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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan akan membantu peserta didik dalam 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan guru dituntut untuk menggunakan media yang dan yang menarik.  Adapun 

tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran mengenal pecahan dengan 

media puzzle pizza berbasis lesson study. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui tiga tahapan 

yaitu: (1) plan, (2) do, dan (3) see. Hasil dari pembelajaran ini adalah dapat menumbuhkan  

keaktifan dalam kegiatan pembelajaran. Kendala yang dialami adalah guru merasa kesulitan 

untuk memanajemen kelas pada saat kegiatan permainan. Upaya yang  dilakukan guru untuk 

perbaikan pembelajaran selanjutnya adalah diperlukan guru pendamping untuk mengontrol 

kegiatan siswa. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran, Media Puzzle Pizza, Lesson Study 

 

ABSTRACT 

 

 The implementation of a fun learning will help learners in achieving maximum learning 

outcomes. To create a fun learning atmosphere teachers are required to use the media and the 

interesting. The purpose of this paper is to describe learning to know the fractions with the 

pizza puzzle media. This learning is carried out through three stages: (1) plans, (2) do, and (3) 

see. This learning outcomes can foster liveliness in learning activities. Constraints are that 

teachers find it difficult to manage the classroom during game activities. Efforts made by 

teachers for further improvement of learning is the need for companion teachers to control 

student activities. 

 

Keywords: Learning, Pizza Puzzle Media, Lesson Study 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya atau usaha yang terencana, terorganisir dan berlangsung 

secara terus menerus untuk membimbing atau mengarahkan peserta didik menjadi manusia 

yang seutuhnya. Untuk mencapai hal tersebut harus berdasarkan pada perkembangan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut, perlu adanya 
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pengembangan model atau media yang inovatif dan konstruktif. Sekolah dasar atau 

pendidikan dasar tidak semata-mata membekali anak didik berupa kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung tetapi harus mengem-bangkan potensi pada siswa baik potensi mental, 

sosial, dan spiritual.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika 

diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Belajar matematika merupakan suatu syarat 

cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Karena dengan belajar 

matematika, kita akan belajar menalar secara kritis, kreatif, dan aktif. Matematika merupakan 

ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, maka konsep-konsep matematika harus dipahami 

terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol tersebut (Susanto, 2013:182).   

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh 

guru untuk menemukan dan mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang mampu 

meningkatkan ke-mampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan mengkontruksi penge-

tahuan baru sebagai upaya mening-katkan penguasa yang baik terhadap materi matamatika.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017, 

observer menemukan bahwa saat proses pembelajaran guru hanya menyampaikan 

pembelajaran matematika dengan metode ceramah secara berlebihan dan guru meng-gunakan 

media seadanya yakni papan tulis. Guru yang hanya menggunakan papan tulis menjadikan 

siswa yang di kelas merasa bosan dan mengantuk. Observer melihat siswa kelas IVa tersebut 

tergolong aktif dan cepat tanggap. Hal tersebut yang mendasari observer untuk membuat 

media yang nantinya bisa membuat siswa merasa senang saat pembelajaran berlangsung. 

Karena jika siswa merasa senang, maka materi yang disampaikan akan terserap dengan baik. 

Pembelajaran selanjutnya yakni mengenal pecahan.  

Pecahan adalah bilangan asli yang dibagi menjadi bilangan asli dan hasilnya tidak bulat. 

Musser (2012: 219) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada 

pecahan. Pertama, ketika pecahan sebagai sebuah bilangan maka fokusnya pada nilai relatif. 

Kedua, ketika kita menyebutkan pecahan sebagai hubungan angka yang merepresentasikan 

bagian dari keseluruhan, banyak angka yang dapat digunakan untuk menyatakan 

hubungannya.  

Matematika terutama materi mengenal pecahan perlu menggunakan media untuk 

mengenalkan konsep atau dasar pecahan kepada siswa. Sehingga, guru akan mudah 

menyampaikan materi dengan menggunakan media. Media pembelajaran adalah segala 
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sesuatu yang dapat menyampikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 

sehingga terciptalah lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efektif dan efisien (Munadi, 2008: 7).Observer sudah 

mempertimbangkan media apa yang bisa membuat siswanya senang, aktif dan ikut terlibat 

dalam proses pembelajaran dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat.  

