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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul “Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam 
Menentukan Luas Bangun Gabungan dengan Menggunakan Alat Peraga Pada 
Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru 
Kabupaten Tegal”. Pemilihan judul ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman 
bahwa kemampuan siswa kelas IV SD I Pedagangan dalam belajar matematika 
khususnya materi bilangan dan lambangnya masih rendah, sehingga hasil yang 
dicapai juga relatif rendah. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya muncul 
permasalahan bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 
materi yang diajarkan agar memperoleh hasil yang lebih baik. 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini secara umum adalah meningkatkan 
kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika yang aktif di kelas 
yang ditandai adanya interaksi guru dan siswa serta berfungsinya alat peraga yang 
digunakan, sehingga dapat meningkatkan hasil atau prestasi siswa dalam 
pembelajaran matematika. 

Metode penelitian tindakan kelas ini ditempuh dalam dua siklus. Setiap 
siklus terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, 
serta analisis dan refleksi. Tindakan penelitian dalam setiap siklus dilakukan 
dengan cara pemberian pembelajaran dengan bantuan alat peraga/model dari 
bangunan persegi, dimana masing-masing siswa dapat membuat sendiri dan 
memanipulasi sendiri sehingga siswa akan lebih aktif dalam mengikuti 
pembelajaran dan diakhiri dengan pemberian tes akhir siklus. 

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian tindakan adalah : 1) 
keaktifan siswa menjadi lebih meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya. 
2) prosentase ketuntasan belajar pada siklus I hanya mencapai 66,7% sehingga 
perlu tindakan perbaikan pada siklus II. Berdasarkan pengamatan terjadi 
peningkatan hasil belajar pada siklus II yaitu mencapai 86,7%. 

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan alat peraga dalam 
setiap pembelajaran akan meningkatkan hasil yang dicapai. Oleh karena itu 
disarankan agar guru selalu menggunakan alat peraga pada setiap pembelajaran. 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

1. Muliakanlah orang-orang yang kamu sekalian belajar ilmu dari 

padanya. 

(H.R. Ibnu Najar dari Ibnu Umar) 

2. Maka, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh urusan yang lain. 

(Q.S. Al Insyiroh, 7) 

3. Barangsiapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah 

akan menganugerahkan jalan ke surga 

(H.R. Muslim) 

Persembahan : 

1. Ibunda yang tersayang dengan curahan 

kasih sayang dan do’anya yang tulus. 

2. Anak-anakku yang tercinta Eti MN, Lulu 

dan Sigit yang selalu memberi motivasi. 

3. Teman-teman seprofesi. 

4. Pembaca yang berhati mulia 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan umum matematika sekolah menurut kurikulum sekolah 2004 

yang baru adalah mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika 

dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan melalui latihan bertindak atas dasar 

pemikiran logis, rasional, cermat, jujur, efektif, dan efesien. Sedangkan tujuan 

pengajaran matematika di Sekolah Dasar adalah menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berhitung menumbuhkan kemampuan siswa 

yang dapat dialihgunakan serta membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, 

dan disiplin. Bahan kajian inti matematika di SD mencakup aritmetika 

(berhitung), pengantar aljabar, geometri, pengukuran, dan kajian data. 

Penekanan diberikan pada penguasaan bilangan “number sence”. Matematika 

memiliki ciri-ciri khusus yaitu abstrak, berpola pikir deduktif dan konsisten. 

Dari pengamatan di lapangan diketahui penguasaan matematika siswa 

kelas IV pada pokok bahasan Bilangan dan Lambangnya sangat rendah. 

Indikator nilai rata-rata kelas pada pokok bahasan bilangan dan lambangnya 

5,6. Siswa kelas IV menurut Peaget perkembangan kognitifnya sedang berada 

pada operasional konkret. Surini M. Iskandar (1996) yang menilai pendapat 

Gagne dalam Erman Suherman, 2001 : 35 – 36) tentang penerapan teori 

Peaget menyatakan bahwa pada tahap operasional konkret anak sudah dapat 



berpikir logis tetapi masih memerlukan benda-benda konkret untuk membantu 

pemikirannya. Sementara guru cenderung mengajar matematika secara 

simbolik sehingga bertentangan dengan kemampuan kognitif siswa. 

