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ABSTRAK 

 

 

 Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari guru kelas yang telah        10 tahun  

mengampu di kelas IV SD Negeri  Kadiluwih, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal  

cerita pada pokok bahasa pecahan nilainya sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tes 

nilai formatif yang sangat tidak  menggembirakan (tabel hal : 2) 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah melalui diskusi kelompok kecil  dapat 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan siswa kelas IV SD 

Negeri Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun  Pelajaran  2004/2005. Tujuan 

diadakannya penelitian ini untuk  mengetahui  apakah dengan diskusi kelompok kecil dapat 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan siswa kelas IV SD 

Negeri  Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun  Pelajaran  2004/2005. 

Lokasi penelitian  di SD Negeri Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang  

dengan subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Kadiluwih 

sebanyak  23 orang terdiri dari  14 putra dan 9 putri, seorang guru kelas IV SD Negeri 

Kadiluwih, dan seorang pengamat. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam 

dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari          4  tahap yaitu  perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, analisis dan refleksi. Indikator keberhasilan  adalah jika tercapai  6,5 dengan 

ketuntasan belajar 65 %. 

Hasil penelitian secara global dapat dikatakan bahwa hasil siklus I adalah 6,0 dengan  

ketuntasan  belajar 60 % sedangkan hasil dari siklus II adalah 7,1 dengan ketuntasan belajar 75 

%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui diskusi kelompok kecil 

dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan siswa kelas 

IV SD Negeri Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun  Pelajaran  2004/2005.   

Dengan demikian disarankan pembentukan  diskusi kelompok kecil lebih ditingkatkan 

lagi untuk pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan pecahan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, 

tanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani GBHN (1993:173). 

Sesuai dengan tujuan pendidikan di atas, maka mutu pendidikan di Indonesia harus 

ditingkatkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Usaha yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia antara lain dengan cara 

perbaikan kurikulum pengajaran, peningkatan sarana, atau fasilitas belajar dan peningkatan 

kualitas tenaga pengajar yaitu melalui pendidikan formal yang lebih tinggi maupun melalui 

penataran – penataran guru bidang studi. 

Menurut GBPP mata pelajaran Matematika di SD (1994:70), tujuan khusus pengajaran 

Matematika yaitu menumbuhkan dan mengembangkan ketrampilan berhitung sebagai alat 

dalam kehidupan sehari-hari serta mengembangkan pengetahuan dasar Matematika bekal 

belajar lebih lanjut. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak siswa Sekolah 

dasar yang masih rendah kemampuan berhitungnya. 

Hampir semua pokok bahasan dalam mata pelajaran Matematika, selalu ada soal cerita. Sebuah model soal sering menjadi momok bagi 

sebagian besar siswa. Oleh karena itu, maka setiap guru mata pelajaran Matematika perlu berusaha mencari gagasan guna mencari 

solusinya. 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari guru kelas yang telah 10 tahun mengampu di kelas IV 

SD Negeri Kadiluwih dalam hal menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan pecahan hal tersebut dapat 



dilihat dari hasil tes nilai formatif yang sangat tidak menggembirakan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut 

ini.  

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 

Nilai  rata-rata 55 50 50 45 50 

 

Dari tabel di atas dapat dikemukakan rata-rata hasil tes nilai formatif kurun waktu 5 tahun (1999 – 2003) 

adalah sangat kurang memuaskan jika dibandingkan dengan pokok bahasan yang lainnya. 

 Diskusi  merupakan cara yang baik untuk melatih siswa  menguasai konsep,  memecahkan masalah 

melalui proses memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial serta dapat meningkatkan kreatifitas, 

membina berkemampuan berkomunikasi dan terampil berbahasa.  

 Hakikat kelompok kecil  secara fisik yang menandai  bentuk pengajaran ini adalah sebagai berikut. 

1. Terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab dapat  terjadi antara guru-siswa dan siswa-siswa. 

Berarti interaksi belajar mengajar tidak saja terjadi antar guru dan siswa tetapi juga  antar siswa dan siswa. 

2. Siswa belajar sesuai dengan  kecepatan, cara, kemampuan, dan  minatnya sendiri. 

3. Siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. 

4. Siswa dilibatkan dalam  penentuan cara-cara belajar yang akan ditempuh, materi, dan alat yang akan 

digunakan dan  bahkan tujuan yang ingin dicapai. 

 

B.  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan  sebagai berikut. Apakah melalui 

diskusi kelompok kecil dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita pokok bahasan 

pecahan siswa kelas IV SD Negeri Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupatan Magelang Tahun Pelajaran 

2004/2005? 

 

C. Penegasan Istilah 



Batasan masalah ini bersifat penyederhanaan dan penyempitan ruang lingkup permasalahan. Semua 

faktor tersebut pada dasarnya saling mendukung dan mempengaruhinya serta menentukan dalam meningkatkan 

kemampuan belajar matematika. 

 

 

Adapun batasan yang dimaksud adalah: 

 1. Soal Cerita 

  Soal  cerita adalah suatu soal  yang  dikaitkan  dengan  kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, 

pengerjaan soal cerita dinyatakan dalam bentuk  uraian. 

2. Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita 

  Seperangkat pengetahuan  atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai modal 

untuk memasuki aktivitas pengajaran pada tingkat pendidikan selanjutnya yang dikaitkan dalam 

kehidupan   sehari-hari. 

3. Pecahan 

  Pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk  menyatakan  bagian-bagian benda, jika  benda itu  

dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama  (panjang, luas, dan besar) dinotasikan 
b

a
 dengan           

a dan  b   bilangan  bulat,  b ≠ 0  dan b  merupakan  faktor dari a,              a disebut  pembilang  dan b  

disebut  penyebut. Pecahan  merupakan materi yang diajarkan pada siswa kelas IV SD. Materinya 

meliputi  perbandingan 2 pecahan,  penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, penjumlahan dan 

pengurangan pecahan, menyelesaikan soal cerita yang berhubungan pecahan. Dalam penelitian ini 

materinya meliputi  pengurangan pecahan dan penjumlahan pecahan 

 

 

. 

3. Diskusi kelompok kecil   



   Pembelajaran melalui diskusi kelompok kecil  adalah suatu bentuk  pembelajaran di mana  siswa 

dalam  suatu kelas dibagi  dalam beberapa kelompok  dengan tujuan terjadi hubungan yang akrab antar 

guru – siswa dan dilakukan diskusi dalam kelompok kecil. 

 Siswa-siswa, serta dapat belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan minatnya sendiri.  

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan diadakannya penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 

 Untuk mengetahui apakah dengan diskusi kelompok kecil dapat meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan siswa kelas IV SD Negeri Kadiluwih Kecamatan Salam 

Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2004/2005.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa  

a. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi  perubahan keadaan di dalam 

kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui, latihan bertindak atas dasar 

pemikiran yang logis, rasional, kritis, jujur, cermat dan efektif. 

b. Mempersiapkan siswa agar berani  bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri  

maupun orang lain serta kelompoknya terhadap proses pembelajaran agar lebih aktif 

dan menggunakan kemampuannya untuk   berpikir secara logis. 

c. Siswa semakin meningkatkan kemampuan berfikirnya dalam menyelesaikan serta 

mempunyai keberanian dalam mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. 

 2.  Bagi Guru  

a. Guru dapat  lebih mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh siswanya sehingga 

dapat mengoptimalkan proses  kegiatan belajar mengajar. 



b. Guru akan lebih bersemangat dalam mengajar sebab terjadi proses pembelajaran 

yang aktif atau hidup antara siswa dan siswa, siswa dan guru sehingga  

menyenangkan. 

c. Merupakan umpan balik untuk mengetahui kesulitan siswa. 

 3. Bagi sekolah  

a. Dengan dilakukan Penelitian Tindakan Kelas, diharapkan melalui diskusi kelompok 

kecil dapat diberikan pertimbangan bagi pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang rencananya akan dilaksanakan mulai dari tahun pelajaran 

2005/2006. 

b. Sekolah memiliki bermacam-macam variasi metode pembelajaran. 

 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

  Sistematika yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu 

sebagai berikut. 

1. Bagian awal yang  memuat halaman judul, abstrak, pengesahan, motto, persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. 

2. Bagian inti memuat bab-bab sebagai berikut. 

Bab  I     Pendahuluan 

   Pendahuluan memuat latar belakang pemilihan judul, permasalahan, penegasan 

istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II   Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan 



   Bab ini memuat matematika sekolah, pembelajaran matematika, metode 

mengajar, tingkat perkembangan berpikir siswa sekolah dasar, hasil belajar akademik, 

soal cerita, kelompok kecil, penerimaan terhadap keragaman, pengembangan 

ketrampilan sosial, tujuan materi pecahan, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. 

Bab III Metode Penelitian 

   Bab ini memuat lokasi penelitian, subyek penelitian, prosedur penelitian yang 

meliputi siklus-siklus dan indikator keberhasilan. 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

   Bab ini memuat pelaksanaan siklus I, pelaksanaan siklus II, dan pembahasan. 

Bab V Penutup 

   Bab ini memuat kesimpulan dan saran. 

 3. Bagian akhir yang memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  

BAB  II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Matematika Sekolah 

Dalam GBPP disebutkan bahwa yang dimaksud Matematika Sekolah adalah Matemetika yang diajarkan di sekolah SD dan di sekolah 

Menengah. Matematika tersebut terdiri atas bagian – bagian Matematika yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuan – 

kemampuan dan membentuk pribadi siswa serta mengikuti perkembangan IPTEK. Ini berarti bahwa Matemetika sekolah tidak dapat 

dipisahkan sekali dan ciri – ciri penting yang dimiliki Matematika yaitu sebagai berikut. 

1. Memiliki obyek yang abstrak. 

2. Memiliki pola pikir deduktif dan konsisten (Depdikbud 1995:1). 

Di lain pihak Hudoyo (1981:134) menyatakan bahwa Matematika sekolah adalah untuk mempersiapkan 

anak didik agar sanggup untuk menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan dunia yang senantiasa 

berubah melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis dan rasional, kritis dan cermat, obyektif, efektif, 

diperhitungkan secara analisis – sintesis serta untuk mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika 

secara fungsional dalam kehidupan sehari – hari dan didalam ilmu pengetahuan. 



Dijelaskan pula bahwa fungsi matematika sekolah adalah sebagai salah satu unsur 

masukan instrumental yang memiliki obyek dasar abstrak dan berlandaskan kebenaran 

konsistensi dalam sistem proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. 

B. Pembelajaran Matematika 

Menurut Mappa dan Balesman (1994:188) pembelajaran merupakan upaya sistematik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan 

belajar agar mereka mampu mengubah, mengembangkan dan mengendalikan sikap serta perilakunya sampai batas kemampuan yang 

maksimal. 

Proses pembelajaran harus memperhatikan interaksi yang edukatif antara pendidik 

(guru) dengan peserta didik (siswa) untuk mendapatkan pengetahuan dan sikap yang telah 

dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Pembelajaran matematika hendaknya disesuaikan 

dengan kekhasan pokok bahasan dan perkembangan siswa sehingga kegiatan pembelajaran 

akan dapat menambah kekuatan penalaran siswa sebagai obyek proses belajar mengajar. 

Dalam proses pembelajaran metematika disekolah strategi yang digunakan oleh guru 

merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sesuai dengan pernyataan yang ada dalam GBPP Matematika bahwa 

pembelajaran dimulai dari hal yang konkret dilanjutkan ke hal yang abstrak, dari hal yang 

mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Pengulangan – 

pengulangan materi yang sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa  

Depdikbud (1995:2). 

Dalam pembelajaran Matematika, pendekatan lebih bersifat konseptual artinya guru 

lebih menekankan konsep-konsep dalam pembelajaran, sedangkan strategi, metode dan 

teknik lebih bersifat operasional, Winata Putra (1994:125). 

C. Metode Mengajar 



Metode mengajar adalah satu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pangajaran 

Suryosubroto (1997:43). Sedangkan menurut Hudoyo (1987:76), metode mengajar adalah cara-cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 

Metode mengajar harus dipertimbangkan yang paling tepat untuk digunakan guru, 

harus sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga metode mengajar dapat mendukung 

terciptanya cara belajar siswa aktif. Hal ini untuk membuat siswa menjadi aktif dalam proses 

belajar mengajar matematika di Sekolah dan tujuan pembelajaran matematika disekolah 

yang telah ditetapkan sebelum proses belajar mengajar berlangsung dapat tercapai. 