Media yang dibuat oleh penulis yakni puzzle pizza yang terbuat dari sterofoam dipotong 

melingkar dan dibagi menjadi beberapa bagian. Gambar pizzanya dicetak dan ditempel pada 

sterofoam yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Untuk dasar puzzle menggunakan 

kertas manila berwarna. Lingkaran pizza dibagi menjadi 2 bagian, 4 bagian dan 6 bagian. 

Hanya saja waktu itu digunakan adalah yang 4 bagian.  

Puzzle merupakan media pem-belajaran berupa permainan yang dapat digunakan untuk 

membentu keter-capainya suatu tujuan pembelajaran. Penyelesaian masalah puzzle  dapat 

membutuhkan pengenalan pola dan susunan tertentu. Dalam memecahkan suatu puzzle dapat 

menantang dan masalah yang alami (Goldberg et al, 2004).  Manfaat permainan puzzle bagi 

siswa adalah (1) membantu untuk mengerjakan apa yang telah diketahui dalam bentuk yang 

lebih sederhana, sehingga lebih mudah dihafalkan karena membentuk satu bangun; (2) 

membantu untuk mengingat kembali dan merevisi konsep pembelajaran membuat peta catatan 

kerja dan belajar yang sangat baik untuk keperluan presentasi; (3) membantu untuk 

mendiagnosis apa-apa yang telah diketahui para siswa dalam bentuk struktur yang siswa 

bangun dalam bentuk gambar/bagan yang sesuai (Budiyono, 2011). 

Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu juga dengan 

puzzle. Hermiya (2015: 44) menjelaskan kelebihan dari penggunaan puzzle, yaitu: (a) dapat 

melatih kon-sentrasi, ketelitian, dan kesabaran siswa ketika memainkannya, karena game 

puzzle menggunakan cara coba dan salah,  (b) siswa terlatih dalam ber-imajinasi dan 

menyimpulkan apakah gambar yang dipilihnya cocok ketika digabungkan, (c) daya ingat 

siswa menjadi lebih tajam dalam proses menggabungkan gambar, (d) siswa lebih bersemangat 

belajar karena belajar menggunakan game puzzle terasa menyenangkan bagi mereka, (e) 

mening-katkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, (f) interaksi dan kerja sama 

siswa meningkat dalam rangka memecahkan puzzle.  Beberapa kekurangan penggunaan 

puzzle dalam pembelajaran. Pertama, puzzle yang ba-gus memerlukan biaya yang cukup 

mahal dalam proses pembuatannya, karena agar hasilnya maksimal guru perlu mencetaknya 

menggunakan kertas yang berkualitas. Kedua, pembuatan game puzzle membutuhkan waktu 

yang cukup lama, sehingga guru perlu me-nyiapkan jauh-jauh hari sebelum ke-giatan 
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pembelajaran berlangsung. Ke-tiga, guru harus mampu merancang game puzzle semenarik 

mungkin agar siswa tidak merasa bosan ketika me-mainkannya. Keempat, game puzzle 

terbuat dari kertas sehingga perlu pe-nyimpanan yang baik karena mudah rusak. 

Media puzzle pizza adalah media pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai 

perantara untuk menyampaikan konsep dasar pecahan. Selanjutnya Gerlach dan Ely (dalam 

Wina Sanjaya, 2006:163) mengemukakan bahwa:“A medium conceived is any person, 

material or even that establish condition which enable the learner to acquire knowledge, skill, 

and attitude”. Menurut Gerlach dan Ely, media meliputi: orang, bahan, peralatan, atau 

kegiatan yang menciptakan kondisi dimana siswa dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap.   