Teknik pembelajaran hanya mementingkan hasil belajarnya saja tanpa 

memperhatikan proses belajar mengajar Guru harus lebih banyak menjelaskan, 

tetapi penanaman konsep dasar kurang diperhatikan. Faktor lain yang 

mempengaruhi belajar siswa adalah sebagai berikut : 

1. Guru saat mengajar tidak menggunakan alat peraga karena keterbatasan 

waktu dan fasilitas serta keberadaan guru itu sendiri, sehingga hasilnya 

tidak seperti yang  diharapkan. 

2. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi apalagi keberadaan 

masyarakat desa Pagedangan kebanyakan berpendidikan rendah  dan tidak 

memiliki pekerjaan yang  pasti. 

3. Faktor jaman globalisasi dan reformasi yang  menimbulkan sifat-sifat 

manusia menjadi berubah kejalan yang  salah. Sehingga kurang perhatian 

terhadap kemajuan pendidikan pada umumnya.  Terbukti bahwa sekarang 

anak-anak sekolah  sudah tidak mau belajar bahkan yang  ditunggu-tunggu   

acara televisi, lucunya para orang tua murid tidak mendorong anaknya 

untuk  belajar,  seolah-olah menyepelekan  hal pendidikan. Padahal esok 

harinya ada tugas PR Matematika, bagaimana hasil belajar akan meningkat 

jika hal ini tetap dibiarkan. Untuk memecahkan masalah diatas perlu   

adanya pendekatan pembelajaran yang tepat, alat peraga dalam pemberian 

belajar yang  cocok dengan materi pelajaran yang  diberikan, sehingga 



tercipta suasana belajar mengajar yang positif, suasana menyenangkan dan 

menunjang keberhasilan seperti yang diharapkan. Padahal guru telah 

berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan pembelajaran yang  terbaik 

bagi siswanya, namun kenyataan di lapangan bahwa prestasi /  hasil 

belajar siswa  pada mata pelajaran matematika khususnya sangat rendah. 

Dalam ulangan harian masih banyak dijumpai siswa kelas IV belum 

mampu mengerjakan soal matematika dengan baik. Sehingga nilai hasil 

ulangan harian daya serapnya kurang dari 60 % nilai rata-rata  kelas 5,6. 

Tentu saja hal semacam itu tidak dapat dibiarkan menjadi berlarut-larut, 

karena akibatnya akan semakin parah. Oleh karena itu perlu adanya 

tindakan yang  segera diambil untuk dapat memperoleh jalan keluar 

dengan cara yang  tepat dan mudah dipahami, sehingga dapat lepas dari 

masalah yang  dihadapi. 

Itulah sebabnya penulis  tertarik untuk  melakukan penelitian. Oleh 

karena itu peneliti ingin melakukan gagasan sebagai langkah untuk  

meningkatkkan hasil belajar siswa khususnya pada pelajaran matematikaa. 

Adapun gagasan  yang  akan dipraktekan oleh  peneliti adalah model 

pemanfaatan  alat peraga benda konkret ( satuan kubus ). 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dimunculkan 

dalam penelitian ini adalah “Apakah prestasi belajar siswa pada pokok 

bahasan bilangan dan lambangnya dapat ditingkatkan dengan menggunakan 



alat  peraga dalam proses belajar mengajar matematika kelas IV semester 1 

SD Negeri Pedangangan 01 tahun pelajaran 2005 / 2006. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan  masalah di atas, maka tujuan penelitian 

tindakan kelas ini adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV SD Negeri Pagedangan 

01. 

2. Agar siswa dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan 

soal matematika. 

 

D. Manfaat penelitian  

Dengan Penelitan Tindakan  Kelas yang  mengangkat judul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Pagedangan 01 

Kecamatan Dukuhwaru dalam Pokok Bahasan Bilangan dan Lambangnya 

melalui Pemanfaatan alat Peraga”. Penulis dapat memperoleh manfaat antara 

lain sebagai berikut :  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi   

Dalam penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga 

bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir skripsi.  

1. Bagian Awal  Skripsi  

Pada bagian ini berisi : halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, dan  daftar isi.  



2. Bagian Isi  

Bagian isi skripsi  terdiri dari lima bab yaitu :  

Bab  I Pendahuluan  

Berisi tentang alasan memilih judul, latar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

tujuan penulisan skripsi  

Bab  II Landasan  Teori dan Hipotesis Tindakan  

Berisi teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini 

yang  merupakan tinjauan dari buku-buku pustaka. Dalam 

bagian ini peneliti membahas tentang belajar, faktor-faktor 

yang  mempengaruhi belajar, pengertian alat peraga, proses 

belajar dan mengajar, pemanfaatan alat peraga, dan 

dikemukakan juga hipotesis tindakan.      

