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ABSTRAK

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PENJUMLAHAN
PECAHAN YANG MENCAKUP INTERAKTIVITAS DENGAN
PENDEKATAN PMRI DI KELAS IV SD KANISIUS KINTELAN I TAHUN
PELAJARAN 2011/2012
NOVIATI MARDHA
081134147
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
2012

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan perangkat
pembelajaran penjumlahan pecahan yang mencakup interaktivitas dengan
pendekatan PMRI di kelas IV SD Kanisius Kintelan I tahun ajaran 2011/2012.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Pengembangan ini
menghasilkan produk berupa rancangan pembelajaran seperti silabus, RPP,
Lembar Kegiatan Siswa, bahan ajar, evaluasi menggunakan pendekatan PMRI.
Kegiatan awal dari penelitian pengembangan ini adalah dengan melakukan
analisis kebutuhan untuk mengetahui interaksi guru dengan siswa dan siswa
dengan siswa. Penulis melakukan observasi dan wawancara dengan guru kelas IV
SD Kanisius Kintelan I.
Pengembangan materi ini juga disusun berdasarkan prinsip; kriteria dan
langkah-langkah pengembangan; dan penyusunan materi. Adapun prosedurnya
adalah (1) potensi masalah (2) pengumpulan data (3) desain produk (4) validasi
produk(5) revisi perangkat pembelajaran (5) uji implementasi
Produk ini diujicobakan pada sampel terbatas yaitu di kelas IV SD
Kanisius Kintelan I dengan jumlah siswa 29. Peneliti akan melihat interktivitas
pembelajaran di kelas dengan menggunakan produk yang telah dibuat.
Hasil penelitian interaktivitas dikelas menggunakan perangkat
pembelajaran dengan pendekatan PMRI menunjukkan bahwa, sudah terjadi
interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Siswa sudah berperan
aktif dalam kelas.
kata kunci: perangkat pembelajaran, penjumlahan pecahan, pendekatan PMRI
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ABSTRACT

Development of Learning Tools Addition of Fraction include
Interactivity with Realistic Mathematic Education Approach in
Fourth Grade SD Kanisius Kintelan I Course Year 2011/2012

Noviati Mardha
081134147
Sanata Dharma University
2012

The aim of this research was to describe the development of learning
addition of fraction interactivity with realistic mathematic education approach in
fourth grade SD Kanisius Kintelan I course year 2011/2012.
This research was a development research. The result of this research was
a learning product such as syllabus, lesson plan, student activity sheets,
instructions materials, evaluation using realistic mathematic. The initial stages of
development reserch was to conduct an analysis to determine the interaction
between teacher with student and student with student. Authors conducted
observations and interviews with homeroom teacher fourth grade SD Kanisius
Kintelan I.
The development of these material have also been prepared based on the
principle, criteria, and developmet steps and preparation of material. The
procedures is (1) the potential problem (2) data collection (3) design of product
(4) validity of product (5)revise learning of instrument (6) implementation test.
This product were tested on limited person is in fourth grade SD Kanisius
Kintelan I with subject were 29 students. Researcher want to observation at the
interactivity of learning in the classroom by using product that have been made
The result of interactivity in the class using teaching of instrument with
realistic matemathic showed
interactivity between teacher with student and
student with student. Students have played an active role in the classroom.

Keywords: learning tools, addition of fractions, mathematic realistic

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul: ”Pengembangan Perangkat Pembelajaran Penjumlahan
Pecahan yang Mencakup Interaktivitas Dengan Pendekatan PMRI di kelas IV SD
Kanisius Kintelan I Tahun Pelajaran 2011/2012” Semester Genap Tahun Pelajaran
2011-2012.
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana pada Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Penyusunan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan bimbingan dan
bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Bapak Rohandi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak G. Ari Nugrahanta, SJ., S.S., BST.,M.A selaku Kaprodi PGSD
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Haniek Sri Pratini, M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah
membimbing, memberi motivasi dan memberi masukan demi kesempurnaan
skripsi ini.
4. Ibu Veronika Fitri Rianasari, M.Sc. selaku dosen pembimbng II yang telah
memberi motivasi, kritik dan saran selama ini.
5. Ibu Th. Laksmi. W, S.Pd, M.Hum selaku dosen penguji terimakasih atas saran,
kritik dan masukannya.
6. Para dosen PGSD yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama
kuliah.
7. Semua karyawan di sekretariat PGSD atas semua pelayanan dalam membantu
penulis selama kuliah di USD.
8. Ibu Marciana Sarwi selaku Kepala Sekolah SD Kanisius Kintelan I yang telah
memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ......................................................... v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ............. vi
ABSTRAK ...................................................................................................... vii
ABSTRACT .................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 2
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 2
D. Batasan Istilah ..................................................................................... 3
E. Spesifikasi Produk................................................................................ 3
F. Pentingnya Penelitian .......................................................................... 6
G. Kontribusi Hasil Penelitian ................................................................. 6
BAB II LANDASAN TEORI ......................................................................... 8
A. Kajian Teori ....................................................................................... 8
B. Hasil Penelitian yang Relevan ............................................................ 24
C. Kerangka Berfikir ................................................................................ 25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ........................................................ 26
A. Jenis Penelitian .................................................................................... 26
xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Desain dan Prosedur Penelitian ........................................................... 30
C. Populasi dan Sampel Penelitian .......................................................... 32
D. Instrumen Penelitian ............................................................................ 32
E. Analisis Data ....................................................................................... 33
BAB IV PEMBAHASAN ............................................................................... 35
A. Paparan dan Analisis Data Hasil Analisis Kebutuhan ........................ 35
B. Paparan Disain Pengembangan ........................................................... 38
C. Paparan Hasil Implementasi Produk pada Sampel .............................. 45
1. Gambaran Umum .......................................................................... 45
2. Interaktivitas dalam Pembelajaran ................................................ 50
3. Rangkuman Percakapan yang Berhubungan dengan Interaktivitas
dalam Implementasi ....................................................................... 66
D. Refleksi Implementasi Pmbelajaran .................................................... 73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.......................................................... 76
A. Kesimpulan ......................................................................................... 76
B. Saran .................................................................................................... 78
DAFTAR REFERENSI .................................................................................. 79
LAMPIRAN .................................................................................................... 81

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL
1. Tabel 1. Kriteria Kualitas Produk ................................................................. 34
2. Table 2. Validasi oleh 3 ahli PMRI dan guru ................................................ 42
3. Table 3. Rata-rata validasi ............................................................................. 43

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Matematisasi horizontal dan vertikal ..........................................14
2. Gambar 2. Langkah pengembangan menurut Sugiyono ...............................27
3. Gambar 3. Modifikasi langkah pengembangan ............................................47
4. Gambar 4. Siswa menjawab pertanyaan ....................................................... 37
5. Gambar 5. Guru mendemonstrsikan media ................................................... 54
6. Gambar 6. Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan ........................ 57
7. Gambar 7. Guru mengoreksi pekerjaan siswa selama diskusi ...................... 59
8. Gambar 8. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan bersama kelompok ..... 62
9. Gambar. 9 siswa menyelesaikan soal dengan alat peraga ............................. 63
10. Gambar 10. Siswa menulis jawaban hasil diskusi ........................................ 63
11. Gambar 11. Siswa memotong roti tawar ...................................................... 63
12. Gambar 12. Siswa mengangkat tangan ......................................................... 64

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 hasil observasi analisis kebutuhan. .........................................................82
Lampiran 2. hasil wawancara .....................................................................................89
Lampiran 3. silabus ................................................................................................... 91
Lampiran 4. RPP pertemuan pertama ....................................................................... 96
Lampiran 5. RPP pertemuan kedua .......................................................................... 100
Lampiran 6. RPP pertemuan ketiga ..........................................................................104
Lampiran 7. LKS pertemuan pertama ....................................................................... 108
Lampiran 8. LKS pertemuan kedua ..........................................................................110
Lampiran 9. Pertanyaan untuk POS ..........................................................................113
Lampiran 10. Evaluasi ...............................................................................................120
Lampiran 11. Bahan ajar ........................................................................................... 123
Lampiran 12. Kisi-kisi evaluasi ................................................................................ 127
Lampiran 13. Rubrik penilaian afektif dan psikomotor ............................................129
Lampiran 14. Hasil pekerjaan siswa ......................................................................... 134
Lampiran 15 hasil validasi desain pembelajaran ..................................................... 137
Lampiran 16 hasil olah data ...................................................................................... 138
Lampiran 17 uji keterbacaan .................................................................................... 139
Lampiran 18 validasi dari 3 ahli PMRI ..................................................................... 139
Lampiran 19 transkip percakapan .............................................................................152
Lampiran 20 hasil implementasi .............................................................................. 167
Lampiran 21 foto pelaksanaan penelitian .................................................................. 174
Lampiran 22 surat ijin penelitian .............................................................................. 175

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD), Matematika merupakan
salah satu pelajaran utama. Matematika juga dianggap sebagian besar siswa
merupakan mata pelajaran yang sulit. Mereka menganggap belajar
matematika hanya menghafal, berhitung, latihan soal kemudian ujian. Tidak
ada hal yang menyenangkan dalam pelajaran matematika. Rasa takut
terhadap matematika karena adanya Mind in Chaos ( Buxton, 1981: 85)
dalam jurnal pendidikan yaitu suatu kesan negative yang dibiarkan sejak
kecil sampai dewasa bahwa matematika itu sulit dan menakutkan.
Perasaan siswa yang beranggapan bahwa matematika sulit membuat
malas mengikuti pelajaran matematika. Mereka lebih cenderung ramai,
bermain sendiri di kelas tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini
membuat banyak siswa SD nilai jelek pada pelajaran matematika. Apabila
guru tidak kreatif dalam menyampaikan pelajaran, siswa tidak akan
mengerti materi yang diajarkan.
Heruman (2012: 43) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana
Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan (Depdikbud, 1999)
menyatakan pecahan merupakan satu topik yang sulit diajarkan. Guru
menjelaskan dengan metode yang tradisional hanya menjelaskan dan
memberikan soal kepada siswa kemudian membahasnya. Guru juga kurang
bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran. Hal ini akan menyebabkan
siswa tidak dapat memahami konsep pecahan secara benar.
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Siswa SD kebanyakan masih ingin bermain, bukan belajar. Jika
pembelajaran di kelas membosankan mereka lebih cenderung untuk bermain
dari pada mendengarkan guru. Hal ini secara psikologi siswa SD masih
berada antara jenjang bermain dan sekolah. Sehingga tepat bagi mereka
adalah pendidikan yang menyenangkan, misalnya bermain sambil belajar.
Studi literatur menunjukkan bahwa SD Kanisius Kintelan I tidak
terdapat dalam sekolah yang pernah digunakan untuk penelitian PMRI
(Pendidikan Matematika Realistik Indonesia) . Oleh karenanya peneliti
menggunakan matematika realistik akan membantu pemahaman siswa
pelajaran matematika dengan lebih mudah karena berhubungan dengan
masalah yang ada disekitar siswa terutama pada masalah pecahan. Peneliti
mengembangkan perangkat pembelajaran yang mengacu pada pendekatan
PMRI. Peneliti juga berharap pendekatan ini dipilih agar terjadi
interaktivitas di kelas antara guru dan siswa, siswa dan siswa.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian adalah
:
1. Apa sajakah perangkat pembelajaran penjumlahan pecahan yang
yang mencakup interaktivitas dengan pendekatan PMRI di kelas IV
SD Kanisius Kintelan 1 tahun pelajaran 2011/2012?
2.

Bagaimanakah

pengembangan

perangkat

pembelajaran

penjumlahan pecahan yang mencakup interaktivitas dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3

pendekatan PMRI di kelas IV SD Kanisius Kintelan 1 tahun
pelajaran 2011/2012?

C. Tujuan Pengembangan
Tujuan penelitian pengembangan ini adalah :
1. Mengetahui perangkat pembelajaran penjumlahan pecahan yang
mencakup interaktivitas dengan pendekatan PMRI di kelas IV SD
Kanisius Kintelan I tahun pelajaran 2011/2012.
2. Mengembangkan perangkat pembelajaran penjumlahan pecahan
yang mencakup interaktivitas dengan pendekatan PMRI di kelas
IV SD Kanisius Kintelan 1 tahun pelajaran 2011/2012.

D. Batasan Istilah
1. Perangkat pembelajaran
Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media,
petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam proses
pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini meliputi silabus, RPP,
bahan ajar, LKS, evaluasi.
2. Pendektan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)
Pendekatan PMRI adalah pendekatan yang mengkaitkan
masalah matematika dengan kehidupan nyata sehari-hari sehingga
siswa dapat membayangkan masalah tersebut.
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3. Interaktivitas
Interaktivitas adalah suatu bentuk komunikasi dua arah yang
terjadi dalam suatu situasi misalnya pembelajaran di dalam kelas.
4. Pecahan
Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk

𝑎
𝑏

dengan a dan b adalah bilangan bulat, b≠ 0, a bukan kelipatan dari b
atau b bukan merupakan faktor dari a. Bilangan a disebut pembilang
dan b disebut penyebut, ditulis dalam bentuk pembagian.

E. Spesifikasi Produk yang Dihasilkan
Produk materi pembelajaran interaktivitas dalam pembelajaran
penjumlahan pecahan dengan pendekatan PMRI. Produk yang dihasilkan
berupa perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, LKS, bahan
ajar, dan evaluasi. Produk tersebut memiliki ciri khas PMRI yang ada pada
setiap perangkat.
1. Silabus
Pada silabus, ciri khas PMRI terdapat dalam indikator.
Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dibuat mencakup semua
karakteristik PMRI. Karakteristik interaktivitas terdapat

pada

aspek afektif dan psikomotorik yaitu pada memcahkan masalah
dengan diskusi dan menunjukkan hasil diskusi melalui presentasi.
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )
Pada RPP terdapat dalam kegiatan yang dilakukan oleh
siswa dan guru. Aspek komponen uraian materi dan kegiatan
pembelajan terdapat di dalam produk yang menekankan aktivitas
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yang lebih banyak membuat siswa aktif, mengikuti pelajaran
dengan rasa senang dan antusias. Pemahaman yang siswa peroleh
melalui kegiatan menemukan, membandingkan, dan menyebutkan.
Kegiatan psikomotorik siswa terdapat dalam langkah-langkah
kegiatan pembelajaran. Siswa diminta untuk mampu bekerja sama
dengan siswa lain. Siswa dapat mengemukakan pendapat mereka
didepan kelas. Interaktivitas terlihat dalam kegiatan pembelajaran
seperti menentukan norma kelas, kegiatan diskusi, tanya jawab oleh
guru dan siswa mengenai materi yang diajarkan, kegiatan yang
dilakukan oleh guru dan siswa.
3.

Lembar Kegiatan Siswa ( LKS )
Ciri khas PMRI terdapat dalam aktivitas yang terdapat
dalam LKS. Seperti aktivitas siswa berdiskusi, selanjutnya
presentasi hasil kerja kelompok hal tersebut merupakan contoh
aktivitas yang berkaitan dengan interaktivitas.

4.

Bahan Ajar
Bahan ajar dibuat dengan gambar nyata agar siswa dapat
membayangkan masalah tersebut ada dalam kehidupan sehari-hari.
Bahan ajar disusun mengacu pada indikator yang telah dibuat. Hal
ini dilakukan agar bahan ajar sesuai dengan ciri khas karakteristik
PMRI.

5.

Evaluasi
Pada evaluasi, soal yang dibuat sesuai dengan indikator
silabus. Ciri khas interaktivitas terdapat dalam soal yang dibuat
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peneliti. Soal yang dibuat sudah mencakup semua karakteristik
PMRI sehingga ciri khas interaktivitas juga terdapat dalam soal
evaluasi.
Kegiatan pembelajaran menggunakan alat peraga yang
dekat dengan kehidupan siswa. Media yang digunakan juga nyata
sehingga diharapkan siswa mengerti yang diajarkan.

F. Pentingnya Pengembangan
Pengembangan

materi

pembelajaran

interkativitas

dalam

pembelajaran penjumlahan pecahan dengan pendekatan PMRI di kelas IV
dibuat untuk meningkatkan pembelajaran matematika. Pengembangan
materi ini juga bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan kerjasama
siswa di dalam kelas selama pelajaran berlangsung. Selain itu juga agar
siswa senang pelajaran matematika, sehingga mereka antusias dalam
mengikuti pelajaran.

G. Kontribusi Hasil Pengembangan
1. Bagi Peneliti
Peneliti menemukan wawasan baru dalam penggunakan
pendekatan PMRI dalam pembelajaran pecahan di kelas IV SD
Kanisius Kintelan 1 tahun pelajaran 2011/2012.
2. Bagi Siswa
Siswa

diberikan

pengalaman

baru

dalam

penjumlahan pecahan menggunakan pendekatan PMRI.

pembelajaran
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3. Bagi Guru
Guru menjadikan pembelajaran menggunakan PMRI sebagai
inspirasi

dalam

melakukan

penelitian

lainnya

khususnya

menggunakan pendekatan PMRI.
4. Bagi Sekolah
Sekolah memiliki

dokumen penelitian dan sebagai bahan

bacaan di perpustakaan sekolah.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka
1. Perangkat Pembelajaran
Trianto ( 2010: 96) mengemukakan perangkat pembelajaran
adalah perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang
meliputi buku siswa, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
Lembar Kegiatan Siswa (LKS), instrument tes, dan media pembelajaran.
Rusdi

(2008)

mengungkapkan

perangkat

pembelajaran

adalah

sekumpulan media yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh guru
dan siswa Media yang digunakan yaitu Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Buku Pegangan Guru (BPG),
Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan Tes Hasil Belajar.
Peneliti menyimpulkan perangkat pembelajaran adalah sejumlah
bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam
proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini meliputi silabus, RPP,
bahan ajar, LKS, evaluasi.
a. Silabus
Rusman ( 2009: 482) menjelaskan silabus adalah rencana
program pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang mencakup
standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, lokasi waktu, dan

8
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sumber/bahan belajar. Trianto (2010: 96) menguraikan silabus
adalah rencana pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang
mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok
pembelajaran,

kegiatan

pembelajaran,

indikator

pencapaian

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Peneliti

menyimpulkan

silabus

adalah

rencana

pembelajaran mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar.
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rusman (2009: 491) menjelaskan rencana pelaksanaan
pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan
pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi
dasar yang di tetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam
silabus.
c. Bahan Ajar
Segala bentuk bahan yang digunakan guru/instruktur dalam
melakukan kegiatan pembelajaran kegiatan belajar mengajar di
kelas. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun
tidak tertulis. Bahan ajar berguna agar siswa memahami setiap
kompetensi secara runtut.
d. Lembar Kegiatan Siswa
Trianto (2007: 73) menguraikan bahwa lembar kegiatan
siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan
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kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kegiatan
ini dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek
kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek
pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi.
e.

Evaluasi
Trianto (2007: 76) menjelaskan bahwa butir tes yang
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti
kegiatan belajar mengajar, tes ini dibuat mengacu pada kompetensi
dasar yang ingin dicapai, dijabarkan ke dalam indikator pencapaian
hasil belajar dan disusun berdasarkan kisi-kisi penulisan butir soal
lengkap dengan kunci jawabannya serta lembar observasi penilaian
psikomotor kinerja siswa.

2. Pendekatan PMRI
a. Sejarah PMRI
PMRI berkembang dari Realistic Mathematics Education
(RME) yang dikembangkan oleh institude Freudenthal. Institut ini
didirikan pada tahun 1971, berada di bawah Utrecht University
Belanda. Freudenthal dalam Wijaya (2012: 20) mengatakan bahwa
matematika sekolah tidak ditempatkan sebagai sistem tertutup
(closed

system)

melainkan

sebagai

aktivitas

yang

disebut

matematisasi. Adanya pendapat tersebut menjadi landasan untuk
mengembangkan

Pendidikan

Matematika

Realistik

(Realistic

Mathematics Education). Sistem yang sama juga diadopsi di negara
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Indonesia, dalam perkembangnya RME menjadi PMRI. Landasan
filosofi PMRI adalah RME (Realistic Mathematic Education).
Suryanto (2010: 37) menyatakan bahwa Hans Freudental
merupakan

pelopor

upaya

pembaharuan

dalam

pendidikan

matematika. Karya pembaharuannya itu kemudian diberi nama
Realistic Mathematic Education (RME) yang bertumpu pada realitas
kehidupan sehari-hari. Realistik dalam PMRI tidak hanya karena
bahan pelajaran yang terkait dengan dunia nyata, tetapi menekankan
pada permasalahan yang dirasa nyata bagi siswa. PMRI merupakan
salah satu inovasi dalam pembelajaran matematika. PMRI adalah
pendekatan

dalam

pembelajaran

matematika

yang

meliputi

penggunaan konteks, pemodelan, kontribusi siswa, interaktivitas,
dan

keterkaitan

dalam

pembelajaran.

Supinah

(2008:

14)

manyatakan bahwa RME merupakan teori pembelajaran matematika
yang dikembangkan di Belanda. Teori ini berangkat dari pendapat
Freudenthal bahwa matematika merupakan aktivitas insani dan harus
dikaitkan dengan realitas.
Menurut peneliti PMRI merupakan teori pembelajaran berasal
dari Belanda yang dikembangkan di Utrecht University Belanda.
Freudenthal sebagai pelopornya. Dahulu PMRI bernama RME
namun

seiring

berjalannya

waktu,

Indonesia

mengadopsi

pembelajaran tersebut dan mengganti nama menjadi PMRI.
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b. Pengertian PMRI
Marpaung (2004) menyatakan bahwa PMRI adalah pendekatan
dalam pembelajaran matematika yang menempatkan realitas dan
pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Siswono
(2006:

2) mengungkapkan bahwa PMRI merupakan teori

pendidikan matematika yang dikembangkan berdasarkan situasi dan
kondisi serta konteks di Indonesia, sehingga diberi akhiran
“Indonesia” agar memberi ciri yang berbeda.
Suyanto, dkk (2010: 1) menyatakan bahwa PMRI adalah
gerakan untuk mereformasi pendidikan matematika di Indonesia
dengan cara mengajarkan dan belajar matematika dengan tujuan agar
siswa memperoleh hasil yang lebih baik. Supinah (2008: 15)
berpendapat bahwa konsep matematika realistik ini sejalan dengan
kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan matematika di Indonesia
yang didominasi oleh persoalan dengan tujuan meningkatkan
pemahaman siswa tentang matematika dan mengembangkan daya
nalar.
Peneliti menyimpulkan bahwa PMRI adalah pendekatan yang
mengkaitkan masalah matematika dengan kehidupan nyata seharihari sehingga siswa dapat membayangkan masalah tersebut.
c. Prinsip PMRI
Wijaya (2011: 20-21) menjelaskan suatu masalah realistik
tidak harus selalu berupa masalah yang ada di dunia nyata
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(realworld problem) dan bisa ditemukan dalam kehidupan seharihari siswa. Suatu masalah disebut realistik jika masalah tersebut
dapat dibayangkan (imagineable) atau nyata (real) dalam pikiran
siswa.

PMRI didalamnya

digunakan

sebagai

Matematika

atau

terdapat

pondasi
disebut

dalam
juga

permasalahan

realistik

membangun

konsep

sebagai

sumber

untuk

pembelajaran. Suryanto (2010: 42) menyatakan bahwa dalam
pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan RME
terdapat tiga prinsip utama, yaitu:
1)

Guided

terbimbing)

dan

Re-invention
Progressive

(Penemuan

kembali

Mathematization

secara

(Matematisasi

progresif)
Prinsip
“penemuan

Guided

kembali”

Re-invention
secara

ialah

terbimbing.

penekanan
Melalui

pada

masalah

kontekstual yang realistik (yang dapat dibayangkan atau dipahami
oleh siswa), yang mengandung topik-topik matematika tertentu yang
disajikan, siswa diberi kesempatan untuk

membangun dan

menemukan kembali ide-ide dan konsep-konsep matematis.
Prinsip

Progressive

Mathematization

menekankan

“matematisasi” atau “pematematikaan”, yang dapat diartikan sebagai
“upaya yang mengarah ke pemikiran matematis”. De Lange dalam
Wijaya (2011: 42) membagi matematisasi menjadi dua, yaitu
matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal.
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Gravemeijer dalam Dhoruri (2000: 3-4) menyatakan bahwa
matematisasi horizontal merupakan proses penalaran dari dunia
nyata ke dalam simbol-simbol matematika. Sedangkan matematisasi
vertikal merupakan proses penalaran yang terjadi di dalam sistem
matematika itu sendiri, misalnya : penemuan cara penyelesaian soal,
mengkaitkan antar konsep-konsep matematis atau menerapkan
rumus-rumus matematika.

Matematisasi Vertikal

Solusi masalah dunia
nyata
Konsep matematika

Konteks
Dunia Nyata
Matematisasi
horizontal

Bagan 2.1 Matematisasi Horisontal dan Vertikal
De Lange dalam Wijaya (2011: 44)

2) Didactical Phenomenology (Fenomenologi didaktis)
Prinsip ini menekankan fenomena pembelajaran yang
bersifat mendidik dan menekankan pentingnya masalah kontekstual
untuk memperkenalkan topik-topik matematik kepada siswa.
Masalah kontekstual akan menimbulkan lintas belajar yang
mengarah pada tujuan pembelajaran yang berupa pengalaman
belajar yang bermakna dan sikap positif terhadap matematika. Ini
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berarti pembelajaran tidak berpusat pada guru tetapi pada siswa,
bahkan dapat dikatakan berpusat pada masalah kontestual.
3) Self-developed model (Membangun sendiri model)
Maksud

dari

mengembangkan

model

yaitu

dalam

mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip atau materi lain yang
terkait dengan matematika, dengan melalui masalah-masalah
konteksual, siswa perlu mengembangkan sendiri model-model atau
cara-cara menyelesaikan masalah tersebut. Model-model atau caracara tersebut dimaksudkan sebagai wahana untuk mengembangkan
proses berpikir siswa, dari proses berpikir yang paling dikenal
siswa, ke arah proses berpikir yang lebih formal. Jadi dalam
pembelajaran guru tidak memberikan informasi atau menjelaskan
tentang cara penyelesaian masalah, tetapi siswa sendiri yang
menemukan penyelesaian tersebut dengan cara mereka sendiri.
d. Karakteristik PMRI
Traffers dalam Wijaya (2012:21) menyatakan bahwa karakteristik
PMRI adalah:
1) Penggunaan konteks
Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik
awal pembelajaran matematika. Konteks ini dapat berupa masalah
dunia nyata atau juga permainan,penggunaan alat peraga, atau
situasi lain.

