 

Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam √ - - 

Guru mengucapkan 
selamat pagi kepada 
para siswa 

Guru menyampaikan garis besar 
tentang materi yang akan diajarkan √ - - Perkalian bilangan bulat 

Guru menggali pengetahuan siswa 
dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada siswa 

√ - - 
Dengan menggunakan 
garis bilangan guru 
melakukan apersepsi 

Guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan pendapat √ - - - 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk saling berinteraksi melalui 
diskusi kelompok 

- √ - Tidak ada diskusi 
kelompok 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya perihal yang dia 
tidak tahu 

√ - - - 

Guru membimbing siswa untuk 
dapat menemukan jawaban sendiri √ - - 

Dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan 
pancingan 

Guru merespon positif setiap 
pendapat dari siswa dengan tidak 
menertawakan pendapat siswa 
sekalipun lucu/ sederhana 

√ - - 

Siswa salah menjawab 
tapi guru tetap 
membimbing agar 
jawaban menjadi benar 

Guru menggunakan alat peraga 
yang sesuai pada pokok bahasan 
tertentu yang memang memerlukan 
alat peraga  

- √ - 

Tidak menggunakan alat 
peraga, akan tetapi 
menggunakan cara yang 
tepat 

Guru bersikap terbuka terhadap 
respon siswa dalam menanggapi 
penjelasan guru sekalipun siswa 
menyanggah atau memberi kritikan 

- - √ Tidak ada siswa yang 
menyanggah 

Guru menjawab pertanyaan dari 
siswa dengan baik - - √ Karena tidak ada siswa 

yang bertanya 

Guru tidak sungkan menerima 
kritik atau masukan dari siswa - - √ Tidak ada siswa yang 

memberi kritikan 
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Guru mengadakan rangkuman pada 
setiap akhir pelajaran dengan 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan pada siswa 

√ - - - 

Guru melakukan tindak lanjut dan 
penilaian pada setiap akhir 
pelajaran 

√ - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.8: Tabel Data Aktivitas Guru pada Pertemuan 2 
 

Keterangan 
Aspek-aspek yang diamati 

Iya Tidak Ragu-
ragu Catatan 

Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam √ - - 

Guru mengucapkan 
selamat pagi, kemudian 
mengabsen siswa 

Guru menyampaikan garis besar 
tentang materi yang akan diajarkan √ - - - 

Guru menggali pengetahuan siswa 
dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada siswa 

√ - - 
Guru meminta siswa 
menyebutkan contoh-
contoh bangun datar 

Guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan pendapat √ - - 

Guru menanyakan ada 
yang masih ingat rumus 
segitiga 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk saling berinteraksi melalui 
diskusi kelompok 

√ - - - 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya perihal yang dia 
tidak tahu 

√ - - - 

Guru membimbing siswa untuk 
dapat menemukan jawaban sendiri √ - - - 
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Guru merespon positif setiap 
pendapat dari siswa dengan tidak 
menertawakan pendapat siswa 
sekalipun lucu/ sederhana 

√ - - - 

Guru menggunakan alat peraga 
yang sesuai pada pokok bahasan 
tertentu yang memang memerlukan 
alat peraga  

√ - - 

Guru menggunakan alat 
peraga bangun 
trapesium dan 2 segitiga 
untuk menjelaskan 
rumus trapesium 

Guru bersikap terbuka terhadap 
respon siswa dalam menanggapi 
penjelasan guru sekalipun siswa 
menyanggah atau memberi kritikan 

- - √ 
Tidak ada siswa yang 
menyanggah walaupun 
guru sempat salah sebut 

Guru menjawab pertanyaan dari 
siswa dengan baik - - √ Tidak ada siswa yang 

bertanya 

Guru tidak sungkan menerima 
kritik atau masukan dari siswa - - √ Tidak ada kritik atau 

masukan dari siswa 

Guru mengadakan rangkuman pada 
setiap akhir pelajaran dengan 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan pada siswa 

√ - - - 

Guru melakukan tindak lanjut dan 
penilaian pada setiap akhir 
pelajaran 

- √ - Tidak ada tindak lanjut 
karena waktu telah habis 

 
 
 

Tabel 4.9: Tabel Data Aktivitas Guru pada Pertemuan 3 
 

Keterangan 
Aspek-aspek yang diamati 

Iya Tidak Ragu-
ragu Catatan 

Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam √ - - Mengucapkan salam + 

mengabsen siswa 

Guru menyampaikan garis besar 
tentang materi yang akan diajarkan √ - - 

Menyampaikan pokok 
bahasan yang akan 
diajarkan yaitu luas 
layang-layang 

Guru menggali pengetahuan siswa 
dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada siswa 

√ - - 

Sebagai apersepsi guru 
menanyakan rumus luas 
segitiga sebelum masuk 
pada luas layang-layang 
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Guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan pendapat √ - -  - 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk saling berinteraksi melalui 
diskusi kelompok 

- √ - - 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya perihal yang dia 
tidak tahu 

√ - - - 

Guru membimbing siswa untuk 
dapat menemukan jawaban sendiri   √ - - 

Menuntun siswa agar 
siswa dapat mencari 
jawaban sendiri 

Guru merespon positif setiap 
pendapat dari siswa dengan tidak 
menertawakan pendapat siswa 
sekalipun lucu/ sederhana 

√ - - - 

Guru menggunakan alat peraga 
yang sesuai pada pokok bahasan 
tertentu yang memang memerlukan 
alat peraga  

√ - - 
Alat peraga layang-
layang dan 2 buah 
segitiga 

Guru bersikap terbuka terhadap 
respon siswa dalam menanggapi 
penjelasan guru sekalipun siswa 
menyanggah atau memberi kritikan 

√ - - - 

Guru menjawab pertanyaan dari 
siswa dengan baik √ - - - 

Guru tidak sungkan menerima 
kritik atau masukan dari siswa - - √ - 

Guru mengadakan rangkuman pada 
setiap akhir pelajaran dengan 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan pada siswa 

√ - - - 

Guru melakukan tindak lanjut dan 
penilaian pada setiap akhir 
pelajaran 

- √ - - 

 
 
 

Tabel 4.10: Tabel Data Aktivitas Guru pada Pertemuan 4 
 

Aspek-aspek yang diamati Keterangan 
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Iya Tidak Ragu-
ragu Catatan 

Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam √ - - 

Mengucapkan salam, 
mengabsen siswa, 
mengingatkan pelajaran 
yang lalu 

Guru menyampaikan garis besar 
tentang materi yang akan diajarkan √ - - 

Menulis judul di papan 
tulis “Volume Kubus 
dan Balok” 

Guru menggali pengetahuan siswa 
dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada siswa 

√ - - 

“Volume nama lainnya 
apa?” selain itu guru 
juga bertanya, “Ada 
yang belum pernah 
melihat kubus?” 

Guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan pendapat √ - - Dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk saling berinteraksi melalui 
diskusi kelompok 

√ - - - 

Guru memberi kesempatan siswa 
untuk bertanya perihal yang dia 
tidak tahu 

√ - - - 

Guru membimbing siswa untuk 
dapat menemukan jawaban sendiri √ - - 

Menuntun siswa dengan 
pertanyaan-pertanyaan 
dan siswa dapat 
menemukan jawaban 
sendiri 

Guru merespon positif setiap 
pendapat dari siswa dengan tidak 
menertawakan pendapat siswa 
sekalipun lucu/ sederhana 

√ - - - 

Guru menggunakan alat peraga 
yang sesuai pada pokok bahasan 
tertentu yang memang memerlukan 
alat peraga  

√ - - Alat peraga kubus dan 
balok 

Guru bersikap terbuka terhadap 
respon siswa dalam menanggapi 
penjelasan guru sekalipun siswa 
menyanggah atau memberi kritikan 

√ - - - 

Guru menjawab pertanyaan dari 
siswa dengan baik √ - - - 
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Guru tidak sungkan menerima 
kritik atau masukan dari siswa - - √ Tidak ada kritik dan 

masukan 

Guru mengadakan rangkuman pada 
setiap akhir pelajaran dengan 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan pada siswa 

√ - - - 

Guru melakukan tindak lanjut dan 
penilaian pada setiap akhir 
pelajaran 

√ - - - 

 
3. Data Daya Serap Siswa 

Berikut ini akan ditampilkan hasil daya serap siswa terhadap pelajaran 

yang diterima dengan hasil nilai kuis yang diperoleh. 

Tabel 4.11: Tabel Hasil Kuis pada Pertemuan 1 
 

Kode 
Siswa 

Jumlah 
jawaban benar Jumlah soal Prosentase 

penguasaaan 
1 10 10 100% 
2 9 10 90% 
3 7 10 70% 
4 8 10 80% 
5 8 10 80% 
6 5 10 50% 
7 0 10 0% 
8 9 10 90% 
9 8 10 80% 

10 10 10 100% 
11 10 10 100% 
12 8 10 80% 
13 4 10 40% 
14 7 10 70% 
15 10 10 100% 
16 10 10 100% 
17 10 10 100% 
18 10 10 100% 
19 9 10 90% 
20 10 10 100% 
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Tabel 4.12: Tabel Hasil Kuis pada Pertemuan 2 
 

 

Kode 
Siswa 

Jumlah 
jawaban benar Jumlah soal Prosentase 

penguasaaan 
1 1 3 33% 
2 1 3 33% 
3 0 3 0% 
4 3 3 100% 
5 1 3 33% 
6 3 3 100% 
7 1 3 33% 
8 2 3 67% 
9 1 3 33% 

10 2 3 67% 
11 1 3 33% 
12 1 3 33% 
13 2 3 67% 
14 2 3 67% 
15 1 3 33% 
16 2 3 67% 
17 2 3 67% 
18 3 3 100% 
19 3 3 100% 
20 3 3 100% 

 
 

Tabel 4.13: Tabel Hasil Kuis pada Pertemuan 3 
 

Kode 
Siswa 

Jumlah 
jawaban benar Jumlah soal Prosentase 

penguasaaan 
1 2 4 50% 
2 4 4 100% 
3 1 4 25% 
4 3 4 75% 
5 3 4 75% 
6 2 4 50% 
7 0 4 0% 
8 3 4 75% 
9 4 4 100% 

10 4 4 100% 
11 4 4 100% 
12 1 4 25% 
13 0 4 0% 
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14 1 4 25% 
15 4 4 100% 
16 4 4 100% 
17 4 4 100% 
18 4 4 100% 
19 4 4 100% 
20 4 4 100% 

 
 
 
 
 
Tabel 4.14: Tabel Hasil Kuis pada Pertemuan 4 
 

Kode 
Siswa 

Jumlah 
jawaban benar Jumlah soal Prosentase 

penguasaaan 
1 4 4 100% 
2 4 4 100% 
3 2 4 50% 
4 4 4 100% 
5 4 4 100% 
6 3 4 75% 
7 3 4 75% 
8 4 4 100% 
9 4 4 100% 

10 4 4 100% 
11 4 4 100% 
12 4 4 100% 
13 4 4 100% 
14 4 4 100% 
15 3 4 75% 
16 4 4 100% 
17 4 4 100% 
18 4 4 100% 
19 4 4 100% 
20 4 4 100% 

 
 

4. Data Hasil Pengisian Angket oleh Siswa 

Lembar angket diisi siswa setelah pertemuan 4 berakhir. Hal ini 

digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh dari lembar 

pengamatan. Selain itu juga untuk mengetahui respon siswa terhadap 
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pembelajaran yang berlangsung. Berikut ini ditampilkan hasil 

pengisian angket oleh siswa.  

 

 

 

Tabel 4.15: Tabel Hasil Pengisian Angket Siswa 
 

Nomor Item Angket Kode 
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 √ √ √ √ x √ √ √ √ √ 
2 √ √ √ √ x √ √ √ √ √ 
3 √ √ √ √ x √ √ √ √ √ 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ x √ 
5 √ √ √ √ x √ x √ √ √ 
6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 √ √ √ √ x √ x x √ √ 
8 √ √ √ x x √ √ √ √ √ 
9 √ √ √ √ x x √ √ √ √ 

10 √ √ x x x √ √ √ √ √ 
11 √ √ √ √ x √ √ √ √ √ 
12 √ √ √ √ x √ x √ √ √ 
13 √ √ √ √ x √ √ x √ √ 
14 √ √ √ √ √ √ √ x √ √ 
15 √ √ √ √    x x x x x √ 
16 x x √ √ x √ √ √ √ x 
17 √ √ √ √    √ √ √ √ √ √ 
18 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 √ √ √ √ x √ √ √ √ √ 
20 √ √ √ √ x x √ √ √ √ 

Jumlah 19 19 19 18 5  17 16 16 18 19 
 
 

Keterangan: √ : jawaban “iya” 

  x : jawaban “tidak” 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Analisis Data  

1. Data Keterlibatan Siswa 

Data keterlibatan siswa yang diperoleh dari lembar pengamatan dianalisis 

sebagai berikut. 

Tabel 5.1: Tabel Analisis Hasil Pengamatan Keterlibatan Siswa 
 

Frekuensi Siswa 
Prinsip-prinsip KBM dalam KTSP Pertemuan  

Jumlah Prosentase 
I 14 70% 
II 15 75% 
III 11 55% A.1 

IV 16 80% 
I 18 90% 
II 14 70% 
III 11 55% A.2 

IV 16 80% 
I 0 0% 
II 2 10% 
III 0 0% A.3 

IV 1 5% 
I 15 75% 
II 12 60% 
III 10 50% A.4 

IV 12 60% 
I 0 0% 
II 2 10% 
III 0 0% 

Kegiatan yang Berpusat pada 
Siswa 

(A) 

A.5 

IV 1 5% 
I 14 70% 
II 14 70% 
III 17 85% 

Belajar Melalui Berbuat 
(B) B.1 

IV 17 85% 

81 
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Frekuensi Siswa 
Prinsip-prinsip KBM dalam KTSP Pertemuan 

 Jumlah Prosentase 
I 13 65% 
II 12 60% 
III 14 70% B.2 

IV 18 90% 
I 19 95% 
II 14 70% 
III 17 85% 

Belajar Melalui Berbuat 
(B) 

B.3 

IV 20 100% 
I - - 
II 10 50% 
III - - C.1 

IV 15 75% 
I - - 
II 13 65% 
III - - C.2 

IV 15 75% 
I - - 
II 19 95% 
III - - C.3 

IV 19 95% 
I - - 
II 12 60% 
III - - 

Mengembangkan Kecerdasan 
Intelektual, Emosional, 

Spiritual, dan Sosial 
(C) 

C.4 

IV 17 85% 
I 13 65% 
II 12 60% 
III 12 60% D.1 

IV 13 65% 
I 18 90% 
II 16 80% 
III 14 70% D.2 

IV 17 85% 
I 14 70% 
II 15 75% 
III 18 90% 

Belajar Sepanjang Hayat 
(D) 

D.3 

IV 19 95% 
I 15 75% 
II 17 85% 
III 16 80% 

Belajar Mandiri dan Belajar 
Bekerja Sama 

(E) 
E.1 

IV 17 85% 
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Frekuensi Siswa 
Prinsip-prinsip KBM dalam KTSP Pertemuan  

Jumlah Prosentase 
I - - 
II 13 65% 
III - - 

Belajar Mandiri dan Belajar 
Bekerja Sama 

(E) 
E.2 

IV 17 85% 
 

Keterangan : 

A1, A2, A3, A4, A5 : Pengamatan pada aspek-aspek kegiatan yang               

berpusat pada siswa 

B1, B2, B3 :  Pengamatan pada aspek-aspek belajar melalui 

berbuat 

C1, C2, C3, C4 :  Pengamatan pada aspek-aspek mengembangkan 

kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan 

sosial 

D1, D2, D3 :  Pengamatan pada aspek-aspek belajar sepanjang 

hayat 

E1, E2 :  Pengamatan pada aspek-aspek belajar mandiri dan 

belajar bekerja sama 

 

Dilihat dari tabel di atas, dapat dibuat rangkuman data keterlibatan siswa 

sebagai berikut. Rangkuman berupa rata-rata frekuensi siswa dan prosentase 

dari tiap prinsip-prinsip KBM dalam KTSP pada masing-masing pertemuan. 