Bab  III Mentode Penelitian  

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, yang  digunakan 

dalam penelitian, rancangan penelitian yang  terdiri dari tiga 

siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi tolok ukur 

keberhasilan, instrumen penelitian cara pengumpulan data, 

dan analisis data.  

Bab  IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berisi tentang pelaksanaan pada siklus 1, siklus 2, siklus 3, 

dan selanjutnya dibahas hasil penelitian tersebut. 

 



Bab  V Kesimpulan dan Saran  

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dengan 

memperhatikan dari hasil penelitian ini maka dikemukakan 

saran-saran dan penutup. 

3. Bagian Akhir  

Pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka yang 

memberikan informasi tentang buku sumber yang  digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan skripsi ini, dan lampiran-lampiran dari hasil 

penelitian dan instrumen penelitian.  

 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Pengertian Belajar  

Menurut beberapa ahli pendidikan telah merumuskan dan 

menafsirkan pengertian belajar. Adanya perbedaan  belajar justru  menjadi 

khasanah pengetahuan tentang belajar 

Agar relevan dengan tujuan utama penelian ini maka hal pertama  

yang akan dibahas adalah pengertian belajar dan faktor-faktor yang   

mempengaruhinya.  Selanjutnya bertolak dari adanya perbedaan dan  

persamaan dalam sejumlah faktor antara siswa yang satu dengan yang  lain 

akan  dibahas sistem pembelajaran dengan model pemanfaatan alat peraga.  

Fontana (1981 : 147) menuliskan definisi belajar adalah proses 

perubahan yang relatif dalam perilaku individu sebagai hasil dari 

pengalaman.  Definisi tersebut memusatkan perhatian kepada hal-hal 

sebagai berikut :  

a. Bahwa belajar harus memungkinkan terjadinya  perubahan perilaku 

individu 

b. Bahwa perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. 

Belajar pada dasarnya merupakan peristiwa yang  besifat individu 

yakni perubahan tingkah laku. Menurut Herman Hudoyo (1990) belajar 

adalah suatu proses mendapat pengetahuan/pengalaman sehingga 



mengubah tingkah laku. Dengan belajar maka seseorang mengalami 

perubahan tingkah laku baik pengetahuan, sikap, keterampilan maupun 

kecakapan. 

Dari beberapa batasan belajar yang  dikemukakan di atas dapatlah 

diartikan bahwa belajar adalah suatu proses untuk mendapatkan perubahan 

pada diri seseorang,  dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan 

demikian diperoleh pengetahuan baru yaitu penguasaan, penggunaan, 

maupun penilaian sikap dan kecakapan yang merupakan perilaku dari 

berbagai keadaan sebelumnya.  

2. Faktor-faktor yang  mempengaruhi belajar  

Melihat proses belajar secara keseluruhan perlu diingat adanya 

sejumlah faktor yang mempengaruhi. Menurut Dimyati (1999 : 228) 

faktor-faktor yang  mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah sebagai 

berikut :  

a. faktor Internal  

1) Sikap terhadap  belajar 

Sikap terhadap belajar dalam menerima, menolak, atau 

mengabaikan kesempatan belajar. Sikap tersebut dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar.  

2) Motivasi belajar 

Motivasi belajar pada siswa dapat lemah, lemahnya motivasi 

dapat melemahkan kegiatan belajar yang selanjutnya akan 

menurunkan hasil belajar.  



3) Konsentrasi belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan 

perhatian pada pelajaran. Untuk meningkatkan konsentrasi 

diperlukan strategi belajar mengajar yang tepat dan 

mempertimbangkan waktu belajar serta selingan istirahat.  

4) Mengolah bahan belajar 

Merupakan kemampuan siswa untuk  menerima isi dan cara 

pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. 

5) Menyimpan perolehan hasil belajar 

Kemampuan siswa menyimpan perolehan hasil belajar dapat 

berlangsung dalam waktu lama dan pendek. Bagi siswa yang  

berkemampuan tinggi hasil belajar dapat melekat lama sedang  

siswa yang  berkemampuan sedang hasil belajar mudah lupa.  