Pada setiap proses pembelajaran matematika disadari atau tidak, guru selalu 

menggunakan pendekatan, metode atau teknik tertentu. Pada suatu materi mungkin guru 

hanya menggunakan satu pendekatan dan satu metode mengajar, tetapi pada materi lain, 

guru dapat mengkombinasikan beberapa pendekatan dan metode untuk mencapai tujuan 

yang dirumuskan. 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode mengajar 

adalah sebagai berikut. 

1. Karakteristik tujuan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan nilai yang 

ingin dicapai atau ditingkatkan sebagai hasil kegiatan. 

2. Karakteristik mata pelajaran bidang studi, yang meliputi tujuan isi pelajaran 

urutan dan cara mempelajarinya. 

3. Karakteristik siswa, mencakup karakteristik perilaku masukan kognitif dan 

afektif, usia, jenis kelamin dan lainnya. 

4. Karakteristik lingkungan/setting pembelajaran, mencakup kuantitas dan kualitas 

prasarana, alokasi jam pelajaran dan yang lainnya. 



5. Karakteristik guru meliputi filosofinya tentang pendidikan dan pembelajaran, 

kompetensinya dalam teknik pembelajaran, kebiasaannya, pengalaman pendidikannya 

dan yang lainnya Dimyati (1999:132). 

Berikut disajikan  beberapa metode  mengajar dan dapat digunakan dalam pengajaran matematika. Setiap metode tidak  bisa berdiri sendiri 

tanpa keterkaitan dengan metode yang lain. Pemilihan kombinasi metode mengajar yang tetap akan  mampu meningkatkan hasil proses 

belajar mengajar. 

1) Metode Ceramah 

Merupakan metode mengajar yang secara lisan penyajiannya yang  dilakukan oleh seorang guru kepada siswa untuk mencapai suatu 

tujuan pengajaran. Metode ini merupakan metode mengajar yang paling tua  dan paling banyak dipakai namun paling  banyak 

dikritik oleh berbagai kalangan karena terlalu banyaknya kelemahan. Guru banyak mendominasi  kegiatan belajar mengajar ini. 

 2) Metode Ekspositori 

  Metode ini hampir sama dengan ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan pada sosok guru sebagai pemberi  informasi, dominasi 

guru agak berkurnag karena tidak terus menerus berbicara, guru hanya berbicara pada awal penyajian bahan ajar. Untuk selanjutnya 

ia menjelaskan materi dengan disertai contoh soal. Jadi siswa tidak hanya mendengar dan membuat  catatan saja akan tetapi  siswa 

membuat soal latihan, menyelesaikan jawabannya sendiri atau kelompok dan  bertanya kepada guru jika menemui kesulitan. 

 3) Metode Tanya Jawab 

  Pada umumnya  setiap kegiatan belajar mengajar selalu ada tanya jawab namun tidak setiap kegiatan belajar mengajar dapat  disebut 

dengan menggunakan metode tanya jawab. Dengan menggunakan metode tanya jawab siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar  

mengajar dibanding jika pengajaran menggunakan metode pengajaran ekspositori. 

 4) Metode Demonstrasi 

  Metode demonstrasi  sejenis  dengan metode ceramah dan metode ekspositori. Pada  metode ini kegiatan belajar mengajar masih  

berpusat pada guru, guru masih mendominasi kegiatan belajar mengajar, hanya saja dalam prakteknya siswa banyak dilibatkan 

sehingga dominasi guru menjadi berkurang. Ciri khas metode demonstrasi akan tampak dari adanya penonjolan mengenai suatu 

kemampuan. 

Keterangan di atas  menerangkan  bahwa  pengajaran matematika dijenjang pendidikan  dasar memberikan tekanan pada  penataan  nalar 

dan  keterampilan untuk mengembangkan matematika dalam kehidupan  sehari-hari. Secara khusus, lebih  kita  bicarakan pada pengatasan  

permasalahan dalam bentuk soal cerita (bukan hanya dalam bentuk  hitungan saja). Sedangkan ruang  lingkup materi  matematika di 

Sekolah Dasar meliputi  bahan kajian inti yang  mencakup  aritmatika (berhitung), pengantar  aljabar, geometeri,  pengukuran dan kajian  

data (pengantar statistik). Penekanan materi diberikan  pada  penguasaan bilangan (number sense) termasuk berhitung. 

 



D. Tingkat Perkembangan  Berpikir  Siswa Sekolah Dasar 

Memahami perkembangan  berpikir  siswa untuk  mengetahui  kesiapan siswa  dalam  mempelajari matematika  di sekolah  dirasa perlu, 

dikarenakan  teori itu berhubungan  dengan fase berpikir mereka yang  cenderung  berubah sesuai  dengan  usianya. Piagget berpendapat  

bahwa di manapun  anak seantero dunia  akan mengalami  4  periode  perkembangan berfikir  mereka yaitu sebagai berikut. 

(1) Periode Sensori Motorik (0–2 tahun) 

Pada periode ini, anak akan memahami lingkungan melalui  penginderaan (sensorik) 

dan gerakan-gerakan (motorik). Misalnya anak  akan  mengenal suatu  benda dengan 

menyentuhnya. 

(2) Periode Pra-Operasional (2–6/7 tahun) 

Pada periode ini, anak mengunakan aktivitas  mentalnya  dalam berfikir. Dia juga dapat 

mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi  serta mampu  

menggunakan alasan-alasan untuk  mengatakan  ide-idenya. Pada  fase ini  anak sudah  

mengerti adanya  hubungan sebab akibat dalam suatu  peristiwa konkrit.  Walaupun  

logika hubungan sebab-akibat  itu belum tepat. 

(3) Periode  Operasional Konkrit (6/7–11/12 th) 

Pada periode ini, anak hanya mampu berfikir  secara logis, yaitu  mengamati  dan 

melakukan  sesuatu  yang berkaitan langsung dengan  pemecahan berbagai persoalan. 

(4) Periode Operasional Formal (11/12 tahun–dewasa) 

Pada periode ini, anak  mulai berfikir  secara abstrak terhadap keadaan dalam dunia 

nyata dalam  Hudoyo (1979:85–90) 

   Secara umum siswa SD mempunyai  umur  6/7–11/12 tahun dan siswa kelas IV berada 

pada fase operasional konkrit (lebih mudah  mengabstraksikan sesuatu   bila dihubungkan  

denan  benda konkrit). Merupakan  langkah baik, jika sejak dini  guru mempunyai 

kemampuan untuk  memahami keberadaan anak dan karakteristiknya sebagai penunjang  



keberhasilan pengajaran. Dapat dikatakan juga bahwa mengajarkan  matematika pada anak 

SD memerlukan  ketekunan  ekstra  dari  seorang guru, agar  mereka  terlatih dan menjadi  

terampil  dalam  memecahkan masalah  matematika. 

Seorang guru dapat memilih metode mengajar yang tepat bagi proses belajar mengajar yang 

dilakukannya dengan mempertimbangkan hal – hal diatas, untuk mencapai tujuan yang dicapai. Guru sebagai 

pemegang management kelas sangat menentukan metode apa yang akan digunakan dan berhasil atau tidaknya 

suatu proses pembelajaran 

 

E. Hasil Belajar Akademik 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiap tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar 

akademi, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. 

Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, pembelajaran kooperatif 

juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model ini unggul dalam 

memahami konsep-konsep yang sulit. Model ini telah menunjukkan bahwa model struktur penghargaan 

koopernatif telah dapat meningkatkan pendaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. Selain itu pembelajaran kooperatif dapat memberi kuntungan baik kepada 

siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerjasama menyelesaikan tugas-tugas akademik. Siswa 

kelompok atas akan menjadi tutor bagi kelompok bawah, jadi memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya, 

yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama.Dalam proses tutorial ini, siswa kelompok atas akan meningkat 

kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor membutuhkan pemikiran lebih mendalam 

tentang ide-ide yang terdapat di dalam materi. 

 



F. Penerimaan Terhadap Keragaman 

Efek model pembelajaran kooperatif ialah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan maupun ketidak mampuan. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi 

untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar 

untuk menghargai satu sama lain. 

 

G. Pengembangan Keterampilan Sosial 

Tujuan dari pembelajaran kooperatif  ialah untuk mengajarkan kepada siswa 

ketrampilan kerjasama dan kolaborasi. Ketrampilan ini amat penting untuk dimiliki di dalam 

masyarakat dimana sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung satu 

sama lain dan dimana masyarakat secara budaya semakin beragam. Selain unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep-konsep sulit, model ini sangat berguna untuk membantu 

siswa menumbuhkan kerjasama. 

 

H. Soal Cerita 

  Soal cerita adalah soal Matematika yang dinyatakan dalam bentuk cerita dan berkaitan dengan keadaan yang dialami siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam mengerjakan soal  cerita, seorang siswa melakukan kerja membaca dan memahami soal. Dari membaca soal 

itu diharapkan siswa dapat menceritakan kembali soal tersebut dengan bahasanya sendiri, dan mencari apa-apa yang belum diketahui serta 

apa yang telah diketahui  dari soal tersebut. Langkah ini disebut dengan abstraksi. Dalam hal ini siswa akan mengambil atau menentukan 

bilangan yang ada dan menentukan hubungannya dalam bentuk  hubungan matematika, bila hubungan tersebut telah dapat ditentukan 

kemudian menyusun rencana penyelesaiannya yang selanjutnya membuat model matematikanya dengan kemampuan bahasa dan 

kemampuan memahami soal  cerita akan terlihat dari kalimat matematika yang berhasil dibuat oleh siswa tersebut.  Sebagaimana yang 

tertulis dalam GBPP, bahwa Matematika yang dipelajari siswa harus berguna bagi mereka dalam kehidupan sehari- hari. Oleh sebab itu, 

kepada siswa-siswa diajarkan soal-soal yang diambil dari hal-hal yang terjadi dalam pengalaman mereka. Soal-soal yang sedemikian itu 

disebut soal cerita. 

Pentingnya soal cerita bagi siswa yang disebutkan oleh Kiemer  (1975:378) (dalam 

penelitian Andayani), One of the main objective in the teaching of secondary is the 

development of the ability to solve verbal problems. Pemberian soal cerita merupakan suatu 



upaya dalam mencapai tujuan pengajaran Matematika yang bersifat formal dan material. 

Aspek formal terlihat dengan adanya langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. 

Sedangkan aspek material terlihat pada soal cerita yang disajikan dalam bentuk cerita dan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Disamping itu, soal cerita merupakan salah satu 

bahan ajar yang dapat melatih ketrampilan siswa dalam pemecahan masalah. Menurut 

Soedjadi (1985:45). Melalui kegiatan pemecahan masalah diharapkan pemahaman materi 

Matematika akan lebih mantap dan kreatifitas siswa dapat ditumbuhkan. 

Dalam GBPP mata pelajaran Matematika 1994, disebutkan bahwa untuk memecahkan 

soal cerita diperlukan kemampuan siswa dalam mengikuti langkah-langkah berikut yang 

dapat menumbuhkan daya analisis siswa : 

1. Siswa dapat menentukan hal yang diketahui dalam soal. 

2. Siswa dapat menentukan hal yang ditanyakan dalam soal. 

3. Siswa dapat membuat model Matematikanya. 

4. Siswa dapat melakukan perhitungan. 

5. Siswa dapat menentukan jawaban akhir sesuai dengan permintaan soal. 

Kelima langkah tersebut, merupakan satu paket penyelesaian soal cerita. Sulitnya guru 

dalam menjelaskan penyelesaian soal cerita ini juga dikeluhkan oleh banyak pihak. 

Beberapa pertemuan yang diikuti oleh para guru, sering diajukan pertanyaan yang berkait 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Selain itu, Suwarsono (1992:3) 

mengemukakan bahwa materi yang dianggap sulit adalah menyelesaikan soal cerita. Dengan 

demikian, guru perlu mencari cara penyajian agar soal cerita tidak menjadi momok bagi 

siswa. 