Hasil rangkuman data dari tabel di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 5.2: Tabel Rangkuman Analisis Hasil Pengamatan Keterlibatan Siswa 
 

Prinsip-prinsip KBM dalam 
KTSP Pertemuan  Frekuensi 

Siswa Prosentase 

I 47 47% 
II 45 45% 
III 32 32% 

Kegiatan yang Berpusat Pada 
Siswa 
(A) 

IV 46 46% 
I 46 76,67% 
II 40 66,67% 
III 48 80% 

Belajar Melalui Berbuat 
(B) 

IV 55 91,67% 
I - - 
II 54 67,5% 
III - - 

Mengembangkan Kecerdasan 
Intelektual, Emosional, 

Spiritual, dan Sosial 
(C) IV 66 82,5% 

I 45 75% 
II 43 71,67% 
III 44 73,33% 

Belajar Sepanjang Hayat 
(D) 

IV 49 81,67% 
I 15 75% 
II 30 75% 
III 16 80% 

Belajar Mandiri dan Belajar 
Bekerja sama 

(E) 
IV 34 85% 

 

Untuk lebih memperjelas tabel di atas, berikut ini akan ditampilkan dengan 

diagram batang. Dengan demikian perubahan dari setiap pertemuannya dapat 

dilihat dengan jelas. 
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Diagram 5.1: Diagram Data Keterlibatan Item A 
 

 

Dari diagram data keterlibatan pada item A yaitu kegiatan yang 

berpusat pada siswa tampak bahwa pertemuan 1 sampai pertemuan 3 

mengalami penurunan. Akan tetapi pada pertemuan 4, keterlibatan siswa 

meningkat. Prosentase yang diperoleh dari keempat pertemuan tersebut 

dibawah 50% yang berarti kurang dari separo jumlah siswa yang melakukan 

seperti pada item A. Jelas hal ini kegiatan yang berpusat pada siswa masih 

kurang.  

Diagram 5.2: Diagram Data Keterlibatan Item B 
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 Diagram data keterlibatan pada item B menunjukkan bahwa 

pertemuan 1 ke pertemuan 2 mengalami penurunan. Akan tetapi dari 

pertemuan 2 hingga ke pertemuan 4 terus mengalami peningkatan. Hasil yang 

diperoleh pun lebih dari 50% siswa melakukan seperti pada item B yaitu 

belajar melalui berbuat. Dengan demikian keterlibatan siswa pada item B 

dapat dikatakan baik. 

 

Diagram 5.3: Diagram Data Keterlibatan Item C 
 

 

 Diagram data keterlibatan item C di atas menunjukkan bahwa 

pertemuan 2 dan pertemuan 4 mengalami kenaikan. Sedangkan pada 

pertemuan 1 dan 2 tidak terjadi keterlibatan siswa dikarenakan pada 

pertemuan itu guru tidak melakukan kerja kelompok. Sehingga yang dapat 

diamati yaitu keterlibatan siswa pada pertemuan 2 dan 4. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa siswa melakukan item C dengan baik. 
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Diagram 5.4: Diagram Data Keterlibatan Item D 
 

 

  
 Diagram 5.4 di atas menggambarkan keterlibatan siswa pada item D. 

Hasil yang ditunjukkan yaitu pertemuan 1 ke pertemuan 2 keterlibatan siswa 

mengalami penurunan. Diagram menunjukkan kenaikan pada pertemuan 2 

hingga 4. Dilihat dari hasil yang dicapai dapat dikatakan siswa melakukan 

kegiatan pada item D dengan baik. 

Diagram 5.5: Diagram Data Keterlibatan Item E 
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Data keterlibatan pada item E, ditunjukkan dengan diagram di atas. 

Hasil yang nampak dari diagram tersebut yaitu dari pertemuan 1 ke pertemuan 

2 hasil yang dicapai stabil. Sedangkan mengalami kenaikan pada pertemuan 2 

hingga ke pertemuan 4. Hal ini yang diharapkan oleh peneliti. Hasil ini berarti 

menunjukkan bahwa siswa melakukan item E dengan baik. Setiap 

pertemuannya lebih dari 50% siswa melakukan keterlibatan pada item E yaitu 

belajar mandiri dan belajar bekerja sama. 

 

2. Data Keterlibatan Guru 

Untuk data keterlibatan guru atau aktivitas guru sudah dijabarkan 

pada bab 4. Aktivitas guru dijabarkan pada bagian pelaksanaan 

pembelajaran. Di sana lengkap dijelaskan aktivitas guru dari awal 

pembelajaran hingga akhir. Untuk hasil data dari lembar pengamatan juga 

terdapat pada bab 4. 

 

3. Daya Serap Siswa  

Berikut ini akan ditampilkan hasil nilai rata-rata kuis yang 

diperoleh siswa dari setiap pertemuannya. 
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Tabel 5.3: Tabel Rata-rata Nilai Kuis 
 

Kuis 
pertemuan 

ke - 

SB 
( banyak 
siswa ) 

B 
( banyak 
siswa ) 

C 
( banyak 
siswa ) 

K 
( banyak 
siswa ) 

SK 
( banyak 
siswa ) 

Rata – 
rata 
nilai 

1 11 6 - 1 2 81 
2 5 6 - - 9 58,3 
3 10 3 - 2 5 70 
4 16 3 - 1 - 93,75 

 
Keterangan :  

SB : Jumlah siswa yang mendapat kriteria nilai sangat baik. 

B   : Jumlah siswa yang mendapat kriteria nilai baik. 

C   : Jumlah siswa yang mendapat kriteria nilai cukup. 

K   : Jumlah siswa yang mendapat kriteria nilai kurang. 

SK : Jumlah siswa yang mendapat kriteria nilai sangat kurang. 

 

4. Lembar Angket  

 Berikut ini akan ditampilkan hasil analisis lembar angket yang telah 

diisi oleh siswa. Hasil yang ditampilkan berupa diagram lingkaran yang 

menggambarkan respon siswa pada setiap item. 

1) Saya menyukai pelajaran matematika 

Tabel 5.4 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 19 95% 
Tidak 1 5% 
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Diagram 5.6 

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa siswa menyukai 

pelajaran matematika. 

2) Saya senang mengerjakan soal-soal matematika 

Tabel 5.5 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 19 95% 
Tidak 1 5% 

 

Diagram 5.7 

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa siswa senang 

mengerjakan soal-soal matematika. 

3) Guru sering memberi kesempatan saya untuk bertanya 

Tabel 5.6 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 19 95% 
Tidak 1 5% 
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    Diagram 5.8 

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa guru sering 

memberi kesempatan siswa untuk bertanya. 

4) Saya berani bertanya pada guru matematika 

Tabel 5.7 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 18 90% 
Tidak 2 10% 

 
Diagram 5.9 

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa siswa berani 

bertanya pada guru. 

5) Saya berani mengutarakan pendapat di depan kelas tanpa ditunjuk oleh 

guru 

Tabel 5.8 
 Jawaban 

Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 5 25% 
Tidak 15 75% 
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Diagram 5.10 

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa siswa tidak 

berani mengutarakan pendapat di depan kelas tanpa ditunjuk oleh guru. 

6) Guru sering memberi kesempatan saya untuk mencari jawaban sendiri 

Tabel 5.9 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 17 85% 
Tidak 3 15% 

 

Diagram 5.11 

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa guru sering 

memberi kesempatan siswa untuk mencari jawaban sendiri. 

7) Guru sering mengadakan diskusi kelompok 

Tabel 5.10 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 16 80% 
Tidak 4 20% 
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Diagram 5.12 

   

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa guru sering 

mengadakan diskusi kelompok. 

8) Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat diskusi kelompok 

Tabel 5.11 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 16 80% 
Tidak 4 20% 

 
Diagram 5.13 

IYA
TIDAK

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa siswa berani 

mengungkapkan pendapat pada saat diskusi kelompok. 

9) Saya bersedia membantu teman lain yang mengalami kesulitan pada 

saat menerima penjelasan guru 
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Tabel 5.12 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 18 90% 
Tidak 2 10% 

 
Diagram 5.14 

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa siswa bersedia 

membantu teman yang mengalami kesulitan pada saat menerima 

penjelasan guru. 

10) Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan baik 

Tabel 5.13 
 

Jawaban 
Siswa Frekuensi Prosentase 

Iya 19 95% 
Tidak 1 5% 

 
Diagram 5.15 

 

Dari hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada 

tugas, siswa mengerjakan tugas dengan baik. 
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B.  Pembahasan 

 1. Keterlibatan Siswa 

  Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dan observer, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kegiatan yang berpusat pada siswa masih kurang. Hasil yang diperoleh 

dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 mengalami penurunan. Sedangkan 

prosentase yang diperoleh juga rendah. 

b. Prinsip belajar melalui berbuat dapat dipenuhi siswa dengan baik. Hasil 

yang dicapai tinggi dan mengalami peningkatan. 

c. Prinsip mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan 

sosial dicapai siswa dengan baik. Hasil yang diperoleh juga mengalami 

peningkatan. 

d. Prinsip belajar sepanjang hayat dapat dipenuhi siswa dengan baik. Hasil 

yang diperoleh tinggi dan mengalami peningkatan. 

e. Prinsip belajar mandiri dan belajar bekerja sama dapat dipenuhi siswa 

dengan baik. Hasil yang dicapai tinggi. 

Secara umum dari hasil yang dijabarkan di atas, dapat dikatakan bahwa 

keterlibatan siswa atau aktivitas siswa memenuhi prinsip-prinsip KBM dalam 

KTSP. 
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2. Keterlibatan Guru 

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dari pertemuan 1 sampai 4 

menunjukkan bahwa aktivitas guru sesuai dengan KTSP. Hal ini dikarenakan 

banyak aspek dipenuhi guru dengan baik. Hanya ada beberapa aspek yang 

memang tidak dapat diamati yaitu seperti aspek “Guru bersikap terbuka 

terhadap respon siswa dalam menanggapi penjelasan guru sekalipun siswa 

menyanggah atau memberi kritikan” dan aspek “Guru tidak sungkan 

menerima kritik atau masukan dari siswa”. Hal tersebut dikarenakan memang 

tidak ada siswa yang menyanggah penjelasan guru dan tidak ada yang 

memberi kritik pada guru.  

Sedangkan aspek yang kurang dilakukan guru yaitu pada bagian 

tindak lanjut. Bagian ini kurang dilakukan guru dimungkinkan karena 

kurangnya waktu. Bagian tindak lanjut ini penting dilakukan agar siswa 

mempunyai kemauan untuk belajar di rumah. Akan tetapi, pengamatan ini 

secara umum menunjukkan bahwa aktivitas guru sesuai dengan KTSP 

walaupun masih perlu ada yang ditingkatkan. 

 

3. Daya Serap Siswa 

Dari rata-rata nilai kuis yang diperoleh, pertemuan 1 ke pertemuan 2 

mengalami penurunan. Pertemuan 1 nilai rata-rata yang diperoleh masuk 

pada kriteria sangat baik, sedangkan pada pertemuan 2 masuk pada kriteria 

cukup. Hal ini mungkin dikarenakan siswa kurang menguasai materi yang 
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diberikan pada pertemuan 2. Akan tetapi pertemuan 2 hingga pertemuan 4 

tingkat penguasaan terus terjadi peningkatan. Nilai rata-rata pada pertemuan 

3 masuk pada kriteria baik, dan nilai rata-rata pada pertemuan 4 masuk pada 

kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa secara umum dapat 

menerima dengan baik apa yang diajarkan guru. 

 

 4. Lembar Angket 

 Hasil pengisian lembar angket oleh siswa menunjukkan bahwa respon 

siswa terhadap pembelajaran positif. Dari 10 pernyataan yang diberikan 

hanya ada satu pernyataan yang tidak dipenuhi siswa. Hal tersebut yaitu 

keberanian siswa mengutarakan pendapat di depan kelas tanpa ditunjuk oleh 

guru sangat kurang. Hal ini dimungkinkan siswa takut pada guru atau malu 

dengan teman. Akan tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa respon 

siswa terhadap pembelajaran baik. 

 

C.  Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu penelitian di kelas V SD 

Negeri Plembutan Asri Playen, dengan jumlah siswa 20 anak. Penelitian ini 

mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain: 

1. Pengamat pada penelitian ini sebanyak 2 orang, yaitu peneliti  dan observer. 

Masing-masing mengamati 10 siswa, ditambah mengamati guru untuk 
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peneliti. Hal ini memungkinkan ada hal yang tidak diamati. Sehingga 

menyebabkan data penelitian kurang akurat. 

2. Tidak semua kegiatan siswa dapat terekam handycam dengan baik. 

3. Tidak semua proses pembelajaran dapat terekam handycam seluruhnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilaksanakan di SD 

Negeri Plembutan Asri Playen khususnya kelas V, pada tahun ajaran 

2009/2010, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dengan diterapkannya KTSP di sekolah ini, aktivitas yang dilakukan 

siswa dapat dikatakan mendukung pelaksanaan KTSP. Hal itu 

dikarenakan dari lima prinsip yang digunakan untuk pengamatan, 

empat prinsip dapat dipenuhi yaitu  belajar melalui berbuat, 

mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan 

sosial, belajar sepanjang hayat, serta belajar mandiri dan bekerja sama. 

Sedangkan satu prinsip yang tidak dipenuhi yaitu kegiatan yang 

berpusat pada siswa. Oleh karena itu dengan terpenuhinya prinsip-

prinsip di atas, maka aktivitas siswa dapat mendukung pelaksanaan 

KTSP. 