15

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2) Penggunaan model untuk matematisasi progesif
Model digunakan dalam melalukan matematisasi progesif.
Model berfungsi sebagai jembatan (bridge) dari pengetahuan dan
matematika tingkat konkrit menuju pengetahuan matematika
tingkat formal.
3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa
Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi
pemecahan masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi
yang bervariasi. Hasil kerja dan konstruksi siswa selanjutnya
digunakan untuk landasan pengembangan konsep matematika.
4) Interaktivitas
Proses belajar seseorang bukan merupakan suatu proses
individu melainkan juga bersamaan dengan proses sosial.
Pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran matematika bermanfaat
dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif siswa
secara simultan.
5)

Keterkaitan
Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial,
tetapi banyak konsep matematika yang memiliki keterkaitan. Oleh
karenanya,konsep matematika tidak diperkenalkan secara terpisah
atau terisolasi satu sama lain. Melalui keterkaitan dalam
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pembelajaran matematika diharapkan bisa mengenalkan dan
membangun lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan.
3. Interaktivitas
Hudojo (1981: 4) interaksi adalah hubungan aktif dua arah antara
siswa dan pengajar sehingga tercapai tujuan tertentu. Dengan adanya
interaksi antara siswa dan pengajar itu, terjadilah proses belajarmengajar. Traffers dalam Wijaya (2012: 21) mengatakan bahwa proses
belajar seseorang bukan merupakan suatu proses individu melainkan juga
bersamaan

dengan

pembelajaran

proses

matematika

sosial.

Pemanfaatan

bermanfaat

dalam

interaksi

dalam

mengembangkan

kemampuan kognitif dan afektif siswa secara simultan.
Hudjoyo(1981: 6) untuk melancarkan terjadinya interaksi ada
beberapa tahap yaitu transfer, penguatan dan retensi, motivasi,
ketrampilan bertanya dan komunikasi antar pribadi.
a.

Transfer
Transfer belajar berkenaan dengan adanya konsep atau prinsip

matematika yang telah diorganisasi didalam pikiran sehingga adanya
konsep atau prinsip ini dapat dipergunakan untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi. Agar pembelajaran dapat terjadi transfer secara
maksimum maka sebaiknya :
1) Mengajar harus untuk mengerti konsep atau prinsip
2) Memerlukan latihan yang cukup untuk mengorganisasi kembali
pengalaman yang berhubungan dengan konsep dan prinsip
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3) Jika siswa sudah pada tahap berfikir formal maka siswa harus
dapat menyatakan konsep dan prinsip secara verbal
b.

Penguatan dan retensi
Penguatan adalah suatu stimulus yang dapat meningkatkan
respon. Adapun penguatan itu terjadi bila rasa puas mengiringi
respon siswa (Hudojo: 17). Penguatan yang diberikan dengan
bijaksana akan menyebabkan pengendapan bahan yang diajarkan
atau dipelajari. Hal tersebut disebut retensi

c.

Motivasi
Motivasi adalah kekuatan pendorong yang ada dalam diri
orang untuk melakukan aktivitas tertentuuntuk mencapai suatu
tujuan. Apabila motivasi yang diberikan tepat maka siswa belajar
dengan senang dan belajar menjadi menyenangkan.

d.

Ketrampilan bertanya
Bertanya di dalam kelas itu sangat penting karena dapat
mengarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah, memberikan
motivasi untuk berfikir, dan menghasilkan prosos kognitif tertentu
missal ingatan, dan pemberian ingatan.

e.

Komunikasi antar pribadi
Komunikasi yang terjadi antara lain komunikasi baik verbal
maupun non verbal. Hal ini terjadi antara siswa dan guru untuk
menyampaikan suatu pesan atau informasi.
Menurut Nana Sudjana (1995; 61-62) interaksi belajar mengajar

yang terjadi antara guru dan siswa merupakan komunikasi atau hubungan

18

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

timbal balik atau hubungan dua arah antara guru dengan siswa dan siswa
dengan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Interaksi ini
dapat dilihat dalam:
 Tanya jawab atau dialog antara guru dengan siswa atau antara
siswa dengan siswa
 Bantuan guru terhadap siswa yang mengaalami kesulitan belajar,
baik secara individual maupun secara kelompok
 Guru memberikan teguran kepada siswa
 Peran guru sebagai fasilitator.
Pembelajaran jelas sangat memerlukan interaksi, baik antara siswa
dan siswa atau siswa dengan guru yang bertindak sebagai fasilitator.
Interaksi juga dapat terjadi antara siswa dengan sarana, atau antara siswa
dengan matematika dan lingkungannya. Bentuk interaksi bermacammacam,

misalnya

diskusi,

negosiasi,

memberi

penjelasan

atau

komunikasi.
Interactivity menekankan pada interaksi sosial antara pembelajar
untuk mendukung proses individu masing-masing pembelajar. Interaksi
sosial yang terjadi di antara siswa ketika bekerja sama menyelesaikan
suatu masalah matematika maupun dalam mempresikan suatu hasil
penyelesaian matematis dilandasi oleh norma yang berkembang dalam
komunikasi, yaitu norma sosial dan norma sosiomatematik, Tatsis dalam
Wijaya (2011:73).
a. Interaksi sosial dalam pembelajaran matematika: pembentukan
matematikawan yang berkarakter.
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Karakter yang dapat dikembangkan melalui interaksi sosial yang
berlandaskan kebajikan yang terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan
norma (Wijaya 2011:78). Nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan
interaksi

sosial

adalah

nilai

toleransi,

demokratis,

bersahabat/komunikasi,dan tanggung jawab.
b. Norma Sosiomatematik: Norma dalam belajar matematika
National

Council

of

Teachers

of

Mathematics

(NCTM)

merumuskan standar komunikasi untuk menjamin kegiatan pembelajar
matematika yang mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam:
1) Mengembangkan dan memadukan pemikiran matematika melalui
komunikasi
2) Mengkomukasikan pemikiran matematika secara logis dan
sistematis kepada sesama siswa, kepada guru, maupun orang lain.
3) Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dan strategi matematis
orang lain.
4) Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide
matematika secara tepat.
4. Pecahan
Depdiknas (2006:416) menyatakan bahwa matematika merupakan
ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern,
mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya
pikir manusia.
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1) Pengertian pecahan
Heruman (2008) pecahan dapat diartikan sebagai bilangan yang
dapat dinyatakan dalam bagian dari sesuatu yang utuh. Adapun bagian
yang utuh adalah dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut.
Copeland ( 1974: 159-160) said that the form

𝑎
𝑏

is used to

represent the idea of a fractional number with a and b being integers
and b not zero. The number a represents the part or parts and b the
number of part in to which the whole has been devided. Coopeland
menjelaskan bahwa bentuk

𝑎
𝑏

digunakan untuk menunjukkan angka

pecahan dengan a dan b merupakan bilangan bulat dan b bukan nol.
Angka a menunjukkan bagian atau sebagian dan b merupakan angka
dari bagian seluruh yang dibagi. Marsigit (2009: 34) mengatakan
bahwa pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk
𝑎
𝑏

, dengan a dan b bilangan bulat, b ≠ 0, dan b bukan faktor dari a.

Peneliti menyimpulkan pecahan adalah bilangan yang dapat
dinyatakan dalam bentuk

𝑎
𝑏

dengan a dan b adalah bilangan bulat, b≠

0, a bukan kelipatan dari b dan b bukan merupakan faktor dari a.
Bilangan a disebut pembilang dan b disebut penyebut, ditulis dalam
bentuk pembagian.
a)

Penjumlahan Pecahan Sama Penyebut
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Penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama dapat
diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan pembilangnya sedangkan
penyebutnya tetap.
Trivieri (1989:68) said that to add like fractions are:
a) Add the numerators and write the sum over the like
denominator.
b) Simplify, if possible.

Trivieri menjelaskan bahwa untuk menjumlahkan pecahan
serupa ada beberapa peraturan yaitu sebagai berikut.
a) Jumlahkan pembilangnya dan tuliskan di atas penyebut.
b) Sederhanakan jika memungkinkan.
Sehingga penjumlahan pecahan dapat dituliskan sebagai
berikut:
Sukayati ( 2003: 6) menjelaskan untuk sembarang a,b dan c
bilangan cacah dan c ≠ 0, berlaku
2

𝑎
𝑏

𝑐

𝑎+𝑐

𝑏

𝑏

+ =

3

Contoh : 6 + 6 =………
Jawab :

2
6

3

2+3

6

6

+ =

=

5
6

b) Penjumlahan Pecahan Beda Penyebut
Jika pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda,
maka terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan beberapa cara
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1.

Menggunakan pecahan senilai
1

1

Contoh : 3 + 4 = …..
1

2 3

4

Bentuk pecahan senilai dengan 3 adalah 6, 9, 12 , …….
Bentuk pecahan senilai dengan

1
4

1

2

adalah 8 ,

3
12

, …..

1

Pecahan yang senilai dengan 3 dan 4 yang berpenyebut sama adalah
4

3

dan 12
12
1

1

+4=
3
1

1

4

3

+ 12 =
12

4+3
12

7

= 12

7

Jadi, 3 + 4 = 12
2.

Menggunakan KPK
Menjumlahkan pecahan beda penyebut dapat juga menggunakan
KPK dari kedua penyebut yang dijumlahkan. Aturan penjumlahan
pecahan yang berbeda penyebut adalah :
a.

Samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan ( mencari
bentuk pecahan senilai)

b.

Jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan pecahan
berpenyebut sama.

Contoh :

1
4

1

+ =
2

Jawab :
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Penyebut kedua pecahan adalah 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2
adalah 4. Maka penyebutnya adalah 4
1
4

1

1𝑥1

2

4𝑥1

+ =

+

1𝑥2
2𝑥2

1

2

3

4

4

4

= + =

B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Eliarti tahun 2005 dengan judul
“Interaksi

dalam

Pembelajaran

Matematika

dengan

Menggunakan

Pendekatan PMRI di Kelas IIB SD Percobaan 2 Yogyakarta”. Hasil
penelitian

menunjukkan

bahwa

peran

guru

dalam

pemebelajaran

matematika sebagai pemimpin belajar, fasilitator/ pembimbing, motivator,
dan partisipator. Interaksi antar siswa yang nampak dalam pembelajaran
matematika tersebut adalah kerjasama, negosisai/ diskusi, memberikan
bantuan dengan penjelasan atau tanpa penjelasan dan menerima bantuan.
Peran alat peraga dalam interaksi antara guru dengan siswa dan siswa
dengan siswa adalah menjadikan interaksi tersebut menjadi lebih baik dan
efektif.
Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika Retno
Sri Wahyu Ningsih yang berjudul “Interaksi belajar Mengajar pada Proses
Pembelajaran Matematika Realistik di Kelas II SD Negeri Timbulharjo,
Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan guru dapat melibatkan siswa
untuk aktif selama mengikuti proses belajar mengajar matematika. Hal ini
dapat terlihat siswa sudah mampu mengerjakan sendiri tanpa adanya
bantuan guru.
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Kedua penelitian tersebut merupakan penelitian tentang pendekatan
PMRI yang berhubungan interaksi antara guru dengan siswa dan siswa
dengan siswa. oleh karena itu peneliti mengambil dua penelitian tersebut
karena sebagai referensi yang membantu meyakinkan bahwa pendekatan
PMRI dapat membuat interaksi antar siswa dan guru.

C. Kerangka Berpikir
Pembelajaran matematika masih sangat monoton. Guru menjelaskan
dan

siswa

mendengarkan,

kemudian

mengerjakan

soal.

Selama

pembelajaran tidak ada hal yang menyenangkan sehingga siswa merasa
bosan dan sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Guru tidak
meminta siswa untuk diskusi dalam kelompok. Siswa duduk dibuat terpisah,
yaitu sebelah kanan untuk siswa yang pintar dan sebelah kiri untuk siswa
yang kurang pintar.

Peneliti mencoba mengatasi masalah ini dengan desain pembelajaran
menggunakan pendekatan PMRI. pendekatan PMRI adalah pendekatan
dalam pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk dapat membayangkan
dan berfikir secara nyata. PMRI membuat siswa tidak hanya paham dalam
materi namun juga mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Rancangan
yang dibuat untuk memperbaiki masalah yang ada. Menggunakan alat
peraga yang ada disekitar siswa. Rancangan pembelajaran dibuat aktivitas
diskusi dan presentasi agar siswa aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan
berpendapat. Pembelajaran dibuat dengan aktivitas pemainan, sehingga
siswa dapat belajar sambil bemain.

25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah Research and Development
(Penelitian dan Pengembangan). Borg dan Bill dalam Arifin (2011: 127)
mengemukakan
“research and development is a powerful strategy for improving practice. It
is a process used to develop and validate educational product”
Artinya penelitian dan pengembangan adalah strategi yang kuat untuk
meningkatkan

praktek.

Ini

adalah

proses

yang

digunakan

untuk

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan). Produk pendidikan
yang dimaksud adalah pertama, produk tersebut tidak hanya berupa
perangkat keras (modul, buku, video dan film) tetapi juga perangkat lunak
seperti kurikulum, evaluasi, model pemeblajaran, prosedur dan proses
pembelajaran. Kedua, produk tersebut dapat berupa produk baru atau
memodifikasi produk yang sudah ada. Ketiga, produk yang dikembangkan
berupa produk yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama bagi guru
dalam mempermudah pelaksanaan pembelajaran.
Sukmadinata (2005: 164) mengemukakan bahwa penelitian dan
pengembangan (Research and Development) adalah suatu proses atau
langkah-langkah

untuk

mengembangkan

suatu

produk

baru

atau
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menyempurnakan

produk

yang

telah

ada,

yang

dapat

dipertanggungjawabkan.
Borg and Gall dalam Sugiyono (2010: 9) menyatakan bahwa
penelitian (research and development), merupakan metode penelitian yang
digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang
digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Sugiyono (2010: 407)
mengemukakan bahwa metode penelitian dan pengembangan (Research and
Development)

adalah

metode

penelitian

yang

digunakan

untuk

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut
Peneliti menyimpulkan metode penelitian dan pengembangan adalah
metode penelitian yang menghasilkan produk yang baik melalui beberapa
tahapan.
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2010:409):
Potensi dan
Masalah

Ujicoba
Pemakaian

Revisi
Produk

Pengumpula
n data

Revisi
Produk

Desain
Produk

Uji Coba
Produk

Validasi
Desain

Revisi
Desain

Produk Masal

Bagan 3.1 Langkah pengembangan menurut Sugiyono
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1. Potensi dan Masalah
Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan
yang terjadi di lapangan. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam
penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik.
2. Pengumpulan Data
Mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai
bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat
mengatasi masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan
informasi disesuaikan dengan permasalahan dan ketelitian tujuan yang
akan dicapai.
3. Desain Produk
Desain produk

penelitian dan pengembangan dapat berupa

kurikulum, metode mengajar, media pendidikan, alat peraga, buku ajar,
modul, sistem evaluai, dan lain-lain. Disain produk baru masih bersifat
hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti dan akan diketahui setelah
melalui pengujian produk.
4. Validasi desain
Merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan
produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional akan lebih
efektif dari yang lama atau tidak. Validasi dilakukan oleh beberapa pakar
atau tenaga ahli yang berpengalaman dibidangnya. Validasi masih
bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.
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5. Revisi Desain
Kelemahan dan kekurangan desain setelah diperoleh setelah
dilakukan validasi desan akan diperbaiki
6. Uji Coba Produk
Ujicoba dapat dilakukan dalam bentuk simulasi atau pada
kelompok terbatas. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi
apakah metode mengajar baru lebih efektif dan efisien dibanding metode
mengajar yang lama.
7. Revisi Produk
Kelemahan dan kekurangan yang masih ditemui akan direvisi lagi
agar desain produk benar-benar lebih baik. Revisi produk bertujuan agar
semua aspek dari produk baru dapat maksimal ssehingga dapat
diterapkan pada skala yang lebih luas.
8. Ujicoba Pemakaian
Desain produk yang telah direvisi akan diujicoba ke lapangan.
Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang
tidak terlalu penting, maka produk baru tersebut diterapkan pada skala
yang lebih luas. Produk baru tetap dinilai kekurangan dan hambatan yang
muncul untuk perbaikan lebih lanjut.
9. Revisi Produk
Tahap akhir dari revisi desain produk. Apakah ujicoba di lapangan
masih menemui kekurangan dan kelemahan. Jika ada akan direvisi untuk
yang terakhir kalinya.
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10. Produk Masal
Hasil dari revisi yang terakhir akan berupa produk jadi yang telah
disempurnakan.

Produk

ini

dapat

diterapkan

dalam

kegiatan

pembelajaran berikutnya.

B. Desain dan Prosedur Penelitian
Prosedur pengembangan Sugiyono dimodifikasi oleh peneliti untuk
membuat bagan prosedur penelitian. Prosedur pengembangan yang dibuat
oleh peneliti hanya sampai tahap revisi desain. Hal ini disebabkan karena
terbatasnya waktu sehingga peneliti membuat modifikasi prosedur desain.
Penelitian ini bersifat multi years karena materi penjumlahan hanya
diajarkan pada semester genap sehingga penelitian ini akan dilanjutkan
peneliti lain pada tahun berikutnya.

Pengembangan penelitian yang telah dimodifikasi oleh peneliti adalah
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain,
revisi desain, uji keterbacaan, validasi desain, dan implementasi terbatas.

Implementasi produk dilakukan unutk memastikan bahwa produk yang
dibuat oleh peneliti layak untuk diujicobakan. Produk juga melalui tahap uji
keterbacaan dengan sampel yang terbatas. Hal ini untuk memastikan bahwa
produk yang dihasilkan dapat dimengerti. Pada tahap validasi terdapat uji
keterbacaan dan revisi desain. Peneliti melakukan uji keterbacaan untuk
memastikan bahwa siswa mengerti dengan soal yang dibuat oleh peneliti.
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Langkah-langkah prosedur pengembangan setelah dimodifikasi sebagai
berikut:
Potensi
dan
masalah

Pengumpulan
data

Desain
produk

Revisi
desain

Validasi
desain

Implementasi
terbatas.

Bagan 3.2 modifikasi langkah pengembangan
1. Potensi dan Masalah
Peneliti mencari permasalahan melalui observasi dan wawancara.
Obesrvasi dilakukan pada mata pelajaran matematika. Wawancara
dilakukan sebelum dan sesudah implementasi.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk memperbanyak informasi yang
digunakan untuk membuat produk.
3. Desain Produk
Desain produk yang dibuat oleh peneliti berupa perangkat
pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar, LKS, evaluasi.
4. Validasi Desain
Validasi desain dilakukan oleh ahli PMRI dan guru kelas untuk
menilai produk yang telah dibuat.
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5. Revisi desain
Revisi desain dilakukan agar produk yang dibuat layak untuk
diujicobakan. Pada tahap ini juga dilakukan uji keterbacaan untuk
memastikan agar siswa dan guru memahami perangkat yang peneliti
buat.
6. Implementasi Terbatas
Implementasi dilakukan pada sampel terbatas yaitu siswa SD
Kanisius Kintelan 1. Implementasi dilakukan untuk memastikan bahwa
produk layak untuk diujicoba.

C. Populasi dan Sampel
Produk ini belum akan diuji cobakan dibanyak sekolah karena ini
masih dalam tahap validasi dan uji coba awal. Peneliti hanya mengujikan
ini pada sampael yang terbatas yaitu sekolah dasar di daerah Yogyakarta
SD Kanisius Kintelan I kelas IV dengan jumlah siswa 29. Sekolah tersebut
terletak di Jalan Ireda 18 keparakan, mergangsang, Yogyakarta. Penelitian
dilakukan pada bulan November 2011 sampai dengan Juli 2012.

D. Instrumen Penelitian
Instrument yang digunakan untuk penelitian adalah berupa lembar
pengamatan yang berhubungan dengan karakteristik PMRI. Lembar
pengamatan ini digunakan selama proses penelitian. Lembar pengamatan
juga digunakan untuk menganalisis kebutuhan sebelum membuat produk.
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Instrumen yang dibuat sesuai dengan acuan sumber buku yang berhubungan
dengan interaktivitas.
Instrument pengamatan interaktivitas dalam pembelajaran pecahan
dengan pendekatan PMRI. Instrumen ini mencakup dua indikator dan
terdapat tiga belas hal yang harus diamati. Indikator yang pertama berkaitan
dengan interaksi guru dan siswa. Guru lebih menonjol sebagai pendamping
saja pada indikator ini. Hal ini terlihat dalam indikator yang dibuat Misalnya
membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah berupa soal yang
diberikan guru, menfasilitasi negosiasi siswa, dan lain-lain.
Indikator kedua adalah interaksi siswa dengan siswa. Siswa lebih
aktif dalam jalannya pembelajaran. Misalnya menyampaikan pendapat dan
pertanyaan, memberikan apresiasi terhadap teman lain dan lain-lain. Kisikisi dan instrumen penelitian terlampir.

E. Analisis Data
1. Analisi Kualitatif
Data yang diambil saat penelitian digunakan untuk menganalisis
macam-macam karakteristik PMRI. Awalnya merekam pembelajaran
selama penelitian, kemudian video yang sudah ada dibuat menjadi
percakapan. Analisis dilakukan dengan mencermati video dan transkip
data sesuai karateristik PMRI masing-masing. Setelah itu analisa ditulis
sebagai

laporan

penelitian.

Karateristik

yang

dibahas,

peneliti

menggunakan bantuan instrument pengamatan yang telah di validasi
untuk menganalisis. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif kualitatif.
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Berdasarkan paparan deskripsi terlihat bentuk interaktivitas dalam
pembelajaran pecahan.

2. Analisis Kuantitatif
Untuk mengukur validitas komponen tiap bagian dalam perangkat
pembelajaran menggunakan skala likert yaitu 1 sampai 4. Perangkat
divalidasi oleh 3 ahli PMRI dan satu guru kemudian dihitung tingkat
validasinya. Kualitas produk mengadopsi penilaian dari Saifuddin Azwar
( 2005: 108) dalam desertasi Fatimah (2011) adalah

Angka

Interval Skor Rata-rata

Kategori

4

3,25 < M ≤ 4,00

Sangat Baik

3

2,50 < M ≤ 3,25

Baik

2

1,75 < M ≤ 2,50

Kurang Baik

1

0,00 < M ≤ 1,75

Tidak Baik

Table 3.1 Kriteria Tingkat Kualitas Produk
Sumber: Setyani (2011)
Keterangan:
M = Rata-rata aspek yang dinilai
Komponen produk yang dibawah nilai 2,50 dari kriteria, akan direvisi.
Rata-rata skor dari masing-masing perangkat pembelajaran kemudian dimasukkan
kedalam table kriteria validitas. Hasil validasi kemudian dipaparan dalam bentuk
deskripsi. Hasil ini menunjukkan kelayakan perangkat pembelajaran yang akan
diujicobakan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Paparan dan Analisis Data Hasil Analisis Kebutuhan
Peneliti melakukan beberapa kali wawancara dan observsi untuk
menganalisa kebutuhan pembelajaran di kelas IV. Wawancara dilakukan 2
kali untuk mengetahui KKM mata pelajaran matematika, metode dan alat
peraga yang digunakan guru.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti adalah siswa kelas IV sangat
aktif dan ramai. Kegiatan wawancara dilakukan sebelum dan sesudah
penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru
menunjukkan bahwa siswa banyak berbicara di kelas saat pelajaran
berlangsung. Siswa lebih suka bermain dari pada mendengarkan guru. Guru
membagi kelas menjadi dua (2), sebelah kanan adalah siswa yang pintar
dan sebelah kiri adalah siswa yang kurang pintar. Hal ini menyebabkan
siswa yang pintar tidak bisa bekerja sama dengan siswa yang kurang pintar.
Guru juga tidak selalu menggunakan alat peraga.

Guru hanya menggunakan metode pembelajaran inovatif pada mata
pelajaran dan materi tertentu. Metode yang dipakai juga tidak banyak.
Biasanya siswa hanya diajak keluar sekitar sekolah. Hal itu dilakukan pada
mata pelajaran tertentu. Guru mengenal tentang pendekatan PMRI namun
tidak pernah mempraktekkannya di dalam kelas. Guru tidak banyak
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mengetahui tentang pembelajaran menggunakan PMRI. Guru tidak pernah
menggunakan media nyata yang dapat dibayangkan siswa.

Observasi dilakukan dua (2) kali pada tanggal 12 dan 19 Januari 2012.
Hasil observasi yang dilakukan di kelas adalah pembelajaran matematika
yang ada di kelas itu masih tradisional. Guru menjelaskan dan siswa
mendengarkan. Siswa tidak aktif bertanya dan memberi tanggapan. Guru
tidak menggunakan alat peraga dalam menjelaskan.

Guru memberikan pertanyaan hanya untuk dijawab klasikal, tidak
memberikan pertanyaan yang membuat siswa menjawabnya secara
individual. Siswa kurang memperhatikan pelajaran karena banyak yang
ramai di kelas. Sebagian siswa yang bermain sendiri didalam kelas dan tidak
mendengarkan penjelasan guru.

Siswa menjawab pertanyaan guru dengan berteriak-teriak dan berebut
sehingga tidak ada norma kelas yang terjadi. Siswa menjawab pertanyaan
secara klasikal. Posisi tempat duduk yang ada didalam kelas kurang bisa
membuat siswa bekerja sama dengan yang lain. Siswa sangat lambat
menanggapi pertanyaan dari guru. Guru memberikan pertanyaan harus
diulang beberapa kali.

Guru hanya menjelaskan tidak memancing siswa untuk berproses
dengan sendirinya. Di dalam kelas guru hanya menjelaskan materi, memberi
soal. Dalam pembelajaran tidak terjadi diskusi antar siswa, sehingga siswa
kurang aktif menyampaikan pendapatnya.
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Guru kurang menanamkan konsep materi pada siswa. Hal ini terlihat
dari guru hanya menjelaskan, memberi soal, dan siswa diminta
mengerjakan. Apersepsi yang digunakan tidak tampak dan kurang menarik
siswa. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan cara cepat yang diajakan guru.
Siswa tidak diminta untuk mengerjakan dengan cara mereka sendiri. Hal ini
akan menghambat kreatifitas siswa.