Sebaik apapun soal cerita didalam buku paket, maka penguasaan materi oleh guru dan ketrampilan guru dalam menerapkan berbagai 

metode penyajiannya tetap memegang peran utama. Hal tersebut diungkap oleh oleh Herman Hudoyo (1988:17) bahwa penguasaan materi 



oleh guru dan kemampuan untuk menyajikan merupakan hal yang terpenting yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian kemampuan guru 

dalam mencari terobosan cara mengajar efektif tetap di perlukan, apalagi jika siswanya memiliki potensi yang tinggi. 

I. Pembelajaran Matematika dengan Kelompok Kecil 

Bentuk atau format belajar mengajar bisa juga dilakukan dalam kelompok kecil. 

Format ini banyak mendorong untuk mengurangi format komunikasi satu arah yang  tampak 

jelas pada format ceramah.  

Belajar dalam kelompok kecil mendorong terciptanya suatu kemungkinan yang lebih 

besar untuk melakukan komunikasi sehingga diperkirakan siswa yang belajar tersebut secara 

mental emosional cenderung untuk menjadi pusat  proses kegiatan belajar mengajar. Dengan 

belajar  dalam kelompok kecil dapat secara intensif dan maksimal menumbuhkan aktifitas 

individual siswa dalam kelompok terbatas ini tersedia kemungkinan yang luas bagi setiap 

siswa untuk bertukar pikiran, bertukar pengalaman dan menghayati interaksi manusiawi di 

antara sesama siswa. Lebih dari itu  ada kesempatan bagi siswa untuk mengenal dirinya, 

mengenal teman-temannya, dan mengenal kelompoknya. Dalam  membentuk kelompok 

belajar guru hendaknya mempertimbangkan berbagai hal antara lain tujuan yang hendak 

dicapai dalam proses belajar mengajar. 

Henry (dalam  Rohman Natawidjaya, 1982:71) menjelaskan bahwa pemecahan 

masalah, pembinaan sikap, menyajikan materi yang sulit, dan penyajian prosedur teknik 

yang komplek dapat dipecahkan dalam metode ini. 

 

 

 

 

 



Lebih khusus kegiatan belajar mengajar dalam kelompok kecil mempunyai  manfaat 

sebagai berikut. 

1. Meningkatkan pemahaman siswa  terhadap materi 

2. Meningkatkan  kemajuan belajar. 

3. Menambah motivasi dan percaya diri. 

4. Meningkatkan keaktifan siswa. 

  Kelebihan  pembelajaran kelompok kecil adalah sebagai berikut. 

a. Pendekatan yang  sesuai  menyebabkan komunikasi dua arah terkendali. 

b. Siswa yang menjawab benar lebih termotivasi. 

c. Kesalahan pekerjaan siswa cepat diketahui siswa lain  karena segera mendapat 

tanggapan atau koreksi temannya. 

  Kekurangan model pembelajaran kelompok kecil adalah sebagai berikut. 

a. Kesalahan pendekatan membuat komunikasi dua arah terhambat 

b. Siswa yang memberi tanggapan salah kadang menjadi grogi akhirnya kurang 

bersemangat. 

c. Tanggapan teman yang  menjatuhkan membuat siswa menjadi putus asa. 

Menurut Wardani (1985:2) penugasan kelopok kecil dengan cara penyajiannya oleh 

wakil kelompok yang bersangkutan memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. 

1. Terjadinya hubungan yang akrab antara guru dan siswa. 

2. Siswa aktif dalam kegiatan belajar. 

3. Siswa mendapat bantuan guru sesuai dengan kebutuhannya. 

4. Ada rasa kepuasan intrinsik yang mendorong siswa untuk giat belajar. 

5. Siswa lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. 

6. Melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. 



Pendapat diatas, sesuai dengan pendapat Graham A Jones (1993:21) When a teacher works with a 

student, a new commitment and expectation for learning can be developed. Dapat dipahami bahwa suatu 

metode disamping memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan. Kelemahan penggunaan cara mengajar ini 

antara lain, memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukan persiapan agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara lebih intensif dan cara ini menuntut pemilihan topik yang sangat selektif. 

Menurut Wardani (1985:2) penugasan kelopok kecil dengan cara penyajiannya oleh 

wakil kelompok yang bersangkutan memiliki kelebihan- kelebihan sebagai berikut. 

1. Terjadinya hubungan yang akrab antara guru dan siswa. 

2. Siswa aktif dalam kegiatan belajar. 

3. Siswa mendapat bantuan guru sesuai dengan kebutuhannya. 

4. Ada rasa kepuasan intrinsik yang mendorong siswa untuk giat belajar. 

5. Siswa lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. 

6. Melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. 

 



Langkah-langkah Pembelajaran melalui Diskusi Kelompok-kelompok Kecil 

FASE TINGKAH LAKU GURU 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotifasi siswa 

 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok – kelompok 

belajar 

 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Fase 5 

Evaluasi 

 

 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

  

 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran tersebut dan memotifasi siswa 

belajar. 

 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan secara efisien. 

 

 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas mereka. 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mem 

presentasikan hasil kerjanya. 

 

Guru memberi cara-cara menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok. 



 

J. Tujuan Materi Pecahan 

Konsep pecahan sudah dikenalkan semenjak siswa berada di kelas II sekolah dasar. 

Adapun operasi terhadap bilangan pecahan baru disampaikan pada siswa kelas IV. Bilangan 

pecahan tersebut meliputi konsep bilangan, urutan dan operasinya serta penggunaannya 

dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari masalah yang sederhana hingga masalah yang 

lebih kompleks. Rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap penguasaan pecahan akan 

mempengaruhi pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika untuk selanjutnya. 

Penekanan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari banyak berbentuk soal 

cerita di samping dalam bentuk hitungan angka. Anak akan selalu menjumpai hal baru 

berinteraksi dengan lingkungannya. Bila hal baru tersebut ditanggapi secara matematis maka 

ia perlu membawa persoalan matematika ke dalam kalimat matematika yang kemudian 

dicari pemecahannya, namun tidak semua anak mampu dengan segera memahami kalimat 

matematika yang berkaitan dengan persoalan yang ada. Hal ini dapat dimengerti karena 

membawa persoalan sehari-hari yang ada hubungannya dengan matematika yang sesuai 

diperlukan suatu penalaran anak. Kalimat matematika banyak mendapat perhatian khusus 

karena dia dapat memberikan arah atau tata cara pada saat matematika diterapkan selain itu 

menterjemahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bahasa matematika yang 

benar masih merupakan kesulitan bagi siswa. 

Carey (1991:271) membagi soal cerita menjadi lima tipe yaitu Join-Change-Unknown (JCU), Separate-Start-Unknown (SSU), Part-Part-

Whole (PPW), Compare (C), dan Join-Result-Unknown (JRU).  

1. Join-Change-Unknown (JCU) 



Adalah suatu tipe soal cerita dimana unsur penggabungan pada awal soal yang 

ditanyakan mengikutinya. Contoh : Nia memiliki 
4

1
 kg anggur kemudian dibelikan 

anggur lagi oleh Elvi. Sekarang Nia memiliki 
4

3
 anggur. Berapa kg anggur yang 

dibelikan oleh Elvi sekarang?  

Model kalimat matematika : 
4

1
 + �  = 

4

3
 

2. Separate-Start-Unknown (SSU) 

Adalah tipe soal cerita dimana jumlah awal tidak diketahui tetapi bagiannya diketahui 

sehingga dapat dihitung jumlah awalnya. Contoh : Pak Hadi mempunyai sawah yang 

cukup luas. Diberikan kepada anaknya 
8

1
 ha. Sekarang tanah Pak Hadi tinggal 

8

3
 ha. 

Berapa ha tanah Pak Hadi pada awalnya?  

Model kalimat matematika : �  – 
8

1
 = 

8

3  

3. Part-Part-Whole (PPW) 

Adalah tipe soal cerita dimana jumlah keseluruhan diketahui, dipecah-pecah menjadi 

bagian-bagian kemudian disesuaikan dengan yang akan ditanyakan. Contoh : Tanah 

pertanian Pak Karta 
5

1
 ha. Yang 

6

1
 ditanami padi, sisanya ditanami jagung. Berapa ha 

yang ditanami jagung?  

Model kalimat matematika : 
5

1
 – 

6

1
 = �   

4. Compare (C) 

Adalah bentuk soal cerita dimana dengan membandingkan dua hal baru kemudian masuk 

pada masalahnya. Contoh : Bu Adi mempunyai 
4

5
 m kain untuk membuat celana 



anaknya. Sedang Bu Mira mempunyai 
4

3
 m untuk membuat celana anaknya berapa 

meter sisa kain Bu Adi untuk membuat sepotong celana seperti kata Bu Mira? 

Model kalimat matematika : 
4

5
 – 

4

3
 = �   

5. Join-Result-Unknown (JRU) 

Adalah bentuk soal cerita yang dimulai dari kondisi awal kemudian masuk pada masalah 

dengan kondisi masing-masing diketahui. Contoh : Pak guru menyediakan waktu 
4

3
 jam 

untuk mengerjakan soal latihan, ternyata waktu itu tidak cukup, sehingga ditambah 
3

1
  

jam. Berapa waktu yang disediakan untuk mengerjakan lima soal matematika tersebut? 

Model kalimat matematika : 
4

3
 – 

3

1
 = �   

 

 



I. Kerangka Berpikir 

Untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok 

bahasan pecahan melalui diskusi kelompok-kelompok kecil siswa difokuskan untuk belajar 

berdiskusi menyelesaikan suatu masalah soal cerita yang sebelumnya belum pernah 

diterapkan oleh guru kelas tersebut, dengan harapan diskusi tersebut dapat membuahkan 

hasil komunikasi yang harmonis antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, sekaligus 

terjadi peningkatan dalam pembelajaran. 

Soal cerita merupakan salah satu bahan ajar yang dapat melatih ketrampilan siswa 

dalam pemecahan masalah. Menurut Soedjadi (1985:45). Melalui kegiatan pemecahan 

masalah diharapkan pemahaman materi Matematika akan lebih mantap dan kreatifitas siswa 

dapat ditumbuhkan. 

Belajar dalam kelompok kecil mendorong terciptanya suatu kemungkinan yang lebih 

besar untuk melakukan komunikasi sehingga diperkirakan siswa yang belajar tersebut secara 

mental emosional cenderung untuk menjadi pusat  proses kegiatan belajar mengajar. 

 

J. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai 

berikut. Melalui diskusi kelompok kecil, kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok 

bahasan pecahan siswa kelas IV SDN Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang 

tahun pelajaran 2004-2005 dapat ditingkatkan. 



BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi 

  Lokasi penelitian tindakan kelas ini adalah di SD Negeri Kadiluwih Kecamatan Salam 

Kabupaten Magelang.  

 

B. Subyek Penelitian 

  Subyek penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Siswa kelas IV SDN Kadiluwih sebanyak 23 orang terdiri dari 14 putra dan 9 putri. 

2. Seorang guru kelas IV SDN Kadiluwih  

3. Seorang pengamat atau observer. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 

tahap perencanaan, tahap tindakan/pelaksanaan, tahap pengamatan, tahap analisis dan refleksi. 



1. SIKLUS I 

a. Perencanaan 

1) Guru menyiapkan rencana pengajaran yang telah ditentukan (lampiran 1). 

2) Guru merencanakan pembagian kelompok-kelompok kecil yang beberapa siswa 

yang terdiri dari  1 kelompok 5 – 6 orang. 

3) Guru merancang lembar kerja siswa (LKS). 

4) Guru menyiapkan alat peraga berupa buah apel, pita dan kertas yang berupa 

daerah lingkaran. 

5) Guru menyiapkan peralatan penunjang LKS yang berupa daerah lingkaran. 

6) Guru menyiapkan soal-soal tes. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pemberian tindakan siklus I dilakukan tanggal 28 – 29 Maret 2005. 

1) Guru memasuki ruangan kelas, memberi salam, mengabsen siswa dan 

mengabsensi siswa. 

2) Guru melakukan apersepsi (melakukan tanya jawab yang mengarah ke materi 

pokok yang diajarkan). 

3) Dengan menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan pengurangan pecahan 

disertai dengan peragaan menggunakan buah apel, kertas, pita, sedotan yang 

dipotong atau digunting menjadi beberapa potong. 

4) Guru  membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk dikerjakan oleh siswa 

secara berkelompok. 

5) Guru berkeliling dengan mengamati cara kerja tiap kelompok. 

6) Guru memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. 



7) Guru mengoreksi hasil pekerjaan  tiap kelompok. 