Pembelajaran pecahan berbantuan puzzle pizza dimana permainan puzzle sendiri 

manfaat, juga memiliki nilai lebih dalam proses kegiatan pembelajaran. Kontribusi ter-sebut 

terdapat pada empat fungsi media permainan puzzle. Pertama fungsi atensi, yaitu menarik dan 

meng-arahkan perhatian siswa untuk ber-konsentrasi pada isi pelajaran, hal ini berkaitan 

dengan gambar (visual) yang ditampilkan. Kedua fungsi afektif, yaitu dapat memberikan 

kenikmatan ketika belajar karena bentuk gambar (visual) dapat mengubah emosi dan sikap 

siswa. Ketiga fungsi kognitif, yaitu gambar visual memperlancar pencapaian tujuan untuk 

memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam gambar. Keempat fungsi 

kompensatoris, yaitu media gambar (visual) membantu siswa yang lemah dan lambat 

menerima dan me-mahami isi pelajaran untuk mengorganisasikan dan mengingat kem-bali 

(Arsyad, 2009:17). Pembelajaran pecahan berbantuan media puzzle dapat melibatkan siswa 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang berlangsung pada hari Jum’at 27 Oktober 2017 adalah konsep 

pecahan dengan media puzzle pizza berbasis lesson study. Lesson study merupakan suatu 

kegiatan pembinaan dan upaya peningkatan kua-litas pembelajaran maupun profesio-nalisme 

guru melalui kelompok kerja guru. Kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran 

mulai saat peren-canaan, pelaksanaan pembelajaran, mau-pun evaluasi. Lewis (dalam 

Syamsyuri dan Ibrohim: 2011) mendefinisikan lesson study sebagai suatu siklus dimana guru 

bekerja bersama-sama untuk men-capai tujuan jangka panjang bagi peserta didik, membawa 

tujuannya ke dalam kehidupan nyata. Lesson study meng-kolaborasikan observasi, diskusi, 

dan menyempurnakan dalam pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

nantinya akan membawa dam-pak positif terhadap peserta didik. 
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Pelaksanaan  Lesson Study  di-lakukan melalui 3 tahapan yaitu (1) Plan (merencanakan 

atau merancang), (2) Do (melaksanakan), dan (3) See (meng-amati, dan merefleksikan). 

Tahap pe-rencanaan (Plan) bertujuan untuk meng-hasilkan rancangan pembelajaran yang 

diyakini mampu membelajarkan siswa secara efektif serta membangkitkan partisipasi aktif 

siswa dalam pem-belajaran. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif. Biasanya 

ditetapkan dulu siapa guru yang akan menjadi Guru Model, kemudian guru model menyusun 

RPP nya. Para guru kemudian bertemu dan berbagi ide menyempurnakan rancangan 

pembelajaran yang sudah disusun guru model untuk menghasilkan cara pengorganisasian 

bahan ajar, proses pembelajaran, maupun penyiapan alat bantu dalam pembelajaran. Pada 

tahap ini juga ditentukan prosedur pengamatan serta instrumen observasinya. 

Tahap pelaksanaan (Do) ber-tujuan untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang 

telah direncanakan oleh guru model. Salah satu anggota kelompok berperan sebagai guru 

model dan anggota kelompok lainnya sebagai observer. Fokus pengamatan diarahkan pada 

kegiatan belajar siswa dengan berpedoman pada prosedur dan instrumen yang telah disepakati 

pada tahap perencanaan, bukan pada pe-nampilan guru model. Selama pem-belajaran 

berlangsung, para observer tidak diperbolehkan mengganggu  proses pembelajaran meskipun 

mereka boleh merekamnya.  

Tahap pengamatan dan refleksi (See) dimaksudkan untuk menemukan kelebihan dan 

kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan refleksi 

dipimpin oleh salah satu moderator dan notulis untuk merekam jalannya diskusi. Kemudian 

Guru model menyampaikan kesan dan pemikirannya mengenai pelaksanaan pembelajaran. 

Kesempatan berikutnya diberikan kepada para observer untuk menyampaikan hasil 

pengamatannya.  Kritik dan saran disampaikan secara bijak tanpa merendahkan atau 

menyakiti hati guru model. Berdasarkan semua masukan dari para observer dapat dirancang 

kembali pembelajaran berikutnya yang lebih baik. Adapun siklus pembelajaran lesson  study 

yang dikutip dalam Sutopo dan Ibrahim (2006) akan diilustrasikan pada Gambar 1 berikut. 
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Materi yang dipilih dalam pembelajaran konsep pecahan dengan media puzzle berbasis 

Lesson Study ini yaitu pembelajaran mengenal pecahan kelas IV. Adapun batasan materi yang 

ditetapkan oleh penulis adalah men-cakup mengenalkan pecahan, pem-bilang, penyebut dan 

garis bilangan pecahan. Sesuai dengan paparan ter-sebut, maka tujuan dari penulisan ini 

adalah (1) mengetahui pembelajaran konsep pecahan dengan media puzzle berbasis Lesson 