Siswa jarang ada yang bertanya dan menyampaikan pendapat. Hanya
siswa tertentu yang mau menyampaikan pendapat dan mengerjakan soal di
papan tulis. siswa tersebut adalah siswa yang tergolong pintar. Diskusi antar
siswa tidak terjadi selama pembelajaran. Guru tidak mengkaitkan materi
dengan yang lain. Hanya terpaku pada materi yang diajarkan. Oleh sebab itu
keterkaitan dengan materi lain tidak terlihat.

Peneliti mencoba membuat suatu rancangan pembelajaran yang dapat
menjadi acuan untuk guru. Rancangan pembelajaran yang menimbulkan
interaksi antara guru dan siswa. Guru menjadi tidak dominan dalam
pembelajaran. Interaksi juga terjadi antara siswa dengan siswa. Media
pembelajaran juga digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi.

Jadi kebutuhan pembelajaran matematika di kelas itu antara lain:
rancangan pembelajaran yang mengacu pada pendekatan PMRI. Rencana
pembelajaran yang menyenangkan menggunakan media nyata. Media ini
digunakan untuk menjelaskan materi kepada siswa. Membantu siswa dalam
menyelesaikan masalah secara diskusi. Pembelajaran dengan guru sebagai
fasilitator. Siswa aktif bertanya, berpendapat dan menjawab pertanyaan.
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Menggunakan permainan dalam proses pembelajaran. Agar siswa tidak
bosan mengikuti pelajaran di dalam kelas.

Dalam pembelajaran dibuat agar siswa mau berdiskusi dengan siswa
lain. Pembelajaran yang membantu siswa menemukan jawaban dengan cara
mereka sendiri. Peneliti juga membuat aktivitas pembelajaran yang
mengkaitkan dengan materi lain
Desain tersebut merupakan perangkat pembelajaran yang mencakup
karakteristik-karakteristik

yang

terdapat

dalam

pendekatan

PMRI.

Karakteristik tersebut yaitu penggunaan masalah kontekstual, penggunaan
pemodelan, penggunaan kontribusi siswa, interaktivitas, dan intertwining.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada interaktivitas
siswa dalam pembelajaran.

B. Paparan Desain Pengembangan
Peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang berupa silabus, RPP (
rencana pelaksanaan pembelajaran), bahan ajar, Lembar Kegiatan Siswa,
soal evaluasi dan media.
1. Silabus
Silabus disusun mengikuti format sesuai dengan KTSP. Silabus
dibuat dengan format mendatar dan berkolom. Silabus hanya mencakup
satu SK dan KD yaitu SK 6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan
masalah dan KD 6.3 Menjumlahkan Pecahan. Penjumlahan pecahan yang
dimaksud adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan
penyebut tidak sama. Ciri khas interaktivitas terlihat dari indikator yang

38

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ada dalam silabus. Peneliti membuat indikator pembelajaran yang ada
kaitannya dengan interaktivitas. Interaktivitas terlihat dalam indikator
psikomotorik

yaitu

menunjukkan

hasil

penyelesaian

masalah

penjumlahan pecahan melalui presentasi. Inikator tersebut yang
menunjukkan interaktivitas pada kegiatan presentasi dan kegiatan diskusi
bersama dengan siswa lain.
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP disusun mengacu pada silabus dan dibuat seperti format yang
ada dalam KTSP. Dalam RPP indikator yang dibuat mencerminkan 3
ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. RPP dibuat dengan acuan
lima (5)

karakteristik PMRI ( kontribusi siswa, interaktivitas,

kontekstual sebagai starting point, intertwining, penggunaan model).
RPP dibuat tiga kali pertemuan yang masing-masing 3 jam pelajaran.
RPP disusun sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Kegiatan
pembelajaran

disesuaikan

dengan

EEK(

elaborasi,

eksplorasi,

konfirmasi).
Pada kegiatan pembelajaran, aktivitas yang banyak adalah kegiatan
mengaktifkan siswa, membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran
seperti dalam karateristik PMRI. Guru juga diberikan kegiatan untuk
menggunakan alat peraga dalam menjelaskan pada siswa. Ciri khas
interaktivitas pada PMRI terlihat juga dari aktivitas yang disusun oleh
peneliti. Kegiatan yang dilakukan guru dan siswa serat siswa dan siswa
dikelas. Guru menyampaikan norma kelas yang harus ditaati oleh siswa.
Siswa diminta untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam kelompok.
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Siswa juga diminta mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Ini
bertujuan untuk melihat rancangan yang dibuat dapat menimbulkan
terjadi interaksi antara guru dan siswa.
3. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
Lembar Kegiatan Siswa dibuat menarik dan bergambar nyata. Itu
dimaksudkan

agar

siswa

dapat

membayangkan

secara

nyata

permasalahan yang ada dalam LKS. LKS berisi tentang kegiatan yang
harus dilakukan oleh siswa selama pembelajaran. Pada LKS siswa
diminta mampu bekerja sama dengan siswa lain dalam diskusi. Dalam
mengerjakan LKS siswa dibantu dengan media yang sudah disediakan.
Interaktivitas terlihat pada LKS pada aktivitas yang dibuat ketika diskusi.
Kerjasama yang dilakukan oleh siswa dengan siswa lain pada setiap
pertemuan.
4. Bahan ajar
Bahan ajar digunakan guru kelas untuk menyampaikan materi
pembelajaran. Bahan ajar berisi tentang materi penjumlahan pecahan
yang berpenyebut sama dan berbeda. Penggunaan gambar dalam bahan
ajar juga dapat membuat siswa lebih paham dengan materi pecahan.
Sehingga siswa dapat membayangkan benda tersebut. Bahan ajar juga
mengandung unsur ciri interaktivitas.

Bahan ajar yang dibuat sesuai

dengan indikator yang mencakup semua karakteristik PMRI sehingga ciri
khas interaktivitas juga terdapat dalam bahan ajar yang dibuat.
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5. Evaluasi
Evaluasi dibuat untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami
materi yang telah dipelajari selama pembelajaran. Evaluasi dilakukan
setiap akhir pelajaran. Evaluasi dibuat sesuai dengan indikator yang
terdapat dalam RPP. Sehingga unsur interaktivitas juga terdapat dalam
evaluasi.
Perangkat pembelajaran yang mencerminkan ciri khas pendekatan
PMRI terdapat dalam produk yang dibuat oleh peneliti. Perangkat
menggunakan cerita unyil sebagai starting point pembelajaran. Unyil
merupakan tokoh cerita anak yang sangat khas dari Indonesia. Media yang
digunakan juga menggunakan benda nyata yaitu makanan tradisional yang
ada di Indonesia misalnya kue terang bulan, kue lapis, tahu putih dan lainlain.
Perangkat pembelajaran mengandung ciri khas PMRI yaitu
interaktivitas terdapat pada silabus hingga evaluasi. Namun tidak hanya ciri
interaktivitas yang terlihat tapi juga semua ciri dalam PMRI terdapat dalam
perangkat pembelajaran.
Perangkat yang telah dibuat agar menjadi produk yang dapat
diujikan kemudian oleh peneliti divalidasikan kepada orang yang telah
ditentukan. Rencana pembelajaran yang telah dibuat kemudian divalidasi
oleh dosen dan guru kelas. Ada tiga dosen yang memiliki wawasan baik
tentang PMRI dan guru kelas untuk menvalidasi.
dengan

mempresentasikan

rancangan

Validasi dilakukan

pembelajaran

didepan

dosen

pembimbing. Dosen memberikan masukan tentang rancangan yang dibuat
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peneliti. Rancangan yang dibuat, diteliti dan dikomentari agar dapat
diperbaiki menjadi perangkat pembelajaran yang baik.
Pada awal validasi, dosen memberikan masukan tentang indikator
dan tujuan pembelajaran. Indikator yang dibuat harus mencakup aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memisahakan antara apersepsi, kegiatan
inti dan kegiatan akhir. Pada rancangan yang peneliti buat, ada bagian
apersepsi yang masuk bagian inti. Validasi perangkat juga dilakukan sesuai
secara expert judgment sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Validasi
ini dilakukan oleh tiga dosen yang ahli dalam bidang PMRI dan juga guru
kelas. Lembar validasi terdiri dari lima macam yaitu validasi silabus, RPP,
LKS, bahan ajar, dan soal evaluasi. Masing-masing diberi rentang skor 1-4.
Skor terendah adalah satu dan tertinggi adalah empat dari masing-masing
komponen.
Dibawah ini penilaian hasil validasi oleh 3 ahli dalam PMRI dan
guru kelas:
Table 4.1 tabel validasi oleh 3 dosen dan guru kelas
No

Perangkat

Y. Juwadi

Pembelajaran

Dra

Haniek

Pratini, M.Pd

Sri Veronica
Rianasari,

Fitri Ayunika SP ., Rata-rata
S.Pd, S.Pd, M.Pd

perangakat

M.Pd
1

Silabus

3,2

3,7

3,11

3,4

3,35

2

RPP

3,62

3,8

3,09

3,47

3,4

3

LKS

3,5

3,87

3,25

3,23

3,46

4

Bahan Ajar

3,6

3,8

2,8

3,2

3,35

5

Evaluasi

3,8

3,6

3,2

3,8

3,6

42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Table 4.2 tabel rata-rata validasi
NO

PERANGKAT

RATA-RATA NILAI

KRITERIA PENILAIAN

1

SILABUS

3,35

SANGAT BAIK

2

RPP

3,4

SANGAT BAIK

3

LKS

3,46

SANGAT BAIK

4

BAHAN AJAR

3,35

SANGAT BAIK

5

EVALUASI

3,6

SANGAT BAIK

Rata-rata

semua 3,452

SANGAT BAIK

perangkat

Berdasarkan table hasil validasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa
perangkat pembelajaran sangat baik . Hal ini terbukti dari hasil rata-rata
nilai validasi yang dilakukan guru dan tiga ahli dalam bidang PMRI yaitu
3,452.
Peneliti memperbaiki perangkat pembelajaran sesuai dengan masukan
dosen. Untuk menyempurnakan perangkat pembelajaran, peneliti melakukan
uji keterbacaan. Peneliti menggunakan beberapa siswa dan guru kelas untuk
uji keterbacaan. Hal ini bertujuan untuk melihat perangkat yang dibuat oleh
peneliti dapat dibaca benar oleh guru dan tidak menimbulkan pengertian
ganda. Uji keterbacaan juga diberikan oleh murid. Namun untuk murid
hanya sebatas Lembar Kegiatan Siswa dan evaluasi.
Dalam tahap uji keterbacaan banyak kata-kata yang kurang sehingga
siswa kurang mengerti. Namun pada uji keterbacaan oleh guru, sudah
hampir semua kegiatan dimengerti.

Uji keterbacaan dilakukan di SD
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Kanisius Kintelan di kelas III dan V berjumlah 7 orang. Peneliti mengambil
sampel uji keterbacaan pada kelas III karena siswa kelas III sudah
mendapatkan materi pecahan. Peneliti juga mengambil sampel kelas V
karena materi penjumlahan pecahan tersebut sudah dipelajari dan lebih sulit.
Peneliti juga mengujikannya pada dua siswa SDN gemawang dan satu SD
Muhamadiyah Blunyah.
Peneliti melakukan perbaikan setelah melalui beberapa tahap dalam
proses validasi desain pengembangan. Revisi dilakukan untuk memperbaiki
kesalahan yang masih ada. Hasil revisi uji kerterbacaan menunjukkan bahwa
siswa paham dengan maksud soal yang dituliskan. Siswa juga memahami
soal yang ada dalam LKS dan evaluasi.
Hasil akhirnya adalah produk yang telah mengalami beberapa kali
revisi ( draf prototype ). Produk ini dicoba diimplementasikan untuk
meyakinkan perangkat yang dibuat sudah dapat dilaksanakan. Ujicoba
dilaksanakan di SD Kanisius Kintelan I.
Peneliti melakukan wawancara setelah kegiatan implementasi
berakhir. Guru mengatakan bahwa PMRI sangat efektif bila digunakan
untuk membangun konsep pada siswa. Siswa banyak yang memahami
tentang pecahan. Siswa juga mulai terbiasa dengna norma kelas yang
awalnya dikenalkan dalam pembelajaran menggunakan PMRI.

Namun

kekurangan juga ada dalam pembelajaran menggunakan pendekatan PMRI
yaitu waktu yang cukup lama. Jam pelajaran matematika di SD sangat
sedikit, sehingga harus dapat mengatur waktu dengan efektif dan efisien.
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C. Paparan Hasil Implementasi Produk pada Sampel Terbatas
1. Gambaran Umum
a. Menggunakan masalah kontekstual sebagai starting point
Guru tidak menggunakan permainan diawal pembelajaran. Hal ini
diganti dengan Guru bercerita tentang Unyil yang makan kue pudding.
Subjek Guru menyampaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari
menggunakan boneka Unyil dengan ceritanya bersama Pak Ogah. Guru
juga menggunakan miniature pudding agar terlihat nyata. Hal ini tampak
dalam transkip percakapan dibawah ini.
transkip nomor 15 pertemuan pertama
Keterangan
Sn: siswa ke-n, n=1,2,3,4,…..29
G; guru
S: siswa secara keseluruhan
U: Tokoh cerita Unyil yang di perankan guru
PO: Tokoh cerita Pak Ogah yang di perankan guru
MT: tokoh cerita mak Tuah yang di perankan guru
G:” Pada suatu saat pada pagi-pagi Unyil berjalanjalan ingin ke tempat Pak Ogah (lagu unyil).Inilah sifat Unyil
,setiap anak-anak melihat di TV.”
:“ Hallo teman-teman selamat pagi, wah aku ini
mau ketempat Pak Ogah tapi masih pagi ada tidak ya Pak
Ogahnya. Saya akan ketempat Pak Ogah “( Guru bernyanyi lagu
Unyil)
(Percakapan dilakukan oleh Guru dengan
menirukan gerakan Unyil dan Pak Ogah)
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Dari transkip terlihat guru sudah menggunakan cerita dalam
mengantar pelajaran. Ini dapat membuat siswa menjadi senang untuk
belajar diawal pelajaran. Hal ini sangant penting untuk membuat siswa
antusias diawal pelajaran. Kegiatan tanya jawab yang disampaikan guru
juga berhubungan dengan cerita Unyil. Siswa antusias dalam mengikuti
pelajaran menggunakan boneka Unyil.
Guru menyampaikan masalah kepada siswa menggunakan cerita
Unyil dan Pak Ogah.

Siswa diajak untuk menghitung penjumlahan

pecahan dengan bantuan media miniatur pudding. Keadaan siswa dalam
menuju materi pecahan belum semuanya siap karena masih ada yang
kurang mengerti disaat akan diajak untuk menuju ke materi matematika.
(lihat dalam transkip nomer 51sampai 61 pertemuan pertama)
transkip nomor 51 sampai 61
G: “Unyil lupa mengambil yang pertama!”
“Tolong teman-teman Unyil dibantu “(sambil membaawa
boneka Unyil dan memperagakan gerakan Unyil)
G: “Yang pertama mengambil berapa bagian?”
S: “Delapan”(jawaban beberapa anak)
S: “Dua”(jawaban semua anak)
G: “Berapa bagian?”
S:” Dua”
G “Coba anak-anak kalian berdiri. Lihat kira-kira berapa
bagian yang diambil Unyil, berapa bagian?”
S: “2 bagian”
G: “Berapa bagian?”
S: “2”
Percakapan diatas menunjukkan siswa belum siap menuju materi
pecahan. Terlihat saat Guru bertanya tentang bagian yang diambil Unyil,
siswa menjawabnya dua. Seharusnya siswa menjawab satu per dua atau
seperdua bagian.
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b. Menggunakan Model
Selama pembelajaran berlangsung terdapat banyak bentuk jawaban
dari siswa. Guru memberikan soal kemudian menyuruh siswa untuk
menjawabnya di papan tulis. Beberapa siswa menjawabnya dengan
jawaban yang berbeda. Hal ini terbukti dalam gambar

Gambar 4.1 siswa menjawab pertanyaan

Gambar 4.2 siswa menjawab pertanyaan
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Gambar 4.3 siswa menjawab pertanyaan
Siswa menuliskan jawaban menurut hasil diskusi kelompok
mereka sendiri. Cara mereka mengerjakan juga berbeda-beda. Itu terlihat
dari gambar dan cara mengerjakan siswa yang berbeda. Dalam hal ini
siswa sudah kreatif dalam mengerjakan.
c. Menggunakan kontribusi siswa
Pembelajaran yang berlangsung 3 jp ini terlihat kontribusi yang
dilakukan siswa. Misalnya membenarkan jawaban kelompok yang
menurut mereka kurang tepat dengan jawaban yang menurut siswa itu
benar. Banyak siswa yang ingin berpendapat dan berperan aktif di kelas
seperti memberi tanggapan atau jawaban mereka sendiri. Pembagian tugas
dalam kelompok pada saat mereka berdiskusi juga terlihat adil, ada yang
menulis, ada yang menggambar dan yang lain ikut berfikir.
Walaupun beberapa siswa didalam kelompok ingin sekali
jawaban mereka yang dipakai. Hal ini terjadi karena pembagian kelompok
yang merata (yang pintar menjadi satu kelompok dengan yang kurang
pintar) menyebabkan banyak sekali pendapat yang terjadi dalam
kelompok. Dalam menjawab pertanyaan, ada beberapa jawaban yang
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berbeda pada siswa. pada saat kelompok yang lain presentasi ada beberapa
siswa yang mencoba menganggapi hasil presentasi. Guru juga sudah
memberikan waktu pada siswa untuk menjawab pertanyaan dan soal yang
diberikan oleh guru.
d. Intertwining (keterkaitan)
Dalam pelajaran matematika penjumlahan pecahan ini guru
mengkaitkan dengan pelajaran bahasa Indonesia yaitu bercerita. Guru
bercerita tentang Unyil yang makan kue pudding lapis. Kemudian kue
pudding itu berbentuk lingkaran sehingga dapat dilihat bahwa hal ini
berhubungan dengan bangun ruang. Siswa diminta membagi kue
berbentuk persegi menjadi dua bagian, hal tersebut merupakan kaitan
materi bangun ruang. Bentuk pecahan yang dibuat siswa saat menjawab
pertanyaan secara diskusi juga bermacam-macam ada yang lingkaran
namun juga ada yang persegi.
e. Interaktivitas
Sebelum dimulai cerita pada awal pelajaran guru memberi tahu siswa
untuk menaati peraturan selama pelajaran berlangsung misalnya diminta
mengangkat tangan saat akan bertanya, berpendapat dan menjawab
pertanyaan; mendengarkan saat ada teman yang berbicara atau
menjelaskan. Dari awal sampai dengan akhir guru sering kali melakukan
tanya jawab kepada siswa baik secara klasikal ataupun individu.
Awal pelajaran guru sudah menunjukkan berbagai pecahan dengan
menggunakan bantuan media miniature pudding. Guru juga menjadi
penengah disaat terjadi perbedaan pendapat antar siswa dalam diskusi.
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Selama pembelajaran berlangsung tak lupa Guru memberikan penilaian
terhadap siswa yang aktif bertanya, memberikan tanggapan dan menjawab
pertanyaan.
Guru memberikan penguatan hanya diakhir pembelajaran. Guru
tidak banyak memberikan penguatan diawal dan diakhir pembelajaran.
Tidak hanya interaksi antara guru dan siswa namun juga siswa dengan
siswa. Banyak dari mereka yang hanya diam saat pelajaran berlangsung
(pasif), namun beberapa siswa aktif dalam menjawab dan memberi
tanggapan kepada siswa lain yang. Pembelajaran yang berlangsung selama
3 jp ini, Guru meminta siswa juga untuk berdiskusi dengan siswa lain.
Siswa diminta untuk mengerjakan soal baik dari cerita guru
maupun lembar kegiatan siswa secara berkelompok. Setelah itu siswa
bersama dengan kelompoknya diminta untuk mempresentasikan

hasil

pekerjaan mereka didepan kelas dan siswa lain memberikan pendapat.
Siswa juga memberikan apresiasi berupa tepuk tangan saat siswa yang lain
mempresentasikan hasil pekerjaan mereak di depan kelas. Pada saat
presentasi berlangsung ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan
yang dijelaskan oleh siswa lain yang presentasi namun oleh guru kemudian
ditegur dengan menggunakan kata-kata yang baik.

2. Interaktivitas dalam Pembelajaran
Selama pelajaran berlangsung, peneliti mengamati pembelajaran
berdasarkan indikator interaktivitas yang telah dibuat. Dari hasil
pengamatan yang dilakukan peneliti, interaktivitas yang terjadi antara
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guru dan siswa terlihat pada awal pelajaran guru memberi tahu siswa
untuk menaati peraturan selama pelajaran berlangsung misalnya diminta
mengangkat tangan saat akan bertanya, berpendapat dan menjawab
pertanyaan; mendengarkan saat ada teman yang berbicara atau
menjelaskan. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak berteriak-teriak dan
berebut dalam menjawab pertanyaan. Seperti transkip dibawah ini. Awal
pelajaran siswa mengetahui yang harus dilakukan saat akanmenjawab
pertanyaan.
transkip 3-4 pertemuan 1
G;” Kalau senang matematika pada hari ini kita akan belajar
matematika agar siswa nanti pandai matematika, dengan
bersamaan kita belajar pada hari ini maka siswa-siswa tidak ada
yang ngomong sendiri. . . nanti kalau bertanya bagaimana?”
S: “Tunjuk jari”(jawab siswa secara bersama-sama)
Jadi dari percakapan diatas, guru sudah melakukan kegiatan
membangun norma kelas. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya diawal
pelajaran namun juga ditengah pelajaran agar siswa terkendali dalam
menjawab pertanyaan guru. Guru memberi tahu siswa untuk mematuhi
norma kelas dengan isyarat. Mengangkat tangan dan menaruh telunjuk
didepan bibir adalah isyarat dari guru jika ada siswa yang akan
menjawab. Namun hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang bisa
memahami norma kelas selama pelajaran berlangsung. Seharusnya guru
membiasakan norma jika akan menjawab pertanyaan setiap harinya. Agar
siswa juga terbiasa mengangkat tangan saat akan menjawab dan tidak
berteriak-teriak.
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Dari awal sampai dengan akhir guru sering kali melakukan tanya
jawab kepada siswa baik secara klasikal ataupun individu. Guru
melakukan tanya jawab kepada siswa dari awal sampai akhir
pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa bertujuan agar
siswa aktif menyampaikan pendapat mereka. Namun guru sering
memberikan pertanyaan yang dijawab siswa dengan klasikal. Tanya
jawab yang terjadi antara guru dan siswa terlihat dalam percakapan
dibawah ini
transkip nomer 61 sampai 68 pertemuan 1
G: “Coba siswa-siswa kalian berdiri! Lihat kira-kira berapa bagian
yang diambil Unyil, berapa bagian?”
S :” 2 bagian”( siswa-siswa melihat bagian yang diambil Unyil
dengan bantuan miniatur pudding)
G : “Berapa bagian?”
S: “2”
G: “Yang pertama, trus yang kedua dengan laparnya Unyil
mengambil tidak hanya 1 iya to tapi berapa tadi?”
S: “2”
G:” Berapa? Kalau yang pertama mengambil 1 kali dimaka, terus
yang kedua 3 dimakan. Dalam satu kali habis trus yang
pertama kamu lihat semuanya ada berapa?”
S:” 8”
Percakapan diatas menunjukkan kegiata tanya jawab yang dilakukan
guru dengan siswa secara klasikal. Hal ini terjadi karena pertanyaan yang
diajukan oleh guru, sebagian besar siswa sudah mengetahui jawabannya.
Guru juga melakukan tanya jawab kepada siswa secara individu.
Seperti yang terlihat dalam transkip (nomer 50 sampai 57 pertemuan
kedua)
[salah satu siswa ke depan kelas menjawab pertanyaan guru dan
menunjukkan bgaian yang dimakan Unyil]
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G: “terus yang kedua, tadi roti yang pertama diambil oleh Unyil,
tolong Pak Raden mengambil berapa?”
[Guru mengisyaratkan diam dan angkat tangan jika ingin
menjawab]
1
S13: “ 4 “
G: “berapa?”
1
S13: 4
G;

1

1

, Pak Raden mengambil 4, kemudian Unyil mengambil yang
pertama?
1
S10: [sambil mengacungkan tangan] 8
4

1

G: ini Pak Raden, terus Unyil mengambil 8. Nah coba semuanya
1

untuk Pak Raden 4 yang dimakannya, kira-kira setuju anakanak?
S; setuju
transkip nomer 50 sampai 57 pertemuan 2
Percakapan diatas menunjukkan bahwa tidak hanya secara klasikal,
Guru juga mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu kepada
siswa yang berani berpendapat. Dalam percakapan diatas terlihat
pertanyaan yang diajukan guru memancing siswa untuk mau menjawab
secara individu. Namun guru selalu memberikan pertanyaan yang
jawabannya klasikal, sebaiknya guru memberikan pertanyaan yang
jawabannya individu.
Jadi tanya jawab antara guru dan siswa terjadi selama
pembelajaran. Guru mengajak siswa berinterkasi melalui pertanyaan yang
diajukan. Namun guru masih sering bertanya pada siswa secara klasikal
tidak secara individu. Hanya ada beberapa siswa yang aktif menjawab
pertanyaan yang diajukan guru. Guru juga tidak memberikan pengulangan
pertanyaan untuk siswa secara individu. Hal ini menyebabkan guru tidak
mengetahui siswa yang memang mengerti dan siswa yang hanya ikut
menjawab.
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Dalam melaksanakan pembelajaran, guru menggunakan alat
peraga. Hal ini bertujuan agar siswa mudah menerima pelajaran. Guru juga
menggunakan boneka Unyil dan kawan-kawan dalam mengantar
pembelajaran. Guru menggunakan semua media untuk membantu
menjelaskan pecahan kepada siswa. seperti dalam percakapan dibawah ini
Transkip nomer 27 sampai 32 pertemuan 1
U: “Aduh ini apa ya? Ini adalah roti kesukaanku, melihat roti
perutku kok keroncongan. Aku ingin makan saja lah,nanti
kata Pak Ogah saya disangka pencuri, tapi biarin ajalah.”
G:”Trus Unyil ambil rotinya, ambil 1 habis.”( Guru mengambil kue
1
pudding lapis yang berjumlah )
8
U: “Duh tapi aku masih lapar, apa aku ambil lagi ya? Tapi janganjangan nanti Pak Ogah.(Unyil memanggil Pak Ogah) Pak
Ogaaah!!!”
PO: “Sebentar, nanti”
G: “Unyil ambil yang ke-2 nyam-nyam,( Guru memperagakan
pecahan yang diambil/ dimakan Unyil) dan Unyil ambil 1
lagi nyam-nyam.”
U: “Duh kok masih kepingin ya, gimana ya? Ambil 1 kali enggak
ya?”