8) Guru menyuruh wakil kelompok untuk melaporkan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas. 

9) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 

10) Guru membagikan soal untuk dikerjakan secara berkelompok. 

11) Guru berkeliling dan mengamati cara kerja tiap kelompok. 

12) Guru mengoreksi hasil kerja kelompok. 

13) Guru menyuruh wakil kelompok untuk melaporkan hasil belajar kerja 

kelompoknya di depan kelas. 

14) Guru bersama siswa membuat  kesimpulan. 

15) Pada tanggal 30 Maret 2005 diadakan tes akhir siklus I. 

c. Pengamatan 

 Pada tahap ini  aktifitas guru dan siswa dipantau oleh pengamat sebagai berikut. 

1) Meningkatnya kemauan siswa untuk belajar matematika. 

2) Keaktifan siswa mulai meningkat. 

3) Siswa mulai tertarik dan berani mengemukakan pendapatnya walaupun 

dipaksakan. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan selama proses 

pembelajaran yang  berlangsung selanjutnya, diadakan refleksi atas segala kegiatan 

yang telah dilakukan. Hasil  refleksi tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Rencana pembelajaran yang dibuat belum terlaksana (sesuai dengan baik karena 

waktu yang dipergunakan belum sesuai. 



2) Guru belum sepenuhnya menguasai kelas, karena masih banyak siswa yang 

berbicara dengan temannya sendiri pada saat pembelajaran berlangsung. 

3) Kemampuan guru dalam menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran  sudah  sangat baik. 

Hasil pengamatan dan hasil tes dianalisis berdasarkan analisis tersebut dilakukan 

refleksi dengan memperhatikan indikator keberhasilan penelitian. Hasil refleksi 

digunakan sebagai perbaikan pada siklus II. 

 



2. SIKLUS II 

a. Perencanaan 

1) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah berdasarkan masalah pada refleksi 

siklus I. 

2) Merancang kembali pembelajaran materi tersebut. 

3) Merancang pembuatan kelompok-kelompok baru dengan memperhatikan tingkat 

kepandaian dan kecocokan siswa. 

4) Membuat laporan observasi untuk  guru dan siswa. 

5) Membuat lembar kerja siswa dan soal latihan. 

6) Membuat soal tes soal  akhir siklus I. 

b. Pelaksanaan 

   Dari siklus I belum terlihat adanya  hasil belajar yang diharapkan untuk itu 

perlu diadakan siklus II dengan langkah sebagai berikut : 

1) Guru memasuki ruangan kelas, memberi salam, mengabsensi siswa. 

2) Guru melakukan apersepsi yang mengarah kepada materi pokok. 

3) Dengan menggunakan metode  ceramah guru memberi penjelasan kepada siswa. 

4) Guru memberikan soal yang  harus dikerjakan melalui kelompok-kelompok kecil. 

5) Guru mengamati cara kerja tiap-tiap kelompok. 

6) Guru mengoreksi hasil kerja kelompok. 

7) Guru menyuruh wakil kelompok untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya 

didepan kelas. 

8) Dengan metode tanya jawab guru mengungkap kembali penyelesaian soal 

tersebut. 

9) Guru mengadakan tes akhir siklus pada tanggal 6 April 2005. 



c. Pengamatan 

1) Guru bersama observer mengamati jalannya proses pembelajaran dan menilai 

kemampuan siswa dalam meyajikan hasil pekerjaan kelompoknya. 

2) Pengamatan ini dilaksanakan dengan mendata kembali hasil pengamatan seperti 

pada siklus I. 

3) Observer turut menilai hasil latihan soal-soal tersebut. 

d. Refleksi 

Setelah diadakan penelitian siklus I dan siklus II diperoleh analisis data-data 

yang akurat, selanjutnya diadakan refleksi atau segala  kegiatan yang telah dilakukan. 

Hasil refeksi sebagai berikut. 

a) Guru  

 1. Rencana pembelajaran yang dibuat telah  sesuai (sempurna dengan 

pelaksanaannya. 

 2. Sudah sudah terampil dalam menerapkan pembelajaran melalui diskusi 

kelompok kecil. 

 3. Guru lebih aktif dan matang dalam menempatkan dirinya sebagai fasilitator, 

pembimbing, mitra dari siswa dalam  pembelajaran. 

b) Siswa 

 1. Siswa mulai terbiasa dan tidak canggung dengan penerapan diskusi dalam 

pembelajaran matematika. 

 2. Siswa sudah berani  dalam menyampaikan pendapatnya dan bertanya dalam 

kelompok. 

 3. Siswa sudah aktif dalam berdiskusi, suasana  diskusi telah dapat hidup dan 

komunikatif. 

 



D.  Metode Pengumpulan Data 

 1. Sumber Data 

   Data penelitian  diperoleh dari siswa kelas IV SDN Kadiluwih Kecamatan Salam  Kabupaten  

Magelang. 

 2. Jenis Data 

  a. Data primer  

   Data hasil observasi siswa dan guru. 

  b. Data sekunder 

   Berupa  hasil tes siklus I dan siklus II. 

 

E. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita ini dapat mencapai nilai 6,5 

(dengan tolak ukur keberhasilan 65%). 

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

 Setelah diadakan penelitian selama dilaksanakan penilaian selama dilaksanakan penelitian  baik 

secara tes  tertulis maupun non tes selama proses  pembelajaran berlangsung maka diperoleh nilai rata-rata 6,0 

dengan ketuntasan  belajar 60 % (lampiran 15). 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer sebagai berikut. 

a. Siswa mulai merasakan perubahan dalam pembelajaran matematika yang ternyata dapat dilakukan 

dengan cara diskusi kelompok. 

b. Interaksi sosial dan komunikasi antar siswa, guru mulai terjalin. 



c. Siswa mulai berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 

d. Penyampaian materi pelajaran yang  kurang jelas. 

e. Penguasaan kelas yang kurang, terbukti masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

pelajaran, tidak mendapat perhatian oleh  guru. 

f. Kurangnya minat siswa dalam mengikuti  pelajaran, karena soal cerita dianggap pokok bahasan yang  

sulit penyelesaiannya terlalu panjang. 

g. Pembagian kelompok kecil yang kurang merata atau seimbang, tingkat berpikir siswa ada kelompok 

yang berkemampuan tinggi dan ada yang kemampuan berpikir sedang. 

2. Pembahasan  Penelitian Siklus I 

 Pada siklus I mengenai sub pokok bahasan pengurangan pecahan, siswa dalam penerapannya tidak 

mengalami kesulitan, karena telah ditanamkan konsep pecahan. Kesulitan seringkali ada (merasa kebingungan) 

setelah memasuki soal cerita, di mana siswa tidak dapat menunjukkan atau mengubah kalimat cerita menjadi 

kalimat matematika (mana yang telah diketahui, mana yang harus dicari), contoh soal tes siklus I nomor 5 

jumlah siswa putri kelas IV adalah 3/8  dari  seluruh siswa. Jumlah siswa putri yang berambut pendek adalah 

1/6 dari seluruh siswa. Berapa bagian siswa putri yang berambut panjang? Siswa sering melakukan kesalahan 

dengan menjawab adalah sebagai berikut.  

Diketahui : siswa putri kelas IV 3/8 dari seluruh siswa, yang berambut pendek 1/6.  

Ditanya    :  Berapa jumlah siswa putri yang berambut panjang? 

Jawab   :  3/8 + 1/6 =     /26/48 = 

Jadi  jumlah siswa  putri kelas IV yang berambut panjang  adalah 26/4. 

 

 

 

 

3 

8 

3 

8 

1 

6 

18 + 8 

48 

26 

48 

26 

48 

3 

8 

1 

6 

1 

6 



Jawaban yang benar  adalah sebagai berikut.  

Diketahui : siswa putri kelas IV 3/8 dari seluruh siswa, yang berambut pendek 1/6. 

Ditanya : Berapa jumlah siswa putri yang berambut panjang? 

Jawab   : 3/8 - 1/6 = 18 - 8/24 = 5/24  

Jadi  jumlah siswa  putri kelas IV yang berambut panjang  adalah 5/24. 

 Adakalanya siswa  dalam menyelesaikan soal  cerita ini selalu bertanya ini  ditambah atau dikurangi, 

tetapi setelah diberikan bimbingan sedikit demi sedikit akhirnya siswa dapat memahaminya. 

 Siklus I aktivitas siswa menunjukkan 79 % (lampiran : 6). Sedangkan  aktivitas guru siklus I 

menunjukkan  skor 7,5 (lampiran : 5). Hasil tersebut dapat dipandang cukup baik, namun perlu adanya 

perbaikan untuk  peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Kadiluwih pada pokok bahasan pecahan. 

Perbaikan tersebut adalah peningkatan aktivitas siswa meningkatkan kemampuan siswa dalam bertanya, 

bekerjasama dalam kelompok terjalin interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru menunjukkan bahwa 

melalui diskusi kelompok kecil ini efektif meskipun diperoleh rata-rata 6,0. Guru lebih meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dengan siswa sehingga siswa tidak canggung atau malu bertanya bila mengalami 

kesulitan. 

 Berdasarkan indikator keberhasilan penelitian ini belum berhasil, oleh karena itu  

dilanjutkan pada siklus II dengan memperhatikan refleksi pada siklus I. 

B.  Hasil Penelitian Siklus II 

 1. Hasil Penelitian Siklus II 

   Setelah diadakan penilaian selama dilaksanakan penelitian baik secara tertulis 

maupun non tes selama proses pembelajaran berlangsung maka diperoleh nilai rata-rata 

7,1 dengan ketuntasan belajar 75 % (lampiran 27)  

   Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer sebagai berikut.  

a. Siswa  mulai termotivasi  untuk menyenangi matematika. 
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b. Rasa tanggung jawab siswa  terhadap tugas kelompok yang diberikan oleh guru 

mulai meningkat. 

c. Rasa solidaritas yang tinggi terhadap kelompoknya. 

   Hasil  refleksi dari siklus I setelah diamati terdapat peningkatan aspek-aspek yang 

dapat menjadi pendukung keberhasilan siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Penyampaian materi pelajaran sangat jelas, baik  dari urutan pengerjaan sampai 

menentukan hasil, karena materi pelajarannya merupakan lanjutan dari siklus I. 

b. Penguasaan kelas sudah baik sehingga seluruh  siswa mendapat perhatian yang sama, 

dan tidak memberi peluang pada siswa untuk berbicara semaunya sendiri, siswa aktif 

mengikuti pelajaran. 

c. Minat siswa sudah termotivasi, siswa aktif mengikuti pelajaran, menanyakan hal-hal 

yang kurang jelas, walau waktu yang digunakan menjelaskan materi cukup singkat. 

d. Pengacakan anggota  kelompok  yang merata membuat siswa yang kurang, 

memperoleh  dorongan dari siswa yang mampu. 

e. Siswa sudah  berani menanggapi paparan dari salah  satu kelompok yang diwakili 

oleh seorang anggota dalam pembahasan. 

f. Siswa antusias mengerjakan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu, bagi 

siswa yang  berkemampuan tinggi ingin secepatnya menyelesaikan tugas. Sedangkan 

siswa yang berkemampuan sedang mengerjakan tugas  dengan tepat waktu. 

 2. Pembahasan  Siklus II 

    Berdasarkan  hasil penelitian pada siklus II terjadi peningkatan. Peningkatan 

tersebut adalah sebagai berikut. 



  1) Siswa sudah mulai terbiasa dengan diskusi  kelompok kecil pada pelajaran 

matematika. 

  2) Penggunaan waktu secara efisien telah dapat dilaksanakan baik oleh guru maupun 

oleh siswa, kegiatan pembelajaran sudah dapat maksimal dan terprogram sesuai 

dengan rencana pembelajaran. 

  3) Kondisi pembelajaran yang  hanya ceramah saja ini diharapkan melalui diskusi 

kelompok kecil ini dapat  semakin meningkatkan kemampuan siswa dalam hal  

berinteraksi, komunikasi antar guru, antar siswa sehingga  dapat tumbuh rasa 

tanggung jawab. 

  4) Kelompok yang mengalami hambatan dalam memecahkan masalah pada siklus I 

telah  mendapat perhatian yang lebih sehingga dapat  berjalan seperti kelompok yang 

lainnya. 