2. Dari segi aktivitas guru, hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

menunjukkan bahwa aktivitas guru dapat dikatakan mendukung 

pelaksanaan KTSP. Hal tersebut dapat dilihat dari proses kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan dari pembukaan, apersepsi, kegiatan inti, 

dan penutup. Hasil yang diperoleh, guru telah melakukan kegiatan 

pembukaan sesuai dengan yang terdapat pada lembar observasi. Pada 

tiap pertemuan guru melakukan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan 

pembelajaran guru juga melakukan apersepsi sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan. Kegiatan apersepsi ini juga dilakukan guru setiap 

pertemuannya. Pada kegiatan inti guru melakukan dengan metode-

metode yang mengarah pada siswa aktif walaupun masih ada 

kekurangan dalam hal penciptaan inovasi. Dari kegiatan-kegiatan 

tersebut yang kurang dilakukan guru yaitu kegiatan penutup. Pada 

kegiatan penutup ini yang kurang dilakukan dengan baik yaitu pada 

bagian tindak lanjut. Hal ini kurang dilakukan karena kurangnya 

waktu.  

3. Respon siswa dilihat dari lembar angket yang dibagikan peneliti dapat 

dikatakan positif. Siswa dapat menerima pembelajaran yang dilakukan 

guru. Dari hasil wawancara dengan 5 orang siswa juga terlihat bahwa 

siswa menyukai cara mengajar yang dilakukan guru. Hanya yang perlu 

ditingkatkan yaitu, keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat 

tanpa ditunjuk guru. Karena dari hasil angket, kebanyakan siswa tidak 

berani. 
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4. Daya serap siswa atau prestasi siswa dilihat dari hasil nilai kuis yang 

diperoleh dapat dikatakan baik. Hal ini nampak ada peningkatan pada 

tiap pertemuannya kecuali pada pertemuan 2. Hal ini mungkin 

disebabkan materi yang sulit atau guru kurang jelas dalam 

menjelaskan. Akan tetapi dalam hal ini secara keseluruhan prestasi 

siswa mengalami peningkatan dan dapat dikatakan siswa menerima 

apa yang diajarkan guru dengan baik. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran dari peneliti yang 

perlu diperhatikan yaitu: 

1. Guru harus benar-benar memperhitungkan waktu agar proses 

pembelajaran dari awal hingga akhir dapat tercapai dengan baik. 

2. Guru harus lebih memberikan tindak lanjut pada akhir pembelajaran. 

Hal ini agar siswa ada kemauan untuk belajar di rumah.  

3. Guru sebisa mungkin harus lebih mengupayakan keberanian siswa 

untuk bertanya dan mengutarakan pendapat. Karena hal ini jarang 

dilakukan siswa selama peneliti mengadakan penelitian. 

4. Bahasa lisan yang digunakan guru juga sebaiknya lebih baku lagi. 
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5. Dengan adanya KTSP guru harus lebih tertantang untuk 

mengembangkan pembelajaran dengan menciptakan inovasi-inovasi 

yang dapat mengaktifkan siswa. 
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INSTRUMEN OBSERVASI I]NTUK GURU

Nama Guru : lbu Sti lfido\gan(

Pokok Bahasan : btlan4vrq btrtat,

HarilTanggal : Karvig, I lVlobet Tooq "

Pertemuan :

No. Aspek-aspek yang diamati

Keterangan

Ya Tidnk Ragu-
ftrsu

eatdan

I
Gwu rnernbuka pelajaran dangan

rnengrrcapkan saiam

2,
Guru meny*nrpaikan gnris besar tentstg

msteri yang akan diqirkan

3.

Gunr menggali pengaahuan siswa dcngan

mernberikan pertanyaan*prtanyaan kepada

siswa

6uru menrberi
feltanqaan Vn4
li.Gahn6a uqLtrh
,il[iirl'fie isinea*,
Si(uua

4.
Cunr nreminte sisua rmtuk rnengwgkapkan

pendaFat

5.

Guru rnemberi keserrrpxan siswa una&

saling berinteraksi melalui diskusi

kelompck

6uru tidak
rvoncndaka4 difturi
K€\O["?Dk

6.
Gurumemberi keerryatan siswa urtuk

batanya perihel y**g dia tidak t&u

7.
Guru membimbing siswa untuk dapat

menremukan jawaban sendiri
,/

Aengn nenb6tka4
lerkngaan-{erta'rgr

8.

Guru merespon psitif setiap pedapat dmi

siswa dangan tidak usrertawakan pe*dapat

siswa sek*lipun lucu / sederhma

fY\e\av1puvt9
Pendapdt ta^g
drberikan Sftod

9. Guru me*ggrmakan alatperaga ya*g sesmi be\um $ArflVk 1
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pada pokok bahasan t€rtentu yang rlernang

menrerlukm alatpa*ga

Flarpna vrater\nva
m€mavr4 {tdak prtu
aW ?.6aq^

10.

Guru krsikap terbrd€teftadry respon

siswa datam menanggapi por$elasan gtm:

sekalipun siswa rnenyanggah atau memberi

kritikan

hturvrter\\hat.
oda [i(oa ya^C)
Y\e$a^q7a\ atau
hetlgkritik

l t
Guru menj*uiab pertarysalr dari siswa

dengan baik
J be\urn &tV\ diarnat'

be\um ada dtfuoa
UAna hpr+anqar.

t2.
Gurutidak strngkan menerima kritik atau

masukan dari siswa

be\t['^ adA .6i.(uja
$anq rv19n9\{ritit/
afta{ rnervr gPn rMS

13.

Gunrmengadakan @asetiap

akhir pelajaran dengan rnernberikan

pertanyaan-pertanyaan p*da siswa

14.
Gunr melakukan tindak lanjut dan penilaian

pada setiap akhir pelajaran

ouru merv6aa\ay\
h'ndak \an$t den9o
t",ernbenkaq ?F

Mengetahui,

Peneliti

Brigita Leny D.A Ib. Siti Andayani
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Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

Devi Aguctina
+.
H'lonaon balat

: kauit, 8 Ok{ohnr9Hari/Tanggal

Pertemuan

Aspek-aspek yang Diamati

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Yda t94 (
fngQlaiuK-ao

h^dak ndM7k

ffiffi|-,N.
Auryn wtK '

{erfihat crin
nen|rrlri la

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa ber,ani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pedanyaan oleh

guru-

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salatr

Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

. Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

Belajar melalui

berbuat
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guru dalam menyelesaikan

soal

o Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya meilrnggu

jawaban yang diberikan guru

\/

J. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

d$
d
v

$

4. Belajar

sepanjang hayat

. Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

r Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

/

Wffif- e.u
berranf

flamf orhafi'[/ao
ptaPtaS', .?.*
4ttgPt) 

wtK'

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

o Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

(

/ W!ffiu,r,,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



TNSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

, Voga lawbudl

\3

bitaqgan bulat

Hari/Tanggal, {anriS, E |VLovrftsS

Pertemuan :

Keterangan

Aspek-aspek yang Diamati

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

kurarq aldig,
nndeiung diavYl

giAM {Uak
Metrtsjulcan
perfang6an.

Manpnrb
Fprfonuaaq va?9
4ilren'ltan guro @r

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang diatidaktahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

v.

Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Belajar melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

grrnr tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan
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guru dalam menyelesaikan

soal

r Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

3. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spirilual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

ternan lain yang mengalami

kesulitan dalarn kelompok

('

$r
$$s

.$

4. Belajar

sepanjang hayat

o Siswa merniliki ras:l percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

. Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

leman- dalam menerima

penjelasan dari guru

{h€?" Ferha t k"n
gunu'trnencatt

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

o Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

v

\/ {r'dok aAa +'gas
{4aloupok.
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Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

INSTRUMEN OBSERVASI UNruK SISWA

fiprtuanut
a
L

bilongan bulaU

Hari/Tanggal 
' kanrir ,g |l<ltog

Pertemuan :

9rrua kurang
an'tu gTag

. unamTak
ff&k Bralo
Neqgdflkat)
prlangaaq .

* ldk*
garg dibon kon
Sicula

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

o Siswa benikap aktif dalam

menerima pelajaran

o Siswa berusaha mencari
jawaban sendiri tidak

bergantungpada guru

r Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihat

yang dia tidak tahu

. Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi petranyaan oleh

guru

Siswa berani

jika penjelasan

sesuai atau salah
Belajar melalui o Siswa tidak h;;

mendengarkan penjelasan

gum tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

Pada taa,f 4;En
lalihan.foaf, glgorp
f\noqgetTd@4 dary
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guru dalam menyelesaikan

soal

o Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

a
1 Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pen{apat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghmgai pendapat teman

lain dalamkelompok

Siswa bersedia membantu

ternan lain yang mengalami

kesulitan dalarn kelornpok

$;
$ *s'

\s o"

4. Belajar

sepanjang hayat

o Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

. Siswa memiliki ftNa ingin

tatru yang b€sar ketika guru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lematr dalam menedma

penjelasan dari guru

kumnq, ci:ro'
-kflrh;{ ku|^g,09 ,
bpgTtu moufprhd
kan .

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

o Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

V
tnenqeriattan
bgai 4s imtk .

{im* ab +"qs
keloraTok.
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INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

Nama Siswa : 'iita KieSrnaLa

No.Absen : . t l

Pokok Bahasan : |p;1lat\Aav\ bqtat'

HarilTanggal ,Kqtrtil ,8 Okf'oi .

Pertemuan :

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

I Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada glrru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani

jika penjelasan

sesuai atau salah

menyanggah

guru tidak
V

hlrtt n4ryf Fak
keberaniaq 5i5wa
dqlant berlarlga.

fi46k narnfal mut
kln aikareraka4
?qfibh! ouru ,
tdak ada W a

2. Belajar melalui

berbuat

. Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan
\/

f$wa Mor90t5a\a
Soal lafihat\ &ergat
bnik
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guru dalam menyelesaikan

soal

o Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

fs
S+

$,J
\F

Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

Belajar

sepanjang hayat

. Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

o Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

rvl€rr,lpetfiahkA0 .
itk'?odq Ma.4
r{enigu$kdn f
Uqicarat '

Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

o Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

o Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

{T&k ado, \gag
kelon,'plr.
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Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

: Eko Murdiganto

:B

. bitangan b'fuL

Hariiranggal , Kararb ,80U+ tog .

Pertemuan

Aspek-aspek yang Diamati

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

tgflihat antuni4g
Aaq Rod.ana
rnernberi ttofi
'QendaPat"

beturtr nanTak.
kejbenaniqn M
bectonga.

.h4qk nanp4k

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang diatidaktahu

mengungkapkan pend.apat

ketika diberi pedanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

wenge$at(
va^q 4\b6
derilaq \e\

Belajar melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

grnu tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

r Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan
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guru dalam menyelesaikan

soal

o Pada saat mengerjaLan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

J. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

,$
N;

S'no

4. Belajar

sepanjang hayat

o Siswa memiliki rursa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

e Siswa memiliki rzlsa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

J

/

(vtetJaLDab denqan
bntang

$e$perhatikart
Tenidaran gan)
4engal baik .

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

o Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas' individual

dengan baik

o Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

,/

(
{i&k ada tvg"s
kdonpola
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PEMERINTAH KAB{TPATEN GUN{'NGKIDIIL
DINAS PEhIDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

ITPT TK DAI\I SD KECAMA'TAN PLAYEN
SD NMGERI PLEMBUTAhI ASRI

AIstM: Vqnko, Plembdat , Player+ Gununglddul Kode Pos 55861

ST]RAT KETERAI\IGAN
No : 23lSD Plb.AD( 12009

Yang bertandatangan di bawah ini :

UPT TK dan SD Kec.Playen, Gunungkidul

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : BRIGITA LENY DWI ASTUTI
NoinorMahasiswa, :O51414404

Program Studi : Pendidikan Matematika

: PMIPA

: KIP

N.ama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Jurusan

Fakultas

YUSUP WASIMAN

19571223 197803 1 003

Pembinq IV/a

Kepala Sekolah

SDN Plembutan Asri

Telah melaksanakan Penelitian Pendidikan Matematika Kelas 5 (ima) di SDN Plembutan

Asri, Playen, Gunungkidul padatanggal 13, 15,20,dan2}Oktober 2009.

Penelitian tersebut dalam rangka penyusunan slaipsi dengan judul :

'?ELAKSANAAN KT]RIKULUM TINGKAT SATUAI{ PENDIDIKAI\ PAI}A

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DALAM MENINGKATKAN MUTU

PEI\DIDIKAII DI SDN PLEMBUTAN ASRI PLAYEN PADA TAHT]N AJARAN

2A09n0l0"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

butan.3l Oktober 2009
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INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK GURU 

Nama  Guru   :          

Pokok Bahasan :          

Hari/Tanggal  :          

Pertemuan  :         
    

No. Aspek-aspek yang diamati 
Keterangan 

Ya Tidak Ragu-
ragu 

Catatan 

1. 
Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

    

2. 
Guru menyampaikan garis besar tentang 

materi yang akan diajarkan 

    

3. 

Guru menggali pengetahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

siswa  

    

4. 
Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 

pendapat 

    

5. 

Guru memberi kesempatan siswa untuk 

saling berinteraksi melalui diskusi 

kelompok 

    

6. 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya perihal yang dia tidak tahu 

    

7. 
Guru membimbing siswa untuk dapat 

menemukan jawaban sendiri 

    

8. 

Guru merespon positif setiap pendapat dari 

siswa dengan tidak menertawakan pendapat 

siswa sekalipun lucu / sederhana 

    

9. Guru menggunakan alat peraga yang sesuai     
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pada pokok bahasan tertentu yang memang 

memerlukan alat peraga 

10. 

Guru bersikap terbuka terhadap respon 

siswa dalam menanggapi penjelasan guru 

sekalipun siswa menyanggah atau memberi 

kritikan 

    

11. 
Guru menjawab pertanyaan dari siswa 

dengan baik 

    

12. 
Guru tidak sungkan menerima kritik atau 

masukan dari siswa 

    

13. 

Guru mengadakan rangkuman pada setiap 

akhir pelajaran dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pada siswa 

    

14. 
Guru melakukan tindak lanjut dan penilaian 

pada setiap akhir pelajaran 
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 INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA 

 

Nama Siswa  :      Hari/Tanggal : 

No. Absen   :      Pertemuan : 

Pokok Bahasan :       

No. 