6) Rasa percaya diri 

Timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan 

berhasil  

7) Intelegensi dan keberhasilan belajar 

Intelegensi merupakan suatu kecakapan global untuk  dapat 

bertindak secara terarah. Perolehan hasil belajar yang rendah 

disebabkan intelegensi yang  rendah atau kurangnya kesungguhan 

belajar.  

8) Kebiasaan  belajar 



Kebiasaan belajar sangat mempengaruhi kesuksesan dalam 

mencapai tujuan.  

b. faktor Eksternal  

1) Guru sebagai pembina siswa belajar 

Guru adalah pengajar yang  mendidik, bukan sekedar mentransfer 

ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk sikap. 

2) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar.  

3) Kebijaksanaan penilaian 

Keputusan tentang hasil belajar merupakan puncak harapan siswa. 

Secara kejiwaan terpengaruh oleh hasil belajar, oleh karena itu 

guru harus aktif dan bijaksana dalam penilaian.  

4) Lingkungan sosial siswa di sekolah   

Lingkungan sosial belajar yang  kondusif sangat berpengaruh pada 

hasil belajar dan menumbuhkan perilaku yang  positif.  

3. Pengertian Alat Peraga 

Alat peraga yang  sering disebut “audio visual aid” adalah alat yang  

dapat diserap oleh mata telinga sebagai alat bantu dalam proses belajar 

mengajar, agar hasil belajar mencapai optimal. Tampilnya alat peraga pada 

mulanya ditujukan  sebagai salah satu usaha untuk mencegah verbalisme 

dalam pendidikan, yang diperkenalkann oleh tokoh Johan Amos 



Cornellius pada tahun 1952 – 1971 dan dilanjutkan oleh John Jacques 

Rouseu, Pestalozi, Maria Montesori, John Dewey dan yang  lain.  

Menurut Anderson Ronal H. (1987 : 9) alat peraga sebagai sumber 

media atau perlengkapan yang digunakan guru mengajar.  Sedangkan Tim 

PKG menyatakan alat peraga merupakan benda-benda konkret sebagai 

model dan ide-ide matematika dan penerapannya. Menurut Dienes alat 

peraga adalah benda-benda konkret yang merupakan model dan ide-ide 

matematika.  

Suryo Subroto (1984) mengungkapkan alat peraga merupakan alat 

bantu pengajaran yang  mudah memberi pengertian kepada peserta didik.  

Karakteristik alat peraga adalah sebagai berikut :  

1. Alat Peraga Visual  

a. Alat peraga grafis 

b. Globe dan balok  

2. Alat peraga dengar (audio) 

3. Alat peraga obyektif 

4. Alat peraga langsung atau alamiah  

Adapun penggunaannya untuk memperkenalkan suatu 

masalah atau pokok yang baru, memperjelas suatu persoalan, 

menafsirkan suatu masalah, menyingkat atau menyederhanakan 

penjelasan, mengadakan korelasi, mengidentifikasi dan 

meningkatkan minat belajar siswa.  



Alat peraga juga merupakan media komunikasi pada proses 

belajar atau interaksi antara pengajar dengan siswa. 

Bedasarkan pengertian-pengertian di atas alat peraga adalah 

salah satu atau seperangkat benda konkret / semi konkret yang  

dibuat, dihimpun atau disusun secara sengaja dan dipergunakan 

untuk  membantu atau mengembangkan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip dalam matematika.  

4. Proses Belajar Mengajar  

Proses belajar mangajar dalam arti adanya interaksi antar individu 

suatu sikap, nilai atau kebiasaan, pengetahuan dan keterampilan dalam 

hubungan dengan dunia sehingga terjadi perubahan. Berubah dalam 

pengertian yang baik yaitu dalam bentuk penguasaan, penggunaan maupun 

penilaian terhadap atau mengenai sikap, nilai, kebiasaan, pengetahuan 

maupun kecakapan-kecakapan yang diperoleh melalui mata pelajaran 

ataupun interaksi dengan orang lain.  

Belajar dalam arti yang luas yaitu proses perubahan tingkah laku 

yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan serta kecakapan 

dasar yang terdapat dalam berbagai mata pelajaran atau lebih khas lagi 

dalam aspek kehidupan atau pengalaman yang  terorganisasi.  