4) Siswa ada yang sebagian belum dapat memahami makna dari soal  cerita tersebut 

guru memberikan bimbingan sedikit demi sedikit  tentang cara pembahasan, 

pengerjaan soal tersebut sehingga siswa dapat memahami makna dari kalimat 

tersebut dan menterjemahkannya ke dalam  kalimat matematika sehingga akan 

dapat  mengerjakan soal-soal berikutnya. 

Contoh soal  

Luas tanah Pak Karta 3/5 hektar dan 3/8 hektar. Tanah yang ¾ hektar ditanami padi, 

sisanya ditanami kacang tanah. 

Berapa hektar luas  tanah yang ditanami  kacang tanah oleh Pak Karta? 

Jawab : Diketahui tanah Pak Karta 3/5 dan 3/8 hektar, ditanami padi ¾ hektar. 

Ditanya : Berapa hektar  tanah  yang ditanami kacang tanah? 
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Jawab    :  3/5 + 3/8 – ¾  = 24 + 15/40 –  30/40 = 9/40. 

Jadi       : Tanah  Pak Karta yang ditanami kacang tanah 9/40 hektar. 

 

 

 

 

 

 Siklus II ini aktivitas siswa  menunjukkan skor 54 % (lampiran 19). Sedangkan aktivitas 

guru menunjukkan 8,65 (lampiran 18).Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas  yang 

dilakukan oleh  guru lebih baik. Guru lebih aktif  dalam menerapkan diskusi kelompok kecil.  

  Berdasarkan  hasil refleksi dan tes akhir siklus II ini, ternyata diskusi kelompok  kecil dapat 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan pecahan siswa 

kelas IV SDN  Kadiluwih Kecamatan Salam  Kabupaten Magelang. 

9 

40 



BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang  disajikan pada  bab IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Melalui  diskusi kelompok kecil dapat meningkatkan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan siswa kelas IV SD Negeri 

Kadiluwih Kecamatan Salam  Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2004/2005. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dianjurkan atau menyarankan kepada guru 

pengampu/guru kelas IV adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran hendaknya tidak monoton ceramah/menjelaskan saja tetapi perlu variasi 

mengajar, hendaknya disertai dengan alat peraga yang ada di sekelilingnya sehingga 

siswa ikut aktif dan dapat mengerti. 

2. Pembentukan kelompok-kelompok kecil dapat bermanfaat sekali dalam membantu 

meningkatkan kemampuan siswa seperti : komunikasi tanpa rasa canggung/malu jika ada 

yang tidak dapat dikerjakan, dapat belajar bersama-sama bila ada tugas/PR yang dirasa 

cukup sulit. 
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Lampiran 6 

OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS  I 

 

A. Kesiapan Menerima Pelajaran   

No Aspek yang diamati 
Jumlah 

Ya 

Jumlah 

Tidak 

1 

2 

3 

4 

Membawa buku  paket matematika 

Membawa buku matematika 

Membawa buku tulis 

Siswa yang hadir  mengikuti peragaan 

20 

23 

23 

23 

3 

0 

0 

0 

 Jumlah 89 3 

 Presentase 96 % 45 

 

B. Aktivitas Belajar Siswa  

No Aspek yang diamati 
Jumlah 

Ya 

Jumlah 

Tidak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

 

Kesungguhan dalam mengikuti pelajaran 

Siswa yang  memperhatikan guru 

Siswa yang mampu berkomunikasi 

Siswa aktif  memecahkan masalah 

Siswa kreatif  membantu teman sekelompok 

Tanggung jawab sebagai anggota kecil 
Keseriusan waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Siswa minat bertanya 

Siswa minat menjawab  pertanyaan guru 

Siswa mencatat hasil rangkuman 

 

18 

20 

15 

15 

20 

20 

 

20 

15 

20 

20 

5 

3 

8 

8 

3 

3 

 

3 

8 

3 

3 

 Jumlah 183 47 

 Presentase 79 % 21 % 

 

   Magelang,                        2005 

   Pengamat, 

 

 

 

   Sundarmi 

   NIP. 131183714 



 

 

Lampiran 19 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS  II 

 

 

A. Kesiapan Menerima Pelajaran  

No Aspek yang diamati 
Jumlah 

Ya 

Jumlah 

Tidak 

1 

2 

3 

4 

Membawa buku  paket matematika 

Membawa buku matematika 

Membawa buku tulis 

Siswa yang hadir  mengikuti peragaan 

22 

23 

21 

23 

1 

- 

2 

0 

 Jumlah 89 3 

 Presentase 96 % 4 % 

 

B. Kesiapan Menerima Pelajaran  

No Aspek yang diamati 
Jumlah 

Ya 

Jumlah 

Tidak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

 

Kesungguhan dalam mengikuti pelajaran 

Siswa yang  memperhatikan guru 

Siswa yang mampu berkomunikasi 

Siswa aktif  memecahkan masalah 

Siswa kreatif  membantu teman sekelompok 

Tanggung jawab sebagai anggota kecil 
Keseriusan waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Siswa minat bertanya 

Siswa minat menjawab  pertanyaan guru 

Siswa mencatat hasil rangkuman 

 

14 

15 

9 

8 

10 

15 

 

18 

9 

10 

20 

9 

8 

14 

15 

13 

16 

 

5 

14 

13 

3 

 Jumlah 128 110 

 Presentase 54 % 46 % 

 

 

   Magelang,                        2005 

   Pengamat, 

 

 

 



   Sundarmi 

   NIP. 131183714 



Lampiran 5 

 

LEMBAR PENGAMATAN GURU SIKLUS  I 

 

 

 

 

NAMA GURU : SUMARIJATIE 

NIM  : 4102903103 

 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

Maks 

Skor 

Pengamatan 

1 Kemampuan  mengelola tugas rutin, fasilitas dan 

waktu 
10 7,5 

2 Kemampuan menggunakan strategi pembelajaran 10 7,5 

3 Kemampuan berkomunikasi  dengan siswa 10 8 

4 Kemampuan penciptaan  kreatifan  siswa 10 7 

5 Kemampuan mendemonstrasikan penguasaan mata 

pelajaran. 

10 
8 

6 Kemampuan mendorong  dan menggalakkan 

ketertiban  dalam pembelajaran 
10 7,5 

7 Kemampuan melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 
10 7 

8 Kemampuan menutup pelajaran 10 7 

9 Kesan umum pembelajaran 10 8 

10 Kemampuan membantu mengembangkan sikap 

positif  pada diri siswa. 
10 7,5 

Skor rata-rata 10 7,5 

 

    

   Magelang,                        2005 

   Pengamat, 

 

 

 

   Sundarmi 

   NIP. 131183714 



Lampiran 18 

LEMBAR PENGAMATAN GURU SIKLUS  II 

 

NAMA GURU : SUMARIJATIE 

NIM  : 4102903103 

 

No Aspek yang Diamati 
Skor 

Maks 

Skor 

Pengamatan 

1 Kemampuan  mengelola tugas rutin, fasilitas dan 

waktu 
10 8,5 

2 Kemampuan menggunakan strategi pembelajaran 10 8 

3 Kemampuan berkomunikasi  dengan siswa 10 9 

4 Kemampuan penciptaan  kreatifan  siswa 10 8,5 

5 Kemampuan mendemonstrasikan penguasaan mata 

pelajaran. 

10 
9 

6 Kemampuan mendorong  dan menggalakkan 

ketertiban  dalam pembelajaran 
10 8,5 

7 Kemampuan melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 
10 8,5 

8 Kemampuan menutup pelajaran 10 8,5 

9 Kesan umum pembelajaran 10 9 

10 Kemampuan membantu mengembangkan sikap 

positif  pada diri siswa. 
10 9 

Skor rata-rata 10 8,65 

 

    

   Magelang,                        2005 

   Pengamat, 

 

 

 

   Sundarmi 

   NIP. 131183714 



 

RENCANA  PEMBELAJARAN 

SIKLUS  I 

 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan 

   Menyelesaikan  soal cerita  Pengurangan Pecahan 

 Kelas / semester  : IV / II 

 Waktu  : 2 x 40 menit ( 1 x  pertemuan ) 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

 A. Umum : Siswa mampu menghitung pengurangan dengan menggunakan 

pecahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

 B. Khusus  : Melalui  tugas  kelompok, siswa  dapat  menyelesaikan  soal  

cerita  pecahan dalam  waktu yang ditentukan. 

 

II. Kegiatan Belajar Mengajar 

 A. Materi Pelajaran 

  1. Mengulang kembali pokok bahasan secara peragaan. 

   a. Dengan menggunakan buah apel  yang dipotong menjadi dua 

                         yang menunjukkan      , kemudian dipotong lagi menjadi 

2                                           yang menunjukkan      ¼. 

b. Dengan  menggunakan kertas yang berbentuk  daerah  lingkaran yang 

digunting menjadi delapan bagian yang menunjukkan        . 

c. Dengan menggunakan pita yang digunting menjadi tiga bagian yang  

                                      sama, yang menunjukkan       . 

2. Menjelaskan  pecahan dalam hal menyelesaikan  soal cerita  sub pokok 

bahasan  pengurangan pecahan. 

a. Ibu memiliki gula sebanyak        kg, kemudian gula itu dibuat syrup                           

           kg. Berapakah  sisa gula  yang  dimiliki oleh ibu sekarang . . . . ? 

1 

2 

1 

8 

1 

3 

1 

2 
1 

2 
2 

3 

1 

4 

1 

3 

1 

3 

1 

3 



b. Nabila memiliki permen coklat 2/3  bagian, kemudian dimakannya  ½ 

bagian. Berapakah sisa coklat yang dimiliki  Nabila sekarang ....? 

 

 B. Sarana  Penunjang 

  1. Metode   : Ceramah, tanya jawab,  diskusi, penugasan, problem 

solving. 

  2. Sumber bahan  : a. GBPP Kurikulum  SD kelas IV 

      b. Program semester  kelas IV 

      c. Buku  paket matematika 

      d. Buku penunjang matematika  Erlangga  hal. 

      e. Buku penunjang  matematika.  

       Supardjo   hal. 42 – 57. 

 C. Langkah  Kegiatan 

  1. Pra KBM  : Guru  mempersiapkan  rencana  pengajaran 

  2. Kegiatan Awal  : (10 menit) 

a. Guru mengamati situasi kelas dan  mempersiapkan  

peralatan serta  siswa duduk berkelompok  5 atau 6 

orang. 

b. Guru mengadakan  presensi. 

c. Guru menjelaskan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

  3. kegiatan Inti  : (30 menit) 

a. Guru  mengingatkan kembali tentang  pecahan. 

b. Guru mengingatkan kembali tentang  operasi 

pengurangan pecahan. 

c. Siswa berdiskusi kelompok untuk  menyelesai-kan LKS 

dan soal-soal tes. 

d. Guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi dan 

membantu siswa yang sedang mengalami  kesulitan. 

e. Siswa melaporkan  hasil kerja  kelompok. 

f. Dengan bimbingan guru siswa membuat  kesimpulan. 

g. Siswa mencatat hasil kesimpulan. 

1 

2 



 

  4. Kegiatan Akhir  : (25 menit) 

      a. Evaluasi (20 menit) 

1) Siswa mengerjakan soal-soal tes 

2) Guru  mengawasi  pelaksanaan  tes. 

3) Guru menganalisis hasil tes. 

      b. Menutup Pelajaran 

1) Guru menanyakan  apakah  pembelajaran tersebut  

menarik atau  tidak. 

2) Guru mengingatkan  untuk  mempelajari  materi  

tersebut di rumah. 

3) Guru memberikan  tugas PR 

4) Guru memberikan  kesimpulan dan  saran. 

 

III. Evaluasi 

 A. Prosedur 

  1. Tes Awal    : ada  (dalam apersepsi) 

  2. Tes dalam proses  : ada (dalam KBM) 

  3. Tes akhir    : ada  (soal tes terlampir) 

 B. Jenis Tes 

  1. Lisan    : ada  (sebelum proses belajar mengajar) 

  2. Tertulis    : ada  (pada akhir kegiatan) 

 C. Bentuk Tes    : uraian  

 

 



RENCANA  PEMBELAJARAN 

SIKLUS  II 

 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan 

   Menyelesaikan  soal cerita  Penjumlahan Pecahan 

 Kelas / semester  : IV / II 

 Waktu  : 2 x 40 menit ( 1 x  pertemuan ) 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

 A. Umum : Siswa mampu menghitung penjumlahan dengan menggunakan 

pecahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

 B. Khusus  : Melalui  tugas  kelompok, siswa  dapat  menyelesaikan  soal  

cerita  pecahan dalam  waktu yang ditentukan. 