Prinsip-prinsip 

KBM dalam 

KTSP 

Aspek-aspek yang Diamati 

Keterangan 

Ya Tidak 
Ragu-

ragu 

Catatan 

1. Kegiatan yang 

berpusat pada 

siswa 

• Siswa bersikap aktif dalam 

menerima pelajaran 

• Siswa berusaha mencari 

jawaban sendiri tidak 

bergantung pada guru 

• Siswa berani mengajukan 

pertanyaan pada guru perihal 

yang dia tidak tahu 

• Siswa berani 

mengungkapkan pendapat 

ketika diberi pertanyaan oleh 

guru 

• Siswa berani menyanggah 

jika penjelasan guru tidak 

sesuai atau salah  

    

2. Belajar melalui 

berbuat 

• Siswa tidak hanya 

mendengarkan penjelasan 

guru tetapi rajin mengerjakan 

latihan soal 

• Siswa tidak hanya 

bergantung pada penjelasan 
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guru dalam menyelesaikan 

soal 

• Pada saat mengerjakan soal 

siswa tidak hanya menunggu 

jawaban yang diberikan guru 

3. Mengembangka

n kecerdasan 

intelektual, 

emosional, 

spiritual, dan 

sosial 

• Siswa berani bertanya dalam 

kelompok pada saat diskusi 

• Siswa berani 

mengungkapkan pendapat 

dalam kelompok 

• Siswa mendengarkan dan 

menghargai pendapat teman 

lain dalam kelompok 

• Siswa bersedia membantu 

teman lain yang mengalami 

kesulitan dalam kelompok 

    

4. Belajar 

sepanjang hayat 

• Siswa memiliki rasa percaya 

diri ketika menjawab 

pertanyaan dari guru 

• Siswa memiliki rasa ingin 

tahu yang besar ketika guru 

menjelaskan 

• Siswa memahami dan 

menghargai teman lain yang 

lemah dalam menerima 

penjelasan dari guru 

    

5. Belajar mandiri 

dan belajar 

bekerja sama 

• Siswa menyelesaikan tugas 

mandiri atau tugas individual 

dengan baik 

• Siswa menyelesaikan tugas 

dalam kelompok dengan baik
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LEMBAR ANGKET 

 

Nama Siswa : 

No. Absen : 

No. Pernyataan 
Keterangan 

Ya Tidak Catatan 

1. Saya menyukai pelajaran matematika    

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika    

3. 
Guru sering memberi kesempatan saya untuk 

bertanya 

   

4. Saya berani bertanya pada guru matematika    

5. 
Saya berani mengutarakan pendapat di depan 

kelas tanpa ditunjuk oleh guru 

   

6. 
Guru sering memberi kesempatan saya untuk 

mencari jawaban sendiri 

   

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok    

8. 
Saya berani mengungkapkan pendapat  pada saat 

diskusi kelompok 

   

9. 

Saya bersedia membantu teman  lain yang 

mengalami kesulitan pada saat menerima 

penjelasan guru 

   

10. 
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan 

baik 
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SOAL-SOAL KUIS I KELAS V  

Waktu : 20 menit 

 

Nama   : 

No. Absen : 

 

1. 7 x 5  = … 

2. 15 x 21  = … 

3. –5 x (–11) = … 

4. –8 x (–9)  = … 

5. 25 x (–12) = … 

6. 28 : 7  = … 

7. 45 : 9  = … 

8. –150 : (–10) = … 

9. 36 : (–4)  = … 

10. – 48 : 8  = … 
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SOAL-SOAL KUIS II KELAS V  

Waktu : 20 menit 

 

Nama   : 

No. Absen : 

 

Hitung luas trapesium berikut ini! 

1.  
9 cm 

14 cm 

26 cm 

  L = … 

 

 

2.                37 cm 

                                 44 cm             L = … 

                   52 cm 

 

3.  Hitung tinggi trapesium berikut! 

    26 cm   L = 242  

     Tinggi ( t ) = … 

           

                        18 cm 

  t ? 
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SOAL-SOAL KUIS III KELAS V  

Waktu : 20 menit 

Nama   : 

No. Absen : 

 

1. Hitung luas layang-layang berikut ini! 

 

       10 cm 

                        18 cm 

 

2. Hitung luas layang-layang yang diketahui 15   dan 20   ! 

3. Berapa luas layang-layang yang mempunyai panjang 8   dan 

12   ? 

4. Diketahui layang-layang berikut ini, 

 

                           6cm        24 cm 

         

 Hitunglah luas layang-layang di atas! 
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SOAL-SOAL KUIS IV KELAS V 

Waktu : 20 menit 

Nama   : 

No. Absen : 

  

1.                                                  Berapa volume kubus di samping? 

                                            5 cm 

  5                         

  5 cm   
5 cm

        

 

2. ebuah kotak kapur  yang berbentuk kubus mempunyai rusuk 10 cm. Berapa 

volumenya? 

S

B

S

 

3. erapa volume balok di bawah ini? 

 
 
 
 
 
 
 

3 cm

2 cm

 

5 cm 

4. ebuah balok panjangnya 10 cm, lebar 4 cm, dan tebal 8 cm. Berapa volume 

balok tersebut? 
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INSTRUMEN OBSERVASI TINTUK SISWA

Namasiswa 

': 

Ad'Lga ToW 'f,rganto I-Iari/Tanggal : Setaeq lvout'qg

Pertemuan : 1No. Absen : t

PokokBahasan : fsrltatian dal ?oryrb eQ1av1 Vilupan butaL.

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

t
t Kegiatan yang

berpusat pada

sisrva

Siswa bersikap aktil dalam

menerima pelajaran

. Sisrva berusalta menc;rri

jawaban sendiri ticlak

bergantung pada gunt

, Siswa berani mengailtkiin

peflanyaan pacla guru pcrihnl

yi lng dra trdaK laltu 
r

" Siswa bc-ran i

mcngungkapkan pcnclapnt

ketika diberi pertanyaan oleh

gum

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

\/

$''t'

karang nat./'Vk

lado rqa{
40ru bec+qvt.ga
i'da Pectciflldout
afia .t+dak ,Sisclro
n"eniaNab ,ticlqk
Kqre4a ,udh .rlo

{eFqPi Qscoq l
-lrdatt lvren'sawqv

P#t*^ e

ferrHaran g:tt'
fuht4 -fescl a t

2. Belajar melalui

berbuat

. Siswa tidak lranya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin nrengerjakan

latihan soal

. Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan
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7
guru dalam menyelesaikan

soal

r Padn saat mengerjnkan sonl

sisrva tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru
a Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spir i tual, dan

sosial

Sisrva berani bertanya dalarn

kelompok pada saat diskusi

Siswa bcrani

mengungkapkan pcndapat

clalam kelompok

Siswa mendengarkan clan

menghargai pcndapat tcman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalatrri

kesulitan dalam kelomnok

,/

betuM ada

dlskLrci ketomp

4. Belajar

sepanjang hayat

. Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari gunr

' Siswa memil iki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

nrenghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

V

s(swa rvQrnfu\la
heta P€rcaga 4fhf
rua[aupurt SaLah '

Rurvng rneurer -
hafikaa dpagarl
brik

ada tenaan ga44
MOrrjaucab (alal4

fhalah [,rengnkurr
l;u.n "

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

Mengel€Jaikaq
.hAL ktrrs Jendlnt
Aewg aw l6u,

fiaot ade
.fgoq t(qtorypk
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INSTI{UMEN OBSERVASI UNTUK S]SWA

Nama Siswa ; E rvan Mustola Ari I'Iari/Tanggal : Selasa /vout ' 9

No.Absen : 4 Pertemuan : I

Pokok Bahasan t fTl<altan Aan (ombagiaa loilangan larrtat

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

t
I Kegiatan

berpusat

siswa

yang

pada

Sisrva bersikap aktif dalan't

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencnri

ja',vaban sendiri ticlak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajtrkan

pertanyaan pada gtrru pcrihal

yang dia tidak tahu

Siswa bcrani

mengungkapkan pcnclnpat

ketika cliberi pertanynan olclr

gunl

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan glrm tidak

sesuai atau salah

Mer\Jaqlxb fefi'at\gq.o
gqf'q , nxti,f\ n^eocafo

ttdqt( beNanga
t{q{-pv\o (erYreta&u
4ur.r zudotr ;tetdf

PaYawab fenf" -
ngaia dertgan Unrl

Tettrcb?an.
\urU .feeLt6"t

2. Belajar melalui

berbuat

' Sisu'a tidak hanya

mendengarkan Penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. Sisr,r'a tidak hanya

bergantung pada penjelasan
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guru clalam menyelesaikan

soal

. Fada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan gum

Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, clan

sosial

Siswa berani bertanya clalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pcnclapat

dalam kelompok

Siswa mendengarka.n dan

menghargai pendapat teman

Iain dalam kelompok

Sisrva bersedia menrbantu

teman lain yang mcngnlami

kesulitan dalam kelomno k

bdu',vr daga+
4tqdua'ti Xqrerta

JrUolr ado

arsrua t^e\bMtrd{

4. Belajar

sepanjang hayat

Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjarvab

pertanyaan dari guru

Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

,+t4^t{
wqs

a.da
keloruptr
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Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

INSTRUMEN OBSERVASI UNTUI( SISWA

: Sidiq SetiarrJan

: t l

Hari/Tahggal

Pertemuan

Lr/

Setara /BqaLtog

I

: leckatTan dqtt bnM|lan lnlaagan butot

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yan g Diarnati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

1. Kegiatan yang

berpusat pada

sisu'a

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa bcrusaha mencari

jawaban serrdir i  l idak

bcrgantung pada guru

Siswa bcrani mcnga"itrkrr-r

pcrtanyaan pada gurtt pcrilral

ynng dia t idak tahu

Sisrva bcrarri

mengungkapkan penclal'rat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

'/

/

diaM r kunn9
ko,trfentnrli

ge^&r/.[ng . dla.m
{dringga naak
tzthu Q?al4ata
tudah idas aar:
betuna '

2. Belajar melalui

berbuat

. Siswa tidak hanya

mbnclengarkan penjelasan

guru tetapi rajin rnengerjal<an

latihan soal

. Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan
J
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*uru dslam menyelesaikan

soal

. Pada saat mengerjakan sonl

siswa tidak hanYa mentlnggu

jawaban yang diberikan guru

3. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanYa dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan PenclaPat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai PendaPat tcman

lain dalam kelomPok

Siswa bersedia mcmbanttt

teman lain yang ntcngnlnmi

kesul itan dalam kelornPok

n6V da .
6sl1q$ lP'WnF',

hJrlta l*oyV
d,qwdtu

4. Belajar

sepnnjnng hayat

. Siswa memiliki rasa percaya

cliri ketika ntcnjawab

pertanyaan dari grrru

. Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

e Siswa memahami dan

menghargai teman lain Yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari gtttu

,/

^ 
rc'baVlLan

l<unartg t{onC@'t-
ftan

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikarr tugas

dalam kelomPok dengan baik
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r

Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

Summa Nur Tauqi Hari/Tanggal

14 Pertemuan

ftrttattan 4qn ?embagimt Woqgarl bqtal..

.Se[asa /tSohLQg

t

Aspek-aspek yang Diamati
Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

N \*N1K
urfuld{,*

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri ticlak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada gum Peri'hal

yang dia tidak tahu

r Siswa

mengungkapkan PendaPat

ketika diberi PertanYaan oleh

guru

. Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

Kegiatah yang

berpusat pada

siswa

. Siswa tidak hanYa

mendengarkan Penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

' Siswa tidak hanYa

bergantung Pada Penjelasan

Belajar melalui

berbnat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



guru dalam menyelesaikarr

soal

. Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggll

jalvaban yang diberikan guru

{

a
J. Mengembangka

keccrdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya clnlam

kelompok pada saat diskusi

Siswa bcrani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan clnn

menghargai pendapat lcntan

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membanttt

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

\

{

\

,s."
*N"
\

N -\s
N "N\*.N\Y\ \ \

4. Ilelajar

sepanjang hayat

. Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

.pertanyaan dari guru

. Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika gunl

menjelaskan

. Sisrva memahami dan

menghargai teman iain Yang

lemah dalam nterterima

penjelasan dari guru

V

V

{

\\

df
\nhry^u\w

$U* r^"'\iy,Lb-!
nt,\t$aA ,'\\uh^lp dd^l
\J U

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tttgas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

"l

{
, $o-ry ottn ,
\tt{A \'0,\0ryh

br

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

INSTI(UMEN OBSERVASI TINTUK SISWA

Ktana UUhatt Flari/Tanggal

lg Pertemuan

(erkatian dan (uvtbdflqn W\aagan bqht

: Sehsq

:  t .
/lz d<t'o9

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

I Kegiatan

berpusat

siswa

yang

pada

Siswa bersikap aktif dalarn

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

.iawaban sendiri tidak

bergantung pada gurtr

Siswa berani mengajukan

pcrtanyaan pada guru pcrihal

yang dia tidak tahu

Sisrva t 'rcrlttt i

ntcngungkapkan PcnclaPat

ketika diberi pertanyaan olclt

guru

Siswa berani tnenyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

.'/

t
V

..l

v

.l

Sq, uuqma,b pttanuaa
{nr, quhq bariVt

UIh^d\ .t{J )

2. Belajar melalui

berbuat

. Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soai

. Siswa tidak hanya

bergantung pada Penjelasan

I

{

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



tncnlmlahu qoqt ltuuq
M'tffih. [nr Vlnt .) \ \

guru dalam menyelesaikart

soal

Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunsgu

jarvaban yang diberikan guru

Siswa berani bertanya dalnttr

kelompok pada saat diskr"rsi

. Siswa bcrani

mengungkapkan penclapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat tcman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia tncmbantu

teman lain yang rnengalami

kesulitan dalam kelonrpok

esN

\R*.\s*
r{ n-

N'
\S =v
.\^ 

-\-$"

Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

'$'t\ilAA"n Y44

lortaqaan t
VAwv

. Siswa memiliki rasa percil)/a

dir i  ketika mcninwnb

pertanyaan dari gr.rm

. Siswa memil iki rasa ingin

tahu ,vang besar ketika gurtt

menjelaskan

. Sisrva memahami clan

menghargai teman lain 1'ang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

llelajar

sepanjang haynt

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

" Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok clengan baik

Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



INSTRUMEN OBSERVASI I.INTUK SISWA

Hari/Tanggal : Kamis/t g, Qlq*t oj

Pcrtemuan i z

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

I Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada gunt

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa bcrrni

mengungkapkan penclapat

ketika diberi pertanyaan olch

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

rur\pana$rcn gqrur

folhio &rn rnnyr"d
drgon hntang.