gambar 4.4 Guru demonstrasi menggunakan media pembelajaran
Gambar dan percakapan diatas terlihat guru sudah menggunakan alat
peraga dalam mengantarkan siswa ke materi penjumlahan pecahan. Pada
gambar 4.4 Guru sedang menunjukkan bagian kue yang dimakan oleh
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Unyil menggunakan miniature pudding. Guru menunjukan bagian yang
dimakan oleh Unyil sambil bercerita. Hal ini memudahkan siswa untuk
membayangkan bagian yang dimakan oleh Unyil. Namun guru kurang
mengajak siswa untuk bersama menggunakan media. Padahal jika diajak
untuk menggunakan media, akan terjadi interaksi antara guru dan siswa
dalam bentuk kerjasama menggunakan media.
Jadi dalam pembelajaran guru sudah menggunakan alat peraga. Hal
ini bertujuan agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Siswa
juga menjadi antusias mengikuti pembelajaran. Media yang digunakan
oleh guru merupakan benda yang dekat dengan kehidupan siswa seharihari.
Pembelajaran matematika banyak sekali permasalahan atau soal
yang dibahas oleh guru dan siswa. Persoalan itu dikerjakan oleh siswa
dengan bantuan guru. Guru membimbing siswa dalam memecahkan
permasalahan tentang matematika. Guru membuat pilihan jawaban sebagai
acuan siswa untuk menjawab sesuai dengan pikiran mereka. Guru
memberikan masalah, kemudian meminta siswa dalam menjawab
permasalahan itu. Guru memberikan pertanyaan yang sifatnya memancing
siswa berfikir lebih kritis lagi.
G

: “Yang ke 2 berapa bagian yang Unyil makan? Jangan
ngomong sendiri yang bisa tunjuk jari!(Guru menegur siswa
yang rame). Ayo yang kedua Unyil makan berapa bagian?
Dipikir yang sudah menemukan tunjuk jari. Yuuuk. Ayo
siapa?(salah satu siswa putri mengangkat tangan ingin
mencoba menjawab) Yang putra,
(guru menunjuk salah satu siswa putra untuk menjawab
padahal sebelumnya ada siswa putrid yang ingin

55

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

S8
G
S8
G
S
G

S26
G

S26
G
S
G

S
G

menjawab)S8. Ayo maju sini tolong Unyil dibantu yang
pertama Unyil makan berapa bagian?”
1
: "8 “
: “Yang kedua berapa bagian?”
2
:” 8 “
: (Guru menunjukkan bagian yang dimakan Unyil kepada S8)
2
“Coba dilihat lagi 8 katanya, benar?”
:” Benar”(ada beberapa siswa yang tidak mengerti sehingga
mereka menjawab benar pada jawaban yang diberikan S8)
: “Coba dibantu S8, siapa? S26. S8 menjawab Unyil makan
2
menurut kamu benar apa salah? Menurutmu berapa
8
jawabanmu?”
3
:” 8 bagian”
: “Bisa membuktikan?mana bagiannya? Tiganya mana?
Ditunjukan pada temanmu diangkat satu per satu, kamu
3
menjawab 8 tunjukan 3 nya yuk tunjukan satu,dua,trus yang
satunya tiga. Tunjukan temanmu. Yak jadi S26 menjawab
berapa bagian?”
3
:” 8 “
: “betul”
: “betul”
: “Beri tepuk tangan. Nah siswa-siswa tadi Unyil yang pertama
makan berapa bagian? 1/8 bagian,yang ke 2 Unyil makan
berapa bagian?”
3
:” 8 “
3

:” 8 bagian, kalau kita jumlahkan seperti yang tadi.”
(transkip nomer 98 sampai 112 pertemuan 1)

Pada percakapan diatas guru membimbing siswa menjawab
pertanyaan. Jika ada yang tidak dapat menjawab pertanyaan, maka guru
memberikan pertanyaan atau pilihan jawaban. Tapi jika siswa tidak dapat
menjawab pertanyaan setelah diberikan pilihan jawaban, maka guru
memberikan pertanyaan kepada siswa lain untuk membantu menjawab.
Guru memberikan jawaban kepada siswa lain agar semua siswa
aktif menjawab. Selain itu agar siswa juga berani mengemukakan
pendapatnya melalui kata-kata atau tulisan. Hal yang sama dengan
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percakapan diatas juga didukung transkip

nomer 122 sampai 128

pertemuan 2

Gambar 4.5 Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan
Pada gambar, guru terlihat membimbing siswa. Guru memberikan
pertanyaan yang bersifat memancing siswa dalam menjawab. Guru tidak
memberikan caranya, hal ini bertujuan agar siswa dapat berfikir dengan
cara mereka sendiri dan dapat memahami konsep pecahan dengan baik.
Selama proses pembelajaran banyak pendapat yang terlontar dari
para siswa. pendapat tersebut sering membuat kelas gaduh dan berisik.
Oleh sebab itu guru memfasilitasi pendapat dari siswa. Guru menjadi
penengah disaat ada siswa yang berbeda pendapat. Misalnya jika ada satu
soal namun ada beberapa pendapat, maka guru meminta siswa menjawab
sesuai dengan jawaban yang mereka pikirkan. Setelah itu guru dan siswa
membahasnya secara bersama-sama.
[Kelompok Rani dan kawan-kawan sedang
mempresentasikan hasil pekerjaan mereka dan yang bertugas
presentasi adalah Rani]
S 19: “bila penyebutnya sama pembilangnya berbeda tinggal
3 2 3 5
dijumlahkan hasilnya , + = gambarnya.”
4 3 6 6
G: “ada yang menanggapi yuk tunjuk jari ya.”
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S10: “Seperti sebaiknya soalnya yang ke 2 dibawahnya Pak”
[ pada presentasi yang disampaikan Rani, kelompok mereka
menulis hasil jawaban antara nomer 1 dan 2 itu jadi satu tidak
berurutan atas dan bawah, sehingga terlihat pengerjaan
nomer satu jadi satu baris dengan nomer 2]
[salah satu siswa berpendapat dengan mengangkat tangan pada
hasil pekerjaan yang didiskusikan kelompok S19.]
S23: “tidak langsung isinya “
G: “tapi diapakan?”
S23: “Ditambah dulu”
G: “ditunjukan dengan apa?”
S25: “Ditunjukan dengan gambar”
G: “Siapa lagi mannggapi? Cukup? Ya ok beri tepuk
tangan”.[semua siswa bertepuk tangan ketika kelompok lain
selesai presentasi]
(percakapan nomer 185 sampai 193 pertemuan 1)
Dalam percakapan diatas terlihat guru menjadi penengah dalam
menyelesaikan soal. Guru juga menjadi fasilitator untuk membantu siswa
menjawab pertanyaan. Itu terlihat dari pertanyaan yang diajukan guru saat
siswa mencoba menyelesaikan. Semuanya berupa perbandingan jawaban
yang kemudian siswa diminta menyimpulkannya sendiri. Hal ini juga
didukung dari transkip nomer 203 sampai 216 pertemuan 1 dan transkip
nomer 94 sampai 110 pertemuan 2
Guru dalam melakukan penilaian proses misalnya meneliti
kebenaran jawaban siswa saat mengerjakan di depan kelas maupun bekerja
dalam kelompok. Guru sering berkeliling melihat jawaban siswa pada saat
siswa mengerjakan LKS. Guru menujukkan bagian yang kurang tepat dan
memberitahukan kepada siswa.
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Gambar 4.6 Guru mengoreksi pekerjaan anak selama diskusi

Gambar 4.7 Guru mengoreksi pekerjaan anak selama diskusi
Penilaian dilakukan oleh guru untuk melihat sejauh mana siswa
paham dengann materi yang diajarkan guru pada hari itu. Guru juga
melihat aktifitas siswa dalam kelompok selama diskusi. Hal ini bertujuan
agar siswa tidak ada yang mengganggu siswa lain selama proses diskusi.
Selain melakukan penilaian selama proses pembelajaran, guru juga
melakukan penilaian saat siswa presentasi. Penilaian ini untuk meliht hasil
pekerjaan siswa selama diskusi. Misalnya bentuk pecahannya, hasil
perhitungan kelompok sesuai dengan jawaban atau tidak.
G

1

2

:”sudah benar belum itu? 8 + 4 =, kira-kira salah apa benar?”
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S10 : [ menunjukkan kepada kelompok S25] "
5

2
4

4

seharusnya 8

hasilnya 8”
5

; “benar 8?berarti nggone kekel nomer 2 masih salah”
: “ya tepuk tangan!”
(Transkip nomer 136 sampai 138 pertemuan kedua)
G

Dari percakapan diatas terlihat guru juga meneliti hasil pekerjaan
siswa dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun guru juga
melibatkan siswa dalam menilai pekerjaan kelompok. Hal ini supaya siswa
dapat mengetahui letak kesalahan dan juga memberikan jawaban yang
tepat.
Selama proses pembelajaran, penguatan dilakukan di akhir
pelajaran sebelum melakukan evaluasi. Penguatan dilakukan untuk
mengulang kembali yang telah dipelajari dan untuk mengevaluasi.seperti
percakapan dibawah ini
3

G :” 8 bagian, kalau kita jumlahkan seperti yang tadi. Kita hari
ini mempelajari tentang apa tadi?”
S : “Pecahan”
G : “Tentang apa?”
S : “penjumlahan”
G : “Jadi menjumlahkan pecahan yang nanti yang sama
apanya?”
S10 : “Penyebut”
( transkip pertemuan 1 nomer 107-112)

Dari percakapan diatas terlihat sedikit penguatan yang dilakukan
guru. Hanya satu kali dalam pertemuan dan diakhir. Penguatan itu penting
dalam proses pembelajaran karena guru mengulang yang diajarkan
pertemuan hari itu. Itu dapat membuat siswa mengingat kembali yang
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telah dipelajari. Namun jika guru jarang melakukan penguatan, hal itu
dapat membuat guru tidak mengerti pengetahuan yang dimiliki siswa.
Selain interaksi antara guru dan siswa juga terjadi interaksi siswa
dengan

siswa.

Dalam

kegiatan

pembelajaran

siswa

diminta

mempresentasikan hasil pekerjaan yang mereka diskusikan bersama
kelompok. Semua anggota kelompok kedepan kelas dan salah satu dari
mereka menjelaskan hasil pekerjaan. Siswa dari kelompok lain
menanggapi presentasi siswa lain. Berikut ini pada saat siswa sedang
mempresentasikan hasil pekerjaan bersama kelompok.

S29

:”

1
4

+

2
4

=

3
4

caranya kalau penyebutnya sama

langsung ditambah. Kalau penyebutnya
pembilangnya ditambah bisa lihat gambar ini.”

sama

langsung

( Transkip pertemuan 1 nomer 145)

Gambar 4.8siswa mempresentasikan hasil pekerjaan bersama kelompok
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Gambar 4.9 siswa mempresentasikan hasil pekerjaan bersama
kelompok
Bermacam-macam jawaban yang didiskusikan bersama dengan
kelompok dari hasil gambar dan cara menjawab. Walaupun sebagian besar
jawaban benar namun gambar dan cara pengerjaan berbeda. Hal ini yang
membuat banyak sekali tanggapan yang muncul.
Sisiwa

diminta

berkerja

sama

dalam

kelompok.

Dalam

mengerjakan lembar kegiatan siswa, guru membagi siswa dalam kelompok
secara merata. Satu kelompok terdiri dari siswa yang pintar, sedang dan
kurang pintar. Ini bertujuan agar siswa mampu bekerjasama dengan yang
lain. Agar yang belum mengerti menjadi mengerti.
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Gambar 4.10 siswa menyelesaikan soal menggunakan alat peraga

Gambar 4.11 siswa menulis jawaban hasil diskusi

Gambar 4.12 siswa memotong roti tawar
Dari gambar diatas terlihat dalam kelompok, siswa memiliki
tugasnya masing-masing. Ada yang memotong roti, ada yang menulis dan
ada yang berdiskusi dengan alat peraga. Hal ini dapat membuktikan bahwa
mereka mampu bekerja sama dengan siswa lain dalam diskusi.
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Soal dalam pembelajaran matematika membuat banyak siswa yang
aktif bertanya atau menyampaikan pendapat mereka. Siswa aktif
menanggapi pada saat siswa lain presentasi. Namun ada beberapa siswa
yang malu untuk berpendapat sehingga Guru menjanjikan memberi
tambahan nilai untuk siswa yang mau berpendapat.
G : “ada yang menanggapi yuk tunjuk jari ya.”
S10 : „Seperti sebaiknya soalnya yang ke 2 dibawahnya
Pak”
S23 : “tidak langsung isinya”
G : “tapi diapakan?”
S23 : “Ditambah dulu”
G : “ditunjukan dengan apa?”
S25 : “Ditunjukan dengan gambar”
( transkip 186 sampai 192 pertemuan 1)
Dari percakapan diatas terlihat beberapa siswa yang ingin
menanggapi pekerjaan kelompok lain. namun ada juga yang harus
diberikan iming-iming hadiah nilai tambahan untuk mau berpendapat.
Data didukung oleh transkip 197 sampai 201 pertemuan 1 dan transkip
172 sampai 174 pertemuan 1.

Gambar 4.13 siswa mengangkat tangan saat akan menanggapi

Siswa memberikan tepuk tangan saat kelompok lain selesai
mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Tapi tidak jarang juga ada
siswa yang tidak bertepuk tangan saat kelompok lain selesai presentasi.
Hal ini terjadi karena siswa sibuk sendiri dengan kegiatan mereka. Guru
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sering menegur siswa yang ramai saat siswa yang lain sedang presentasi.
Guru juga menyuruh siswa untuk tepuk tangan saat kelompok lain selesai
presentasi. Seperti yang terlihat dalam transkip dibawah ini.
G

: “Siapa lagi mannggapi? Cukup? Ya ok beri tepuk
tangan”.[semua S bertepuk tangan ketika kelompok lain
selesai presentasi]

(transkip pertemuan 1 nomer 188)
Siswa banyak yang tidak memperhatikan ketika siswa lain akan
presentasi maupun ketika sedang presentasi. Hal ini membuat Guru sering
menegur siswa untuk memperhatikan siswa lain yang sedang presentasi.
( transkip nomer 151 sampai 153 pertemuan 1)
[Kelompok nico dan kawan-kawan mendapat
kesempatan untuk mempresentasikan jawaban.]
G : “Dengarkan yuk, kalau kamu mendengarkan pasti
kepunyaanmu didengarkan teman”.
S10 ;” ¼ + 2/4 = caranya 1+2 per 4 = ¾ kalau penyebutnya
sama pembilang tinggal ditambahkan.
2/6 + 3/6 = 2+3 per 6 = 5/6 kalau penyebutnya sama
pembilangnya ditambahin. Bisa dilihat gambarnya.”
G : “Ada yang mau tanya? Ada gak? Ok hampir sama
semua seperti yang pertama. Ya sudah beri tepuk tangan
kelompok 5.”
Siswa kurang memperhatikan siswa lain yang sedang presentasi
karena dari awal konsep diri tidak tertaman pada siswa. siswa tidak dapat
menghargai siswa lain yang sedang berbicara. Hal ini tidak tertanam pada
diri siswa sejak awal . Guru sebaiknya dari awal mengajarkan pada siswa
untuk bisa menghargai siswa lain yang sedang berbicara. Namun ada
beberapa siswa yang memperhatikan. Ini terbukti bahwa saat guru
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meminta siswa untuk menanggapi hasil diskusi, ada beberapa siswa
berpendapat.

3. Rangkuman Pecakapan yang Berhubungan dengan Interaktivitas
dalam Implementasi
Ket.
“1/ 3-4 “artinya pertemuan pertama percakapan nomer tiga(3) sampai
empat (4).
NO INDIKATOR
1
Membangun norma
kelas

LETAK
1 / 3-4

PERCAKAPAN
G;” Kalau senang matematika pada hari ini
kita akan belajar matematika agar siswa
nanti pandai matematika, dengan bersamaan
kita belajar pada hari ini maka siswa-siswa
tidak ada yang ngomong sendiri. . . nanti
kalau bertanya bagaimana?”
S: “Tunjuk jari”(jawab siswa secara
bersama-sama)

2

Megadakan tanya
jawab selama
pelajaran
berlangsung

2/ 50-54

G: “terus yang kedua, tadi roti yang pertama
diambil oleh Unyil, tolong Pak Raden
mengambil berapa?”
[Guru mengisyaratkan diam dan angkat
tangan jika ingin menjawab]
1

S13: “ 4 “
G: “berapa?”
1

S13: 4
1/ 61-64

G: “Coba siswa-siswa kalian berdiri! Lihat
kira-kira berapa bagian yang diambil
Unyil, berapa bagian?”
S :” 2 bagian”( siswa-siswa melihat bagian
yang diambil Unyil dengan bantuan
miniatur pudding)
G : “Berapa bagian?”
S: “2”
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1/ 127-132

G

: “Ya,

4
anak-anak
8

sering juga untuk

menyederhanakan. Itu dijawab begitu juga
bisa, mungkin ada pertanyaan?yuk, Tanya
1

jawab. Ini 8, mungkin kalau nanti tidak

1
8

bagaimana?”
S25 : “disamain”
G : “apanya yang disamakan?”
S25 : “penyebut”
G : “apa yang disamakan?”
S : “penyebut”

3

Melakukan
1/ 27-29
demonstrasi dengan
menggunakan media
pembelajaran

U: “Aduh ini apa ya? Ini adalah roti
kesukaanku, melihat roti perutku kok
keroncongan. Aku ingin makan saja
lah,nanti kata Pak Ogah saya disangka
pencuri, tapi biarin ajalah.”
G:”Trus Unyil ambil rotinya, ambil 1
habis.”( Guru mengambil kue pudding
1
lapis yang berjumlah )
8
U: “Duh tapi aku masih lapar, apa aku
ambil lagi ya? Tapi jangan-jangan nanti
Pak Ogah.(Unyil memanggil Pak Ogah)
Pak Ogaaah!!!”

Guru
menggunakan
media
pembelajaran

4

Membimbing siswa
dalam memecahkan
masalah berupa soal
yang diberikan guru

1/ 115-126

G : “Nah sekarang coba anak-anak , kalau U
1
yang
8

makan

pertama, kedua

3
8

buatlah

kalimat matematikanya penjumlahan yuk..U
makan yang pertama berapa

1
yang
8

kedua

3

berapa8”
S
G
S
G

: “Gampang kuwi”
: “Yang atas disebut apa?”
: “pembilang “
: “Yang bawah disebut apa?”

67

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

S
G
S
G
S
G

: “Penyebut”
: “Yang atas pembilang pertamanya berapa?”
: “Satu”
: “yang kedua”
: “tiga”
: “Berarti kalo kita jumlahkan berapa?”
4

S : “8”

2/ 122-126

G :” sekarang kamu mengambil tiga dan
tunjukkan ketemanmu!terus berapa bagian
yang kamu ambil?
3

S19: 4
3

G: S19 mengambil roti 4, kepunyaan rani dan
kekel kita jumlahkan. Seperti tadi siapa yang
bisa menyelesaikan boleh diperagakan
2

menggunakan rotinya. Yang pertama 8dan
3

yang kedua 4. Ayo S19, lius gimana caranya?
(S19mengerjakan dipapan tulis mengenai soal
yang diberikan oleh pak guru)
G : coba lihat rotinya. Anak-anak yang lain
2
8

3
4

kerjakan di buku masing-masing! + .
8
8

=…..ada yang sudah selesai?jawabnya .,

S

1/ 104-108

siapa yang sama?kalau ini disederhanakan
jadinya……
:1

G : “Coba dibantu S8, siapa? S26. S8
2

menjawab Unyil makan 8 menurut kamu
benar apa salah? Menurutmu berapa
jawabanmu?”
3

S26:” 8 bagian”
G: “Bisa membuktikan?mana bagiannya?
Tiganya mana? Ditunjukan pada
temanmu diangkat satu per satu, kamu
menjawab

3
8

tunjukan

3

nya

yuk

tunjukan satu,dua,trus yang satunya tiga.
Tunjukan temanmu. Yak jadi S26
menjawab berapa bagian?”
S26

3

:” 8”
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2/ 102-107

5

Memfasilitasi
negosiasi siswa

1/ 185-193

: “oh ya S10 maju coba tuliskan
dibawahnya agar terlihat berbeda.”
“Ini jawaban yang kedua benar atau
salah?angka 4 menjadi 8 dan angka 8
tetap 8. Kalau kamu mencari KPK yang
pertama angka berapa?”
S23 :” 4”
G
: “ya ini bilangan nya sama, terus KPK
nya mana?yang lebih besar atau lebih
kecil?”
S23 : “ yang lebih besar”
G
: “yang lebih besar berapa?”
S23 : “8”
G

[Kelompok Rani dan kawan-kawan
sedang mempresentasikan hasil
pekerjaan mereka dan yang bertugas
presentasi adalah Rani]
S 19: bila penyebutnya sama pembilangnya
berbeda tinggal dijumlahkan hasilnya
3 2 3 5
, + = gambarnya.
4 3 6 6
G: ada yang menanggapi yuk tunjuk jari
ya.
S10: Seperti sebaiknya soalnya yang ke 2
dibawahnya Pak
[ pada presentasi yang disampaikan
Rani, kelompok mereka menulis hasil
jawaban antara nomer 1 dan 2 itu jadi
satu tidak berurutan atas dan bawah,
sehingga terlihat pengerjaan nomer
satu jadi satu baris dengan nomer 2]
[salah satu siswa berpendapat dengan
mengangkat tangan pada hasil
pekerjaan yang didiskusikan kelompok
S19.]
S23: tidak langsung isinya
G: tapi diapakan
S23: Ditambah dulu
G: ditunjukan dengan apa?
S25 : Ditunjukan dengan gambar

69

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1/ 205-211

2/ 94-110

G: “Kerena tergesah-gesah menggambar, tapi
kotaknya ada 5”
S25 : “Ada”
G : “Oh itu gambarnya 1,2,3,4,5 bsk gambar
lain kali harus disamakan seperti ini ya,
masih ada?”
S29 ; “Ini kok gambarnya tidak sama”
G : “Letak pembagian tidak sama, mau
ditanggapi kel 4”
S25 : “yang penting hasilnya”
G : “Gimana, besok hasil gambar dibetulkan,
masih ada yang tanya. Untuk semuanya
tepuk tangan untuk kita semua. Sudah
sekarang kembali duduk yang baik seperti
tadi,
terus
sekarang
medianya
dikumpulkan.”
G : ya ini jawaban S29. Anak-anak setuju?
S ; tidak
G : ya siapa yang ingin membetulkan(pak
guru mengankat tangan tanda memberi abaaba jika ingin menjawab)kalau penyebutnya
tidak sama harus diapakan?
S : dikaliakan KPK
G : KPK dari berapa?
S : 4 dan 8
G
: yuk sapa yang bisa?oh nico tidak
setuju?
S23 : kpk pak 2 pangkat 2
G
: oh ya S10 maju coba tuliskan
dibawahnya agar terlihat berbeda.
Ini jawaban yang kedua benar atau
salah?angka 4 menjadi 8 dan angka 8 tetap 8.
Kalau kamu mencari KPK yang pertama
angka berapa?
S23 : 4
G
: ya ini bilangan nya sama, terus
KPK nya mana?yang lebih besar atau lebih
kecil?
S23 : yang lebih besar
G
: yang lebih besar berapa?
S23 : 8
G
: jadi KPK nya ada 8, jadi ini 2.
Jangan dihapus yang atas kamu nulis yang
dibawahnya untuk membandingkan. Sudah
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yakin? Siapa yang setuju dengan S23? Dari
ketiganya mana yang betul A, B, C?
S
:C
G
: jadi yang lebih tepat yang C. anak1
4

anak penyelesaiannya adalah penyebutnya
1

4 dan 8penyebutnya 8, tidak sama jadi
disamakan lebih dahulu dengan mencari
KPK nya.

6

Melakukan
penilaian proses

1/ 145

[ guru berkeliling meneliti pekerjaan tiap
kelompok]

2/ 132

[ guru berkeliling dalam kelas untuk melihat
proses diskusi pada anak, guru juga membantu
anak menggunakan media. Guru membantu
siswa memotong roti yang telah disediakan]
G :sudah benar belum itu?1/8 + 2/4 =, kirakira salah apa benar?
S10 : ( menunjukkan kepada kelompok
kekel)2/4 seharusnya 4/8 hasilnya 5/8….
G ; benar 5/8?berarti nggone kekel nomer 2
masih salah
: ya tepuk tangan……..

7

Melakukan
penilaian produk

2/136-138

8

Memberikan
penguatan

1/ 107-112

Mempresentasikan
hasil pekerjaan

1/145

9

G

3
8

:” bagian, kalau kita jumlahkan seperti

yang tadi. Kita hari ini mempelajari tentang
apa tadi?”
S
: “Pecahan”
G
: “Tentang apa?”
S
: “penjumlahan”
G
: “Jadi menjumlahkan pecahan yang
nanti yang sama apanya?”
S10 : “Penyebut”
S29

1

:”

4

+

2
4

=

3
4

caranya kalau

penyebutnya sama langsung ditambah. Kalau
penyebutnya sama langsung pembilangnya
ditambah bisa lihat gambar ini.”

1/147

S23

; “

1

4

+

2
4

= caranya 1+2 per 4 =

3
4

kalau penyebutnya sama pembilang tinggal
ditambahkan.