Study pada siswa kelas IV sekolah dasar, dan (2) mengetahui kendala yang dihadapi dalam 

pem-belajaran konsep pecahan dengan media puzzle berbasis Lesson Study pada siswa kelas 

IV sekolah dasar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah yang dilakukan oleh penulis untuk pembelajaran konsep pecahan dengan 

media puzzle seperti yang telah diuraikan di atas disesuaikan dengan langkah-langkah dari 

Lesson Study. Adapun secara garis besar langkah-langkah pada Lesson Study adalah Plan, Do, 

See. Beberapa hal yang dilakukan pada 3 tahap lesson study dipaparkan sebagai berikut. 

1. Plan (merencanakan atau merancang) 

Perencanaan pembelajaran (plan) dilaksanakan pada hari jum’at, 20 Oktober 2017 

pukul 07.00 – 10.30 WIB bertempat di gedung pascasarjana Universitas Negeri Malang Jl. 

Semarang No.5, Kota Malang yang diikuti oleh guru model dan dua observer. Pada tahap 

plan langkah yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi 3 tahapan yaitu menyusun tugas 

 

 

 

PLAN: Secara kolabo-
ratif guru merenca-
nakan pembelajaran 
berpusat siswa ber-
basis permasalahan 
di kelas 

DO: Seorang guru me-
laksanakan pembela-
jaran yang berpusat 
siswa sementara guru 
lain mengobservasi 
kegiatan belajar siswa 

SEE: Secara 
kolaboratif guru 
merefleksikan 
keefektifan 
pembelajaran dan 
saling belajar dengan 
prinsip kolegialitas 
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anggota kelompok, memfokuskan lesson study, dan merencanakan lesson study. Adapun 

langkah kegiatan dari masing-masing tahapan akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Menyusun tugas anggota kelompok. Pada kegiatan menyusun tugas anggota kelompok hal 

yang dilakukan penulis yaitu masing-masing anggota kelompok serta berkomitmen untuk 

melakukan inovasi dan memperbaiki kualitas pendidikan. Selanjutnya, anggota kelompok 

menyusun jadwal untuk diadakan pertemuan rutin. Masing-masing anggota kelompok 

menyetujui aturan dalam kelompok, seperti bagaimana cara membagi tanggung jawab 

antar anggota kelompok, cara mengambil keputusan kelompok, dan bagaimana me-

nyampaikan saran, termasuk juga bagaimana menetapkan siapa yang menjadi guru model. 

b. Memfokuskan Lesson Study. Pada kegiatan ini hal yang dilakukan penulis yaitu 

menyepakati materi untuk lesson study. Materi dipilih dengan memperhatikan tiga hal. 

Pertama, bagaimana kualitas pembelajaran saat ini. Kedua, apa kualitas ideal pembelajaran  

yang diinginkan di masa yang akan datang. Ketiga, adakah kesenjangan antara kualitas 

pembelajaran  ideal dan kualitas pembelajaran yang ada saat ini. Materi yang 

dikembangkan adalah mengenal pecahan. Adapun indikator yang telah ditetapkan oleh 

penulis adalah (1, (2), (3). 

c. Merencanakan Lessson Study. Ke-giatan ini diawali dengan pe-nyampaian RPP 

(Rancangan Pe-laksanaan Pembelajaran) yang telah disusun oleh guru model. Secara 

bersama-sama anggota kelompok menyimak dan memberikan masukan berupa kritik dan 

saran terkait dengan model pembelajaran yang akan diterapkan, pemilihan media 

pembelajaran, serta penentuan alat bantu lainnya yang digunakan sebagai pendukung 

dalam pembelajaran.  