2. Belajar melalui

berbuat

. Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengedakan

latihan soal

. Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

V

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



gurll dalam menyelesaikan

soal

. Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menungglr

jar.vaban yang diberikan gnnr

J. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dahm

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalanri

kesulitan dalam kelompok

Nrgsn*(kon 3nuDhr
kqodn tnan-\n'off\yr\

&nurqha ttqrrbqnV
ttrcrgK(vn9

4. Belajar

sepaniang hayat

. Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika mcniarvab

pertanyaan dari guru

. Sisrva rnemiliki rasa ingirr

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

. Sisrva memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

gtsusq Urgah Ar$u
flql menrpr{-oAkan

5. Relajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



INSTRUMEN OBSERVASI LTNTUK SISWA

Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

\Tofo

\to1uVlu^

bqsh,
$"-

l-lari/Tanggal

Pertemuan

\*^;u I,u W'oJ
L

, Lror

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

vl

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

1. Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

trergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru Perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan PendaPat

ketika diberi pertanYaan olch

gunl

Sisrva berani menYanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

M@lnbertxaq \aW-1
Yadot [aN grrru rv]€lot

41qfl F€ftotlg"At 1 -l

Scrua haak bata'
m.lnoktn Stldah 5eJa
q+aui rnwan9 fidak
benu,ni lE,€f+a^gfr"

f6o\ berani Pnerrnhr
uaPa/l gu$'

) Belajar melalui

berbuat

r Siswa tidak iranYa

mendengarkan Penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

" Siswa tidak hanYa

bergantung Pada Penjelasan

pada Ja^t l'€rl
tigoruvok te$rna&uk
ltruci 9ot'.9 ralit
$pvgerl4kan {o4L

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Srlru dnlqm menyelesniknn

soal

r Pnda saat rnengerjakarr ooql

siswa tidak hanya menunggu

jar.vaban yang diberikan gum

3. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalanr

kelompok pada saat diskusi

Siswa bcrani

mengungkapkan pcndapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai penclapat ten'lan

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelomnok

4. Belajar

sepanjang hayat

. Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjau,ab

pertanyaan dari guru

r Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika gunl

menjelaskan

. Sisrva memahami dan

menghargai teman lain yang

lernah dalam nrenerima

penjelasan dari gum

,r/

/

ffremqvrha{rha,r
derg)nn t*,tk-

{raoq wwl&.

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



INSTRUMEN OBSERVASI LTNTUK SISWA

Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

fi1un
'" Llo

t*
M*u,,0^

\tnXrrt^

FIari/Tanggal

Pertemuan

,hdsf uolr. t ,g
: /i-

Keterangan

Aspek-aspek yang Diamati
Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

kaaarg tertrhat
nbuk rerrdin' a9
*eryurn Jerrrp.rh .

berurala r,AengQt'
Jalan grr'L

(enugkinarr tudl
Jetas,atat, Mun4t4
RaoL berant

Siswa bcrsikap akti l '  clalnm

nrcncrimn pcla.iurnn

Siswa berusaha nrencari

.iar.vatran scncliri tidrk

bergantung pacla guru

Siswa berani nrcngajukan

pcftanyaan pacla gttru Pcrihal

yang dia tidak tahu

. Sisr.va

mengungkapkan penclaPat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

' Siswa berani menyanggah

iika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

Kegiatan yang

l'rcrpusnt pncla

siswa

14 raal m€nge!
JoaL latihan c
t<ebup@k fnou
nenfiftr'tnl '

. Siswa tidak hanya

mendcngarkan Penjclasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. Sisrva tidak hanya

bergantung pada Penjelasan

Belajar melalui

berbuat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



guru dslam menyelesnikan

soal

c Pada saat mengcrjakan soal

sisrva tidak hanya menrmggu

jarvaban yang diberikan gum

J. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spir i tual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

rncnglrargai pcndapat lcnran

lain dalam kelompok

Siswa berseclia nrcmbantu

tcman lain yang nrcngalarni

kcsul itan dalam kclonrrrok

firengUngka |,Ver
WM^I^L W -,Un Me\\qet^rv
Baat'

4. Belajar

sepanjang hayat

. Siswa memiliki rnsa percaya

diri ketika menjarvab

pertanyaan dari guru

r Siswa memiliki rasa ingirr

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerinra

penjelasan dari guru

J

# (
kttrqng ,Vare.q!'
kadang t\Wru 80
Aen0an felvlatr,
wafhapu.n iaMnq
r^e\a+a+'

5. Belajar mandiri

dan bela.iar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



TNSTRUMEN OBSI]RVASI UN]'UK SISWA

Nama Siswa ' Qi*{q \itt \{r.tui
No. Absen , fi"
pokok Bahasan 

' \,* \to4onu*]

I-rari/ranggat , \v*rri, lU CIkt,'gJ
Pcrtemuan : \ -

,^d

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
l{agu-

ragu

Catatan

1
I Kegiatan yang

berpusat pada

sisrva

Siswa bersikap aktif drilanr

menerima pelajaran

Sisr,va berusaha mencari

jarvaban sendiri tidak

bergantung pada gum

Siswa berani mengajtrkan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia ticlak tahu

Sisrva bcrani

nrengungkapkan penclapat

kctika diberi pcrtanyaittr oleh

gunl

Sisrva berani menyarrggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

bnga\ s?kati nasn
q€rfangaan t .gus
@telga?r Eor*ah '

ftron$AnQttafLot ,.
fendaPat cePr+t
nenJml'tr Nnnus
Lrrag trapelioq

Ucapan guw Ealil
M4t nnau ywngonl

2. Belajar melalui

berbuat

. Siswa tidak hrnya

mendengarkan penjclrsan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. Sisrva tidak lianya

bergantung pada peqielasan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**ta

guru dalam menyelesaikan

soal

r Pada saat mengerjakan sonl

siswa tidak hanya menlrnggu

jawaban yang diberikan guru

3. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, clan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pcndapat

clalam kelompok

Siswa mendengarkan clan

menghargai pendapat tenran

lain dalam kelompok

Sisrva bersedia membrnlu

teman lain yang mengalami

kesr"rlitan dalam kelompok

,/ aktQ ruen gwioVat
taa[aupuo hlma
te\-ti

4. Belajar

sepanjang hayat

n Siswa memiliki ra"sa percaya

diri ketika meniawab

pertanyaan dari gum

. Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

v

der\goo
kerag

Sttara .
d^ti $[l0rt

wretvrper{naliknn
dcrn$an to^rU

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

. Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



--. '
I

INSTRUMI]N OBSERVASI LINTUK SISWA

Nama Siswa , VTan }naCe Vrai Flari/Tanggal : kqrlis / $ 6tfr,o9

No. Absen : 7O Pertemuan : J

Pokok Bahasan , LU4s Tralerturrrt

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

.ragu

Catatan

I Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajnran

Sisr.va bentsaha mcncari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

perlanyaan pada gum pcrihrl

yang dia t idak tahu

Sisrva bcrirrr i

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Sisrva berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

V

V

v

..I

V

\hfot tqonfltt d'4
wAdlnl Vh{^hK
\*Hny df 

S-N

b,*^,\n \*an{^ q^
\.t b' hqi kJ'o'rp oL$q a
*Tol* \bf-th

2. Belajar melalui

berbuat

. Siswa tidak hanya

mendengarkan pcnjclasan

guru tetapi rajin mengcrial<nn

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pacla penjelasan V

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



guru dalam menyelesriikan

soal

. Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan gr-rnr

Mengemtrangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalatn

kelompok pada saat diskusi

Siswa bereni

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pcndapat teman

Inin dalam kclompok

Siswa bersedia mcntbantu

tcman lain yang mcngnlnrni

kesuli tan dalam kelompok

I

\ /
v

V
\.i\o,*h-hi',{ \,0,^r,\

\\WbdYlrr\'rt'f
4. Ilclnjnr

scpnnjarrg hnynt

. Siswa mcrl i l iki  rasa pcrcoyil

dir i  kctika meqiarvab

pertanyaan dari guru

. Siswa memiliki rasa ingin

talru yang besar ketika gtru

menjelaskan

. Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

J

V

I
\

b

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

r Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

. Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

,l

V
T I  ,  I  A.r  -

\ur(q Wi'!r"{0K #p
tr(}i\nhn t,olfi r^ _

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

4-
cf Uaol

4
Luos

Musto"qo Ari Hari/Tanggal : f,Plar' /n OV+,og

Pertemuan : 3

\ago1g -\ayawg

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

I Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

iawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

I *fntt r|roilfrhql.itsan
wtrop fficn &t fa@
kan Dan anlcri'wr$n
${urgtf,{r!g ftrfin
itur&on s,'.l .*r9
lfuarlao 4h gunr .

Ir,tl\$r^|a6 &ns.,
bdK dfl\ &wr6n*,
Wyn yrg \uag "

2. Belajar melalui

berbuat

. Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

Rs7" ?qn hngnry
lUrggnhao rlrul
:oql $g Abtr:inn)
ctth gnr.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



guru dalam menyelesaikan

soal

. Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

3. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

4. Belajar

sepanjang hayat

Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

MsIt{nb
krag hn
bznqc .

Mgta
Yvff i

g,tr
ntr'

fuoc- bm. rUr-'gftrfi
rdap hgkarr ilno)

f^- l l . r

^WWIQ &h ,anu

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

r Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

o Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

Nrqyry1tr^n t^,
d{ngqq *Ft
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Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

: Muh. Ken4; lUugmho
I

.b

. tu* \asnv *(aga,9

Hari/Tanggal : 3e\ctm (z OU+ ry

Pertemuan : 3

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

1. Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada gtrru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

$(qrih ruka krrnaro
e.rftn {q4f guu
{rqneranS{0D

2. Belajar melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

hch
hlan

\"ta.g tditi
nangorlkao
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guru dalam menyelesaikan

soal

e Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

Dtr r{alu rqlmcD6
Wn)qNA6

a Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual," dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

+̂ . Belajar

sepanjang hayat

o Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

o Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

o Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

Vat 6spri6 dtbaa
€unrannlo -rloq
Ealth $e,^yudb

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik
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INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

Nama Siswa : I$vi Aairucrri

No. Absen ' 8

Pokok Bahasan ' l-ual \cgang -faga^E

Hari/Tanggal : J?ta.r"/ze, &ttg

Pertemuan : 3 '

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

I Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

NCIKh {wgnlun9ryg6
4,,ilrr joot {xLmaaa^

D,t$n
Mqn

n/itrh gng

2. Belajar melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

MgorytrD soal *
Pnbn-pno Davt Eow

Dta 6ila fifuk A',
4h mencqn ?dluon
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guru dalam menyelesaikan

soal

o Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

V

buL,{

a
a Mengembangka

kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

4. Belajar

sepanjang hayat

Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

f*Zg krani rnt4gr^4

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

o Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

o Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

$Yfig.r)4r,-\ e$W
uf i"
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Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

TNSTRUMEN OBSERVASI I.JNTUK SISWA

Ucbo'tnqt? , L.A

te

Hari/Tanggal

Pertemuan

nl

: v)av leO 0?t'09

.  g,

: Luag try^gf Lq$n9

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

a

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatalrr

l . Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

kura"g rrav.rn pnhofil

$'L"k dengol tenaan
Sen4Qta

Pod^ 
(aot \aShorr

fto\ h'dok [og&n9
Wtengerjalton

ylncniarual olenqan
(o "rT.o ng , {.)r"[
nhfunju k tu%
berani rr^gniau ot

2. Belajar melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

(uraa9 wrenge4jal
lg oak
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guru dalam menyelesaikan

soal

o Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

berusa{o rt €"
S€ndiri  *4P,

hncnk&inr ̂ L '

9€rJ"
kr

k

J. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

4. Belajar

sepanjang hayat

Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

V

\./

trtncrliau.rai dengat

\onSong Mq Wra

Ituraal rnona per^h c

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

rurevrget€ger\lt-a /...,q:
lOaiia tr,"laq pu .r

diso'r^br ? -

Orjl

5

@n
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INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK SISWA

Nama Siswa : \han hqsc \hAi Hari/Tanggal 
' 

la{ryo (eo Okt,try

Pertemuan : 3 .No. Absen : "10

Pokok Bahasan : tpng Lftf^g - t .flng

I
i:
i

I

l

I

, i

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

1. Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

\/

aW+ r"'enjou,-nb,

Wrgeri"k ar 9ald:
bafk .

LerrJ^'ua i/\eq9e6a

d6eriQon gvtu

fttetryatal"b pef4a'g
dg Wrcaya . 4i ri,
bQltaat t laatu

. .V.L

Inen!fiak ot (o'I-

2. Belajar. melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan
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guru dalam menyelesaikan

soal

o Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

a
J. Mengembangka

kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

keiompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

4, Belajar

sepanjang hayat

o Siswa merniliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

o Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

o Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

V

V

MenJqwab dPttga'

{<gos 4.an ker"g

tut9ntf,er[rqfkaq

l1AOc r"fq I

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

o Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

e Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

V

l6h,
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Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

. '

INSTRT'MEN OBSERVASI UNTUK SISWA

Mun.\4aLik {uru4. +t .

s
Vbtuurrre l,tqbcrs ) bal'oV"

Hari/Tanggal : lhtu1S; / 2>al1 rag ,

Pertemuan : q .

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

1 Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

nicnerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

nurynr^raU diq
l0,ftflrvoan $qn^

- {hcrlat runryrffiar
qlqicri lclj dreanpai
bn otch 1uM,

- erw\r nm.pirgrikan
MNuffn d^g*
Sucrra 1nn9 Wng

- AHr( wgattzh
Ptrhr\flan CIuf\r.

2. Belajar melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

g'uru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

Ma'r.t rtuxyWh

&ryon baft Aor
|ry.aur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



guru dalam menyelesaikan

sotrl

o Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kssulitan dalam kelompok

Nma{a nql.fFry
&rn6on tot';{

-A$ffT Man knt6n7*
fun wnbant-
hnan 1ang @nnq
nnfr{

hgos^tn^ hhp
Qo\'lrf lang4t

mfih(\t, (eno\n long
,ldnk rrrrrrgzrti ,'

Belajar

sepanjang hayat

Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika suru

menjelaskan

Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

pe.rjelasan dari guru

Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

hpt nnyft*rkao
Angr.n cq^\

Siswa menyelesaikan tusas

nrandiri atau tugas individual

dengan baik

Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik
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I
I
I t

t/

INSTRLMEN OBSERVASI LINTUK SISWA

Vututtne {luk{s t baLok

Hari/Tanggal t k ufc /?-z OVtr tV.

Pertemuan : 4

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

si t*"@
menerima pelajaran

Sisv,a berusaha mencari

ja,r'aban sendiri tidak

bergantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

kelika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

Ketcrangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan,

I Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

n\unprhqtibn guru
sqnbfl klqyr
Lqhuc- cu6uS *OiX

.lhilf rMnqhdvarq
&tufug k0iii

2. Belajar melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan V

ttmcoba nmChtunq
rdSnP po^yd
y,M.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



guru dalam

snal

menyelesaikan

PaCa saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunsgu
jawaban y rng diberikan guru
%-

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

SiSwa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

-hm,qrn raahgh(h,
h,"otri

3. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

{

betanT @ftppifrag
KB{^} tuo
[oe6'{ Qtrgan

fm,qn ntUornphp

4. Belajar

sepanjang hayat

. Slswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari guru

o Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

menjelaskan

o Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

leqrah dalam menerima

penjelasan dari guru

t

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

o Srswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

o Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik

?aps N^Whb6,
Angnn q^h.
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No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Ketefangan

ter,

n

ahe\

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

I Keglatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

fergantung pada guru .