2
+
6

3
=
6

2+3 per 6 =

5
6

kalau
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penyebutnya sama pembilangnya ditambahin.
Bisa dilihat gambarnya.”

1/180

S19

: “bila penyebutnya sama pembilangnya

berbeda tinggal dijumlahkan hasilnya

3 2
, +
4 6

3
=
6

5
gambarnya.”
6

10

11

Melakukan
kerjasama dengan
siswa lain

Menyampaikan
pendapat atau
pertanyaan

1/ 144

[ siswa melakukan diskusi bersama dengan siswa
lain dalam kelompok. Siswa dibagi dalam
kelompok yang sama, dalam satu kelompok
terdapat siswa yang pintar, rata-rata, dan
kurang pintar]

2/ 133

[kegiatan setelah itu adalah anak-anak diminta
berdiskusi secara berkelompok dan diberikan
alat peraga berupa roti yang nyata untuk
membantu menhitung dan soal diekerjakan
secara berkelompok]

1/ 186-192

G
S10
S23
G
S23
G
S25

1/ 170-172

S25 : “Gambarnya pak, seharusnya
G
S25

1/ 201-206

: ada yang menanggapi yuk tunjuk jari
ya.
: Seperti sebaiknya soalnya yang ke 2
dibawahnya Pak
: tidak langsung isinya
: tapi diapakan
: Ditambah dulu
: ditunjukan dengan apa?
: Ditunjukan dengan gambar
1
4

itu

kotaknya itunya cuma 1”
: “Oh ya “
: “Kan seharusnya yang itu digambar dulu
nanti hasilnya sendiri to pak”

S13 :” Itu yang nomor 2 yang hasilnya.
Gambarnya kok kaya gitu”
G : “Nomor 2 hasilnya, gambarnya
tanggapin yuk”
S25 : “gambare ra popo”
S12 : “Kesusu ini pak”
G : “Kerena tergesah-gesah menggambar,
tapi kotaknya ada 5”
S25 : “Ada”
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2/ 100-101

G

: yuk sapa yang bisa?oh S23 tidak setuju?

S23 : KPK pak 2 pangkat 2
12

13

Memberikan
apresiasi terhadap
teman lain

1/ 188

Memperhatikan
teman yang
menyampaikan
pendapat

-

Terdapat dalam video ( tepuk tangan dari
siswa saat kelompok lain selesai presentasi)
G

: “Siapa lagi mannggapi? Cukup? Ya ok
beri tepuk tangan”.[semua S bertepuk
tangan ketika kelompok lain selesai
presentasi]

-

D. Refleksi Implementasi Pembelajaran
Kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan implementasi
produk adalah refleksi implementasi. Awal pembelajaran siswa sudah
belajar dengan baik menaati norma kelas misalnya bila ingin bertanya
mengangkat tangan. Namun ditengah kegiatan pembelajaran ada beberapa
siswa yang berteriak saat menjawab pertanyaan dari guru. Mereka lupa akan
peraturan yang disepakati. Hal ini disebabkan guru tidak pernah meminta
siswa untuk mengangkat tangan saat akan menjawab pertanyaan. Ini akan
membuat siswa terbiasa berteriak saat menjawab pertanyaan.
Siswa banyak yang berteriak dan ramai saat pelajaran berlangsung.
Guru banyak mengadakan tanya jawab kepada siswa. Hanya saja guru lebih
banyak memberikan pertanyaan dengan jawaban klasikal. Hal ini
disebabkan karena guru memberikan pertanyaan yang semua siswa sudah
dapat meenjawab. Guru juga tidak memberikan penegasan jawaban pada
siswa. Hanya ada beberapa siswa yang mau menjawab secara individu. Ini
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menyebabkan guru tidak mengetahui siswa yang mengerti dan belum
mengerti tentang materi yang diajarkan.
Guru menggunakan alat peraga berupa miniatur pudding dan
boneka tangan Unyil untuk menyampaikan materi. Guru kurang mengajak
siswa menggunakan alat peraga tersebut karena guru hanya memiliki satu
alat peraga. Siswa dalam mengikuti pelajaran juga ada beberapa yang
kurang serius. Waktu yang tebatas membuat guru sangat berhati-hati dalam
melakukan pembelajaran. Sehingga guru tidak melibatkan mereka agar
semua siswa fokus mendengarkan penjelasan dari guru.
Guru kurang memberikan penguatan pada siswa pada saat
pelajaran berlangsung. Hal ini dapat membuat guru tidak mengetahui
pengetahuan yang diperoleh siswa selama pembelajaran.
Siswa diminta untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain. Dalam
berdiskusi, setiap siswa memiliki tugas mereka masing-masing. Ada siswa
yang menulis dalam lembar jawab, ada yang menghitung, ada juga yang
menggambar. Semua siswa dapat bekerja dalam kelompok.
Guru mengawasi mereka saat diskusi karena dalam mengerjakan
soal yang diberikan menggunakan media nyata yang harus siswa potong
sendiri. Siswa ramai saat kelompok lain sedang presentasi hasil pekerjaaan
mereka. Hal ini terjadi karena jawabaan yang mereka tulis tidak sama
dengan kelompok sebelahnya atau yang presentasi. Sehingga saat satu
kelompok maju presentasi untuk pertama kali, banyak siswa yang bingung
untuk mengganti jawabannya sesuai dengan jawaban kelompok presentasi.
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Siswa yang sudah presentasi tidak mendengarkan presentasi dari
kelompok setelahnya. Mereka mengganggap apabila telah presentasi, tugas
mereka akan selesai. Sehingga mereka dapat bermain dan ramai di kelas.
Siswa juga kurang memberikan apresiasi terhadap siswa lain. Mereka ramai
saat kelompok lain sedang presentasi. Guru berkali-kali menegur mereka
saat ada yang akan presentasi. Siswa hanya memberikan tepuk tangan saat
guru menyuruh mereka.
Guru sangat berhati-hati dalam menggunakan waktu yang hanya
tiga jam pelajaran. Kegiatan yang dilakukan menurut guru sangat banyak
sehingga guru sendiri yang mengatur waktu. Siswa yang kurang bisa diatur
membuat waktu yang telah ditentukan menjadi berubah.
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BAB V
KESIMPULAN
Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil
penelitian
A.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengembangan perangkat pembelajaran matematika
yang mencakup interaktivitas dengan pendekatan PMRI materi penjumlahan
pecahan di kelas IV SD Kanisius Kintelan I dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Produk

yang

dihasilkan

oleh

peneliti

berupa

perangkat

pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, lembar kegiatan siswa, dan
evaluasi yang menggunakan pendekatan PMRI. Produk yang dihasilkan
mencerminkan karakteristik PMRI yaitu penggunaan masalah kontekstual sebagai
starting point , pemodelan, interaktivitas, intertwining, dan kontribusi siswa. Ciri
khas PMRI terdapat dalam semua perangkat. Ciri khas interaktivitas yang ada
pada silabus terdapat dalam indikator yang dibuat oleh peneliti. Pada silabus
terdapat indikator yang yang harus dicapai siswa seperti menemukan penyelesaian
masalah dengan diskusi. Selain itu juga menyampaikan hasil diskusi dengan
presentasi. Pada RPP ciri khas interaktivitas terdapat dalam kegiatan yang
dilakukan guru dan siswa. Guru memberikan penjelasan mengenai norma kelas
yang harus ditaati. Guru melakukan tanya jawab selama pelajaran berlangsung.
siswa diminta untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain melalui diskusi
kelompok. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Pada LKS ciri
khas interaktivitas terletak pada perintah yang ada dalam LKS untuk mengerjakan

76

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

soal dengan berdiskusi bersama siswa lain. Pada bahan ajar dan evaluasi juga
terdapat ciri khas interaktivitas walaupun hanya tersirat. Hal ini karena bahan ajar
dan evaluasi dibuat berdasarkan indikator yang telah disusun dalam silabus.
Kegiatan dibuat untuk mengaktifkan siswa selama pembelajaran. Guru hanya
bertindak sebagai fasilitator.
2.

Rancangan pembelajaran dirancang melalui beberapa tahap yaitu

potensi dan masalah, pengumpulan data, pembuatan desain produk, validasi oleh
tiga ahli dalam PMRI dan guru kelas, revisi desain, implementasi. Pada tahap
revisi desain terdapat kegiatan uji keterbacaan yang dilakukan oleh guru dan
siswa. Implementasi dilakukan peneliti untuk melihat produk yang dibuat dapat
diujicobakan di sekolah. Peneliti hanya sampai pada tahap revisi desain karena
merupakan penelitian multi year. Materi pecahan hanya ada dalam semester genap
saja, jika akan dilanjutkan sampai tahap akhir akan membutuhkan waktu lama .
sehingga penelitian dapat dilanjutkan peneliti lain pada tahun berikutnya.
Perangkat dengan pendekatan PMRI sudah berhasil memunculkan interaksi antara
guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Interaktivitas dalam pembelajaran
matematika terjadi pada awal sampai akhir pembelajaran. Semua indikator tentang
interaktivitas sudah tercapai. Hal ini terbukti bahwa sudah ada interaksi antara
guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Walaupun guru hanya sedikit
memberikan penguatan yaitu diakhir pelajaran. Siswa juga kurang memberikan
apresiasi kepada siswa lain.
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B.

SARAN

1.

Pembelajaran menggunakan pendekatan PMRI membutuhkan

waktu yang cukup lama sehingga peneliti berikutnya harus dapat mengatur waktu
dengan baik.
2.

Peneliti hanya sampai tahap revisi sehingga dapat dilanjutkan oleh

peneliti lain sampai pada tahap akhir.
3.

Pada pengantar penjumlahan sebaiknya siswa diajak untuk

menggunakan alat peraga yang ada. Sehingga tidak hanya guru yang aktif
menggunakan.
4.

Sebaiknya guru membiasakan siswa untuk menghargai orang yang

sedang berbicara didepan. Siswa ramai saat kelompok lain presentasi atau
menyampaikan pendapat.
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LAMPIRAN 1

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (OBSERVASI)
Obeservasi 1, 2, dan 3

Satuan Pendidikan

: SD Kanisisus Kintelan

Hari

: kamis

Tanggal

: 12, 19 Januari 2012

Kelas / semester

: IV / 2

PENGAMATAN INTERAKTIVITAS
No.
1.

Indikator
Guru dan Siswa

a. Membangun norma
kelas

Guru tidak menyampaikan peraturan selama
mengikuti pelajaran

b. mengadakan tanya

Guru mengadakan tanya jawab selama pelajaran
berlangsung

jawab selama
pelajaran berlangsung
c. melakukan
demonstrasi dengan
menggunakan media
pembelajaran
d. membimbing siswa

dalam memecahkan
masalah berupa soal
yang diberikan guru
e. memfasilitasi
negosiasi antar siswa
f. melakukan penilaian
proses
g. melakukan penilaian
produk
h. memberikan
penguatan
2.

Keterangan

Siswa dan siswa
i. mempresentasikan
hasil pekerjaan

Guru tidak melakukan demonstrasi
menggunakan media karena media yang dipakai
hanya terbatas

Siswa tidak ada yang berani menjawab
pertanyaan

Tidak terjadi diskusi antara siswa dan siswa
Guru tidak melakukan penilaian proses
Guru mengadakan eveluasi dalam melakukan
penilaian produk berupa soal
Guru memberikan penguatan di akhir pelajaran

Tidak ada presentasi selama pembelajaran
berlangsung
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j. melakukan kerjasama
dengan siswa lain

Siswa tidak bekerja sama dengan siswa lain
karena kelas di bagi menjadi dua yaitu kanan
untuk siswa yang pinta dan kiri untuk siswa
yang kurang pintar

k. menyampaikan
pendapat atau
pertanyaan
l. memberikan apresiasi
terhadap teman lain
m. memperhatikan teman
yang menyampaikan
pendapat

Hanya beberapa siswa yang bertanya

Siswa tidak memberikan apresiasi
Siswa sibuk dengan kegiatan mereka masingmasing
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Pengamatan Penggunaan Masalah Kontekstual sebagai Starting Point
No
1

Aspek

Narasi Singkat

Menggunakan masalah
kontekstual
a. Menggunakan soal cerita
yang dekat dengan

Guru tidak menggunkan cerita, langsung
menulis soal dipapan tulis

kehidupan siswa
b. Permasalahan kontekstual

Guru tidak menggunakan masalah

yang disampaikan mampu kontekstual. Langsung dalam kalimat
mengarahkan siswa

matematika

menemukan konsep
c. Permasalahan kontektual

Tidak menggunakan masalah kontekstual

yang disampaikan mudah
dimengerti siswa
2

Menggunakan permainan
a. Permainan yang
digunakan

Tidak ada permainan yang membangkitkan
semangat siswa

membangkitkan semangat
siswa
b. Permainan

Tidak ada permainan selama proses

menggambarkan apa yang pembelajaran
akan dipelajari
3

Menggunakan media dan alat
peraga
a. Media dan alat peraga

Hanya menggunakan papan tulis dan buku
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yang digunakan mudah

untuk menjelaskan siswa

ditemukan/dekat dengan
siswa.
b. Media dan alat peraga
dapat menarik perhatian

Tidak menggunakan alat peraga yang
menarik

siswa
4

Menggali pengetahuan awal
yang dimiliki siswa
a. Pengetahuan awal yang

Tidak menggali pengetahuan awal.

digali sesuai dengan
materi
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Pengamatan Kontribusi Siswa Dalam Pembelajaran Pecahan
No Aspek
1

Narasi

Pengungkapan berbagai strategi
yang digunakan dalam pemecahan
masalah
a. Munculnya berbagai cara yang

Siswa hanya menggunakan cara yang

digunakan dalam pemecahan

diberika guru, tidak dengan cara mereka

masalah oleh siswa

sendiri. Walaupun waktu yang digunakan

b. Pemberian waktu yang
mencukupi kepada siswa dalam

sudah cukup untuk siswa mengerjakan
soal.

pemecahan masalah
2

Pemberian tanggapan terhadap
strategi yang digunakan
a. Siswa memberi komentar/saran

Siswa tidak memberikan saran / komentar

terhadap hasil pekerjaan siswa

kepada siswa lain karena tidak terjadi

lain

diskusi dan presentasi.

b. Siswa menyimpulkan hasil
pelajaran (guru hanya

Siswa diakhir pelajaran menyimpulkan
tentang yang dipelajari hari ini.

mengarahkan siswa)
3

Pemberian motivasi oleh guru
kepada siswa untuk
mengungkapkan pendapatnya
terhadap pemecahan masalah
a. Pemberian pertanyaan oleh guru
untuk memancing siswa bertanya

Guru sudah memberikan pertanyaan yang
memancing siswa untuk bertanya
misalnya “ayo siapa yang mau bertanya?”

4

Pemberian kesempatan oleh guru

Guru sudah memberikan kesempatan

kepada siswa untuk

kepada siswa untuk berpendapat, namun

mengungkapkan pendapat

hanya beberapa siswa yang berani
menyampaikan pendapatnya

5

Pengajuan pertanyaan oleh siswa

Guru tidak mengajukan pertanyaan

yang mengarah pada pembangunan
konsep pembelajaran
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Pengamatan karakteristik Pemodelan

No
1

Aspek
Penggunan strategi informal

Narasi Singkat
-

oleh siswa dalam pemecahan
masalah
2

Penggunan strategi formal

-

oleh siswa dalam pemecahan
masalah
a. Memodelkan masalah

-

dalam kalimat matematika
b. Menggunakan rumus

Siswa masih menggunakan cara yang ada

matematika dalam

dalam buku paket untuk memcahkan

pemecahan masalah

masalah.

c. Menggunakan langkahlangkah matematis dalam

Seperti cara yang ada dalam buku, siswa
menyelesaikannya

pemecahan masalah
3

Pembimbingan oleh guru
dalam menjembatani strategi
informal siswa ke strategi
formal
a. Guru memberi pertanyaan

-

yang mengarah ke strategi
formal
b. Guru memberi soal

-

dengan konteks lain yang
mengarah ke strategi
formal
c. Guru memberi contoh

-

analogi yang mengarah ke
strategi formal
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Pengamatan karakter Intertwining

No
1

Aspek

Narasi Singkat

Adanya kaitan materi

Sudah mengkaitkan dengan penujumlahan

pecahan dengan materi

bilangan bulat.

lainnya dalam satu mata
pelajaran matematika
a. Kaitannya dengan materi
bilangan bulat
(Penjumlahan Bilangan
Bulat)
b. Kaitannya dengan materi

-

bangun datar
c. Kaitannya dengan materi

-

menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
pecahan
2

Adanya kaitan materi

-

bialngan pecahan dengan
materi dari mata pelajaran
diluar matematika
a. Kaitannya dengan materi
di mapel bahasa Indonesia
b. Kaitannya dengan materi

-

di mapel IPS
c. Kaitannya dengan materi
di mapel IPA
d. Kaitannya dengan materi

Guru mengkaitan dengan suhu dia suatu
daerah.
-

di mapel SBK

88

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAMPIRAN 2

A. Wawancara Dengan Guru Sebelum Penelitian
NO
1

PERTANYAAN
Bagaimana pembelajaran
matematika selama ini?

JAWABAN
Matematika masih dianggap sebagai momok
oleh siswa, mereka merasa ketakutan ketika
harus berhadapan dengan matematika.
Pembelajaran selama ini saya
menjelaskanmateri kemudian member soal
lalu siswa diminta kedepan kelas untuk
menjawab pertanyaan.

2

Apakah bapak
menggunakan media selama
proses pembelajaran?

Biasanya saya hanya mengajak anak-anak
keluar untuk melihat lingkungan sekitar yang
mungkin ada hubungannya dengan
matematika. Saya mengajak siswa keluar
hanya beberapa materi saja.

3

Apakah bapak
menggunakan masalah
nyata dalam pembelajaran
matematika?
Bagaimana kondisi kelas
selama pembelajaran?

Kadang-kadang tergantung waktu
pembelajaran dan kesibukan saya

5

Apakah sering terjadi
interaksi di dalam
kelas?contohnya!

Kadang hanya ada yang bertanya kepada
teman, hanya beberapa siswa yang berani
kedepan menjawab pertanyaan itupun
jawabannya belum tentu benar

6

Bagaimanakah keaktifan
siswa di kelas selama
pembelajaran berlangsung?
Model pembelajaran apakah
yang pernah dilakukan di
kelas?

Siswa cukup aktif tapi tidak memperhatikan
pelajaran hanya ramai sendiri

4

7

Selama pembelajaran dapat tenang tapi tidak
tentu, tergantung padasituasi diluar kelasdan
keadaan siswa.

Biasanya saya menggunakan cara yang
praktis misalnya menyuruh siswa membuat
table perkalian dan siswa diminta menghafal.
Diakhir pelajaran, saya melakukan kegiatan
mencongak tentang matematika.
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B. Wawancara Dengan Guru Setelah Penelitian
NO
1

PERTANYAAN
Menurut bapak, bagaimana respon
siswa ketika mengikuti
pembelajaran dengan pendekatan
PMRI?

JAWABAN
Siswa mampu berkembang
bahkan ada siswa yang nilai
matematikannya naik, lebih aktif
dikelas, mau berfikir sendiri, dan
untuk siswa, norma kelas lebih
nampak. Siswa mau mengangkat
tangan saat menjawab soal,
berpendapat, bertanya.

2

Apakah siswa terlibat penuh dalam
kegiatan pembelajaran?

Keterlibatan siswa pasang surut
ada yang aktif dan tidak.
Semuanya tergantung pada
kegiatan yang dilakukan siswa
sebelum pembelajaran. Jika siswa
sudah siap untuk belajar, maka
mereka antusias. Jika tidak siap
maka mereka akan diam atau
bermain sendiri dengan teman.

3

Apakah ada perubahan yang
signifikan pada pembelajaran
matematika setelah menggunakan
pendekatan PMRI?

Ada satu siswa yang
perubahannya sangat signifikan
misalnya kekel, biasanya dia
pintar tapi ramai. Sekarang dia
sudah bisa menaati morna kelas.

4

Apakah kesulitan yang bapak alami
selama melakukan pembelajaran
menggunakan pendekatan PMRI?

Hanya waktu yang kurang
sehingga jam pelajaran selama 3
jam dirasa kurang. Gangguan lain
dari pihak luar yaitu sales
minuman yang menawarkan dan
mengundang siswa kelas lain
berhamburan keluar kelas
sehingga mengganggu
pembelajaran yang dilakukan
diluar kelas.

Yogyakarta, 15 Februari 2012
Guru kelas
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SILABUS MATEMATIKA
Satuan Pendidikan : SD Kanisius Kintelan

Mata
Pelajaran
Matemati
ka

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Materi
Dasar
Pokok
6.1. Menjumla Penjumlahan
6.Menggun
hkan
pecahan
akan
pecahan
pecahan
dalam
pemecahan
masalah

Kelas/ semester

: IV/ 2

Waktu

: 9 x 35 menit

Pengalaman belajar
1. Mengkaji masalah yang
berhubungan dengan
penjumlahan pecahan
2. Memahami penjumlahan
pecahan beda penyebut.
3. Berlatih memecahkan
masalah yang berkaitan
dengan penjumlahan
pecahan sesuai dengan
kreativitas masing-masing.

Indikator
Pertemuan 1
kognitif
6.3.1 Menyebutkan permasalah
yang berhubungan
tentang pecahan dengan
percaya diri
afektif
6.3.2 Menemukan cara
memecahkan masalah
tentang pecahan dengan

LAMPIRAN 3

Penilaian
A. Prosedur

:

Sumberdan
Media Belajar
A. Media
:

proses dan

LKS,

post tes

miniatur

B. Teknik

:

pudding,

tertulis dan

boneka

unjuk kerja

tangan, roti

C. Instrumen :

tawar,

1. Soal

martabak

D. Pedoman :

manis, tahu,

1. Skoring

pita,

(terlampir)

perban,
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diskusi.

2. Penentuan

psikomotor

Nilai Akhir

B. Sumber

6.3.3 Menunjukkan hasil

(terlampir)

Belajar

penyelesaian masalah

3. rubrik

Sumanto. 2008.

penjumlahan pecahan

penilaian

Gemar

melalui presentasi.

afektif dan

Matematika

psikomotorik

untuk SD dan

.

MI Kelas IV.

6.3.4 Menyelesaikan
permasalahan penjumlah
pecahan dalam kehidupan

Jakarta:

sehari-hari dengan media

Depdiknas.

minatur pudding.
Pertemuan 2

Suryo,Yohanes.2
006.Matematik

Kognitif

aitu Asyik

6.3.1 Menyelesaikan

4B.Jakarta:PT.

permasalahan penjumlah

Armandelta

pecahan yang berbeda

Selaras.

penyebut dalam
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kehidupan sehari-hari
dengan media roti tawar
dan kertas.
Afektif
6.3.2 Menyebutkan permasalah
yang berhubungan
tentang pecahan dengan
percaya diri
Psikiomotor
6.3.3 Membandingkan nilai
pecahan yang berbeda
penyebut dengan
kerjasama.
6.3.4 Menemukan cara
memecahkan masalah
tentang pecahan dengan
diskusi.
6.3.5 Menunjukkan hasil
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penyelesaian masalah
penjumlahan pecahan
berbeda penyebut melalui
presentasi.
Pertemuan 3
kognitif
6.3.1 Menyelesaikan soal yang
berhubungan tentang
pecahan dengan percaya
diri
6.3.2 Membandingkan nilai
pecahan dengan
kerjasama
afektif
6.3.3 Menunjukkan hasil
penyelesaian masalah
penjumlahan pecahan
melalui presentasi.
Psikomotor

94

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

95

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I.

Satuan pendidikan

: SD Kanisius Kintelan 1

Mata pelajaran

: Matematika

Kelas/semester

: IV/ 2

Hari/Tanggal/Pertemuan ke

:1

Alokasi waktu

: 3x35 menit

Standar kompetensi
6.Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

II.

Kompetensi dasar
6.3 Menjumlahkan pecahan

III.

Indikator
Kognitif:

6.3.1 Menyebutkan permasalah yang berhubungan tentang pecahan dengan
percaya diri.
Afektif:
6.3.2 Menemukan cara memecahkan masalah tentang pecahan dengan diskusi.
Psikomotor:
6.3.3 Menunjukkan hasil penyelesaian masalah penjumlahan pecahan melalui
presentasi.
6.3.4 Menyelesaikan permasalahan penjumlah pecahan dalam kehidupan seharihari dengan media minatur pudding
IV. Tujuan pembelajaran
Kognitif:
6.3.1.1 Siswa mampu menyebutkan minimal 1 permasalahan yang berhubungan
tentang pecahan dengan pecaya diri melalui tanya jawab.
Afektif:
6.3.2.1 Siswa mampu menemukan minimal 1 cara memecahkan masalah tentang
pecahan dengan diskusi mengerjakan soal cerita.
96

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Psikomotor:
6.3.3.1 Siswa mampu menunjukkan hasil penyelesaian penjumlahan pecahan
melalui presentasi di depan kelas dengan percaya diri.
6.3.4.1 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan penjumlahan pecahan
dalam kehidupan sehari-hari secara individu dengan mengerjakan soal
evaluasi.
V. Materi ajar
Penjumlahan pecahan (terlampir)
VI. Pendekatan dan Metode
a. Pendekatan : PMRI
b. Metode : diskusi, tanya jawab, presentasi
VII. Langkah-langkah pembelajaran
Kegiatan
A.Kegiatan awal
(25 menit)

Langkah – langkah Pembelajaran

Keterangan

1. Siswa mengucapkan salam dan berdoa
bersama guru.
2. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran kepada siswa.
3. Siswa dan guru menyepakati aturan
selama pembelajaran berlangsung.
4. Siswa menyimak cerita tentang Si Unyil
yang makan pudding.
5. Siswa memperagakan pemecahan
masalah dengan replica puding tentang
cerita yang dibacakan
6. Siswa melakukan demonstrasi tentang
1

2

perbedaan pecahan 4 dan 4dengan
gambar.