Belajar mengajar merupakan suatu proses edukatif yang  mempunyai 

hubungan yang  sangat erat satu dengan yang  lain dalam dunia pengajaran 

dengan maksud mencapai tujuan pendidikan. Belajar biasanya 

dikhususkan kepada siswa dan mengajar kepada guru, sekalipun keduanya 



baik siswa maupun guru bisa melakukan kedua hal itu yaitu baik belajar 

maupun mengajar.  

Menurut Edward L. Thordilee (1874-1949) menyatakan belajar 

merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon.  

Sedangkan menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (1997 : 83) 

menyatakan belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu. 

Apabila kita berbicara tentang belajar maka kita berbicara bagaimana 

mengubah tingkah laku seseorang.  

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi kegiatan belajar adalah 

sebagai berikut : 

1. Belajar adalah aktifitas yang menghasilkan perubahan pada diri 

individu yang  baik aktual maupun potensial 

2. Perubahan itu pada dasarnya berupa didapatkanya kemampuan baru 

yang  berlaku dalam waktu yang  relatif lama.  

3. Perubahan itu terjadi karena usaha 

Maka dapat dikatakan proses belajar dan mengajar pada dasarnya 

adalah interaksi ataupun hubungan timbal balik antara guru dan siswa 

dalam situasi pendidikan yang menghasilkan suatu perubahan tingkah 

laku, kepandaian dan kecakapan tertentu dan dapat membentuk pribadi 

yang  cukup terintegrasi.  

5. Dalam pembelajaran Pemanfaatan Alat Peraga Dalam Kelompok Belajar 

adalah sebagai berikut :  

a. Hubungan antara Media dan Proses Pembelajaran  



Pada hakekatnya pembelajaran (belajar dan mengajar) merupakan 

proses komunikasi antara guru dan siswa. Sebagai komunikan pada 

proses pembelajaran di atas adalah siswa, sedangkan komunikatornya 

adalah guru dan siswa. Jika sekelompok siswa menjadi komunikator 

terhadap siswa lainnya dan guru sebagai fasilitator, maka akan terjadi 

proses interaksi dengan kadar pembelajaran yang  tinggi. Seorang guru 

perlu menyadari bahwa proses komunikasi dapat menimbulkan 

kebingungan, salah pengertian, atau bahkan salah konsep. Kesalahan 

komunikasi bagi seorang guru akan dirasakan oleh siswanya sebagai 

penghambat pembelajaran. Kesalahan komunikasi dalam pembelajaran 

dapat terjadi karena faktor,  

1) Guru 

2) Siswa  

3) Siswa dan guru 

Komunikasi yang efektif banyak ditentukan juga pada keaktifan 

penerima (komunikan). Feed back (mental maupun fisik) dari 

komunikan dapat dijadikan sebagai alat kontrol komunikator untuk  

mengevaluasi diri, sehingga memungkinkan komunikator melakukan 

perbaikan-perbaikan cara komunikasi yang telah dilakukan. Untuk  

menghindari atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

salah komunikasi maka diperlukan alat bantu (sarana) yang dapat 

membantu proses komunikasi. Sarana tersebut selanjutnya disebut 



media (Darhim, 1993 : 4). Dalam pembahasan selanjutnya istilah 

media dan alat peraga berbeda pada fungsinya. 

b. Pengertian Media Pembelajaran  

Beberapa ahli telah menjelaskan tentang pengertian media pengajaran 

dalam pernyataan yang tidak sama, pengertian-pengertian tersebut 

adalah : 

1) menurut (Darhim 1993 : 6) alat peraga yang penggunaannya 

diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang telah 

tertuang dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

(Kegiatan belajar mengajar) 

2) menurut Anderson : Alat peraga sebagai media atau perlengkapan 

yang  digunakan untuk  membantu guru mengajar. 

3) Menurut Briggs : Media pengajaran meliputi objek (benda nyata), 

model, suara langsung, rekaman radio, pembelajaran terprogram, 

televisi, dan slide.  

4) Menurut Tim PKG : Alat peraga merupakan benda-benda konkret 

sebagai model dan ide-ide matematika dan untuk  penerapannya.  

Dari beberapa pengertian tersebut bisa membuat simpulan sendiri 

tentang pengertian media pengajaran. 

 

c. Identifikasi Media Pembelajaran  



Secara garis besar media pembelajaran dapat diindentifikasikan 

sebagai berikut : 

1) media objek (model, alat peraga) 

2) media grafis/visual (poster, chart, kartu dll) 

3) media proyeksi  

media audio 

d. Pentingnya Media / Alat Peraga  

Nilai praktis media pembelajaran antara lain :  

1) Mampu mengatasi keterbatasan perbedaan pengalaman pribadi 

siswa. 