Sjswa berani mengajukan

pi.:rtanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa beranr

4engungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

gr ru

Si,wa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau-salah

v

/

fibuu {?-t4d$rr 9
V,qrury.beuq*tt^
(Vough{ t"n9 .

\^€$t{d Abeni
Snor furanJ.
Weqat@

fd.

2. $elajar melalui

berbuat

r Sisrya tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. S'sjrra tidak hanya

bt,.rgantung pada penjelasan

V,uv"ng Vk t
W too"1 V6el'.jeq
V@lt latang:

Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasnn

.INSTRUMEN OBSERVASI TINTUK S] JWA

' 
tlrbuunno, t-. A .

:19

: \h\qnft- k.trt tan Eatok

Hari/Tanggal , Kornfg lU &t'ry

Pertemuan : 4.

*

Oht

9aor)
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guru dalam menyelesaikan

soal

o Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jiwaban yang diberikan guru

yqerfai.tr{A SplrAn
F7 rtls"^r S vEobt
d-el19a1 {€tvrc?q -$er

t
4.5

lP

d^

,bn

3. Mengembangka

kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

delam kelompok

Sjswa mendengarkan dan

m:nghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Sis'va bersedia membantu

teman lain yang mengalami

. resulitan dalam kelompok

fierurri vwtguagl
Perr0ry4 l^Yi
'gratrddlrvry" \Vw
W!^\qM

4. Belajar

sepanjang hayat

o Srswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pt.rtanyaan dari guru

o Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika guru

rn enjelaskan

o Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lemah dalam menerima

penjelasan dari guru

W{ ng

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

o Siswa menyelesaikan tugas

mandiri atau tugas individual

dengan baik

o Siswa menyelesaikan tugas

dalam kelompok dengan baik
J

hAQbqeleS aiWn

,h,( coala yun
k-Qbaqgqhan ry

c,wkq.rung i
Irlgnu r\44u +€It4n

tua1

w
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INSTRT IMEN OBSERVASIUNTUK SISWA

Nama Siswa

No. Absen

Pokok Bahasan

, llur t\grno,^nn
lb

Uea Volume hbtli 
' 

0n1p6

Hari/Tanggal

Pertemuan

KqnG /n W4 'q.
q

i'*d

lobrof -
JO$.r"uC.

No.

Prinsipprinsip

KBM dalam

KTSP

A spea-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

1
1. Kegiatan yang

berpusat pada

siswa

Siswa bersikap aktif dalam

menerima pelajaran

Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bbrgantung pada guru

Siswa berani mengajukan

pertanyaan pada guru perihal

yang dia tidak tahu

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

/

S{tuk irn4}ri, tr.r,rc'
n4€n^?efhqt\ b"tf d
k-hp ,envt9 rrt€
perlanr2eaa W
fuo a berq.r*o,
5{q h{'i-$rarvlbi
4 {q\4q1, t^rrrqng

9
aq

(a

ry'
[e

2. Belajar melalui

o-erbuat

r Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

guru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

. Siiwa tidak hanya

bergantung pada penjelasan /

(ur"n5 mA ur
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guru dalam menyelesaikan

soal

. Pada saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru

J. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengarkan dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

\/
alcl4 nae'rnberil{r
pvrio-P^4

W*"q,Varena
{cruct '1 il4QA!4 dlt'\:

parrrtay a,hnga "ld
L,tgaiY,lq

ril€rhb\ $b\n3 k

A+. Belajar

sepanjang hayat

Slswa memiliki rasa percaya

diri ketika menjawab

pertanyaan dari gtuu

Siswa memiliki rasa ingin

tahu yang besar ketika suru

menjelaskan

Siswa memahami dan

menghargai teman lain yang

lLmah dalam menerima

penjelasan dari guru
%__

Siswa menyelesaikan tugas

n'randiri atau tugas individual

dengan baik

Srswa menyelesaikan tugas i

d:;lam kelompok dengan baik

c s4Aerdwj
SenrbronO dqn
\^*") fgo'rSe

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

r.)

lctn"4i de

ada

Nl Wr

\t*4;
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i .INSTRLI\4EN OBSERVASI UNTUK SISWA

Nama siswa , (r'ncg thq itunhd

No. Absen : \?

Pokok Baiiasan : Votu1ng K,ftJb &n Dn{pk

Hari/Tanggal 
' 

letqsn ( *x 6t rOg

Pertemuan : Q .

No.

Prinsip-prinsip

KBM dalam

KTSP

Aspek-aspek yang Diamati

Keterangan

Ya Tidak
Ragu-

ragu

Catatan

Kogiatan yang

berpusat pada

siswa

o Siswa bersikap aktif dalam

mer,rcrima pelajaran

o Siswa berusaha mencari

jawaban sendiri tidak

bergantung pada guru

o Siswa berani mengajukan

p,;rtanyaan pada gum perihal

yang dia tidak tahu

o Siswa berani

mengungkapkan pendapat

ketika diberi pertanyaan oleh

guru

o Siswa berani menyanggah

jika penjelasan guru tidak

sesuai atau salah

(

V

I

V

V

T\tlif\-^r*fifffi
bu"\dd 4 fu lvr?,n[4,u

[Sk^ u AuM

2. Belajar melalui

berbuat

o Siswa tidak hanya

mendengarkan penjelasan

g.dru tetapi rajin mengerjakan

latihan soal

o Siswa tidak hanya

bergantung pada penjelasan

I
\

I
. t
\

;-.-,
i / l  I  - '  t . (

\\Jwn6e6 \-rqhnht\
I  x ' . \ .l0A,\" h {nisa \/
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guru

soal

o Pada

dalan menyelesaikan

saat mengerjakan soal

siswa tidak hanya menunggu

jawaban yang diberikan guru
V

3. Mengembangka

n kecerdasan

intelektual,

emosional,

spiritual, dan

sosial

Siswa berani bertanya dalam

kelompok pada saat diskusi

Siswa berani

mengungkapkan pendapat

dalam kelompok

Siswa mendengalkzut dan

menghargai pendapat teman

lain dalam kelompok

Siswa bersedia membantu

teman lain yang mengalami

kesulitan dalam kelompok

\/

/

r r . .  ' l

,',"' -, n;,Jl-'. w.r_ f,t.I |ry,

\\1 falt \'rol.1&14h
- ' !c,a1 J ')

ln," ,
lo't*{t\(t\ ' \(r,uu, \
t r u [d!,rr,l't.,,5uti \,u'

J
4. Belajar

sepanjang hayat

r Siswa memiliki rasa percaya

diri ketika meniawab

pertanyaan dari guru

o S.iswa memiliki rasa

tahu yang besar ketika

rr,:njelaskan

o S.;:wa memahami

mgm

guru

dan

menghargai teman lain yang

le-nah dalam menerima

per'elasan dari guru

V

J

5. Belajar mandiri

dan belajar

bekerja sama

o Siswa menyelesaikan tugas

rnandiri atau tugas individual

dengan baik

. S'swa menyelesaikan tugas

d; lam kelompok dengan baik
! I[,\ \'ria,(ditftlari

[,11,,,,, 't ol n9a,qi uf

\ua,f
,'.)

trne^^-rio'ueil\fwl
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I , [ iMI}N R AN(;KI ' ' I '

Nama Siswa : Andrrnra$q${, yoLrnoruorr

No. Absen r?

, ="o(

f\uru

otPn*qp

\To. Pern"vataan
Keteransan

I

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelaj aran matematika
/

lrowno eq$q gqno$

\\€rhi{rrnu

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika

'/

t/arcna guno"s
Kr€rllurnr

a
J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya
,/

Uo.-S gscolglr

Bcrq(
4. Saya berani bertanya pada guru matematika

,/
dota+ na^Satqhut

hoq.ri Yvnrro moa o[

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru /
UmCn q bf >cr d\

tnafu[i Pou Qw,

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari jawaban sendiri J
{taKnq dqtot grp-1n1r

9aaL t\Sq
7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok

'(-

- t

$a uar.oo Aluusi
V (l(nmOntr .trOot wr

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusikelompok V
9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan p'ada saat menerima

penjelasan guru ,/

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik \/
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LEMBAR ANGKET

Nama Siswa . 6ldtt$o tufo argonb

No. Absen : l"

No. Per';ryataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelajaran matematika V trx::ew
2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika

V
Koraro *afryA
rndnL'

3.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya V
W?'M QrrtrlnJa
buv

4. Saya berani bertanya pr,la guru matematika V

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru
fYtotu

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari j awaban sendiri ,(
$0

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok
,/

{q trqlanq L/lbr'u>'

Vehn vor llcnqsb

8.
Saya berani mengungkapran pendapat pada saat

diskusi kelompok V
(J0'

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat rnenerima

penjelasan guru
V

tdO cucno Lq,tou
fYU\\e\09rart .len0n
fu 0\W {rtwforbwg
trJo\0qSon

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik v tq Fq|lfrq dlr'srt

b qlqr \)6ptu
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LEMBAR ANGKET

Nama Siswa : f) egT\

No. Absen : \

,?n

No. Pernvataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

I, Saya menyukai pelaj aran matematika
{ ffh"esa

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika t . / '
V 5il:1'^\'ir*

a

Guru sering memberi kesempatan saya untuii

bertanya
)/

[3r"tf [-StgaJiru

\ r fnAo* C,.\snv^

.4. Saya berani bertanya pada guru matematika
{

tg^fc.Kv&,

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru V
i4" t  ef  a (nhur

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari j avaban sendiri V
WVr br9-

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok V
8.

Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok r

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru

>nJ:..>€-AJ 
-ffi#eb'{{

10.
Apabila ada tugas, saya.mengerjakan tugas dengan

baik
Ars). frran{.gi

h.I t l^r{ \ - , , , , (
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LEMPAR ANGKET

Nama Siswa :t&t/an ffiUltOrrtit c',l,l
l , l

No. Absen :Vl

No. Pernyalaan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelaj aran matematika Va$enq $Y-t\
ffl!(\hrurnq

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika

3.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya

suPq)^\ $ar\slH

trvl\rti\Sc^nya

4. Saya berani bertanya pada guru matematika Vq(nn Sc\Yq $6ur
?r^Hc,r"

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru 1

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari j awaban sendiri

vo,k\\ $rhyn

Q r fraq
7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok \AQq\,An lnvcrJr

va[nr',?nv GttSal1ot

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusikelompok

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik

SuFoyo, ffPnoaar
Qatdc^i
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LEMBAR ANGKET

Nama Siswa

No. Absen

NhY. HANAFI

ff r,rm,t; i

No. Pernyataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

Saya menyukai pelaj aran matematika F?.Y,,lu> iz,l?.tv4a
berilbutg

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika Katgna f  o7Lh1a
Nrvdah

a

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya V d}?r Let.h tevz'
'l.ne$(()>nzn uA

a.
Saya berani bertanya pada guru matematika l t -a a 'a-  : : : : . - :  . : -  -  . '

' " ,  i , i ; . ' l  b" t  ' . . , , , -  
- '  

'

I  i .  j -

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru Mzuy Sd,?tr\

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari iawaban sendiri ,/

ilar r $n / D.t lh
ra1 vngvr)tnrffi)

1 Guru sering mengadakan diskusi kelompok
,/

8.
Saya berani mengungk.:pkan pendapat pada saat

diskusi kelompok

ttwvntr btar tgnrn.
tvn>h m(nlgftl

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pr da saat menerima ,,.
penjelasan guru

V
fetqm fitu olaLan
tuebtt l,rZ n

i0.
Apabila ada tugas, saya mehgerjakan tugas dengan

baik
\/
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LEMBAR N NCKET

Nama Siswa : \es$

No. Absen : t

No. Pernvataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

1 Saya menyukai pelaj ara.r matematika
( TP"3o 

gl\tr\

2. Saya senang mengerj ak,-rn soal-soal matematika
$rud.r\ dt ket{ohcrrr

3.
Guru sering mdmberi kcsempatan saya untuk

bertanya V

\Sq Sqeo(do k\orV1

4. Saya berani bertanya pada guru matematika VeLou befurn
\-cr\,-r boUoh b,u*6d

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh 3uru (
btot kstos$ sok\
bohu Su\bnnqo

6.
Guru sering memberi k::,empatan saya untuk

mencari j awaban sendiri V
brot .(r \o,v \enrfq
totDcbn [eVroq

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok
V

S e,\\^3u Kqcq\..\

$glh FU-s.\*s
8.

Saya berani mengungk"pkan pendapat pada saat

diskusi kelompok

brq\ botnqn to\u
keLorn Qok- gcttr
\-ohr, -

9.

Saya bersedia membaritu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru

lon€no
t_

Lrq,\q 18 \A b
cq,$alcsn PoV 6tr.tu

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik l.

SuQoqq SeUoSqr
\^. . :
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LEMBAR ANGKET

Nama Siswa :nqflQ\t SoIr{$nWR$0

No. Absen :fl

No. Pernvataan
Keteransan

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelaj aran matematika
\/ ' I

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika
\/

3.
Guru sering memberikesempatan saya untuk

bertanya
\ /

A.T. Saya berani bertanya pada guru matematika
\/

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa di tunjuk oleh guru
\ /

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari iawaban sendiri
\/

>s\:r.il KnflqNwutr(y
tq\NoBqvlvtBVtrtr

Guru sering mengadakan diskusi kelompok
r /

ilIBhffitsndLfuq')

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok

t

\,/

ffifln'o" 
>\r4hrvquls

9.

Saya bersedia membaritu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru
\,{

ffi'ff,ffen*iffi'n
t&9qt1\qn

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik

"/

>qYq nqKuvt,tgv)€K,l1
Sot4anD(!qnB4tt
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LEMBAR ANGKET

Nama Siswa

No. Absen

$\0vi n
g

No. Pehnyataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

1.. Saya menyukai pelaj aran matematika
/

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika
,/

lqro q \:dcefd oq n

"tdq\qt, hriqr.
a
J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanva r/

4. Saya berani bertanya pada guru matematika KaFnq fcq\ugqw\q \- th^0h

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru \/
Lqrn G Fnq lU

{qrnq .hn$n

6.
'Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari j awaban sendiri

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok \/
qh+rlk $nqnwi
kry"otan ttrnnn.