B. Kegiatan inti
( 60menit)

1. Siswa dan guru mengadakan tanya jawab
tentang pecahan.
2. Siswa yang akan menjelaskan didepan
kelas dan siswa yang lain memberikan

Eksplorasi
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pendapat.
3. Siswa diberikan LKS tentang pecahan
dengan penyebut yang sama.
4. Siswa diminta mencari jawaban dengan
cara mereka sendiri
5. Siswa diminta menuliskan jawaban
mereka dalam selembar kertas
6. Siswa diminta mempresentasikan hasil

Elaborasi

pekerjaan mereka di depan kelas.
7. Guru dan siswa membahas LKS yang
dikerjakan.
8. Siswa dan guru bersama-sama membuat

Konfirmasi

kesimpulan tentang penjumlahan
pecahan.
C. Kegiatan

1.

akhir( 20 menit)

Siswa diminta mengerjakan soal evaluasi
yang berjumlah 3 soal tentang
penjumlahan pecahan yang berpenyebut
sama.

2.

Guru menanyakan kesulitan yang dialami
dari soal evaluasi yang dikerjakan.

3.

Guru menanyakan kembali apa yang
telah dipelajari pada hari ini.

VIII. Media dan sumber pembelajaran
a. Media
- miniature pudding
- boneka tangan.
b. Sumber Belajar
Sumanto.2008. Gemar matematika untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: pusat
perbukuan.
Suryo,Yohanes.2006.Matematika itu Asyik 4B.Jakarta:PT. Armandelta Selaras
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LAMPIRAN 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I.

Satuan pendidikan

: SD Kanisius Kintelan 1

Mata pelajaran

: Matematika

Kelas/ semester

: IV/ 2

Hari/ Tanggal/ Pertemuanke

:2

Alokasi waktu

: 3 x35 menit

Standar kompetensi
6.Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

II.

Kompetensi Dasar
6.3 Menjumlahkan pecahan

III. Indikator
Kognitif
6.3.1 Menyelesaikan permasalahan penjumlah pecahan yang berbeda
penyebut dalam kehidupan sehari-hari dengan media roti tawar
dan kertas.
Afektif
6.3.2 Menyebutkan permasalah yang berhubungan tentang pecahan
dengan percaya diri.
Psikiomotor
6.3.3 Membandingkan nilai pecahan yang berbeda penyebut dengan
kerjasama.
6.3.4 Menemukan cara memecahkan masalah tentang pecahan dengan
diskusi.
6.3.5 Menunjukkan hasil penyelesaian masalah penjumlahan pecahan
berbeda penyebut melalui presentasi.
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IV. Tujuan pembelajaran
Kognitif
6.3.1.1Siswa mampu menyelesaikan permasalahan penjumlah pecahan
yang berbeda penyebut dalam kehidupan sehari-hari dengan media
roti tawar dan kertas.
Afektif
6.3.2.1 Siswa mampu menyebutkan permasalah yang berhubungan tentang
pecahan dengan percaya diri
Psikiomotor
6.3.3.1 Siswa mampu membandingkan nilai pecahan yang berbeda
penyebut dengan kerjasama.
6.3.4.1 Siswa mampu menemukan cara memecahkan masalah tentang
pecahan dengan diskusi.
6.3.5.1 Siswa mampu menunjukkan hasil penyelesaian masalah
penjumlahan pecahan berbeda penyebut melalui presentasi.
V. Materi ajar
Penjumlahan pecahan ( terlampir)
VI. Pendekatan dan Metode
a. Pendekatan : PMRI
b. Metode : diskusi, tanya jawab, presentasi
VII.Langkah-langkah pembelajaran
Kegiatan

Langkah – langkah Pembelajaran

A.

1. Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama guru.

Kegiatanawal

2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi

(20 menit)

Keterangan

sebelumnya.
3. Siswa menyimak cerita tentang Unyil yang mengambil
pudding.

B.

1. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai cerita
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Kegiataninti

Si Unyil.

( 60menit)

2. Siswa diminta menjelaskan jawaban menggunakan
media miniature pudding.

Eksplorasi

3. Siswa dibagi dalam kelompok (tiap kelompok terdiri
dari 3 orang).
4. Siswa mengerjakan soal cerita dari LKS.
5. Siswa diminta mengerjakan dengan menggunakan
media yang disediakan yaitu roti tawar dan martabak
manis.
6. Siswa diminta mengubahnya dalam bentuk kalimat

Elaborasi

matematika.
7. Siswa diminta mempresentasikan hasil pemikiran siswa

Konfirmasi

tentang cara penyelesaiannya.
8. Siswadan guru bersama-sama membuat kesimpulan
bersama-sama.
C.

1. Guru dan siswa menarik kesimpulan dari materi yang

Kegiatanakhir(
30 menit)

telah dipelajari.
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
3. Siswa dan guru melakukan refleksi.
4. Guru memberikan penguatan.

VIII. Media dan sumber pembelajaran
a. Media
1. Boneka
2. LKS
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LAMPIRAN 6
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I.

Satuan pendidikan

: SD Kanisius Kintelan 1

Mata pelajaran

: Matematika

Kelas/semester

: IV/ 2

Hari/Tanggal/Pertemuan ke

:3

Alokasi waktu

: 3 x35 menit

Standar kompetensi
6.Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah

II.

Kompetensi dasar
6.3 Menjumlahkan pecahan

III.

Indikator
Kognitif:
6.3.1Menunjukkan hasil penyelesaian masalah penjumlahan pecahan
melalui presentasi.
6.3.2Menyelesaikan permasalahan penjumlah pecahan dalam kehidupan
sehari-hari.
Afektif:
6.3.3Menyelesaikan soal yang berhubungan tentang pecahan dengan
percaya diri.
Psikomotorik:
6.3.4 Membandingkan nilai pecahan dengan kerjasama.

IV. Tujuan pembelajaran
Kognitif:
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6.3.1 Siswa mampu menunjukkan hasil penyelesaian masalah penjumlahan
pecahan melalui presentasi.
6.3.2 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan penjumlah pecahan
dalam kehidupan sehari-hari.
Afektif:
6.3.3 Siswa mampu menyelesaikan soal yang berhubungan tentang
pecahan dengan percaya diri.
Psikomotorik:
6.3.4 Siswa mampu membandingkan nilai pecahan dengan kerjasama.
V.

Materi ajar
Penjumlahan pecahan

VI.

Pendekatan dan Metode
a. Pendekatan : PMRI
b. Metode : permaian, diskusi, tanya jawab, presentasi

VII. Langkah-langkah pembelajaran
Kegiatan
A. Kegiatan awal
(10 menit)

Langkah – langkah Pembelajaran

Keterangan

1. Siswa mengucapkan salam dan berdoa.
2. Siswa diberikan penyarahan tentang
peraturan permainan.

B. Kegiatan inti
(75 menit)

1.

Siswa dibagi dalam 10 kelompok (tiap
kelompok terdiri dari 2-3 orang)

2. Siswa diminta mengerjakan soal yang
ada di setiap pos yang telah ditentukan.
3. Siswa diminta mengerjakan dengan

Elaborasi
eksplorasi

bantuan menggunakan media yang
disediakan.
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4.

Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan
mereka.

5. Siswa diminta mempresentasikan hasil
pemikiran siswa tentang cara
penyelesaiannya.
C. Kegiatan

Konfirmasi

1. Guru dan siswa menarik kesimpulan dari

akhir( 20 menit)

materi yang telah dipelajari.
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
3. Siswa melakukan refleksi dibimbing oleh
guru.
4. Siswa diberikan penguatan.

VIII. Media dan sumber pembelajaran
a. Media
martabak manis
tahu
pita
perban
kertas HVS warna
b. Sumber Belajar
Sumanto.2008. Gemar matematika untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: pusat
perbukuan
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LAMPIRAN 7

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1
Satuan Pendidikan: SD Kanisius Kintelan
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi Pokok

: Penjumlahan Pecahan

Kelas/ Semester

: IV/2

Alokasi waktu

: 3 x 35 menit

I. Indikator Hasil Belajar

6.3.1 Menyebutkan permasalah yang berhubungan tentang pecahan
dengan percaya diri
6.3.2 Menemukan cara memecahkan masalah tentang pecahan dengan
diskusi.
6.3.3 Menunjukkan hasil penyelesaian masalah penjumlahan pecahan
melalui presentasi.
6.3.4 Menyelesaikan permasalahan penjumlahan pecahan dalam
kehidupan sehari-hari dengan media minatur pudding.
II. Petunjuk siswa
1. Kerjakan soal dibawah ini dengan benar !
2. Presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas !
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III. Kegiatan belajar
A. Kegiatan belajar 1
Buatlah kelompok 3-4 orang di kelasmu!
B. Kegiatan belajar 2
Kerjakan soal dibawah ini pada kertas yang tersedia!
1

1. Lia membeli kue lapis 4
bagian kemudian membeli
2

lagi 4 bagian. Berapa kue
lapis yang dimiliki Lia
sekarang?

2

2. Krisna mendapatkan 6
bagian kertas dari gurunya
untuk membuat papan nama.
3

Dia membeli lagi 6 bagian
keras. Berapa bagian jumlah
seluruh kertas Krisna?

C. Kegiatan belajar 3
Presentasikan Hasil Pekerjaanmu di Depan Kelas!

IV.

REFLEKSI
1. Kesulitan yang kamu hadapi selama proses belajar mengajar ini?

2. Bagaimana perasaanmu setelah menerima pelajaran ini?Jelaskan
alasanmu!
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LAMPIRAN 8

LEMBAR KEGIATAN SISWA 2
Satuan Pendidikan : SD Kanisius Kintelan
Mata Pelajaran

: Matematika

Materi Pokok

: Operasi Hitung Pecahan

Kelas/ Semester

: IV/2

Alokasi waktu

: 3 x 35 menit

I. Indikator Hasil Belajar
6.3.1 Menyebutkan permasalah yang berhubungan tentang pecahan
dengan percaya diri
6.3.2 Membandingkan nilai pecahan yang berbeda penyebut dengan
kerjasama.
6.3.3 Menemukan cara memecahkan masalah tentang pecahan dengan
diskusi.
6.3.4 Menunjukkan hasil penyelesaian masalah penjumlahan pecahan
berbeda penyebut melalui presentasi.
6.3.5 Menyelesaikan permasalahan penjumlah pecahan yang berbeda
penyebut dalam kehidupan sehari-hari dengan media roti tawar dan
kertas.

II. Petunjuk untuk siswa
a. Kerjakan soal dibawah ini dengan cara yang kalian miliki!
b. Presentasikan hasil kerjamu kepada teman-temanmu!
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III. Kegiatan belajar
A. Kegiatan belajar 1
Buatlah kelompok 3-4 orang di kelasmu!
B. Kegiatan belajar 2
Kerjakan soal dibawah ini pada kertas yang tersedia!
1. Alan memiliki roti tawar. Dia
membaginya dengan Yudi

2
8

3

bagian dan Tata 4 bagian.
Manakah bagian yang lebih
banyak antara Yudi dan Tata?
Buktikan dengan cara
menggambarnya pada
kertas yang telah
disediakan.
2. Hardi membeli kue terang
bulan. Dia memberikan
1

kepada Adit 8 bagian dan Andi
2
4

bagian. Berapa jumlah kue

terang bulan Adit dan Andi?
Buktikan dengan cara
Menggambarnya pada
kertas yang telah
disediakan dan juga
caramu mengerjakannya!

C. Kegiatan belajar 3
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Presentasikan hasil pekerjaan mu di depan kelas !

IV. Refleksi
A. Kesulitan apa yang kamu alami ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
B. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari tema ini ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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LAMPIRAN 9

LEMBAR KEGIATAN SISWA 3
Satuan Pendidikan: SD Kanisius Kintelan

I.

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi Pokok

: Penjumlahan Pecahan

Kelas/ Semester

: IV/2

Alokasi waktu

: 3 x 35 menit

Indikator Hasil Belajar
6.3.1Menunjukkan hasil penyelesaian masalah penjumlahan pecahan
melalui presentasi.
6.3.2Menyelesaikan permasalahan penjumlah pecahan dalam
kehidupan sehari-hari.
6.3.3Menyelesaikan soal yang berhubungan tentang pecahan dengan
percaya diri.
6.3.4 Membandingkan nilai pecahan dengan kerjasama.

II.

Petunjuk siswa

Kerjakan bersama kelompokmu soal dibawah ini dengan media yang telah tersedia !
Presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas !
III.

Kegiatan Belajar
A. Kegiatan belajar 1
1. Buatlah kelompok 2-3 orang di kelasmu!
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2. Perhatikan aturan permainan dibawah ini!
a.

Kelompok berbaris sesuai dengan nomer yang telah

ditentukan
b.

Tiap kelompok mengambil nomer tempel yang telah

disediakan guru
c.

Siswa mengerjakan soal pada pos yang tersedia dengan

bantuan alat peraga.
d.

Siswa mengerjakan diawali dengan soal sesuai nomer

kelompok ( kelompok 5 mengerjakan nomer 5, kelompok 4
mengerjakan nomer 4 ,dan seterusnya).
e.

Setiap pos hanya diberi waktu 7-10 menit untuk

mengerjakan.
f.

Bila waktu habis, guru akan meniup pluit dan kelompok

diminta pindah ke pos yang lain.
B. Kegiatan belajar 2
1. Kerjakan soal dengan kertas yang telah disediakan oleh guru!
2. Bekerjalah bersama kelompok!
( soal pada pos terlampir)
C. Kegiatan belajar 3
Presentasikan hasil pekerjaanmu didepan kelas!
V.

Refleksi
Kesulitan apa yang kamu alami ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari tema ini ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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POS 1
Petunjuk:
1. Selesaikan permasalahan berikut menggunakan media
yang telah disediakan!
2. Tulislah langkah-langkah pengerjaannya pada kertas
yang telah disediakan!

Siswa-siswa kelas 4
akan membuat kartu ucapan di
hari Valentine dari kertas
HVS. Kertas itu akan
digunakan untuk membuat 6
kartu yang sama besar. Jika
mereka memberikan 2 kartu
kepada pak guru dan 1 kepada
kepala sekolah. Berapa bagian
jumlah seluruh kartu yang
diberikan kepada pak guru
dan kepala sekolah?
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POS 2
Petunjuk:
1. Selesaikan permasalahan berikut menggunakan media
yang telah disediakan!
2. Tulislah langkah-langkah pengerjaannya pada kertas yang
telah disediakan!

Kakak mempunyai ½
meter pita. Diberi oleh Ibu ¾
meter.
Berapa jumlah pita kakak
sekarang?
Buktikan dengan caramu
sendiri menggunakan alat yang
tersedia!
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POS 3
Petunjuk:
1. Selesaikan permasalahan berikut menggunakan media yang
telah disediakan!
2. Tulislah langkah-langkah pengerjaannya pada kertas yang
telah disediakan!

Fuad memiliki sebuah kue terang
bulan berbentuk lingkaran. Fuad
mengundang 2 temannya. Fuad ingin
memotong kue dan membagikannya
kepada setiap orang. Tetapi Fuad
memiliki 1 orang adik.
a. Bagaimana Fuad harus
memotong kue tersebut
sehingga setiap orang
mendapatkan bagian yang
sama termasuk Fuad?
b. Berapa bagian tiap orang?
c. Berapa jumlah kue adik Fuad
dan 2 temannya?
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POS 4
Petunjuk:
1. Selesaikan permasalahan berikut menggunakan media
yang telah disediakan!
2. Tulislah langkah-langkah pengerjaannya pada kertas
yang telah disediakan!

Seorang suster akan membalut
luka pasien menggunakan
perban. Ia menggunakan ¾
meter. Ternyata perban yang
dipakai masih kurang. Suster
mengambil lagi 1/8 meter
perban.
Berapa jumlah seluruh perban
yang digunakan?
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POS 5

Petunjuk:
1. Selesaikan permasalahan berikut menggunakan media
yang telah disediakan!
2. Tulislah langkah-langkah pengerjaannya pada kertas
yang telah disediakan!

Ibu akan menggoreng 1 tahu
putih. Tahu itu dipotong
menjadi 6 bagian. Ibu
memberikan 3 bagian
kepada adik dan 2 bagian
kepada ayah.

- Siapa yang
mendapat bagian
tahu lebih banyak?
Buktikan dengan
media yang
tersedia!
- Berapa bagian
jumlah tahu yang
diberikan kepada
adik dan ayah?
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LAMPIRAN 10

Evaluasi 1
Kerjakan soal dibawah ini dengan caramu sendiri!
1. Sebutkan 1 contoh permasalahan berhubungan
dengan pecahan yang ada dalam kehidupan seharihari?

2. Sisi membeli tali pramuka

3
8

meter. Ayahnya

2

membelikan lagi meter karena akan kemah.
8

Berapakah panjang tali pramuka Sisi seluruhnya?

3. Ibu membeli pizza 1 loyang. Ibu membaginya
2

kepada adik ¼ bagian dan kakak bagian. Berapa
4

bagian pizza yang diberikan kepada adik dan
kakak?
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Evaluasi2
Kerjakan soal-soal berikut ini dengan cara mu sendiri !

1. Nico akan memasang lampu. Dia memiliki

2
8

meter kabel. Ternyata

kabel tersebut kurang dan Nico membeli lagi

½ meter kabel lagi.

Berapa panjang kabel Nico sekarang?

2. Bima memiliki sedotan plastic dengan panjang

4
6

Arjuna memiliki sedotan plastic dengan panjang

bagian sedangkan
2
4

bagian. Sedotan

manakah yang paling panjang?

3. Ayah membeli coklat batangan. Ayah memberikan coklat untuk adik
bagian dan untuk kakak

2
4

2
3

8

bagian. Berapa jumlah coklat adik dan kakak?

4. Tulus diberi pita oleh kakaknya
membelikan

3

4
7

meter,kemudian saudaranya

meter. Berapa jumlah pita yang dimiliki Tulus sekarang?

Selamat Mengerjakan
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EVALUASI 3

2

1. Sisi memakan 8 pizza yang dibeli ibu. Kemudian dia memakan lagi
3
4

pizza. Berapa jumlah pizza yang dimakan Sisi?
1

2

2. Ibu membeli 7 potong kayu kemudian membeli lagi 3 potong kayu.
Berapa kayu yang dimiliki ibu?
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Materi Pembelajaran pertemuan 1.
PENJUMLAHAN PECAHAN BERPENYEBUT SAMA
Menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya sama kita dapat langsung
menjumlahkan kedua pecahan tersebut.
Contoh
:Ibu membuat telur dadar. Telur dadar tersebut dipotong menjadi 4
bagian.Ibu memberikan telur dadar tersebut untuk Ayah dan Adik seperti pada
gambar dibawah ini .Berapa jumlah bagian telur dadar Ayah dan Adik?

Telur dadar yang utuh

Telur yang telah dipotong
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Perhatikan gambar berikut!

Bagian Ayah BagianAdik
Ayah mendapatkan
maka hasilnya

3
4

Telur yang digabung

1
4
3

bagiankan Adik

2
4 bagian. Sehingga jika dijumlahkan

. Mengapa 4 ? Bacalah penjelasan dibawah ini!

Karena penyebut dalam pecahan yang akan dijumlahkan diatas sudah sama,
kita langsung menjumlahkan pembilangnya. Jadi hasilnya sebagai berikut:

1
4

bagian

+

2
4

bagian

=

3
4

bagian
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Materi pertemuan ke 2
Penjumlahan pecahan berbeda penyebut:
Menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya beda kita dapat langsung
menjumlahkan dua pecahan tersebut begitu saja. Kita harus terlebih dahulu
menyamakan penyebutnya, yaitu dengan menentukan KPK dari kedua penyebut
bilangan pecahan tersebut.
Begitu pula dengan pembilang dari kedua pecahan tersebut harus menyesuaikan
dengan penyebutnya.
1

1

Bagaimana cara menjumlahkan 8 dan 2 ?

Perhatikangambarberikutini:

𝟏
𝟖

+

½

=

𝟓
𝟖
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Ayo kita cari tahu mengapa bisa

𝟏

𝟏

+ =

𝟐

𝟖

𝟓
?
𝟖

1. Yang harus dilakukan adalah penyebut disamakan dengan menggunakan
KPK.
KPK dari 2 dan 8.

2= 2,4,6, ,,,8, 10,12,……….
8=, 8, , 16, 24, 32, ………….
Jadi KPKdari 2 dan 8 adalah 8.
2. KPK yang telah dihitung kemudian di jadikan sebagai penyebut.

½ + 𝟏𝟖
Jadi hasil dari

=
1
2

𝟏𝒙𝟒
𝟐𝒙𝟒

1

+

𝟏𝒙𝟏
𝟖𝒙𝟏

=

𝟒+𝟏

𝟓

𝟖

𝟖

=

5

+ 8= 8!
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LAMPIRAN 12

KISI-KISI SOAL EVALUASI

No aspek

indikator

1

Menyebutkan masalah
yang berhubungan tentang
pecahan dengan percaya
diri
jumlah
Menemukan cara
memecahkan masalah
tentang pecahan dengan
diskusi.
Menunjukkan hasil
penyelesaian masalah
penjumlahan pecahan
melalui presentasi
Menyelesaikan
permasalahan penjumlah
pecahan dalam kehidupan
sehari-hari dengan media
minatur pudding

kognitif

afektif

psikomotor

2

kognitif

afektif

psikomotor

Menyelesaikan
permasalahan
penjumlahan pecahan
yang berbeda penyebut
dalan kehidupan seharihari
jumlah
Menyebutkan permasalah
yang berhubungan tentang
pecahan dengan
percayadiri.
Membandingkan nilai
pecahan yang berbeda
penyebut dengan
kerjasama
Menemukan cara
memecahkan masalah
tentang pecahan dengan
diskusi.
Menunjukkan hasil
penyelesaian masalah
penjumlahan pecahan

No
soal
1,2,3

Jumlah
soal
3

3
-

keterangan
Sukar :1
Mudah:2,3

Sesuai
dengan
rubrik
penilaian

-

-

1,2,3

3

-

3
-

-

-

-

-

-

-

Sukar: 2
Mudah : 1,3

Sesuai
dengan
rubrik
penilaian
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3

kognitif

afektif

psikomotorik

berbeda penyebut melalui
presentasi.
Menunjukkan hasil
penyelesaian masalah
penjumlahan pecahan
Menyelesaikan masalah
penjumlahan pecahan
dalam kehidupan sehari
hari
jumlah
Menyelesaikan soal yang
berhubungan tentang
pecahan dengan percaya
diri
Membandingkan nilai
pecahan dengan
kerjasama.

1

1

2

1

-

2
-

-

-

Sukar: 2

Berdasarkan
rubrik
penilaian
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RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF DAN

LAMPIRAN 13

PSIKOMOTOR PERTEMUAN PERTAMA
AFEKTIF ( DISKUSI)
NO NAMA SISWA
3

NILAI
2

1

JUMLAH
NILAI

RATARATA

1
2
3
4
5
KETERANGAN:
3 = Mengemukakan pendapat, menerima pendapat orang lain,dan menghargai
pendapat.
2 = Menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat.
1 = Menghargai pendapat orang lain
NILAI SISWA =

𝑱𝑼𝑴𝑳𝑨𝑯 𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑿 𝟏𝟎𝟎
𝟗

PSIKOMOTORIK ( PRESENTASI)
NO NAMA SISWA
3

NILAI
2

1

JUMLAH
NILAI

RATARATA

1
2
3
4
5
KETERANGAN:
3 = Berani maju tanpa ditunjuk, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
kemampuan membangkitkan interaksi
2 = hanya dua aspek yang tampak
1 = hanya satu aspek yang tampak

NILAI SISWA =

𝑱𝑼𝑴𝑳𝑨𝑯 𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑿 𝟏𝟎
𝟗

KRITERIA PENILAIAN :
51 – 60 = KURANG BAIK

71 – 80 = BAIK

61 – 70 = SEDANG

81 – 90 = BAIK SEKALI
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PENILAIAN AFEKTIF DAN PSIKOMOTORIK
PERTEMUAN KEDUA
AFEKTIF ( PERCAYA DIRI)
NO NAMA SISWA

NILAI
2

3

1

JUMLAH
NILAI

RATARATA

1
2
3
4
5
KETERANGAN:
3 = Menjawab pertanyaan guru dengan suara yang lantang ,tidak ragu-ragu dan kemauan
sendiri.
2 = Menjawab pertanyaan guru dengan suara yang lantang dan tidak ragu-ragu.
1 = Menjawab pertanyaan guru dengan suara yang lantang

NILAI SISWA =

𝑱𝑼𝑴𝑳𝑨𝑯 𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑿 𝟏𝟎
𝟗

PSIKOMOTORIK (DISKUSI)
NO NAMA SISWA
3

NILAI
2

1

JUMLAH
NILAI

RATARATA

1
2
3
4
5
KETERANGAN:
3 = Mengeluarkan pendapat, menerima pendapat orang lain,dan menghargai pendapat.
2 = Menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat.
1 = Menghargai pendapat orang lain

NILAI SISWA =

𝑱𝑼𝑴𝑳𝑨𝑯 𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑿 𝟏𝟎
𝟗
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PSIKOMOTORIK ( PRESENTASI)
NO NAMA SISWA
3

NILAI
2

1

JUMLAH
NILAI

RATARATA

1
2
3
4
5
KETERANGAN:
3 = Berani maju tanpa ditunjuk, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
kemampuan membangkitkan interaksi
2 = hanya dua aspek yang tampak
1 = hanya satu aspek yang tampak

NILAI SISWA =

𝑱𝑼𝑴𝑳𝑨𝑯 𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑿 𝟏𝟎
𝟗

KRITERIA PENILAIAN :
51 – 60 = KURANG BAIK

71 – 80 = BAIK

61 – 70 = SEDANG

81 – 90 = BAIK SEKALI
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PENILAIAN AFEKTIF DAN PSIKOMOTORIK
PERTEMUAN KETIGA

AFEKTIF ( PERCAYA DIRI)
NO NAMA SISWA
3

NILAI
2

1

JUMLAH RATA –
NILAI
RATA

1
2
3
4
5
KETERANGAN:
3 = Menjawab pertanyaan guru dengan suara yang lantang ,tidak ragu-ragu dan kemauan
sendiri.
2 = Menjawab pertanyaan guru dengan suara yang lantang dan tidak ragu-ragu.
1 = Menjawab pertanyaan guru dengan suara yang lantang

NILAI SISWA =

𝑱𝑼𝑴𝑳𝑨𝑯 𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑿 𝟏𝟎
𝟗

PSIKOMOTORIK (KERJASAMA)
NO NAMA
3

NILAI
2

1

1
2
3
4
5

KETERANGAN:
3 = Mengeluarkan pendapat, menerima pendapat orang lain,dan menghargai pendapat.
2 = Menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat.
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1 = Menghargai pendapat orang lain

NILAI SISWA =

𝑱𝑼𝑴𝑳𝑨𝑯 𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑿 𝟏𝟎
𝟗

KRITERIA PENILAIAN :
51 – 60 = KURANG BAIK

71 – 80 = BAIK

61 – 70 = SEDANG

81 – 90 = BAIK SEKALI
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LAMPIRAN 14

HASIL PEKERJAAN SISWA
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LAMPIRAN 15

Tabel hasil validasi oleh 3 ahli dalam bidang PMRI dan guru kelas

No

Perangkat

Y. Juwadi

Pembelajaran

Dra

Haniek

Pratini, M.Pd

Sri Veronica

Fitri Ayunika

Rianasari, M.Sc

SP

.,

S.Pd, M.Pd

1

Silabus

3,2

3,7

3,11

3,4

2

RPP

3,62

3,8

3,09

3,47

3

LKS

3,5

3,87

3,25

3,23

4

Bahan Ajar

3,6

3,8

2,8

3,2

5

Evaluasi

3,8

3,6

3,2

3,8
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LAMPIRAN 16

Table hasil olah data
NO

PERANGKAT

RATA-RATA NILAI

1

SILABUS

3,35

2

RPP

3,4

3

LKS

3,46

4

BAHAN AJAR

3,35

5

EVALUASI

3,6

Rata-rata

semua 3,452

perangkat
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LAMPIRAN 17

Hasil uji keterbacaan
Uji keterbacaan yang dilakukan peneliti kepada 10 sampel di 3
sekolah yang berbeda didapat hasil dibawah ini.
NO SAMPEL
1
Sampel 1

2

Sampel 2

3
4

Sampel 3
Sampel 4

5
6
7

Sampel 5
Sampel 6
Sampel 7

8
9

Sampel 8
Sampel 9

10

Sampel 10

HASIL UJI KETERBACAAN
Sudah mengerti tentang LKS dan soal
evaluasi yang dimaksud hanya saja pada
soal evaluasi pertemuan pertama nomer
satu harus diulang beberapa kali untuk
memahaminya
Sudah memahami maksud soal yang akan
digunakan untuk penelitian
Sudah mengerti maksud dari soal
Soalnya gampang, ada beberapa kata
yang salah ketik.
Sudah memahami maksud soal
Soalnya terlalu sedikit,
Ada kata yang salah, namun sudah paham
maksud soal
Sudah mengerti maksud dari soal
Sudah memahami soal yang akan
diujicobakan
Sudah paham tentang soal diberikan
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LAMPIRAN 18

VALIDASI DARI 3 AHLI DALAM BIDANG PMRI DAN GURU
KELAS
A. Validasi guru kelas
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B. Validasi yang Dilakukan oleh 3 ahli dalam bidang PMRI
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Transkip Video
Ket.