2) Mampu mengatasi keterbatasan ruang kelas 

3) Mampu mengatasi keterbatasan ukuran benda 

4) Mampu mengatasi keterbatasan kecepatan gerak benda 

5) Mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa 

6) Mampu mempengaruhi daya abstraksi siswa 

7) Memungkinkan pembelajaran yang  lebih  bervariasi 

Disamping itu beberapa hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya 

media atau alat peraga dalam pembelajaran (matematika) menunjukkan 

sebagai berikut :  

1) Presentasi yang  diingat dari informasi yang diperoleh dengan 

kegiatan hanya mendengar adalah kurang lebih 0,2%, melihat dan 

mendengar  kurang lebih 0,5%, dan melihat, mendengar, sekaligus 



melakukan kurang lebih 0,75%. (John and Rising). Hal ini sesuai 

dengan pepatah lama yang  mengatakan : 

Saya mendengar saya lupa 

Saya melihat saya ingat  

Saya mengerjakan saya mengerti  

2) Prestasi berhitung siswa SD yang menggunakan kartu hitung 

bergambar lebih baik dibanding dengan model pembelajaran 

konvensional (Sugiarto dan Isti, 2003 : 83) 

3) Pembelajaran matematika dengan pendayagunaan alat peraga 

mampu menciptakan kondisi kelas dengan kadar aktivitas siswa, 

dan motivasi guru yang  cukup tinggi (Isti Hidayah, dkk. 2001 : 

83)  

e. Persyaratan Media / Alat Peraga untuk Pembelajaran  

Bila kita akan memanfaatkan bahkan menggunakan media/alat peraga 

pembelajaran, hendaknya selalu ingat persyaratan umum suatu alat 

peraga. Secara umum persyaratan alat peraga itu adalah sebagai 

berikut :  

1) Tahan lama 

2) Bentuk dan warna menarik  

3) Dapat menyajikan dan memperjelas konsep  

4) Ukuran sesuai dengan kondisi fisik anak/siswa 

5) Fisibel  

6) Tidak membahayakan siswa 



7) Mudah disimpan saat tidak digunakan 

f. Strategi Pemberdayaan Media /Alat Peraga Pembelajaran  

Agar pemanfaatan atau penggunaan media/alat peraga dalam 

pembelajaran efektif, maka strategi pendayagunaannya harus 

memperhatikan kesesuaian media/alat peraga dengan : 

1) Tujuan pembelajaran  

2) Materi  

3) Strategi pembelajaran (metode pendekatan) 

4) Kondisi ruang kelas, waktu, banyak siswa 

5) Kebutuhan siswa 

Perlu diingat bahwa pembelajaran dengan menggunakan alat 

peraga tidak selalu memberikan hasil yang lebih cepat, lebih 

meningkat, lebih menarik dan sebagainya. Kadang-kadang akan 

mendapatkan sebaliknya dan bahkan ada kemungkinan menyebabkan 

siswa gagal dalam pembelajaran.  

Kegagalan menggunakan alat peraga akan nampak bila,  

1) Generalisasi konsep abstrak dari representasi hal-hal konkret tidak 

tercapai 

2) Alat peraga yang digunakan hanya sekedar sajian yang tidak 

memiliki nilai-nilai yang  tidak menunjang konsep-konsep 

3) Tidak disajikan pada saat yang  tepat  

4) Memboroskan waktu  

5) Digunakan terhadap siswa yang  sebenarnya tidak membutuhkan 



6) Tidak menarik, bahkan mempersulit pemahaman konsep. 