 

II. Kegiatan Belajar Mengajar 

 A. Materi Pelajaran 

  1. Mengulang kembali pokok bahasan secara peragaan. 

   a. Dengan menggunakan buah apel  yang dipotong menjadi dua 

     yang     menunjukkan  ½   , kemudian dipotong lagi menjadi  2                               

yang menunjukkan                                             . 

b. Dengan  menggunakan kertas yang berbentuk  daerah  lingkaran yang 

digunting menjadi delapan bagian yang menunjukkan     1/8. 

c. Dengan menggunakan pita yang digunting menjadi tiga bagian yang  

                                    sama, yang menunjukkan          . 

2. Menjelaskan  pecahan dalam hal menyelesaikan  soal cerita  sub pokok 

bahasan  penjumlahan pecahan. 
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a. Ibu memiliki gula sebanyak      ½ kg, kemudian gula itu dibuat syrup   ¼ 

kg. Berapakah  sisa gula  yang  dimiliki oleh ibu sekarang . . . . ? 

b. Nabila memiliki permen coklat 2/3  bagian, kemudian dimakannya  ½ 

bagian. Berapakah sisa coklat yang dimiliki  Nabila sekarang ....? 

 

 B. Sarana  Penunjang 

  1. Metode   : Ceramah, tanya  jawab,  diskusi, penugasan, problem 

solving. 

  2. Sumber bahan  : a. GBPP Kurikulum  SD kelas IV 

      b. Program semester  kelas IV 

      c. Buku  paket matematika 

      d. Buku penunjang matematika  Erlangga  hal. 

      e. Buku penunjang  matematika.  

       Supardjo   hal. 42 – 57. 

 C. Langkah  Kegiatan 

  1. Pra KBM  : Guru  mempersiapkan  rencana  pengajaran 

  2. Kegiatan Awal  : (10 menit) 

a. Guru mengamati situasi kelas dan  mempersiapkan  

peralatan serta  siswa duduk berkelompok  5 atau 6 

orang. 

b. Guru mengadakan  presensi. 

c. Guru menjelaskan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

  3. kegiatan Inti  : (30 menit) 

a. Guru  mengingatkan kembali tentang  pecahan. 

b. Guru mengingatkan kembali tentang  operasi 

Penjumlahan pecahan. 

c. Siswa berdiskusi kelompok untuk  menyelesai-kan LKS 

dan soal-soal tes. 

d. Guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi dan 

membantu siswa yang sedang mengalami  kesulitan. 

e. Siswa melaporkan  hasil kerja  kelompok. 

2 

3 

1 

4 

1 

2 



f. Dengan bimbingan guru siswa membuat  kesimpulan. 

g. Siswa mencatat hasil kesimpulan. 

 

  4. Kegiatan Akhir  : (25 menit) 

       a. Evaluasi (20 menit) 

       1) Siswa mengerjakan soal-soal tes 

2) Guru  mengawasi  pelaksanaan  tes. 

3) Guru menganalisis hasil tes. 

      b. Menutup Pelajaran 

1)  Guru menanyakan  apakah  pembelajaran tersebut  

menarik atau  tidak. 

2)  Guru mengingatkan  untuk  mempelajari  materi  

tersebut di rumah. 

3) Guru memberikan  tugas PR 

4) Guru memberikan  kesimpulan dan  saran. 

 

III. Evaluasi 

 A. Prosedur 

  1. Tes Awal    : ada  (dalam apersepsi) 

  2. Tes dalam proses  : ada (dalam KBM) 

  3. Tes akhir    : ada  (soal tes terlampir) 

 B. Jenis Tes 

  1. Lisan    : ada  (sebelum proses belajar mengajar) 

  2. Tertulis    : ada  (pada akhir kegiatan) 

 C. Bentuk Tes    : uraian  

 



RENCANA  PEMBELAJARAN 

SIKLUS  III 

 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan 

   Menyelesaikan  soal cerita  Pengurangan dan  

   Penjumlahan Pecahan 

 Kelas / semester  : IV / II 

 Waktu  : 2 x 40 menit ( 1 x  pertemuan ) 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

 A. Umum : Siswa mampu menghitung pengurangan dan Penjumlahan 

dengan menggunakan pecahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

 B. Khusus  : Melalui  tugas  kelompok, siswa  dapat  menyelesaikan  soal  

cerita  pecahan dalam  waktu yang ditentukan. 

 

II. Kegiatan Belajar Mengajar 

 A. Materi Pelajaran 

  1. Mengulang kembali pokok bahasan secara peragaan. 

   a. Dengan menggunakan buah apel  yang dipotong menjadi dua 

       yang menunjukkan     ½, kemudian dipotong lagi 

menjadi  2                               yang menunjukkan     ¼. 

b. Dengan  menggunakan kertas yang berbentuk  daerah  lingkaran yang 

digunting menjadi delapan bagian yang menunjukkan       . 

c. Dengan menggunakan pita yang digunting menjadi tiga bagian yang  

                                  sama, yang menunjukkan   1/3. 

2. Menjelaskan  pecahan dalam hal menyelesaikan  soal cerita  sub pokok 

bahasan  pengurangan dan Penjumlahan  pecahan. 

a. Ibu memiliki gula sebanyak    ½ kg, kemudian gula itu dibuat syrup   ¼ 

kg. Berapakah  sisa gula  yang  dimiliki oleh ibu sekarang . . . . ? 

 B. Sarana  Penunjang 
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  1. Metode   : Ceramah, tanya  jawab,  diskusi, penugasan, problem 

solving. 

  2. Sumber bahan  : a. GBPP Kurikulum  SD kelas IV 

      b. Program semester  kelas IV 

      c. Buku  paket matematika 

      d. Buku penunjang matematika  Erlangga  hal. 

      e. Buku penunjang  matematika.  

       Supardjo   hal. 42 – 57. 

 C. Langkah  Kegiatan 

  1. Pra KBM  : Guru  mempersiapkan  rencana  pengajaran 

  2. Kegiatan Awal  : (10 menit) 

a. Guru mengamati situasi kelas dan  mempersiap-kan  

peralatan serta  siswa duduk berkelompok  5 atau 6 

orang. 

d. Guru mengadakan  presensi. 

e. Guru menjelaskan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

  3. kegiatan Inti  : (30 menit) 

a. Guru  mengingatkan kembali tentang  pecahan. 

b. Guru mengingatkan kembali tentang  operasi 

pengurangan dan penjumlahan pecahan. 

c. Siswa berdiskusi kelompok untuk  menyelesai-kan LKS 

dan soal-soal tes. 

d. Guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi dan 

membantu siswa yang sedang mengalami  kesulitan. 

e. Siswa melaporkan  hasil kerja  kelompok. 

 

 

 

 

f. Dengan bimbingan guru siswa membuat  kesimpulan. 

g. Siswa mencatat hasil kesimpulan. 



 

  4. Kegiatan Akhir  : (25 menit) 

       a. Evaluasi (20 menit) 

       1) Siswa mengerjakan soal-soal tes 

4) Guru  mengawasi  pelaksanaan  tes. 

5) Guru menganalisis hasil tes. 

      b. Menutup Pelajaran 

5)  Guru menanyakan  apakah  pembelajaran tersebut  

menarik atau  tidak. 

6)  Guru mengingatkan  untuk  mempelajari  materi  

tersebut di rumah. 

7) Guru memberikan  tugas PR 

8) Guru memberikan  kesimpulan dan  saran. 

 

III. Evaluasi 

 A. Prosedur 

  1. Tes Awal    : ada  (dalam apersepsi) 

  2. Tes dalam proses  : ada (dalam KBM) 

  3. Tes akhir    : ada  (soal tes terlampir) 

 B. Jenis Tes 

  1. Lisan    : ada  (sebelum proses belajar mengajar) 

  2. Tertulis    : ada  (pada akhir kegiatan) 

 C. Bentuk Tes    : uraian  

 



SOAL TES SIKLUS  I 

Pertemuan  ke I 

Tgl. 28 Maret  2005 

 

  Mata  Pelajaran  : Matematika 

  Pokok Bahasan   : Pecahan 

      Menyelesaikan soal cerita  pengurangan pecahan. 

  Kelas / semester  : IV / II 

  Alokasi waktu   : 25 menit 

  Soal   : 5 

 

 

I. Petunjuk  Umum 

1. Tulislah  terlebih dahulu nama kelompok, nama  anggota kelompok. 

2. Kerjakan semua soal yang ada. 

3. Bacalah  dengan teliti. 

4. Periksa kembali  sebelum diserahkan ke gurumu. 

 

II. Petunjuk Khusus 

 Selesaikanlah  soal  cerita berikut : 

1. Ibu membeli  tepung  sebanyak        kg.         nya akan  dibuat krupuk dan sisanya  

akan  dibuat roti. 

Berapakah  sisa tepung yang dimiliki oleh ibu setelah semuanya  selesai ....? 

2. Marsya  mempunyai kue tart     dari kue tart tersebut diberikan kepada  

kakaknya        bagian. 

Berapa bagiankah kue tart yang dimiliki  oleh Marsya sekarang .... ? 

3. Pak  Agus  mempunyai sawah     ha.       nya akan ditanami padi dan  sisanya 

akan ditanami jagung ?. 

Berapakah  sawah Pak Agus yang akan ditanami jagung . . . .? 

4. Ibu Sri memiliki kebun buah  rambutan. Ia ingin menjual  6/5  buah rambutan 

darikebunnya, tetapi buah rambutan dari kebun  Bu Sri hanya dibeli         saja, 

karena sisanya belum  matang. 

Berapakah  sisa rambutan di kebun  Bu Sri sekarang . . . . ? 

 5. Aku adalah        . Jika aku dikurangi          maka aku menjadi berapa . . . .? 
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LKS   SIKLUS   I 

Pertemuan I 

Tgl. 28 Maret  2005 

 

  Mata  Pelajaran  : Matematika 

  Pokok Bahasan   : Pecahan 

      Menyelesaikan soal cerita  pengurangan pecahan. 

  Alokasi waktu   : 25 menit 

  Soal   : 5 

 

 

Petunjuk Umum 

1. Kerjakan  tugas dengan  sebaik-baiknya ! 

2. Diskusikan dengan anggota kelompokmu ! 

3. Bila ada  kesulitan bertanyalah pada guru ! 

 

Petunjuk Khusus 

Selesaikanlah soal-soal di bawah ini ! 

1. Potonglah buah apel  yang ada di depanmu menjadi  beberapa bagian  sesuai  dengan 

jumlah anggota kelompokmu ! 

2. Bagilah  gambar daerah lingkaran ini menjadi         bagian yang sama ! 

3. Guntinglah  gambar  daerah  persegi  ini men jadi         bagian yang sama ! 

 

1 

12 
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SOAL TES SIKLUS  I 

Pertemuan  ke II 

Tgl. 29 Maret  2005 

 

  Mata  Pelajaran  : Matematika 

  Pokok Bahasan   : Pecahan 

      Menyelesaikan soal cerita  pengurangan pecahan. 

  Kelas / semester  : IV / II 

  Alokasi waktu   : 25 menit 

  Soal   : 5 

 

 

 

I. Petunjuk Umum 

1. Tulislah  terlebih dahulu nama  kelompok, nama anggota kelompok. 

2. Kerjakan semua soal yang ada. 

3. Bacalah  dengan teliti. 

4. Periksa  kembali sebelum  diserahkan  ke gurumu. 

 

II. Petunjuk Khusus 

 Selesaikanlah  soal  cerita berikut : 

1. Ibu membeli gula sebanyak     4 kg.      nya akan dibuat  syrup dan sisanya akan 

dibuat  roti.  Berapakah  sisa gula  yang akan dibuat roti oleh ibu .. . . ? 

2. Nabila mempunyai coklat     dari coklat tersebut diberikan kepada  kakaknya      

bagian. Berapa bagiankah coklat  yang dimiliki oleh  Nabila sekarang . . . . ? 

3. Pak Rudi mempunyai sawah        ha.       nya akan ditanami padi dan sisanya  

akan ditanami jagung. Berapakah  sawah Pak Rudi yang akan ditanami  jagung . 