LAMPIRAN 19

G: Guru kelas
S: Siswa seluruhnya
Sn, S ke-n, n:1,2,3,4,……………….29
U: U yang di peragakan guru
PO: Pak Ogah yang di peragakan guru

Pertemuan 1
G mengawali pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu kemudian membagi kelompok. Setelah
kelompok terbagi G mengajak S masuk laboratorium IPA.
: “Senang Matematika?’
: “Senang”
: “kalau senang matematika pada hari ini kita akan belajar matematika agar anak
nanti pandai matematika, dengan bersamaan kita belajar pada hari ini maka
anak-anak tidak ada yang ngomong sendiri . nanti kalau bertanya bagaimana?”
S
: “Tunjuk Jari”(jawab S serentak)
G
: “Mari kita awali kegiatan pagi ini. Siap Niko?”
S23
: “Siap”
G
: “Andre siap?”
S22
: “Siap”
G
: “semua siap?”
S
: “Siap” (jawab S serentak)
G
: “Pagi ini pak guru mau bercerita, anak-anak , anak-anak tidak asing anak-anak
pernah melihat dan mendengar cerita ini adalah”( sebelum guru melanjutkan cerita, S25
menebak yang akan diceritakan)
S25
: “Doraemon”
G
: “Si U yang makan roti pudding. Roti pudding yang berlapis, ceritanya seperti ini
anak-anak. Dengarkan dengan sungguh, bapak mau cerita tentang seorang yang makan
roti pudding. Para tokoh adalah U yang kedua Pak Ogah, sudah tau?”
S
: “Sudah “
G
: “Pada suatu saat pada pagi-pagi U berjalan-jalan ingin ke tempat P.O (lagu
U).Inilah sifat U ,setiap anak-anak melihat di TV”.
: [ guru memperagakan boneka tangan kepada anak-anak dengan berperan
sebagai U]”Halo teman-teman selamat pagi, wah aku ini mau ketempat Pak Ogah tapi
masih pagi ada tidak ya Pak Ogahnya. Saya akan ketempat P.O”[Guru bernyanyi lagu
U]
[ guru berperan sebagai Unyil dan Pak Ogah dalam cerita yang akan disampaikan,
sehingga terdapat transkip antara Unyil dan Pak Ogah]
U
: “Pak Ogah, ogah, pak Ogah. Gak ada di rumah ya? Oh pintunya ga dikunci.
Kemudian U langsung masuk.Pak Ogah, Pak Ogah.”

1. G
2. S
3. G

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
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P.O : “Oh siapa ya?”
U
: “Unyil”
P.O : “Oh ya sebentar.”
Ul
:” Pak Ogah dimana?”
P.O : “Lagi di kamar mandi”
U
: “Ohh ya, baru keramas ya?”
P.O : “Bukan”
U
:” Oh ya Pak Ogah tidak punya rambut kok keramas, mandi ya”[ beberapa siswa
tertawa mendengar percakapan tersebut]
25. P.O : “Iya, sebentar.”
26. G
:”Kemudian Unyil menunggu di ruang makan, senang kamu menunggu di ruang
makan? Unyil senang sekali, kemudian Unyil duduk dimeja. Ehh kok dimeja,
dikursi. U duduk dikursi.”
27.U
: “Aduh ini apa ya? Ini adalah roti kesukaanku, melihat roti perutku kok
keroncongan. Aku ingin makan saja lah,nanti kata Pak Ogah saya disangka pencuri, tapi
biarin ajalah.”
28. G
:”Terus U ambil rotinya, ambil 1 habis.[ guru mengambil kue pudding lapis yang
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1
8

berjumlah ]
29. U
: “Duh tapi aku masih lapar, apa aku ambil lagi ya? Tapi jangan-jangan nanti Pak
Ogah.” Pak Ogah”.
30. P.O : “Sebentar, nanti”
31. G
: “Unyil ambil yang ke-2 nyam-nyam, dan Unyil ambil 1 lagi nyam-nyam.”
32. U
: “Duh kok masih kepingin ya, gimana ya? Ambil 1 kali enggak ya?”
33. S
: “Ambil. Kita ambil lagi”
34. G
: “Anak-anak Unyil mengambil roti berapa kali?”
35. S
: “2 kali”
36. G
: “4 kali, 4 atau 2 kali. Mengambil 4 kali, kemudian Pak Ogah datang, ini Pak
Ogah”
37. P.O : [guru bernyanyi lagu Unyil]” Unyil”
38. U
:” Iya”
39. P.O : “Dimana kamu?”
40. U
:” Ini ditempatmu, di ruang makan kok”
41. P.O : “Oh iya..weh Unyil”
42. U
: “apa ?”
43. P.O : “Suka rotiku ya”.
44. S
: “Oh enggak”
45. U
: “Enggak tadikan saya, perutku keroncongan kenudian aku ambil tak makan”.
46. P.O : “Wah itu rotiku kok diambil, berapa kali kamu mengambil?”
47. U
: “Saya mengambil 2 kali pertama-tama. Saya makan sendiri 1 kemudian ambil
lagi kok lapar kemudian saya makan ambil 3 kali makan.”
48. P.O : “Ooo ya sudah tidak apa-apa. U kamu yang pertama mengambil rotiku berapa
bagian?”
49. G
: “Berapa bagian?”
50. U
: “Berapa ya? Lupa aku?”
153

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51. G
: “Unyil lupa mengambil yang pertama!”
52. U
: “Tolong teman-teman Unyil dibantu”[sambil membawa boneka Unyil dan
memperagakan gerakan Unyil]
53. G
: “Yang pertama mengambil berapa bagian?”
54. S
: “Delapan”[jawab beberapa siswa]
55. S
: “Dua”[jawab semua anak]
56. G
: “Berapa bagian?”
57. S
: “Dua”
58. G
: “Coba anak-anak kalian berdiri. Lihat kira-kira berapa bagian yang diambil
Unyil, berapa bagian?”
59. S
: “2 bagian”
60. G
: “Berapa bagian?”
61. S
: “2”
62. G
: “Yang pertama, terus yang kedua dengan laparnya Unyil mengambil tidak hanya
1 iya to tp berapa tadi?”
63. S
: “2”
64. G
: “Berapa? kalau yang pertama mengambil 1 kali dimakan terus yang kedua 3
dimakan dalam satu kali habis terus yang pertama kamu lihat semuanya ada berapa?”
65. S
:” 8”
66. G
:” Yuk sekarang sudah tau semuanya ada 8. Unyil pertama makan 1 to? Terus
yang kedua dengan lahapnya Unyil memakan sampai 3, Tidak dengan bicara Pak Guru
mau bertanya. Tolong bantu Unyil tidak bisa menjawab, yang pertama Unyil makan roti
habis 1/8 berapa bagian, ayo sini maju semua ada berapa?”
67. S28
: “ada 4”
68. G
: “Semua ada berapa? Berapa bagian yang dimakan Unyil yang pertama? Yang
1
8

pertama ini berapa?”
69.
70.
71.
72.

S28
G
S
G

: “1”
: “satu, setuju? 1 bagian”
: “Tidak”
: “Siapa yang tidak?”

[Banyak siswa mengacungkan jari namun guru memilih S7]
73. G

: “menurut S7, Unyil makan roti yang pertama berapa bagian?”

74. S7

:“ ”

75. G

:

1
4
1
“ ?
4

Setuju , siapa yang tidak setuju? Setuju? Yakin? “

76. S
: “Yakin”
77. G
: “Anak-anak berdiri. Ketika 1 bagian di bagi-bagi kemudian diambil satu yang
pertama dimakan habis. Ambil yang kedua karena saking laparnya Unyil sekaligus habis
3. “
“Ini keseluruhannya. Ini dimasukan sini lagi,disini lagi,disini lagi[ guru menunjukkan
dengan menggunkan miniatur pudding agar siswa mengerti] ini Unyil yang pertama
makan terus yang kedua habis yang namanya satu bagian. Kita ambil 1, wes sakiki
duduk kembali”
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78. U
: [ guru kembali melanjutkan cerita]”aduh pusing aku enggak bisa jawab tementemen tolong Unyil, yang pertama Unyil makan berapa bagian?”
79. S
: “Satu”
80. G
: “Ayo sini maju, Gatya tolong Unyil ya? Cium dulu Unyil [ siswa tertawa
melihat Unyil mencium] . Pertama makan berapa bagian?”
1
8
1
“8,

81. S10

:“ ”

82. G

:

83. S10

: “sebelum dimakan rotinya ada 8, Unyil mengambil 1 jadinya 8.”

1

kamu bisa menunjukan 8?”
1

G
: “Setuju?”
S
: “Setuju”
G
: “Yakin?”
S
: “Yakin”
G
: “Itu yang benar tepuk tangan…cium dulu. OK. Yo wes yang kedua. Pak Ogah.
P.O : “Wah ternyata Unyil makan lahap sekali yang kedua ambil berapa Unyil?”
U
: “Ah hanya sedikit aja kok “
P.O : “Berapa bagian?”
U
: “Duh kalau saya ditanya itu pusing karena sudah kenyang. Teman-teman tolong
Unyil.”
93. G
: “Yang ke 2 berapa bagian yang Unyil makan? Jangan ngomong sendiri yang
bisa tunjuk jari. Ayo yang kedua Unyil makan berapa bagian? Dipikir yang sudah
menemukan tunjuk jari. Yuuuk. Ayo siapa? Yang putra, S8. Ayo maju sini tolong Unyil
dibantu yang pertama Unyil makan berapa bagian?”
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

1
8

94. S8

:” ”

95. G

: “Yang kedua berapa bagian?”

96. S8

:” 8”

97. G

: “Coba dilihat lagi katanya, benar”

98. S

: “Benar”

99. G

: “Coba dibantu S8, siapa? Hezel. S8 menjawab Unyil makan 8menurut kamu

2

2
8

2

benar apa salah? Menurutmu berapa jawabanmu?”
3

100. S26 : “8bagian”
101. G : “Bisa membuktikan?mana bagiannya? Tiganya mana? Ditunjukan pada
temanmu diangkat satu per satu, kamu menjawab 3/8 tunjukan 3 nya yuk tunjukan
satu,dua,terus yang satunya tiga. Tunjukan temanmu. Yak jadi Hezel menjawab berapa
bagian?”
3

102. S26 : “8”
103. G : “betul ? ”
104. S
: “betul”
105. G : “Beri tepuk tangan. Nah anak-anak tadi Unyil yang pertama makan berapa
bagian? 1/8 bagian,yang ke 2 Unyil makan berapa bagian?”
106. S

3

: “8 “
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107. G

:”

3
8

bagian, kalau kita jumlahkan seperti yang tadi. Kita hari ini mempelajari

tentang apa tadi?”
108. S
: “Pecahan”
109. G : “Tentang apa?”
110. S
: “penjumlahan”
111. G : “Jadi menjumlahkan pecahan yang nanti yang sama apanya?”
112. S10 : “Penyebut”
113. G : “Apa?”
114. S
: “Penyebutnya”
115. G

1

3

: “Nah sekarang coba anak-anak , kalau U makan 8yang pertama, kedua 8 buatlah
1

kalimat matematikanya penjumlahan yuk..U makan yang pertama berapa 8yang kedua
3

berapa8”
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

S
G
S
G
S
G
S
G
S
G

: “Gampang kuwi”
: “Yang atas disebut apa?”
: “pembilang “
: “Yang bawah disebut apa?”
: “Penyebut”
: “Yang atas pembilang pertamanya berapa?”
: “Satu”
: “yang kedua”
: “tiga”
: “Berarti kalo kita jumlahkan berapa?”
4
8

126. S

:“ ”

127. G

: “Ya, anak-anak sering juga untuk menyederhanakan

4
8

Itu dijawab begitu juga bisa, mungkin ada pertanyaan?yuk, Tanya jawab.
1

1

Ini 8, mungkin kalau nanti tidak 8 bagaimana?”
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

S25
G
S25
G
S
G
S
G
S
G

: “disamain”
: “apanya yang disamakan?”
: “penyebut”
: “apa yang disamakan?”
: “penyebut”
: “Kalau anak-anak sudah bisa dan tidak bertanya, sudah bisa menjumlahkan?”
: “Bisa”
: “Yakin”
: “yakin”
: “Anak-anak sekarang masuk ke kelompok masing-masing, mengerjakan
kegiatan belajar yang pertama. Kelompok 1 dimana? Kelompok 2, kelompok
3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 ya itu anak-anak,
Perhatikan nanti anak-anak bisa membuktikan dengan dijawab di lembar yang
ini, sekarang dipikir dalam kelompok.. Kamu agak maju sini bisa. Perhatikan
kalau sudah. Sudah siap anak-anak?”
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138. S
139. G

: “Sudah”
: “Kegiatan yang pertama soalnya perhatikan. Lia membeli kue lapis
membeli lagi

2
4

1
4

kemudian

terus berapa kue lapis yang dimiliki Lia sekarang? Jelas
2
6
3
lagi
6

nomer 1 ayo nomor 2, Krisna mendapatkan

bagian kertas dari gurunya

untuk membuat papan nama, dia membeli

bagian kertas berapa bagian

jumlah seluruh kertas Krisna. Bisa?”
140. S
: “Bisa”
141. G :” Sekarang kerjakan kelompok sendiri-sendiri kelompoknya sendiri secara
bersama.”
142. S
: “Gimana ini pak?”
143. G : “dibuktikan”
144. [ siswa melakukan diskusi bersama dengan siswa lain dalam kelompok. Siswa dibagi
dalam kelompok yang sama, dalam satu kelompok terdapat siswa yang pintar, rata-rata,
dan kurang pintar]
145. [ guru berkeliling meneliti pekerjaan tiap kelompok]
146. G : “Kita panggil maju kelompok 7. Kelompok 7 ayo bersama dengan satu
kelompok ayo menerangkan kepada temanmu. ayo perhatikan. Semua diam
memperhatikan.”
1

147. S29 :”
148. G

4

+

2
4

=

3

caranya kalau penyebutnya sama langsung ditambah. Kalau

4

penyebutnya sama langsung pembilangnya ditambah bisa lihat gambar ini.”
: “wes yuk sini dulu ada yang mau tanya temannya. Ada yang mau Tanya? Tidak?
Beri tepuk tangan.”

[Kelompok nico dan kawan-kawan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan
jawaban.]
Dengarkan yuk, kalau kamu mendengarkan pasti kepunyaanmu didengarkan teman.
149. S23 ; “

1

4

+

2
4

= caranya 1+2 per 4 =
2

3

3
4

ditambahkan. 6+ 6= 2+3 per 6 =
150. G

kalau penyebutnya sama pembilang tinggal
5
6

kalau penyebutnya sama pembilangnya

ditambahin. Bisa dilihat gambarnya.”
: “Ada yang mau tanya? Ada gak? Ok hampir sama semua seperti yang pertama.
Ya sudah beri tepuk tangan kelompok 5.”

151. S27 : “

1

4

+

2
4

3

=4“
3

152. S25 : “sama dengan ”
4

153.
154.
155.
156.
157.
158.

S27
S25
S27
S25
S27
S10

: “kalau penyebutnya sama tinggal ditambahin Ini gambarnya.”
: “caranya 2 +3 “
: “2 +3 = 5 kemudian 6 + 6”
: “Kalau penyebut sama tinggal ditambahin”
: “ini gambarnya”
: “itu hasilnya kok tidak sama pak”
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159.
160.
161.
162.
163.

G
S10
G
S25
G

: “Yang mana nomor 2 temenmu tanya kenapa nomor 2 jawabbanya berbeda”
: “gambarnya beda”
: “Yuk dihitung”
: “kurang siji ngeneki”
: “nek satu ini seperberapanya ini?”
1

164. S25 : “4 “
165. G

2

:”Kalau itu seperberapa? 4? Yuk ada yang menanggapi yang nomor 1
3
4

1
4

+

2
4

=

. Gambarnya ini hasilnya anak-anak tanya gak?”

166. S
: “enggak”
167. G : “Terus menurut teman-teman bagaimana? Nomor 1”
168. S27 : “lumayan”
169. G :” mungkin kamu memberi masukan kepada temanmu”
170. S25 : “gambarnya pak”
171. G : “Gambar yang mana, ayo tunjuk jari yang jawab. Ayo tunjuk jari yang mau
memberikan tambahan, nanti gak dapat nilai, ayo nanti tak tambah nilainya.ayo tadi
siapa yang beri masukan pada temanmu. Ya S25.”
1

172. S25 : “Gambarnya pak, seharusnya 4 itu kotaknya itunya cuma 1”
173.
174.
175.
176.

G
S25
G
S25

177. G

: “Oh ya “
: “Kan seharusnya yang itu digambar dulu nanti hasilnya sendiri to pak”
: “iya, terus”
: “Sudah”
1

: “ya kan 1 baru 4 kamu”

178. S25 : “Ya kan itu lho pak, kotak itu yang seharusnya diarsir. Satu yang itu yang diarsir
2 yang hasilnya yang diarsir 3.”
179. G
180. S
181. G

: “Oh ya besok yang ini temanmu nambahi

1
4

yang diarsir hanya 1 artinya

1
4

itu

cukup? Untuk kelompok 3 cukup”
: “cukup”
: “nggak diberi tepuk tangan………….
dengarkan temannya S25!”
[ kelompok berikutnya mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas]

182. S19 : “bila penyebutnya sama pembilangnya berbeda tinggal dijumlahkan hasilnya

3
,
4

2 3 5
+ = gambarnya.”
6 6 6

183. G
184. S10
185. S23
186. G
187. S23
188. G
189. S25
190. G

: “ada yang menanggapi yuk tunjuk jari ya.”
: “Seperti sebaiknya soalnya yang ke 2 dibawahnya pak?”
: “tidak langsung isinya”
: “tapi diapakan”
: “Ditambah dulu”
: “ditunjukan dengan apa?”
: “Ditunjukan dengan gambar”
: “Siapa lagi mannggapi? Cukup? Ya ok beri tepuk tangan”.[semua S bertepuk
tangan ketika kelompok lain selesai presentasi]
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1
4

191. S10 :” gambarnya seperti ini”
192. G

: “Agak naik biar temannya melihat”

193. S10 :”

2
4

gambarnya seperti ini,

2
gambarnya
6

194. G

4

+

2
4

=

3
4

gambarnya seperti ini, yang kedua

3
6

2

3

seperti ini, gambarnya seperti ini, 6+ 6= gambarnya ini”

:” Mungkin ada yang menanggapi? Nomor 1 yuk perhatikan, yuk kamu
perhatikan nomor 1 ada yang mau menanggapi, bertanya mungkin? Nomor 2
perhatikan yuk S26 mau tanya?”

195. S26 : “yang bawah
196. G

1

2
6

itu

3
6

kok Cuma 3 kotak”

: “ya 3 kotak”
3

197. S26 : “Kan 6”
198. G

: “Yang ini to hanya 1, 2, 3 gitu to, kalau yang pertama kan

2
6

1,2 enamnya ini

to..mengapa ini hanya 3 tok? Oh mungkin ini gambarnya belom seleai Ini baru
5

digambar 3 yang lain belum diarsir. Hasilnya 6 betul.”
199. S
200. G

: “Betul”
: “Yuk tepuk tangan buat kelompok 1, perhatikan gambarnya, yuk perhatikan S26
yuk nanti mau ditanyakan lagi diperhatikan.”

201. S12 :”

1
4

2

3

4

4

+ =

ini sama penyebut, dua

2
6

3

5

6

6

+ = ”

202. G : “Betul? Ada yang bertanya?”
203. S13 :” Itu yang nomor 2 yang hasilnya. Gambarnya kok kaya gitu”
204. G : “Nomor 2 hasilnya, gambarnya tanggapin yuk”
205. S25 : “gambare ra popo”
206. S12 : “Kesusu ini pak”
207. G : “Kerena tergesah-gesah menggambar, tapi kotaknya ada 5”
208. S25 : “Ada”
209. G : “Oh itu gambarnya 1,2,3,4,5 bsk gambar lain kali harus disamakan seperti ini ya,
masih ada?”
210. S29 ; “Ini kok gambarnya tidak sama”
211. G : “Letak pembagian tidak sama, mau ditanggapi kel 4”
212. S25 : “yang penting hasilnya”
213. G : “Gimana, besok hasil gambar dibetulkan, masih ada yang tanya. Untuk
semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Sudah sekarang kembali duduk yang baik
seperti tadi, terus sekarang medianya dikumpulkan.”
214. [siswa ramai setelah diskusi berakhir, keadaan kelas sangat gaduh karena siswa
mengumpulkan hasil diskusi mereka kepada guru]
215. G : “Yang pertama, Wees!! Kepandaian asalnya dari dirinya dan seandainya kamu
tidak bisa dari dirimu sendiri. Mari apa anak-anak melihat hasil diskusi teman kamu tiap
kelompok. Pak Guru mau bertanya yang pertama ada kesulitan?”
216. S
: “Tidak”
217. G : “Ada lesulitan tidak? Yakin ?”
218. S
: “Tidak………Ya”
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219. G : “Yangg pertama pak guru tekankan jika anak-anak menggambar, gambar lah
dengan ukuran yang sama jika itu satu bagian itu digambar, lalu satu bagian itu di
gambar menjadi 6 bagian. Setiap bangun bagiannya sama. Kalau kamu gak mendengar.
Tugas evaluasi dikerjakan sendiri tidak kelompok. Evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri
ada kesulitan. Ada tidak? Tidak ada kalau tidak ada mari kita masuk evaluasi, waktunya
20 menit. Soalnya dikerjakan sendiri anak-anak tidak ramai. Kerjakan sendirisendiri.Ayo duduknya kesini yang rapi.”
220. [guru membagikan soal evaluasi kemudian siswa menjawab dengan jawaban sendiri]
221. G : “Dijawab dengan caranya, ditulis namanya, dijawab dengan teliti”
222. S25 : “aku disederhanakan”
223. G : “bisa disederhanakan”.
224. S25 : “Pakai jadi pak kan jawabnya panjang?”
225. G :” Iya, Ya sudah”
226. S25 : “OK”
227. G : “Kerjanya yang dikumpulkan, yuk duduk yang baik madep sini seperti awal tadi,
siapa yang belum? Sudah semua? Yuk anak-anak kalau sudah semua sekarang
diperhatikan . Duduk kembali yang rapi, tidak ngomong sendiri sekarang kamu
persiapkan pak guru mau tanya lagi. Anak-anak masih ada kesulitan?”
228. S
: “Tidak”
229. G : “Perasan anak-anak bagaimana?”
230. S
: “senang”
231. G : “Bila anak-anak senang tidak ada merasa kesulitan yakan kamu nanti akan
pandai, untuk selanjutnya dengarkan. Silahkan anak-anak bisa belajar lagi , ditingkatkan
untuk pelajaran hari ini. Sanggup!”
232. S
: “Sanggup”
233. G : “Untuk besok pagi kita akan melanjutkan masih ada hubungan tapi sama yaitu
penyebutnya . Besok kita belajar penyebutnua berbeda. Sanggup belajar dirumah,
sanggup mempelajari lagi yang tadi. Kalau sanggup mari kita akhiri berdoa untuk
istirahat. Ayo yang memimpin doa siapa? Sikap doa yang baik.”
234. [ pelajaran berakhir dan siswa beristirahat]
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Tanskip Video pertemuan kedua
Ket. G: Guru
S: Siswa
P.RA: Pak raden
Mak: mak tuah
[ guru mempersiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, kemudian siswa
dan guru berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai]
: “masih ingat cerita yang kemarin?”
:” masih”
: “tentang apa?”
: “Unyil”
: “tentang yang makan roti pudding, untuk hari ini kita masih melanjutkan!
Ayo wes siap [sambil pak guru berdiri tegas melihat arah anak-anak]. Lanjut
yaitu cerita tentang roti pudding kemarin yang ada kelanjutannya. Anak-anak
nanti mendengarkan dengan baik, memperhatikan apa yang dilakukan Unyil
sama pak Raden…..ingat pak raden? “
6. S
: “ingat”
7. G
: “bagaimana sifat pak raden?”
8. S
:”pemarah”
9. G
: “ya nanti lihat pak raden marah gak ya? nanti pelakunya adalah pak raden, mak
tuah, nanti anak-anak mendengarkan dengan sungguh yaitu sifat dari seorang
pak raden, mak tuah, dan juga siUnyil. Mari kita dengarkan ceritanya secara
singkat.”
: “pada suatu hari mak tuah yang sehari-hari ada dirumah itu membuat roti
pudding. Roti pudding itu biasanya dijual, dititpkan kewarung-warung. Pada
suatu saat mak tuah sedang dirumah membuat roti pudding dan sudah jadi
tinggal untuk mengantar. Dimana pengantarnya Unyil. Lagunya
gimana??”[sambil membawa U dan memperagakan tubuh Unyil dengan boneka
Unyil].
10. [siswa dan guru bersama menyanyi lagu Unyil karena si Unyil datang, siswa hafal
lagu Unyil dan mereka bernyanyi dengan semangat]
11. G
: “yuk anak-anak yuk”
12. S dan G:[menyanyi soundtrack Unyil]
13.U
: “a… pagi sampai siang saya baru makan 1kali, aku mau jalan-jalan ah nanti
saya akan maen ketempat mak Tuah karena mak tuah adalah orang yang baik,
saya pasti dikasih sesuatu.!!”
14.G
:” terus Unyil pergi ketmpat pat mak tuah yang sangat bijaksana itu. Akhirnya
Unyil sampai ditempat maktuah dan juga ada ditempatnya. Akhirnya si Unyil
sampai dirumah mak tuah dan Unyil melihat sesuatu.”
1.
2.
3.
4.
5.