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok /

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru
/

t

i0.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik /

nS. tnen \uf*
n\\qr \qhl trq,[.
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LEMBAR ANGKET

Nama Siswa

No. Absen

:Nf Va\ $"dr

:09

No. Pernyataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelajaran matematika r' Udlenq scgo Sv\a

b€r hi ttnt
2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika V

Kaf0ng gr/U4

n€r.tt".lhtt9

a
J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya V . biar 9-fa$4
)€te5 tl) en?€fi6tt4n

A Saya berani bertanya pada guru matematika r/ t^^f6s rrenti a,dl
94.rfl $dat&b.sraf

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru v
tl.o*6t\a r\tr'rl {l adA

5"'t j &tqh

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari j awaban sendiri V
K4rertq unhr u, fil6r\) t',i.n
F'rnq

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok v gNflaya {<tnn faln
fr 8/t b^ntv

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok v
gvf q-1,' 

t€ff$ n
]i d au Gg"r; *rn

o

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

pcnjclasan guru
V

sH?qgonn
han bi" t
*tJ.,t VeS"ill"t

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik v
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LEMI}AIT N NCKIiI

Nama Siswa

No. Absen

,  erN\
' \D

l<n

No. Pernyataan
Keterangan

Ya. Tidak Catatan

I
\

Saya menyukai pelajaran matematika v Yu*or,. u tr Yo {il !
dll. .L oa. \^1Lrrn

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika J \,+r-rnu qikihac
\n*oa-ll .rL-^ *^.?a-

a
J.

Guru sering memberi ki:sempatan saya untuk

bertanya

4. Saya berani bertanya pada guru matematika v
5.

Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru J
6.

Guru sering memberi k;sempatan saya untuk

mencari j awaban sendii. J
7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok v
8.

Saya berani mengungk-apkan pendapat pada saat

diskusi kelompok v

9.

Saya bersedia memba,rtu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru
J

10.
Apabila ad r tugas, sayi inengerjakan tugas dengan

baik
-/
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LEMBAR ANGKET

Nama Siswa : {t Dre, F Clo*an

No. Absen : lt

No. Pemyataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelaj aran matematika V
u.olt \O eA)a gs 131

h?]Lr Lrr  n Q

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika ,l 1(Efitu reQd tA)4

Lol^\ i l t rEC*aEItn

J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya -/

t t r r fenq 1a1}q grac\

bo{r
ti, ti1 '

4. Saya berani bertanya pada guru matematika V
Mf?na 'to$ fe(o 11

PolrQ t't

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru v
ttq crtr crdaXgopon

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari jawaban sendiri ./

Err e ne uru$ O 5nv0t
Ptho rt

Guru sering mengadakan diskusi kelompok
{

hor rtLQ bef tn6th

hr lLrVld. .a lOb'

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok .r

9.

Saya bersedia membantu teman l.ain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru
v

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik rf

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



; LEMBAR ANCKET

Nama Siswa 
' CrLvio \st\ Nur fqh0Jt

No. Absen : lL

d

No. Peri.yataan
fi,ererangan

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelaj aran matematika *,1
2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika t/

3.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya v ffi,Hrrq
4. Saya beran' bertanya pa 1ia guru ma(ematika

/

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru
t r rJ

6.
Guru sering memberi klsempatan saya untuk

mencari j awaban sendiri
St .rt\)0 bQ,1.h)ih
qfuqL$fit.i*\ ..'1

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusikelompok \l

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru
v

10.
Apabila ada tugas, say"d mengerjakarr tugas dengan

baik V,,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



. 

!'i

LEMBAR ANCKET

Nama Siswa : sett|ffto

No. Absen : l3

No. Pernyataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

1. Saya menyukai pelajaran matematika
,/

-!F
,til .&6tW br-rt'flr

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika v ufr^a nait.lKir
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya v td bi8r t*as
A Saya berani bertanya pada guru matematika

{ triilr tdt<sol{8h

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk ol.h gunr { UN 4"4t4 tha&.t

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari jawaban sendiri v - btaf f,q,ar

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok
,l

Je biar 3oftva

4sua rr&rri€rfistrct

8.
Sayaberani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok \r ,/ IJ'itgffi tdt U

9.

Saya bersedia memban',r teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru v Uauidr n# ns.{}t

10.
Apabila ada tugas, sala lrrengerjakan tugas dengan

baik ,l
ulft on*rtl#Ftr+
hir,d bageg

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LEMBAR ANGKET

Nama Siswa :gJmA hul Fer,tz t

No. Absen :14

No. Pernyataan
Keterangan

1r

Ya I riaut Catatan

I Saya rnenyukai pelajaran rnatematika
J

,taYqr so(l@*rrhi
*U.FS

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika Wtve0d SerECt rt*tq -'&oi{N(sd#,j, ,F:i,";

J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya v
frdrrctro SUtteopygfi
tentaryry.tyry

a. Saya berani bertanya pada guru matematika tg6tl"{"W *.'a:l t {c#".*+
?' &trtd?{g'a' 0 €e r,g4;7

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa di tunjuk oleh guru v
l6of€at"r jk{":-}$

6.
Guru sering memberi kesempatan saya Lrntuk

mencari iawaban sendiri ,/

tcoyk{\fi blso
Pit"!df^,Y

Guru sering mengadakan diskusi kelompok ' coY G'ft{i r,'*'} JnSke+
'>\rr'L4 c>':1'fi "t".-}

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusikelomnok

rdCrVQltc"l *sYt-$

b"'lf*.ryn"t

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang 1,

mengalami kesulitan p'rda saat menerima

penjelasan guru
\/

mc| Y€n$ f" v' lv!:lli*r

*-rdr bu-"ii5u'in.t

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakarr tugas dengan

baik v tGl\rel*e* b;-g Flf{r

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LEMBAR ANCKET

Nama Siswa : U fd 6t

No, Absen :  [9

No. Pernyataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelajaran matematika
/

Kdrreri4, azKv 9Af*

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika ( Ytu,ka, / 'eaef lv 'd,
qh

a

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya
/et6 h 7e ,e. i/,J
frer-t d/iYd-

+. Saya berani bertanya prda guru matematika /
{ CIytu bera,ni ber
t4/4{ 6'

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh gr-rru ,/
6&ye t iur
bLf d'/l i

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari jawaban sendiri

t i&e,R

7. Guru sering mengadakan diskusi r<elompok
f * ilak

8.
Sayaberani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusikelompok
,d.YA, t id d,K
berani

9,

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru !
/

Yx&fe( d' ArKV

t ;d&K biCa'

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik
{

y&, € elX,L/
Kd,r€ri4, MUdgrh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Nama Siswa

No. Absen

, LEMBAR ANGKET

r.Jrrr\( Fcsr\or wrtr'
-  -J ' ,

\b

No. Pernyataan
Keterangan

Ya Tidak Catatpn

I Saya men.Tukai pelajaran matematika SUgov, krcnobanqcA
n{\Y:g"\$ b0\um

2. Saya senang mengerjak.in soal-soal matematika
Vncgnar^ 9U9&V\..q

J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya
cbnr S^Y( lo\ u

A
+. Saya berani bertanya pTda guru matematika Vtltronql )rrJaV

\p\to

5.
Saya berani mengutarzi<"an pendapat di depan

kelas tanpa di tunjuk oleh guru
\&scso \a\au

lo\ox b\q\r

6.
Guru sering memberi kcsernpatan saya untuk

mencari jawaban sendiri

n00\ \..t^V \Nt\-
cJtat \annoo
\rlr.n

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok A.$Ors )re5c,os ?
95 \r59r'rsosolr\Ar.o

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusikelompok
VOrCnq 1rq.l \*SO,

\r\r$ar\Vnl

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru

^5* 
Jre"nan]

b5 \ors' \obq
Vt9o.

10.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik
Vn Co.t teoAanl?
XAo. t5ro5go\o\

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



. LEMBAR ANCKET

Nama siswa , ChrnJul liuqhnntaci
3

No. Absen : [If
I

No. Pernyataan
Keterangan

'Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelajaran matematika dorvllan V g\6'ql4'

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika un\uv bsrtqbih dr-
{futnrh

a
J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya ,/ t9a. Fa[ionqn l.{[ts
$01)ndi tauu

+. Saya berani bertanya pada guru matematika \r bitor lfdoF hsa
MenqeriaFan

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa di tunjuk oleh guru {
r.lle\nUth Ma,llluoL

6.
Guru sering memberi kesenrpatan saya untuk

mencari iawaban sendiri ( V"Ay! dibanuta
9ctP4\lfu

7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok ,( o.qar 9olivtcl rnem -
\atr{rlrr. \t

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok ,(

Vo[rcnq Solin,

b,tvar ludalat

) .

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru
,(

ladreinq s^Iftg
rvrehbonLu felgl'ahr
(ennqrin Yftqd4h

10.
Apabila ada tugas, saya mengerlakan tugas dengan

baik
,(

lngfn rnordopt
nKorljalgbutv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LEMBAR ANGKET

Nama Siswa : ff\qm gu\oh\

No. Absen : S

No. Pemyataan
Keterangan

Ya Tidak Catatan

1 Saya menyukai pelajar-n matematika v \ar$q hr$y sql-$o\
unnrk vrlfon

2. Saya senang mengedakan soal-soal matematika V 96ll4t 9lo Vqrr0 hn
!i{o \p1on $rwndl

J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya

Osf vlio mQngaH\
aF Fry orSqfYff'

/+. Saya berani bertanya pr,da guru matematfka 0u\u t{0lam{14 rnqu
ino4qprr syr

5.
Saya berani mengutaral an pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru
utNk Yf0k[\n pbaronur

6.
Guru sering memberi l.esempatan saya untuk

mencari jawaban sendiri
lorno ,hAoY hnp
bovn'n)p {do lurgNu

.7 Guru sering mengada'.an diskusi kelompok V
V Vo&rgr 9enr9.
muW$hn Stf$nt

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok v
Lmro .\dot \TnA
inaU4nnn \mm

9.

Saya bersedia memban.r' teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru

hrno )<xrtno J\\o.hhk'n4qF Purn$:ga

10.
Apabila ada tugas, sayr mengerjakan tugas dengar,

baik Krr'P'Tna'opt

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LEMBAR ANGKET

Nama Siswa 
'Aqu \)r[on{orr

No. Absen :\q

No. Pemyataan
:

Keterangan

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelajaran matematika
/ kofonq \<nlonn

2. Saya senang mengerjakan soal-soal matematika
Kilq\q hdnnn

J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya
o\NU \gtrnr, rwdr\ptr befiI

4. Saya berani bertanya pada guru matematika
{

)qqo beTonllko \quu
\rdnk brrn

5.
Saya berani mengutarakan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru
ka\uu ssqo 1rilu\ 6rg1P
cq\o \duk Vqunr

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari j awaban sendiri khglgffiffiw
Guru sering mengadakrn diskusi kelompok

\/ oAnnn knr\nnu

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok v,
,kt* W,UoVot 

"tq,lo 
uemn

O0nqf t09q befonr

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru
\,

\uug hrttiltq h\o\o
Nsnhnlu r\u c[q\o\
l*s.\uutt \\ \o\S
Vq\\c

t0.
Apabila ada tugas, say3 mengerjakan tugas dengan

baik
k\ou itdonq korgntrusr

\g)1P'f\50vdnnqo 
gqry

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LEMBAR ANGKET

NamaSiswa ,  Vt4i \ /

No. Absen , ?.O-

b6rsq
l. attja ,wzSsf

traU abdo
>t, I  Q

Sqo l-

fenen 5o o

7fi tlai

No. Pernyataan
Keterangan

J"
,ar
m

q

00

rf-11

bb

Fq

Ya Tidak Catatan

I Saya menyukai pelaj aran matematika \/ Fareno mwLnqng
kan

2. Saya senang mengerjak; n soal-soal matematika

^/
Yaran, flo|htTe

40 Vt i to lnnnf i7 l

J.

Guru sering memberi kesempatan saya untuk

bertanya ,/ la bore.n q lcalqt
f-tc'lctb berFa09 |

A
T.

Saya berani berlanya pada grrru matematika ( Y,!.)f{!Wyrf:
5.

Saya berani mengutar,rkan pendapat di depan

kelas tanpa ditunjuk oleh guru (
l-rdak FarU a
ffialu

6.
Guru sering memberi kesempatan saya untuk

mencari  jar iaban sendir , wT,ry&^;i;
7. Guru sering mengadakan diskusi kelompok

,/ Perq0 b rof fnff (
fl rn Lor

8.
Saya berani mengungkapkan pendapat pada saat

diskusi kelompok V bqrqnq finnlun! ko?
drJ Lqtt Wt-,,lk b,

9.

Saya bersedia membantu teman lain yang

mengalami kesulitan pada saat menerima

penjelasan guru

/ iiinTd):to buru
bes'h <Pflctdo ft

t0.
Apabila ada tugas, saya mengerjakan tugas dengan

baik /
fa Pa,l("04 s'aYa
\or brJd nql"k

ftthf / a

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL-SOAL KUI!] I KI]L.\S V

\Vaktu :  20 r ' i . t  : , i f

Nama

No. Absen

: OJrtya tropo arYan{,o

: t

1. 7x5

2. 15x21

3. -5 x (-1 l )

4. -8 x (-9)

5.  2s x (-12)

6.  28:7

7. 45:9

8. -150:(-10)

q i6 , r -4)
-"  \  ' . /

10. -48 :  8

: 3!S
:fif

:h
::.3D0

:4
: f

: l.s
: : {

: .b

' ' l i i

;;

, , )

L

|, '

=35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL-SOAL KUIS I I(ELAS V

Waktu :20 menit

1.

/

,{
t

/

Nama

No. Absen

5.

6,

7.

8.

9.

10.

DeSTr

3

7x5

15 x2l

-5 x (-11)

-8 x (-e)

2s x (-t2)

28:7

45 :9

-150 :  ( -10)

36 :(-a)

-48:8

_?F
- )lt

:Lg 
5

: . t6

:4

-rao

:LI

:*

:1R

:-1

I**b

,h '-
l i :  +
U]

t

,D

,fr
,8
,B
I

5
4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Nama

No. Absen

: EKVan
:L l

1
L.

2,

3,

4.

5.

7.

/

9.

10.

:35

: 5J5
: ,55
: :11-

: 
-300

:5,

:5,

: .55
: -9

,- . - rb

7x5

15 x21

-5 x (-11)

-B x (-e)

2s x(*12)

28 :7

45 :9

-150 :(-10)

35 :(*a)

-48:8

I } :8

A

fr
/

SOAL.SOAL KUIS i I(EI,AS V

Waktu :20 rnenit

I
,5

I
I

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL.SOAI- KIJIS I KEL.,\S V

Wirkt t r  :20 n: , . ' l r i t

Nama :Runq,3

No. Absen :6

A. 7x5 :A.7
t ' r . .  

15x21 :3l t  .3 ts '5
3. -s x (-11) :  55 , ! ,

M -8x(-e) :BZ
/

5, 25 x (-12) :€po g)

6. 28 :7 :  .+ ' '1

7.  45:9 : .5 ,5 j

-150:(-10) ==8.7

36:(-a) : .9

-48:8 :6

A'

/9

fo

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL.SOAL KUIS I KELAS V

Waktu :20 inenit

Nama

No. Absen

: So^$a?tu

: '  63

1. 7x5

,{  
15 x2l

,/ 
-s x (-11)

4. -8 x (-9)

,/ 
25 x(-12)

6.  28:7

, /  
ot  

' ,

, /  
-150:(-10)

9, 36 :(*a)

/  
-48:8

: : ,J 75

:. . -415

:-- 'lou

: ' - .72

: 
"- -.W

:,4

:3!