. . . ? 

4. Ibu Beny memiliki kebun buah rambutan. Ia ingin menjual     buah rambutan  

dari kebunnya, tetapi buah  rambutan dari kebun Bu Beny hanya dibeli       saja, 

karena sisanya belum matang. Berapakah  sisa rambutan di kebun Bu Beny 

sekarang . . . . ? 

5. Aku adalah        . Jika aku dikurangi         maka aku menjadi berapa . . . . ? 
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LKS   SIKLUS   I 

Pertemuan ke - II 

Tgl.  29 Maret 2005 

 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan  

   Pengurangan  Pecahan 

 Alokasi Waktu  : 20 menit 

 

Petunjuk Umum 

1. Kerjakan tugas ini  dengan sebaik-baiknya ! 

2. Diskusikan dengan anggota  kelompokmu ! 

3. Bila ada  kesulitan hanyalah kepada  gurumu ! 

 

Petunjuk  Khusus 

 Selesaikanlah soal  di bawah ini ! 

 

1. Tunjukkanlah dengan arsiran  daerah lingkaran / persegi. 

          ,             ,        

 

2. Tunjukkanlah dengan gambar dan arsiran 

 a.        -     = . . . . 

  

 b.       -       = . . . . 

 

 c.      -      = . . . . 

 

 d.      -     = . . . . 

 

 e.      –    = . . . . 
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LKS   SIKLUS  II 

Pertemuan  III 

Tgl. 30 Maret 2005 

 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan  

   Penjumlahan Pecahan 

 Alokasi Waktu  : 20 menit 

 

Petunjuk Umum 

1. Kerjakan tugas ini  dengan sebaik-baiknya ! 

2. Diskusikan dengan anggota  kelompokmu ! 

3. Bila ada  kesulitan tanyalah kepada  gurumu ! 

 

Petunjuk  Khusus 

 Selesaikanlah  soal di bawah ini ! 

 

1. Tunjukkanlah dengan  arsiran daerah lingkaran / persegi ! 

          ,            ,    

 

2. Tunjukkanlah dengan  gambar dan  arsiran ! 

 a.       +     = . . . . 

 

 b.       +   = . . . . 

 

 c.       +   = . . . . 

  

 d.       +   = . . . . 

 

 e.       +   = . . . . 
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SOAL TES SIKLUS  II 

Pertemuan  ke III 

Tgl. 30  Maret  2005 

 

  Mata  Pelajaran  : Matematika 

  Pokok Bahasan   : Pecahan 

      Menyelesaikan soal cerita  Penjumlahan Pecahan. 

  Kelas / semester  : IV / II 

  Alokasi waktu   : 25 menit 

  Soal   : 5 

 

 

 

I. Petunjuk Umum 

1. Tulislah  dahulu  nama kelompok (anggotanya) 

2. Kerjakan semua soal  yang ada. 

3. Bacalah  dengan teliti. 

4. Periksa  kembali sebelum diserahkan  ke gurumu ! 

 

II. Petunjuk Khusus 

 Selesaikanlah soal  cerita berikut ! 

1. Elfida  mempunyai apel       potong, sedangkan  adiknya  1/6 potong. Berapa  

potongkah  kedua apel  tersebut jika digabung menjadi satu . . . .? 

2. Ibu membeli  tepung  untuk  membuat roti ¾  kg. Kemudian ibu menyuruh  Bela 

untuk membeli  ¼ kg karena kurang. Berapa  kg  roti tepung yang dipakai  oleh 

ibu untuk membuat roti . . . . ? 

3. Pak  Jaya mempunyai sawah  7 hektar ditanami  padi, kemudian ¾ hektar 

ditanami jagung. Berapakah  luas sawah  Pak Jaya  seluruhnya . . . . ? 

4. Budi senang bermain  kelereng. Kelerengnya 9/4 bagian. Budi  kemudian 

bermain dengan  very  menang 8/7 bagian. Sekarang  berapa jumlah kelereng 

yang dimiliki Budi . . . . ? 
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5. SDN Kadiluwih  akan mengikuti  lomba karawitan, 2/3  murid  kelas IV  terpilih  

latihan, 5/8 murid kelas V terpilih latihan. Berapakah jumlah murid  kedua kelas 

tersebut yang terpilih untuk latihan karawitan . . . . ? 

 

 

II. Petunjuk Khusus 

 Selesaikanlah  soal  cerita berikut : 

1. Ibu membeli  gula  sebanyak  4 kg. 2/5 nya akan dibuat  syrup dan sisanya akan 

dibuat  roti.  Berapakah  sisa gula  yang akan dibuat roti oleh ibu .. . . ? 

2. Nabila mempunyai coklat 6/3  dari coklat tersebut diberikan kepada  kakaknya ½   

bagian. Berapa bagiankah coklat  yang dimiliki oleh  Nabila sekarang . . . . ? 

3. Pak Rudi mempunyai sawah  ½ ha. ¼ nya akan ditanami padi dan sisanya  akan 

ditanami jagung. Berapakah  sawah Pak Rudi yang akan ditanami  jagung . . . . ? 

4. Ibu Beny memiliki kebun buah rambutan. Ia ingin menjual  6/12 buah rambutan  

dari kebunnya, tetapi buah  rambutan dari kebun Bu Beny hanya dibeli  2/6 saja, 

karena sisanya belum matang. Berapakah  sisa rambutan di kebun Bu Beny 

sekarang . . . . ? 

5. Aku adalah     ½. Jika aku dikurangi 2/4  maka aku menjadi berapa . . . . ? 
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SIKLUS  II 

Pertemuan  IV 

Tgl. 30 Maret 2005 

 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan  

   Penjumlahan Pecahan 

 Alokasi Waktu  : 20 menit 

 Soal Uraian  : 5 

 Isian  : 10 

 

 

Petunjuk Umum 

1. Kerjakan tugas ini  dengan sebaik-baiknya ! 

2. Diskusikan dengan anggota  kelompokmu ! 

3. Bila ada  kesulitan tanyalah kepada  gurumu ! 

 

1. Pak Indra mempunyai  2/5  hektar kebun sayur. Sedangkan  kebun sayur  pak Hendi 

6/10 hektar. Berapa  hektarkah jumlah luas kebun sayur kedua orang tua  itu ? 

2. Pagi hari  sebelum berangkat ke sekolah, Siti membantu ibunya selama ½ jam. Sore 

hari ia membantu selama ¾ jam. Berapa jamkah Siti membantu ibunya setiap hari . . . 

. ? 

3. Happy bersepeda  selama   ½ jam dari kota A ke kota B. Dari kota B ia naik bus 

selama  ¼ jam ke kota C. Berapa  jam lama perjalanan Happy  dari kota A ke kota C 

melalui  kota B ? 

4. Ibu membeli  ¾  kg terigu. Digunakan untuk membuat kue  sebanyak  2/5 kg. 

Berapa  kg kah  terigu ibu sekarang . . . . ? 

5. Kebun Pak Yanto luasnya  3/5  hekar. 1/3 hektar  ia tanami  tomat dan sisanya  ia 

tanami kobis. Berapa hektarkah yang ia tanami kobis . . . . ? 

 

 

 

 

 

Petunjuk  Khusus 

2 

5 
6 

10 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
1 

4 

3 

4 

2 

5 

3 

5 
1 

3 



Selesaikanlah  soal di bawah ini ! 

 

1. 7/10 + 2/5   = . . . . 6. 5/6  +  2/3  = . . . . 

 

2. ¾  + 3/8 = . . . . 7. 1/8 + 5/4 = . . . . 

 

3. 1/3 + 2/9  = . . . . 8. 2/3  +  3/6 = . . . . 

 

4. ½  +  3/8 = . . . . 9. ¾   + ½  = . . . . 

 

5. ½  +  3/10 = . . . . 10.9/10  + 4/5 = . . . . 
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TES  FORMATIF  SIKLUS  III 

Pertemuan  ke VI 

Tgl.  6 April 2005 

 

  Mata  Pelajaran  : Matematika 

  Pokok Bahasan   : Pecahan 

      Menyelesaikan soal cerita  Pengurangan dan 

      Penjumlahan Pecahan. 

  Kelas / semester  : IV / II 

  Alokasi waktu   : 40 menit 

  Soal   : 10 soal 

 

 

 

I. Petunjuk Umum 

1. Tulislah  dahulu  nama kelompok (anggotanya) 

2. Kerjakan semua soal  yang ada. 

3. Bacalah  dengan teliti. 

4. Periksa  kembali sebelum diserahkan  ke gurumu ! 

 

II. Petunjuk Khusus 

 Selesaikanlah soal  cerita berikut ! 

1. Desa Sukamakmur terdiri  atas 5/8  bagian  tanah sawah, 1/6 bagian ladang, dan 

sisanya  adalah  pemukiman.   Berapa  bagian jumlah tanah  sawah  dan ladang ? 

2. Luas tanah  pertanian  Pak Mardi  yang ditanami  kubis 1/8 bagian dan  yang 

ditanami wortel 1/5 bagian. Berapa  bagian  luas tanah  pertanian  Pak Mardi 

yang ditanami  kubis dan  wortel ? 

3. Pak  Bina  mempunyai 2 bidang  tanah sawah ditanami  padi. Pada  waktu 

panen, bidang yang pertama  hasilnya  ¾  ton dan yang kedua ½   ton.  Hasil  

panenan tersebut  dijual  4/5  ton. Berapa  tonkah sisanya ? 

4. Seorang  pedagang  buah-buahan mempunyai  ¾ kuintal jeruk. Pada  suatu hari  

terjual  3/5 kuintal. Kemudian membeli lagi  ½ kuintal. Berapa  kuintalkah  jeruk  

pedagang itu sekarang ? 
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5. Pada  waktu  ulangan matematika  disediakan  waktu  ¾ jam. Ternyata  waktu 

itu  tidak cukup, sehingga  ditambah  1/3 jam. Sari dapat  menyelesaikan  soal 

ulangan  tersebut dalam  waktu  4/5 jam. Berapa  jam sisa waktu untuk Sari ? 

6. Pak Jaya menanam  bawang  seluas  5/8 hektare. Tanaman bawang merah  2/5 

hektare dan yang lain bawang putih. Berapa  hektare  luas tanaman  bawang 

putihnya ? 

7. Seorang  pedagang buah-buahan  masih mempunyai  3/5 kuintal mangga. Ia 

membeli  lagi 7/8 kuintal. Beberapa saat kemudian  terjual  ¾ kuintal. Berapa 

kuintalkah sisanya ? 

8. Luas  tanah Pak Karta 3/5  hektare dan 3/8 hektare. Tanah tersebut  yang  ¾  

ditanami  padi  dan  sisanya ditamani kacang  tanah, Berapa  hektare  luas 

tanaman kacang  tanah Pak Karta ? 

9. Untuk ulangan  seorang  guru  menyediakan  waktu  4/5 jam. Jika ulangan sudah  

berjalan selama  2/3  jam, berapa jam lagi  waktu ulangan  akan  berakhir ? 

10. Warga RT 1 Dusun Sukabangun sedang  ramai-ramai  mengadakan kerja buku  

pengerasan jalan sepanjang  7/8 km. Panjang  jalan yang  telah diperkeras  2/3 

km. Berapa  km  jalan yang belum  diperkeras ? 

 

 

 

  

 

    

3 

4 
1 

3 

5 

8 
2 

5 

3 

5 
7 

8 
3 

4 

3 

5 

3 

8 
3 

4 

4 

5 
2 

3 

7 

8 
2 

3 





TES FORMATIF  SIKLUS  III 

Pertemuan V 

Tgl. 5 April 2005  

 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan 

   Menyelesaikan  soal cerita  Penjumlahan Pecahan 

 Kelas / semester  : IV / II 

 Waktu  : 2 x 40 menit ( 1 x  pertemuan ) 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

 A. Umum : Siswa mampu menghitung penjumlahan dengan menggunakan 

pecahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

 B. Khusus  : Melalui  tugas  kelompok, siswa  dapat  menyelesaikan  soal  

cerita  pecahan dalam  waktu yang ditentukan. 

 

II. Kegiatan Belajar Mengajar 

 A. Materi Pelajaran 

1. Tanah pertanian Pak Jaya  1/3  hektare.  Ditanami padi 1/6 hektare. Sisanya  

ditanami  bawang merah. Berapa  hektare yang ditanami  bawang merah ? 