Pada kegiatan Plan diperoleh hasil bahwa media yang akan digunakan yakni power 

point dan kue/buah yang nantinya digunakan siswa dan guru untuk mengenal pecahan. Salah 

satu anggota kelompok mengungkapkan bahwa media yang digunakan mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. Salah satu ke-lebihannya adalah siswa ikut serta dalam proses pembelajaran 

dan salah satu kelemahannya adalah siswa akan fokus kepada kue/buah masing-masing. Salah 

satu anggota lainnya menyarankan menggunakan media yang bisa memfokuskan siswa pada 

pembe-lajarannya. Guru model memper-timbangkan saran yang diberikan oleh anggota 

kelompok lainnya. Setelah pertimbangan yang cukup sulit, maka guru model memutuskan 

untuk menggunakan media puzzle pizza yang dibuat dari sterofoam di potong membentuk 

lingkaran dan setelah itu di potong kembali menyerupai bentuk potongan pizza. Puzzle 

tersebut dibagi menjadi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian dan 6 bagian. 
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2. Do (Melaksanakan) 

Guru model melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

sudah mendapatkan perbaikan atau revisi sesuai dengan saran dan masukan dari anggota 

kelompok, sedangkan anggota kelompok lain sebagai pengamat. Pengamat berbagi tugas dan 

tugas utamanya adalah untuk mengamati pembelajaran yang berlangsung. Do dilaksanakan 

pada hari jum’at tanggal 27 Oktober 2017 pada pukul 07.00 – 09.30 WIB di SDN SUKUN 3 

Kota malang.  

Pada pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan melakukan apersepsi dengan 

menyanyikan lagu yang sudah terkenal dikalangan siswa. Siswa diminta untuk 

menyanyikannya ber-sama-sama. Guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait lagu yang 

sudah di-nyanyikannya. Selanjutnya, guru me-nyampaikan  tujuan pembelajaran hari itu 

kepada siswa. Memasuki kegiatan inti Guru mengaitkan apersepsi dengan materi yang akan 

dibahas, yakni me-ngenal pecahan. 

Sebelum membahas tentang pecahan, siswa diiajak guru untuk membuktikan bahwa 

pecahan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyiapkan pisang sebagai 

bahan untuk membutikan bahwa pecahan bisa diterapkan oleh siswa dilingkungannya. Guru 

membagikan pisang yang sudah disiapkannya, satu bangku (2 siswa) mendapat satu buah 

pisang. Siswa diminta untuk memotong pisang tersebut menjadi dua bagian sama besar. 

Pembelajaran lebih aktif dibuktikan dengan semua siswa sama-sama memotong pisang 

tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Berdasarkan kegiatan siswa tersebut, guru 

menyampaiakan bahwa di kelas siswa sudah bisa menerapkan pecahan tersebut dalam 

kehidupan sehari-harinya. Siswa menemukan bahwa dalam pecahan, bilangan dibagi menjadi 

2 yakni bilangan penyebut dan bilangan pembilang. Salah satu siswa memberikan 

pendapatnya bahwa bilangan penyebut adalah satu bagian dari keseluruhan sedangkan 

bilangan pembilang adalah keseluruhan dari bagian tersebut.  

Sebelum media digunakan, siswa diminta untuk mengerjakan tugas individu yang 

diberikan guru dengan masing-masing soal/gambar yang berbeda pada setiap siswanya. Siswa 

diminta mengerjakan tugas individu sebagai pemahaman awal untuk konsep pecahan itu 

sendiri. Siswa diminta untuk mengerjakan tugas individu tersebut dan setelah siswa 

mengerjakan tugas individu tersebut guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. Berikut dokumentasi kegiatan pada siswa memotong 

pisang dan pada saat siswa mengerjakan tugas individu. 
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Gambar 2. Siswa memotong pisang menjadi dua bagian yang sama besar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Siswa mengerjakan tugas individu 

 

Setelah kegiatan mengerjakan tugas individu, guru mengajak siswa untuk bermain 

puzzle pizza. Puzzle pizza ini ditempel dipapan tulis dengan media kertas manila. Siswa 

diberikan tantangan untuk menyusun puzzle pizza sesuai dengan nilai pecahan di atasnya atau 

yang diminta oleh guru. Siswa terlhat sangat aktif dan sangat bersemangat saat mengikuti 

proses pembelajaran tersebut. 

 

 

Gambar 4. Siswa mempraktikkan nilai pecahan menggunakan media puzzle pizza. 

Setelah selesai bermain, ber-gantian dengan siswa lainnya dengan nilai pecahan yang berbeda. 