G
S
G
S
G
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: “oh mak tuah siap menjual roti puddingnya ini mungkin mau dititipkan
kewarung-warung mungkin. Tapi aku kok jalan-jalan sudah payah dari rumah.
Perutku juga sudah kosong saya ambil satu saja biar untuk mengisi perut.[sambil
guru memperagakan boneka unyl mengmbil makanan].”
16.G
:” akhirnya Unyil mengambil satu untuk dimakan,,,,,,,,,.nyam…nyam…nyam…
dengan lahap Unyil mengambil 1 roti yang dibuat oleh mak tuah. Karena sangat
lapar akhirnya dia mengambil satu lagi.[pak guru memperagakan Unyil
mengambil 1 roti pudding lagi]. Unyil mengambil barapa kali?”
17. S
;”dua kali”
18. G
: “dua kali, yang pertama Unyil? mengambil berapa Unyil?”
19. S
:” satu kali”
20. G
: “yang kedua “
21. S
; “satu kali”
22. G : “akhirnya datang juga yaitu pak Raden, pak raden yang gagah. Gimana suara
pak raden kira-kira?” [sambil membawa boneka pak raden].
23. P.RA :” ehemmmm. Oh siapa yang ada disana?” (guru menirukan suara pak raden
yang besar)
24. G :” terus Unyil mengatakan”( dibawah ini terjadi percakapan antara Unyil dan
pak raden yang diperagakan oleh guru)
25. U : “aku ada disini”
26. P.RA : “oh Unyil ya “
27. U : “ada apa pak raden?”
28. P.RA : “km kesini tidak ngajak Pak Raden ya???”
29. U : “lah kan saya hanya jalan-jalan.”
30. P.RA : “kenapa kamu datang ketempat mak Tuah.”
31. U : “ya hanya jalan-jalan saja”
32. PRA : “ada apa disana? “
33. U : “tidak ada apa-apa”
34. PRA : “gak mungkin aku harus juga masuk kerumahnya!”
35. G : “Akhirnya pak raden masuk juga kerumahnya dan melihat roti pudding yang ada
dimejanya. Akhirnya pak raden tidak tergesah-gesah tapi langsung
mengambilnya. Wah….. dia mengambil yang besar ini. Pak raden mengambil
yang besar langsung mengambil 1 lebih besar.”
: “yang satu Unyil mengambil seperberapanya?berapa kali Unyil mengambil?”
36. S : “dua kali”
37. G : “terus pak Raden mengambil berapa?”
15.U

38. S

1

:” bagian”
4

; “terus sekarang anak-anak perhatikan, roti pertama yang dibuat oleh mak tuah
yang namanya roti lapis pudding. Kemudian mak tuah….”.[guru siap bercerita
lagi dan mengambil boneka mak tuah]
40. Mak : “oh sapa ya yang makan rotiku yang akan aku setor kewarung malah sudah ada
yang mengambil. Siapa yang mengambil ini!!”
41. G
: “mak tuah bingung yang ambil belum tahu terus Unyil yang
mengatakan”(membawa boneka Unyil dan mak tuah)
39. G

162

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
: “mak tuah tadi aku yang mengambil roti. Tadi roti yang tadi mau disetor yang
pertama karena saya jalan-jalan dan lapar”
43. G
: “kemudian pak raden?”
44. P.RA :” ehmm mak Tuha aku juga makan roti yang kamu buat, enak, ehemm
ehemmm…. Aku juga ingin roti dari mak Tuah!”
45. Mak :” aduh….aduh…. gak apa2. Jadi pak raden ambil berapa tadi?”
46. P.RA ; “mengambil satu”
47. G
; “anak-anak tolong mak tuah, Tanya pada pak raden yang diambil pak raden
adalah roti yang ini!(sambil menunjukkan roti pudding ¼ bagian,), roti lapis
pudding yang kedua Unyil mengambil 2x. dimakan 1x habis ( menunjukkan roti
pudding dengan bagian 1/8 ) dan masih kurang maka mengambil 1x lagi.
Tolong mak tuah, roti yang dimakan oleh pak raden seperberapanya? Coba
anak-anak bisa melihat roti yang diambil pak raden, bisa?”
(guru menunjukkan miniature pudding yang berbentuk lingkaran di depan
kelas)
48. S
: “bisa”
49. G
:” terus yang kedua, tadi roti yang pertama diambil oleh Unyil, tolong pak raden
mengambil berapa?” [guru mengisyaratkan diam dan angkat tangan jika ingin
menjawab]
42. U

1

50. S13

:“ “

51. G

: berapa?

52. S13

:“ “

4

1
4

1

1

4

4

53. G

;” , pak raden mengambil , kemudian Unyil mengambil yang pertama?”

54. S10

:” (sambil mengacungkan tangan) ”

55. G

: “ini pak raden, terus Unyil mengambil .. Nah coba semuanya untuk pak raden

1
8

1
8

1
4

, yang dimakannya, kira-kira setuju anak-anak?”

56. S

;” setuju”

57. G

:” Mengapa? Coba kesini S13? Kamu tadi yang menjawab
kamu menjawab

58.
59.
60.
61.
62.

S13
G

S13
G

S13

1
4

yang mana

1
4

1
4

to? Coba sini? Jadi

coba terangkan keteman-temanmu kalau itu

1
4

?”
: “karena sebelum diambil jumlahnya 4”
; “katanya sebelum diambil jumlahnya 4, 4 apa?”
: “4 roti pudding”
; “wong rotinya ada satu kok”
: “dipotong satu”

63. G

: “dipotong 1, jadinya satu ini nilainya berapa?”[sambil menunjukkan

64. S

:”

65. G

;”siapa yang makan

1
4

1
4

bagian]

atau seperempat”
1
4

?”
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66. S
67. G

: “pak raden”
: “S10 kesini, yang laki-laki juga berfikir! Tadi kamu menjawab
berapa?”(menciumkan Unyil ke pipi S10)

68. S10

:” “

69.
70.
71.
72.

: “1 apa 2?”
:” Satu”
; “tidak 2”
: “ tidak”

G

S10
G

S10

1
8

1

73. G

: “tunjukkan ketemanmu bahwa kalau itu ..?terangkan!”

74. S10
75. G
76. S10

:” sebelum diambil rotinya 4 potong”
: “Weh berapa?”
: “8 potong”

77. G

: “8 potong diambil satu jadi .”

78. S10

: “8 potong diambil satu jadi .”

79. G

:” maksudnya roti punyaannya satu terus dipotong menjadi 8 diambil satu”
: “lalu berapa nilainya?”

80. S10

:” “

81. G

:” setuju anak-anak?”

82. S
83. G

: “setuju!”
: “ya wes terus sekarang kalau roti yang dimakan oleh pak raden ditambahnkan
rroti yang dimakan oleh si Unyil kira- berapa?”(guru menulis dipapan tulis

8

1

8
1
8

1
8
1
8

untuk menjelaskan bagian yang dimakan Unyil dan pak raden)”.
…….!yang

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

S
G
S
G
S
G
S
G
S
G

1
4

1
4

1

+ ..
8

1

itu yang dimakan oleh pak raden dan yang .. itu yang dimakan
8

oleh Unyil. Yang atas disebut apa?”(guru menunjukkan bagian yang dimaka
oleh Unyil dan pak ogah dengan menulisnya di papan tulis)
: “pembilang”
: “yang bawah?”(guru menunjuka angka 8 dan 4 )
: “penyebut”
: “penyebut yang pertama berapa?”
: “4”
: “yang kedua?”
: “8”
: “sama tidak?”
:” tidak”
: “siapa yang bisa menyelesaikan kalau penyebutnya tidak sama?”(gatya
mengacungkan tangan tanda ingin menjawab)”selain gatya yuk……!oh lius, oh
tidak jadi,,,,,.( S29 mengangkat tangan tanda ingin mencoba menjawab), ya
mikael. Sini S29 kamu menyelesaikan lalu terangkan ke temanmu ya.”
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109. S

(S29 langsung menulis penyebut tanpa dengan caranya langsung ditulis bahwa
penyebutnya 8)
:” ya ini jawaban S29. Anak-anak setuju?”
; “tidak”
: “ya siapa yang ingin membetulkan(pak guru mengankat tangan tanda memberi
aba-aba jika ingin menjawab)kalau penyebutnya tidak sama harus diapakan?”
:” dikalikan KPK”
: “KPK dari berapa?”
:” 4 dan 8”
: “yuk, sapa yang bisa?oh S23 tidak setuju?
: “KPK pak 2 pangkat 2”
: “oh ya S10 maju coba tuliskan dibawahnya agar terlihat berbeda.”
“Ini jawaban yang kedua benar atau salah?angka 4 menjadi 8 dan angka 8 tetap
8. Kalau kamu mencari KPK yang pertama angka berapa?”
:” 4”
: “ya ini bilangan nya sama, terus KPK nya mana?yang lebih besar atau lebih
kecil?”
: “ yang lebih besar”
: “yang lebih besar berapa?”
: “8”
: “jadi KPK nya ada 8, jadi ini 2. Jangan dihapus yang atas kamu nulis yang
dibawahnya untuk membandingkan. Sudah yakin? Siapa yang setuju dengan
S23?Dari ketiganya mana yang betul A, B, C?”
: “C”

110. G

:” jadi yang lebih tepat yang C. anak-anak penyelesaiannya adalah

94. G
95. S
96. G
97. S
98. G
99. S
100. G
101. S23
102. G

103. S23
104. G
105. S23
106. G
107. S23
108. G

penyebutnya 4 dan

1
8

1
4

penyebutnya 8, tidak sama jadi disamakan lebih dahulu

dengan mencari KPK nya.”
111. G
: “ya S25 dipotong rotinya. Rotinya dipotong menjadi 8, kamu ambil 2 bagian.
Tunjukkan keteman kamu”
112. (S25 mengambil 2 bagian roti yang dipotong)
113. G
: “mau dimakan?”
114. S25 :” tidak”
115. G
:” nanti saja makannya. Kalau kamu makan 2, berapa bagian?”
2
8

“

116. S25

:"

117. G

:” ya sana ditulis

2
8

2

S25 mengambil lagi 8 . ,masih lagi?”

: “yeeee”
; “bagian kedua sapa mau?”(pak guru mengangkat tangan memberi tanda bila
inginmenjawab)
:”Rani sini…..potong rotinya menjadi 4 bagian”
120. S
: “hah….gampang”
121. (S19 memotong roti menjadi 4 bagian dibantu oleh pak guru yang ada disampingnya)
118. S25
119. G
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122. G

: “sekarang kamu mengambil tiga dan tunjukkan ketemanmu!terus berapa
bagian yang kamu ambil?”

123. S19

:” “

124. G

: “S19 mengambil roti , kepunyaan S19 dan S25 kita jumlahkan. Seperti tadi

3
4

3
4

siapa yang bisa menyelesaikan boleh diperagakan menggunakan rotinya. Yang
pertama

2

dan yang kedua

8

3
4

. Ayo S19, lius gimana caranya?”

125. (S19 mengerjakan dipapan tulis mengenai soal yang diberikan oleh pak guru)
126. G

2

: “coba lihat rotinya. Anak-anak yang lain kerjakan di buku masing-masing! +
8

3
4

=…..ada yang sudah selesai?jawabnya

8
8

, siapa yang sama?kalau ini

disederhanakan jadinya……”
127. S
: “1”
128. G
: “ada yang mau Tanya?”
129. S
; “tidak”
130. G
; “sekarang berkumpul dalam kelompok…….”
131. [kegiatan setelah itu adalah anak-anak diminta berdiskusi secara berkelompok dan
diberikan alat peraga berupa roti yang nyata untuk membantu menhitung dan soal
diekerjakan secara berkelompok]
132. [ guru berkeliling dalam kelas untuk melihat proses diskusi pada anak, guru juga
membantu anak menggunakan media. Guru membantu siswa memotong roti yang telah
disediakan]
133. G
: “yuk presentasikan kepada teman-teman kamu mulai dari kelompok 2”
2

3

8

4

8

134. S25

:” +

135. G

: “siapa yang mau Tanya atau menanggapi?yo nomer 2”

136. S25

: “gambar lebih besar tempat Adi “

=

8

, gambarnya seperti ini, yang ini yang lebih besar punya tata”
3
8

1

137. G

;”sudah benar belum itu?

138. S10

: ( menunjukkan kepada kelompok kekel)"

139. G

; “benar

5

8

+

2
4

=, kira-kira salah apa benar?”
2
4

seharusnya

4
8

5

hasilnya “
8

?berarti nggone kekel nomer 2 masih salah

8

: ya tepuk tangan”
2

3

8

4

8

140. S5

:” +

141. G

: “ada yang menanggapi? Sama seperti kelompok tadi. Cukup. Kelompok 4”

142. S19

;”

143. G

: “yang nomer 1,

144. S4

: "8 “

145. G

:”Alan memiliki roti tawar dan membaginya kepada yudi. Oh kelompok ini yang
kurang memperhatikan soal”

3
8

3

= lebih besar tempat tata”

+4 =

8

9
8

hasilnya seperti ini”
2
8

atau

3
8

“

3
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146. S19
147. G
148. S28

: “mei yang lebih kecil.”
; “ayo diterangkan!”
: “kamu aja yang jelasin”[ Kelompok ini tidak ada yang mau menjelaskan
sehingga mereka menyuruh satu sama lain untuk menjelaskan]

149. S17

:” lebih kecil dari

2

3

8

4

“

150. G
151. S24

;” ya kelompok terakhir”
: (sambil menujukkan hasil pekerjaan yang sama dengan kelompok sebelumnya
yang sudah dinyataka benar oleh pak guru.)
152. G
;” kelompok 5”
153. S26 : “ah.. sulit”
154. G
; “ayo siapa yang siap silahkan kesini . mau dapat nilai gak? Ayo cepat!”
155. S29 :” ada yang mau Tanya? No 1 tidak ada yang menanggapi?”
156. (pekerjaan yang dikerjakan kelompok vinda sama dengan yang dikerjakan yaya dan
kelompok)
157. G
:” tepuk tangan ya, kalau sudah dikumpulkan…..”
[ setelah siswa selesai presentasi, siswa diminta guru untuk mengumpulkan
hasil pekerjaan mereka dan melakukan evaluasi karena waktunya sudah habis,
guru menanyakan hal yang sulit tentang materi yang diajarkan. Setelah selesai
mereka berdoa bersama-sama]
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LAMPIRAN 20

HASIL IMPLEMENTASI INDIKATOR INTERKATIVITAS
PERTEMUAN PERTAMA
Hari/tanggal: selasa, 7 Februari 2012
Mata pelajaran:matematika
No.
1.

Indikator
Guru dan Siswa
a. Membangun norma
kelas

Observer: Noviati mardha
Guru kelas: Y. Juwadi
Keterangan

Pada pertemuan pertama guru meminta
siswa untuk mengikuti pelajaran dengan
baik, tidak ramai di kelas dan jika ingin
bertanya, memberikan pendapat atau
menjawab pertanyaan harus tunjuk jari

b. mengadakan tanya
jawab selama
pelajaran berlangsung

Selama pembelajaran berlangsung guru
sering mengadakan tanya jawab kepada
siswa. baik secara klasikal maupun individu.
Namun banyak siswa menjawabnya secara
klasikal atau bersama-sama satu kelas

c. melakukan
demonstrasi dengan
menggunakan media
pembelajaran

Guru mengenalkan pecahan dengan
menggunakan alat peraga yang berupa
miniatur pudding yang terbuat dari kardus.
Guru awalnya mencontohkan namun
kemudian meminta siswa untuk
menunjukkan pecahan yang sesuai dengan
cerita.

d. membimbing siswa
dalam memecahkan
masalah berupa soal
yang diberikan guru

e. memfasilitasi
negosiasi antar siswa

f. melakukan penilaian
proses

Guru didalam pembelajaran selalu
membantu jika ingin menjawab pertanyaan .
Guru membuat pilihan jawaban yang
mengacu pada jawaban yang benar namun
juga masih membuat siswa untuk
memikirkan jawabannya sendiri.
Disaat banyak terjadi beda pendapat antar
siswa, guru membuat perbandingan jawaban
didepan kelas agar semua siswa melihat
jawaban masing-masing siswa yang berbeda
pendapat, kemudian bersama-sama
membahasnya untuk mengetahui jawaban
mana yang benar.
Guru berkeliling mengamati siswa yang
sedang berdiskusi. Dan guru juga
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memberikan isyarat untuk menjawb
pertanyaan atau menyanggah agar siswa
tersebut mendapatkan nilai tambahan.
g. melakukan penilaian
produk
h. memberikan
penguatan

2.

Siswa dan siswa
i. mempresentasikan
hasil pekerjaan

j. melakukan kerjasama
dengan siswa lain

k. menyampaikan
pendapat atau
pertanyaan

l. memberikan apresiasi
terhadap teman lain

m. memperhatikan teman
yang menyampaikan
pendapat

Guru bersama dengan siswa meneliti
pekerjaan siswa lain pada saar presentasi.
Guru hanya sekali memberikan penguatan
diakhir pelajaran.

Setiap selesai mengerjakan lembar kerja
siswa secara berkelompok kemudian
dipresentasikan bersama dengan kelompok
dan teman yang lain memberikan pendapat.
Pada saat mengerjakan lembar kerja siswa,
guru meminta siswa untuk berkelompok dan
mengerjakannya dengan berdiskusi.
Pembagian kelompok juga dibagi rata antara
yang berkemampuan pintar , sedang dan
kurang pintar. Itu dimaksudkan agar yang
pintar dapat membantu yang kurang pintar.
Ada beberapa siswa yang aktif bertanya dan
memberi pendapat. Sebenarnya guru sudah
memberikan kesempatan untuk berpendapat
namun hanya beberapa siswa yang aktif
berpendapat.
Selama pelajaran berlangsung, siswa ikut
serta menunjukkan bentuk apresiasinya
berupa tepuk tangan..
Dalam pembelajaran matematika ada
beberapa siswa yang tidak mendengarkan
teman yang lain mempresentasikan hasil
pekerjaan atau berpendapat. Namun juga ada
yang mendengarkan. Hanya siswa tertentu
yang tidak mendengarkan.
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PERTEMUAN KEDUA
Hari/tanggal: selasa, 8 Februari 2012
Mata pelajaran:matematika
No.
1.

Indikator
Guru dan Siswa
a. Membangun norma
kelas

Observer: noviati mardha
Guru kelas: Y. Juwadi
Keterangan
Tata tertib yang ada dikelas yang harus
dipatuhi oleh siswa . siswa-siswa sudah
mengetahui sejak awal jika ingin bertanya
mereka harus mengangkat tangan.

b. mengadakan tanya
jawab selama
pelajaran berlangsung

Seperti pada pertemuan pertama. Dari awal
sampai akhir kegiatan pembelajaran, guru
sering mengadakan tanya jawab kepada
siswa. baik dalam betuk klasikal maupun
perorangan.

c. melakukan
demonstrasi dengan
menggunakan media
pembelajaran

Guru dibantu siswa melakukan demonstrasi
menggunakan miniatur pudding yang terbuat
dari kardus. Juga membagi roti tawar yang
dibantu oleh siswa. hal ini dilakukan untuk
menunjukkan pecahan beda penyebut.

d. membimbing siswa
dalam memecahkan
masalah berupa soal
yang diberikan guru

Guru banyak memberikan pertanyaan yang
bisa menjadi acuan disaat siswa akan
menjawab pertanyaan. Biasanya guru
memberikan dua pilihan jawaban kepada
siswa untuk dijawab.

e. memfasilitasi
negosiasi antar siswa

Guru meminta beberapa siswa untuk
mengerjakan soal yang sama namun dengan
cara mereka sendiri. Guru juga menjadi
penengah pada saat terjadi perbedaan
pendapat yang ada selama proses
pembelajaran.
Guru meneliti pekerjaan siswa dengan
berkeliling saat siswa berdiskusi.
Guru menilai hasil pengerjaan siswa baik
secara individu maupun jawaban kelompok
setelah presentasi.
Penguatan yang nampak adalah penguatan
non verbal yang dilakukan guru setelah
siswa kedepan kelas

f. melakukan penilaian
proses
g. melakukan penilaian
produk
h. memberikan
penguatan
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2.

Siswa dan siswa
i. mempresentasikan
hasil pekerjaan

j. melakukan kerjasama
dengan siswa lain

k. menyampaikan
pendapat atau
pertanyaan
l. memberikan apresiasi
terhadap teman lain
m. memperhatikan teman
yang menyampaikan
pendapat

Setelah melakukan diskusi siswa diminta
untuk mempresentasikan hasil pekerjaan
mereka yang didiskusikan secara
berkelompok.
Dalam diskusi, siswa diminta untuk
membahasnya secara berkelompok.
Kelompok dibagi oleh guru sesuai dengan
kelompok pada pertemuan pertama
Dalam pembelajaran matematika ini ada
beberapa siswa yang menyampaikan
pendapatnya dan berperan aktif dalam
pembelajaran.
Siswa memberikan apresiasi kepada teman
lain yang sedang presentasi berupa tepuk
tangan.
Dalam pelajaran ini ada beberapa siswa
yang tidak memperhatikan teman lain yang
menyampaikan presentasi atau pendapat.
Namun juga banyak siswa yang menyimak
apa yang disampaikan oleh temannya atau
guru.
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PERTEMUAN KETIGA
Hari/tanggal: selasa, 14 Februari 2012
Mata pelajaran:matematika
No.
1.

Indikator
Guru dan Siswa
a. Membangun norma
kelas

b. mengadakan tanya
jawab selama
pelajaran berlangsung
c. melakukan
demonstrasi dengan
menggunakan media
pembelajaran
d. membimbing siswa
dalam memecahkan
masalah berupa soal
yang diberikan guru
e. memfasilitasi
negosiasi antar siswa
f. melakukan penilaian
proses
g. melakukan penilaian
produk
h. memberikan
penguatan

2.

Siswa dan siswa
i. mempresentasikan
hasil pekerjaan

j. melakukan kerjasama

Observer: noviati mardha
Guru kelas: Y. Juwadi
Keterangan

Sebelum permainan mengerjakan soal di
pos-pos yang telah disediakan, guru
menyampaikan aturan main yang harus
ditaati siswa.
Tanya jawab berlangsung hanya saat
presentasi dilaksanakan.
Guru tidak mendemonstrasikan media
pembelajaran

Guru meminta siswa meneliti jawaban pada
saat meengerjakan soal pada pos

Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk meneliti jawaban kelompok yang
presentasi
Guru mengamati siswa pada saat
mengerjakan soal pada pos-pos.
Guru hanya sekali memberikan penguatan
diakhir pelajaran.

Setiap selesai mengerjakan lembar kerja
siswa secara berkelompok kemudian
dipresentasikan bersama dengan kelompok
dan teman yang lain memberikan pendapat.
Mengadakan permainan mengerjakan soal
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dengan siswa lain

k. menyampaikan
pendapat atau
pertanyaan

l. memberikan apresiasi
terhadap teman lain

m. memperhatikan teman
yang menyampaikan
pendapat

pada pos yang telah disediakan, kelompok
dibagi rata. Yang pintar menjadi satu
kelompok dengan yang kurang pintar dan
setiap kelompok berisi 2-3 siswa.
Ada beberapa siswa yang aktif bertanya dan
memberi pendapat. Sebenarnya guru sudah
memberikan kesempatan untuk berpendapat
namun hanya beberapa siswa yang aktif
berpendapat.
Selama pelajaran berlangsung, siswa ikut
serta menunjukkan bentuk apresiasinya
berupa tepuk tangan..
Dalam pembelajaran matematika ada
beberapa siswa yang tidak mendengarkan
teman yang lain mempresentasikan hasil
pekerjaan atau berpendapat. Namun juga ada
yang mendengarkan. Hanya siswa tertentu
yang tidak mendengarkan.
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LAMPIRAN 21

Foto pelaksanaan penelitian

Guru menggunakan alat peraga untuk menyampaikan
pembelajaran

Siswa berdiskusi bersama dengan kelompok.

Siswa mempresentasikan hasil diskusi.
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Siswa persiapan untuk permainan pos-pos

Siswa mengerjakan soal pada pos

Siswa dan guru memotong roti tawar
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