2. Ibu  mempunyai  1/3  liter minyak goreng. Ibu membeli lagi     ¼  liter. 

Berapa  liter minyak  goreng  ibu  sekarang ? 

3. Tanah pertanian Pak Mardi 1/5 hektare. Ditanami  jagung 1/6  hektare. 

Sisanya  ditanami  kacang tanah. Berapa hektare  yang ditanami   kacang 

tanah ? 

4. Tanah perumahan Pak Hadi 1/8   hektare. Tanah  perumahan  Pak Kardi  

1/6  hektare. Berapa hektare  luas tanah mereka ? 

5. Pada suatu hari Pak Gani mencangkul  1/5  petak. Berapa petak  sawah yang 

dicangkul  Pak Gani hari itu ? 

6. Ibu membeli  4/5  bawang  merah. Digunakan untuk  memasak  ¾ kg. Berapa  

kg sisanya ? 

7. Ibu membeli  4/5  kg bawang  merah. Digunakan untuk  memasak       ¾    kg.  

Berapa  kg sisanya? 
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8. Ibu Nana membeli  daging 2/5  kg. Ibu  Wati membeli  daging ¼   kg. 

Berapa  kg daging yang mereka beli ? 

9. Sebidang  tanah sawah sedang  dibajak  oleh dua orang  petani. Selama  satu 

hari  orang  yang pertama dapat membajak 1/8  bagian dan yang kedua 

dapat membajak 1/6  bagian. Berapa  bagian tanah sawah  yang dapat 

mereka bajak selama satu hari ? 

10. Jumlah siswa  putri  di kelas  4 adalah  3/8  dari  seluruh  siswa. Jumlah 

siswa  putri  yang berambut pendek adalah  1/6 dari seluruh  siswa. Berapa  

bagian siswa  putri  yang berambut  panjang ? 

 

 B. Sarana  Penunjang 

  1. Metode   : Ceramah, tanya  jawab, diskusi, penugasan, problem 

solving. 

  2. Sumber bahan  : a. GBPP Kurikulum  SD kelas IV 

      b. Program semester  kelas IV 

      c. Buku  paket matematika 

      d. Buku penunjang matematika  Erlangga  hal. 

      e. Buku penunjang  matematika.  

       Supardjo   hal. 42 – 57. 

 C. Langkah  Kegiatan 

  1. Pra KBM  : Guru  mempersiapkan  rencana  pengajaran 

  2. Kegiatan Awal  : (10 menit) 

a. Guru mengamati situasi kelas dan  mempersiapkan  

peralatan serta  siswa duduk berkelompok  5 atau 6 

orang. 

b. Guru mengadakan  presensi. 

c. Guru menjelaskan pokok bahasan yang akan 

dipelajari. 

 

 

 

  3. kegiatan Inti  : (30 menit) 

a. Guru  mengingatkan kembali tentang  pecahan. 
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b. Guru mengingatkan kembali tentang  operasi 

Penjumlahan pecahan. 

c. Siswa berdiskusi kelompok untuk  menyelesai-kan LKS 

dan soal-soal tes. 

d. Guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi dan 

membantu siswa yang sedang mengalami  kesulitan. 

e. Siswa melaporkan  hasil kerja  kelompok. 

f. Dengan bimbingan guru siswa membuat  kesimpulan. 

g. Siswa mencatat hasil kesimpulan. 

 

  4. Kegiatan Akhir  : (25 menit) 

       a. Evaluasi (20 menit) 

       1) Siswa mengerjakan soal-soal tes 

2) Guru  mengawasi  pelaksanaan  tes. 

3) Guru menganalisis hasil tes. 

      b. Menutup Pelajaran 

1) Guru menanyakan  apakah  pembelajaran tersebut  

menarik atau  tidak. 

2) Guru mengingatkan  untuk  mempelajari  materi  

tersebut di rumah. 

3) Guru memberikan  tugas PR 

4) Guru memberikan  kesimpulan dan  saran. 

 

III. Evaluasi 

 A. Prosedur 

  1. Tes Awal    : ada  (dalam apersepsi) 

  2. Tes dalam proses  : ada (dalam KBM) 

  3. Tes akhir    : ada  (soal tes terlampir) 

 B. Jenis Tes 

  1. Lisan    : ada  (sebelum proses belajar mengajar) 

  2. Tertulis    : ada  (pada akhir kegiatan) 

 C. Bentuk Tes    : uraian  

RENCANA  PEMBELAJARAN 

SIKLUS  III 

 



 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan 

   Menyelesaikan  soal cerita  Pengurangan dan  

   Penjumlahan Pecahan 

 Kelas / semester  : IV / II 

 Waktu  : 2 x 40 menit ( 1 x  pertemuan ) 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

 A. Umum : Siswa mampu menghitung pengurangan dan Penjumlahan 

dengan menggunakan pecahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

 B. Khusus  : Melalui  tugas  kelompok, siswa  dapat  menyelesaikan  soal  

cerita  pecahan dalam  waktu yang ditentukan. 

 

II. Kegiatan Belajar Mengajar 

 A. Materi Pelajaran 

  1. Ibu membeli   ¾  lt minyak goreng, kemudian membeli  lagi  ½ lt digunakan 

7/8  lt. Berapa sisanya? 

2. Tanah pertanian  Pak Wira ½    hektare, diberikan  kepada  anaknya 1/3 

hektare. Berapa hektare  sisanya? 

 

 B. Sarana  Penunjang 

  1. Metode   : Ceramah, tanya  jawab,  diskusi, penugasan, problem 

solving. 

  2. Sumber bahan  : a. GBPP Kurikulum  SD kelas IV 

      b. Program semester  kelas IV 

      c. Buku  paket matematika 

      d. Buku penunjang matematika  Erlangga  hal. 

      e. Buku penunjang  matematika.  

       Supardjo   hal. 42 – 57. 

 C. Langkah  Kegiatan 

  1. Pra KBM  : Guru  mempersiapkan  rencana  pengajaran 

  2. Kegiatan Awal  : (10 menit) 
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a. Guru mengamati situasi kelas dan  mempersiap-kan  

peralatan serta  siswa duduk berkelompok  5 atau 6 

orang. 

b. Guru mengadakan  presensi. 

c. Guru menjelaskan pokok bahasan yang akan 

dipelajari. 

  3. kegiatan Inti  : (30 menit) 

a. Guru  mengingatkan kembali tentang  pecahan. 

b. Guru mengingatkan kembali tentang  operasi 

pengurangan dan penjumlahan pecahan. 

c. Siswa berdiskusi kelompok untuk  menyelesai-kan LKS 

dan soal-soal tes. 

d. Guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi dan 

membantu siswa yang sedang mengalami  kesulitan. 

e. Siswa melaporkan  hasil kerja  kelompok. 

f. Dengan bimbingan guru siswa membuat  kesimpulan. 

g. Siswa mencatat hasil kesimpulan. 

 

  4. Kegiatan Akhir  : (25 menit) 

       a. Evaluasi (20 menit) 

       1) Siswa mengerjakan soal-soal tes 

2) Guru  mengawasi  pelaksanaan  tes. 

3) Guru menganalisis hasil tes. 

      b. Menutup Pelajaran 

1) Guru menanyakan  apakah  pembelajaran tersebut  

menarik atau  tidak. 

2) Guru mengingatkan  untuk  mempelajari  materi  

tersebut di rumah. 

3) Guru memberikan  tugas PR 

4) Guru memberikan  kesimpulan dan  saran. 

 



III. Evaluasi 

 A. Prosedur 

  1. Tes Awal    : ada  (dalam apersepsi) 

  2. Tes dalam proses  : ada (dalam KBM) 

  3. Tes akhir    : ada  (soal tes terlampir) 

 B. Jenis Tes 

  1. Lisan    : ada  (sebelum proses belajar mengajar) 

  2. Tertulis    : ada  (pada akhir kegiatan) 

 C. Bentuk Tes    : uraian  



RENCANA  PEMBELAJARAN 

SIKLUS  II 

 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Pokok Bahasan  : Pecahan 

   Menyelesaikan  soal cerita  Pengurangan dan  

   Penjumlahan Pecahan 

 Kelas / semester  : IV / II 

 Waktu  : 2 x 40 menit ( 1 x  pertemuan ) 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

 A. Umum : Siswa mampu menghitung pengurangan dan Penjumlahan 

dengan menggunakan pecahan dalam menyelesaikan soal cerita. 

 B. Khusus  : Melalui  tugas  kelompok, siswa  dapat  menyelesaikan  soal  

cerita  pecahan dalam  waktu yang ditentukan. 

 

II. Kegiatan Belajar Mengajar 

 A. Materi Pelajaran 

  1. Andi ingin membuat layang-layang. Ia memerlukan   7/5  m kertas ternyata 

kurang kemudian ia membeli  kertas lagi 2/5 m dan pas untuk  sebuah 

layang-layang. 

   Berapakah  kertas yang   diperlukan Andi untuk membuat sebuah  layang-

layang? 

  2. Mia akan membuat Roti. Ia  memerlukan  8/4 kg gula. Kemudian  ia juga 

ingin  membuat syrup dan memerlukan  gula 3/5 kg. 

   Berapakah  gula yang diperlukan  untuk membuat  roti dan syrup tersebut? 

 

 B. Sarana  Penunjang 

  1. Metode   : Ceramah, tanya  jawab,  diskusi, penugasan, problem 

solving. 

 

  2. Sumber bahan  : a. GBPP Kurikulum  SD kelas IV 
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      b. Program semester  kelas IV 

      c. Buku  paket matematika 

      d. Buku penunjang matematika  Erlangga  hal. 

      e. Buku penunjang  matematika.  

       Supardjo   hal. 42 – 57. 

 C. Langkah  Kegiatan 

  1. Pra KBM  : Guru  mempersiapkan  rencana  pengajaran 

  2. Kegiatan Awal  : (10 menit) 

a. Guru mengamati situasi kelas dan  mempersiap-kan  

peralatan serta  siswa duduk berkelompok  5 atau 6 

orang. 

b. Guru mengadakan  presensi. 

c. Guru menjelaskan pokok bahasan yang akan 

dipelajari. 

  3. kegiatan Inti  : (30 menit) 

a. Guru  mengingatkan kembali tentang  pecahan. 

b. Guru mengingatkan kembali tentang  operasi 

pengurangan dan penjumlahan pecahan. 

c. Siswa berdiskusi kelompok untuk  menyelesai-kan LKS 

dan soal-soal tes. 

d. Guru mengawasi siswa yang sedang berdiskusi dan 

membantu siswa yang sedang mengalami  kesulitan. 

e. Siswa melaporkan  hasil kerja  kelompok. 

f. Dengan bimbingan guru siswa membuat  kesimpulan. 

g. Siswa mencatat hasil kesimpulan. 

 

 

 

 

  4. Kegiatan Akhir  : (25 menit) 

       a. Evaluasi (20 menit) 



       1) Siswa mengerjakan soal-soal tes 

2) Guru  mengawasi  pelaksanaan  tes. 

3) Guru menganalisis hasil tes. 

      b. Menutup Pelajaran 

1) Guru menanyakan  apakah  pembelajaran tersebut  

menarik atau  tidak. 

2) Guru mengingatkan  untuk  mempelajari  materi  

tersebut di rumah. 

3) Guru memberikan  tugas PR 

4) Guru memberikan  kesimpulan dan  saran. 

 

III. Evaluasi 

 A. Prosedur 

  1. Tes Awal    : ada  (dalam apersepsi) 

  2. Tes dalam proses  : ada (dalam KBM) 

  3. Tes akhir    : ada  (soal tes terlampir) 

 B. Jenis Tes 

  1. Lisan    : ada  (sebelum proses belajar mengajar) 

  2. Tertulis    : ada  (pada akhir kegiatan) 

 C. Bentuk Tes    : uraian  



Op Ktr rmh : 3Kt rm rt 

msh 9bln hrg2jt jlwates km3 

rt8/27 x-bayem btl (jl.rymsk 20 mtr) 

hub 0817464556/081329068440(tnp prtr) 

 

 

 

 

Op Ktr rmh : 3Kt rm rt dp km gdg 

msh 9bln hrg2jt jlwates km3 

rt8/27 x-bayem btl (jl.rymsk 20 mtr) 

hub 0817464556/081329068440(tnp prtr) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