: 
-rlS

:,atlO

:8.

8,4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL-SOAL KUIS TI KELAS V

Waktu:20 menit

Nama

No. Absen

: nv r wa\svs

:99

Hitung luas trapesium berikut ini!

Hitung tinggi trapesium berikut!

r: ($'|1{)x r{ enr
a-

:3f ,cs-*r4 sO
-- 2 18 crot&

n - lf-- \
rL)

N\
r - t4\

\X \U
o
J

7 3,37
r.: (.3?eratrfb*D N44 cn

= flg0tt * ttcrn
= 1-0 3o C6r

L:242 cmz

Tinggi ( t ): l [ CA-L

26 cm

l8 cm

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL-SOAL KUIS II KELAS V

Waktu :20 menit

Nama :$tilldttto

No. Absen : t3

6tlu:35xlq : l|to
3" ::ff$

/ 

-*___\

| -oi"\ 
L:S+ea'8eXtflg

|  
52cm '  \

,l'r\
'U
h
.J

6uwry
6,67N.

L:242 cmz

Tinggi( t ) :$

Hitung luas trapesium berikut ini!

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL-SOAL KUIS II KELAS V

Waktu : 20 menit n
t<t)

Nr
t \

2
2 K\o

Nama

No. Absen

Hitung tinggi trapesium berikut!

Chin dg 1ft4 han |qrr

r7

1Az
*Lr&

L: .9 +39,9'r : t3L5 ch^?

t : .?7FsL Y41 ; L}*s E^n

L:242 cmz

Tinggi ( t ): ll. &h'\

_3

= 6,e?

tT L

?,4v - i*n w- v ra ',,Dx !

4{ l  x

|  :  \ r

Hitung luas trapesium berikut ini!

9cm

14 cm

26 cm

el 4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL-SOAL KUIS II KELAS V

Waktu :20 menit

Nama rfitonagq\$tl

No. Absen 
' 

ff

Hitung luas trapesium berikut ini!

Hitung tinggi trapesium berikut!

t: 'T7W:di4ecmt

r,: 9flQx{crn ',11ficrrP
2

L:242 cmz

ringgi ( t ) : ${zcm"= } C ze+lt)Y't :\l crn

? xf f )
7-L---:Y'

4)

5

ln
t t  /

--

J.

/7
4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL-SOAL KUIS II KELAS V

Waktu :20 menit

Nama : lqu\tru\utd.urr

No. Absen : \S

Hitung luas trapesium berikut ini!

Hitung tinggi trapesium berikut!

26 cm

L:q\ lb*tA' . }= U5 a*

1 :9l.l6?t44'.'1, =\$VS ctvr

n
t \ t
t-./

\ l  
'

<')

lrto
l^- .
t t  t

tL '

K

3"
X

L:242 cmz

Tinggi( t ) :$onr

9cm

L4 cm

26cm

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SOAL-SOAL KUIS III KELAS V

Waktu :20 menit

Nama : ahlY6 to?o orToo{o

No. Absen : t

Hitung luas layang-layang berikut ini!1.

3
2+U

G'sgdl"oo"'
1'"I9o"y : l0g sr.

L

2. Hitung luas layang-layang yang diketahui d1 = '/-.5 cm dan d2 = 20 cm I

e,9 3. BeraPa luas lavanq-lavanc

dz = lz ,* , 
'LtW'r;; 

"::'y 

Panjang dr = 8 cm dan

/-n"ruh u i I avan g- r "v, ffi-l,atliT "
./

Lt 6 ont" za cfil
-s_;-*  

- ' : lszw'r

q:f 2:r|cqz
L

Hitunglah lua3 layang-layang di atas!

i l - r
iv  2

I .  #"\ ,uocnr
aJ89".CfCItr 

So cnt?
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Nama

No. Absen

SOAL-SOAL KUIS III KELAS V

' 
Waktu : 20 menit

D€S {r tr{ o&fna UaT r
j

L = | a c.8 t r&avqL: \&& rr*
" \ ($ 

e*,2

1-
t $et cnnr

-a'td fXtung luas layang-layang yang diketahui dr = LS cm dan dz = 20 cm ! $ ' *t,/
' 
,,z1e"rupu 

luas layang-layang yang mempunyai panjang dt = 8 crn dan

dz: 12 cm ? Qcfa

4, S 4. Diketahui layang-layang berikut ini,

N\: 2,?

-""
4 Hitung luas layang-layang berikut ini!

Hitunglah luas layang-layang di atas!
. ,
L: bcp'f AAc*
*.- \tfr,1c1a 

1 -- lttct ctn+

L
/')

" ILr* (,/
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SOAL-SOAL KUIS III KELAS V

Waktu :20 menit

'Egvrxn ({t}:ryr3u* rr*u
: \

Nama

No. Absen

1.

2,S

2,s
2,S

2.

3.

Hitung luas layang-layang berikut ini! 16af' X tB c;l"7" \8t Cr1,t

t
r \S*art'

'tP
t

t ${} t,t"F

Hitung luas layang-layang yang diketahui d1 = LS cm dan d2 = 20 cm t

Berapa luas layang-layang yang mempunyai panjang dt = 8 cm

dz=12cm? Scfn xvr,cnn. 4f tqLkC \fl,

a
: tl$ /t>

\5 c{r"rx ?"s of,,} " 3oo er$
-dan a
. Ygil"

L
: r5oc' :3 

A.+1 OiUetahui layang-layang berikut ini,

Hitunglah luas layang-layang di atas!

(rtr..XlErs *tgeo*
'#-F,

t\
F

: 3$cnt"

'?but\

^\ [ -  +,  Sr \ l

jt
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Nama

No. Absen

l

/L>

: i luf \khyud;

:09

SOAL-SOAL KUIS III KELAS V

Waktu :20 menit

- - - l

'f!mx-4-
L-

= €e-gq'.
'r-

: I sO er1r-
-gl

/.--)

. , )
d- '

A()

2.

3.

Hitung luas layang -lay ang berikut ini !

L = toGn$( t0cfi
L

i  l toeot
z

= !0aqt

Hitung fuas layang-layang yang diketahui d1 = 15 cm dan d2 = 20 cm t L

Berapa luas layang-layang yang mempunyai panjang dr = 8 ctt dan

dz = \2 cm ? 1> -D oq >tlrctfl t 3]icrn.]
"L- 1/

4. Diketahui layang-layang berikut ini, = n I cna .

L,!4 *M-
1-

=J 44_c,'na.

= zf,erfi A
- - -a

Hitunglah luas layang-layang di atas!

\ l '  (0

o{
1(\
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SOAL-SOAL KUIS III KELAS V

Waktu :20 menit

Nama :SvAtldflo

No. Absen : ta

--TSerapa 
luas layang-layang yang mempunyai panjang dt = 8 on dan

, / -  -  ^rr^-r ,
dz -- 12 cm ? 

a$ t7/'occcv'v

--''{oivetahui 
t ayan g- t ayiffitut in i,

V --<:.

Hitunglah luas layang-layang di atas!

L=95orq
z

= 6oqatnr * bfulnb
s-

L

..-(Ultung 
luas layang-layang berikut ini!

L;loouxr8,cu z$oC\r'
2

ztgocu\2WoAA^6s gtutt
/ ->

-.-'{Uitung 
luas layang-layang yang diketahui dr = LS cm dan dz = 2O cm I
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Naqa

No. Absen

S fAL-SOAL KUIS IV KELAS V

Waktu : 20 menit

' f - r .a.  <.  \ . / \__ ) ,  \1

.-?

Berapa volume kubus di samping?
,t5

sebuah kotak kapur yang berbentuk kubus mempunyai rusuk 10 cm. Berapa

volumenyaT LOo

c-,t r) 3. Berapa volume balok di bawah ini? 7 ,'m

V

'O^ ,-?
./>

5Cm

Sebuah balok panjangnya l0 cm, lebar 4 cm, dan tebal 8 cm. Berapa volume
)

balok tersebut? 1Zo b- 4
,/

3cm

2cm

-{L\ -  , r'4 .

L

i
ts
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Nama

No. Absen

'Qandg
: (>

SOAL-SOAL KUIS IV KELAS V

Waktu : 20 menit

2,4
5 O ert /X?

I

t ls
Berapa volume kubus di samping?

2

5 cm l)[ cfn- "2

-4

zr9 
2. Sebuah kotak kapur yang berbentuk kubus memplrnyai rusuk l0 cm. Berapa

voiumenyaT I ooo em? A
-")

5cm

3. Berapa volume balok di bawah ini?

3cm

2cm

19rr

5cm

-a1S"Auah 

balok pariangnya 10 cm, lebar 4 cm, dan tebal 8 cm. Berapa volume
/ 

balok rersebut? BZS Crt\}

N' 7,s

5cm
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S fAL-SOAL KUIS IV KELAS V

I Wuktu : 20 menit

\\wi r.
t

Nama

No. Absen

l .

lrg

2,f  2.

r , f  3.

5cm

Berapa volume kubus di samping?

5cm

S Cfn (TcFa ; Tqtn". 2$<f" ,;<, 6* Grr.

I t uS-Cn^3. -*

Sebuah kotak kapur yang berbentuk kubus rempunyai rusuk

volumenya?
\O ef,^ X tDrQr^ ( te \.r.* : \00 (n^ y_t$tgx
+ \wDem' '

Berapa volume-balok di bawah ini?

, -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - t  -

q,$/r{ ''l-tv.t { 36rn"

bn*8.

"cm

10 cm. Berapa

3cm

cm2

* t\)qnn lrj

5cm

4. Sebuah balok panjangnya 10 cm, lebar 4 cm, dan tebal 8 cm. Berapa volume
LF balok tersebut?

\bC$^ { AC,r* xScrn^ t {o<n i BC1t,.

= 3 r-o <n3

\l - lc
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LEMBAR WAWANCARA BAGI GURU

1. Apakah dalam anda mengajar sudah metrggunakan KTSP?

Jawab: $,,rAoV , e1d, (umbdolor<,q b<rlor, lscrny

AUt;q, Kr.sl.f 4cn Mnnycne*r9ken

2. Bagaimanakah persiapan anda sebelum mengajar?

Jawab: M.ryicrpkavr RV? .\an wteaid ./qn1

Ai.p.,' l.rk<n
3. Cara mengajar seperti apakah yang anda terapkan di kelas?

Jawab: Crrta wt<vtlcLJqf f4ng vmcvnbqqt, 4yrak
yr4<t^5o,4i Axuil  

- 
kr+a+i$ 'cla.n {v<vty<,vrcrurlk<n

4. Apakah anda sering memberi kesempatan siswa untuk bertanya?

Jawab : -/ cr, C\lcusannl a vw <-len+th kq-$cranict,vl c\nak

urntuk l2<cptn46W+
5. Dalam mengajai apakah anda sering membentuk siswa dalam kelompok-

kelompok?

Jawabr Ya , Allasannyq sL\WYd o,no,k Aarvrt bekea;a Scrnq

denqaul t<vnctvt Aa,- Acrpat vln<tr,reeahk<\n fua{q wt4talc'h

6. Pada stxproses belajar mengajar berlangsung apay,ah andasebaga fasilitator

saja atau sepenuhnya siswa bergantung pada anda?

Jawab' Sobagai {<r:l ilatar ctc,,rgan vw<wb<ti bivwbtngsn

4ivyrovra Pettq
7. Pada saat latihan soal apakah siswa mau mengerjakan sendiri atau menunggu

jawaban dan anda'l

Jawab : gitwa "vrevrg<'ja!<cn 3n4iri

8. Apakah wrda juga sering memberi kesempatan pada siswa untuk belajar

mengungkapkan pendapat?

Jawab : Yo ) ala'c onak {ia<t< pas\f .
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9. Dalam meilanggapipendapatatau jawabm siswa sikap anda sepertiapdl

Jawab 1 he*si\at {<rbuk< 4ayr ,.r*\<o.li ,^errrb<ri puSia*n

10. Apakah anda juga sering menggunakan alx peruga pada W menjelaskan

pokok bahasan tertentu?

Jawab: fq > 4<1av pcnge,taVw4a\ sis4,q aidctk Ue rbqlism<'

ll.Apakah anda setiap akhir pelajaran mengadakan rangkuman dan tindak

lanjut?

Jawab: Jo , a\.n9avr rovrgkurvnon clcrrr tinda'k lc"rn-1st

cla.pat r4cvrnbarntu 4o.1a rrrgat sisw1)rn(njq4i in9<tan setia

l2.Bagaimanaresponsiswat&radappembelajaranyangandalakukan?

Jawab : 9iqNa, S<'ncln.) kace,na fevnbelatSqtro{l 
tiaat

m*unbotankarvr

Mengetahui,

NIP: 195712231W803 | 003
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PERTEMUAN 1 

 

  
Gb.1 Guru melakukan apersepsi  Gb.2 Guru mulai masuk pada materi

  

 
Gb.3 Siswa menjawab pertanyaan guru 

 

 

 Gb.5 Siswa mengerjakan latihan soal 

Gb.4 Guru menjelaskan pembagian bilangan bulat 

 

 

           Gb.6 Siswa mengerjakan soal  kuis 
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PERTEMUAN 2 

 

  
Gb.1 Guru menjelaskan dengan alat peraga   Gb.2 Guru menjelaskan rumus luas trapesium 

 

  
Gb.3 Guru membimbing siswa saat diskusi   Gb.4 Siswa mendengarkan pendapat teman  

 

  
Gb.5 Siswa asyik berdiskusi kelompok           Gb.6 Siswa mengerjakan soal kuis 
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PERTEMUAN 3 

 

   
Gb.1 Siswa memperhatikan penjelasan guru    Gb.2 Guru menjelaskan dengan alat peraga 

 

   
Gb.3 Siswa memperhatikan dengan seksama  Gb.4 Guru menjelaskan rumus luas layang- 
           layang 

   
       Gb.5 Siswa rajin mengerjakan soal       Gb.6 Siswa maju menuliskan jawaban 
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PERTEMUAN 4 

 

  
      Gb.1 Guru menunjukkan alat peraga  Gb.2 Guru menjelaskan dengan kubus satuan 

 

  
          Gb.3 Siswa asyik berdiskusi   Gb.4 Siswa berpendapat dalam  kelompok 

 

  

Gb.5 Guru memantau siswa dalam kelompok     Gb.6 Siswa maju menuliskan jawaban 
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