 



Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 1, Desember 2017 

 

206 
 

 

Gambar 5. Siswa menunjukkan hasil pekerjaannya 

 

Selanjutnya untuk mengetahui pengetahuan siswa terkait konsep pecahan, guru 

mengajak siswa untuk mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan oleh guru. Pada 

kegiatan penutup Guru bersama siswa me-nyimpulkan materi yang telah dipelajari. Semua 

siswa antusias untuk me-nyampaikan pendapatnya. Selanjut-nya Guru juga menanyakan 

kepada siswa apa yang menyenangkan dan mem-bingungkan pada materi yang di pelajari 

serta apa yang ingin diketahui lebih lanjut oleh siswa. Pada kegiatan ini diakhiri dengan Guru 

memberikan tindak lanjut kepada siswa dengan memberikan tugas pengayaan/ remidi. 

Semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh guru model diamati oleh para observer. 

Pengamatan didasarkan pada lembar observasi ter-stándar yang sudah disiapkan oleh anggota 

kelompok. Observasi di-fokuskan pada aktivitas belajar siswa selama pembelajaran baik yang 

bersifat positif maupun negatif. Untuk mem-perkuat hasil observasi juga dilakukan 

pendokumentasian melalui rekaman foto dan video. Dokumentasi ini dilakukan terhadap 

kejadian dan perilaku yang umum maupun khusus selama proses pembelajaran dan digunakan 

sebagai bukti autentik selama pembelajaran untuk memperkuat kegiatan refleksi. 

 

3. See (refleksi) 

Kegiatan refleksi dilakukan se-telah pelaksanaan pembelajaran selesai. Kegiatan ini 

diikuti guru model, seluruh observer, dan seorang pakar pendidikan yang dipimpin oleh 

seorang moderator serta dibantu seorang notulis.  Pada ke-giatan ini dilakukan diskusi 

terhadap peristiwa atau kejadian yang muncul dalam pembelajaran baik secara umum maupun 

khusus. Hal yang menjadi fokus utama dalah aktivitas belajar siswa bukan mencari kelemahan 

guru model. Langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah moderator memperkenalkan 

masing-masing peserta yang mengikuti kegiatan refleksi dengan perannya masing masing, 

kemudian guru model diminta menyampaikan terlebih dahulu  kesan dan pesannya terhadap 

pem-belajaran yang baru saja berlangsung.  
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Berikutnya  seluruh observer di-minta menyampaikan hasil observasinya secara 

berurutan. Setelah semua ob-server menyampaikan komentarnya, maka langkah selanjutnya 

adalah guru model diminta memberikan tanggapan atas komentar observer. Hasil refleksi 

pada siklus ini antara lain: (1) semua siswa telah siap untuk belajar, dibuktikan dengan semua 

siswa merespon dengan baik ketika guru menyampaikan apersepsi dan kontrak belajar, (2) 

Interaksi antara siswa dan guru terjadi dua arah, guru meberikan umpan balik berupa 

pertanyaan-pertanyaan dan siswa merespon dengan baik, (3) Permainan puzzle pizza 

membuat siswa aktif dan bekerjasama dengan teman, (4) Terdapat beberapa siswa yang tidak 

dapat belajar dengan baik seperti berbicara sendiri dengan temannya, saling mengejek, dan 

pasif dalam pembelajaran, namun guru sudah bisa mengatasi gangguan belajar tersebut 

dengan cara menegur dan juga menghampiri langsung siswa yang ramai (5) Upaya guru untuk 

mengatasi siswa yang kurang aktif belajar juga sudah baik dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa, sehingga siswa mau meng-ungkapkan pendapatnya serta guru juga memotivasi 

siswa bahwa tidak ada pendapat yang salah, dan (6) diperlukan guru pendamping yang 

membantu guru model untuk mengontrol aktivitas siswa pada saat bermain game. 

 

SIMPULAN 

Kegiatan pembelajaran konsep pecahan dengan media puzzle pizza dapat memberikan 

ruang gerak siswa untuk memahamkan sebuah konsep dan siswa dapat membuat siswa ikut 

berpartisipasi/terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa juga merasa nyaman dan senang saat 

berada dalam situasi seperti itu. Sedangkan guru sebagai pihak yang berperan dalam 

merancang pembelajaran mendapatkan pengalaman yang sangat berharga terkait dengan 

pengembangan pembelajaran yang bermutu dan perbaikan pembelajaran selanjutnya melalui 

kegiatan lesson study. 
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