6.1 Bilangan dan Lambangnya (Mengenai bilangan 10.001-

50.000) 

6.1.1 Membaca lambang bilangan 

Contoh : Tiga puluh tiga ribu dua puluh empat  

Lambang bilangannya 33.024 

a) Dua puluh ribu dua puluh dua  

Lambang bilangannya 20.022 

b) Empat puluh sembilan ribu lima   

Lambang bilangannya 49.005 

c) Tiga puluh enam ribu delapan ratus empat  

Lambang bilangannya 36.804 

d) Sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh satu  

Lambang bilangannya 10.671 

e) Empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh 

enam 

Lambang bilangannya 44.666 

f) Tiga puluh lima ribu lima ratus 

Lambang bilangannya 35.500 

g) Empat puluh ribu tiga puluh  

Lambang bilangannya 40.030 

h) Dua puluh ribu tiga ratus empat puluh 

Lambang bilangannya 20.340 



i) Dua puluh delapan ribu dua puluh enam  

Lambang bilangannya 28.026 

j) Delapan belas ribu seratus delapan  

Lambang bilangannya 18.108 

6.1.2 Membaca Nama Bilangan  

Contoh : 23.006 nama bilangan dua puluh tiga ribu enam 

1) 19.702 nama bilangan sembilan belas ribu tujuh ratus 

dua 

2) 44.040 nama bilangan empat puluh empat ribu empat 

puluh 

3) 30.300 nama bilangan tiga puluh ribu tiga ratus  

4) 30.330 nama bilangan tiga puluh ribu tiga ratus tiga 

puluh  

5) 19.072 nama bilangan sembilan belas ribu tujuh 

puluh dua 

6.2 Nilai Tempat  

6.2.1 Mengenal nilai tempat : puluh ribuan, ribuan ratusan, 

puluhan, satuan.  

Lambang bilangan 24.687 terdiri dari 5 angka  

Angka 2 menempati tempat puluh ribuan nilainya 20.000 

(2 puluh ribu) 

Angka 4 menempati tempat ribuan, nilainya 4.000 (4 

ribu) 



Angka 6 menempati tempat ratuasan, nilainya 600 (6 

ratus) 

Angka 8 menempati tempat puluhan, nilainya 80 (8 

puluh) 

Angka 7 menempati tempat satuan, nilainya 7 

6.2.2 Tabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Kotak Nilai Tempat 

Puluhan ribu Ribuan  Ratusan  Puluhan  Satuan  

3 6 2 5 6 

 Lambang Bilangan di atas adalah 36.256 

 

 

 
10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 10 

10 10 

10 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Puluhan ribu 4 ribu 6 ratus 80 puluh 7 



B. Kerangka Berfikir 

Pada dasarnya setiap siswa tidak sama cara belajarnya, demikian juga 

dalam memahami konsep-konsep abstrak melalui tingkat belajar yang  

berbeda antara satu dengan yang  lainnya. Johnson dan Rising mengemukakan 

orang dapat mengingat sekitar 1/3 dari yang  dilihat 3/4 dari yang  

diperbuatnya, berdasarkan presentase dari keadaan di atas maka dalam PBM 

matematika SD, khususnya saat menanamkan konsep baru, menggunakan alat 

peraga merupakan salah satu hal yang  mutlak dan harus dilaksanakan agar 

pokok bahasan yang  disampaikan mudah dimengerti.  

Sejalan dengan asumsi di atas maka alat peraga harus diwujudkan 

dalam PBM karena alasan-alasan sebagai berikut :  

1. Mampu mengatasi keterbatasan perbedaan pengalaman pribadi siswa 

2. Mampu mengetahui motivasi belajar 

3. Mampu mengetahui daya abstrak siswa 

4. Menuangkan pembelajaran yang  lebih bervariasi 

Maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya alat peraga dalam 

pembelajaran matematika siswa akan lebih banyak mengikuti pelajaran 

dengan gembira sehingga minatnya mempelajari matematikan semakin besar. 

Hasil yang  diharapkan dari penggunaan alat peraga siswa adalah 

sebagai berikut :  

1. Gairah belajar dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran dengan 

berbuat, menghayati untuk  meningkatkan kemampuan secara mandiri. 



2. Siswa akan senang, termotivasi, tertarik dan bersikap positif terhadap 

pembelajaran matematika 

3. Memberikan kontribusi terhadap hasil belajar 

Dengan uraian di atas dapat diduga adanya kaitan yang  erat antara 

penggunaan alat peraga PBM dan peningkatan belajar siswa.  

C. Hipotesis Tindakan   

Berdasarkan permasalahan di atas dan landasan teori maka hipotesis 

tindakan ini adalah “Melalui penggunaan alat peraga dalam proses belajar 

mengajar matematika kelas IV semester 1 SD Negeri Pagedangan  01 

Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2005/2006 dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Bilangan dan 

lambangnya. 



BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 

Pagedangan 01 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal karena  peneliti 

bertugas sebagai pengajar di sekolah  tersebut  

Secara geografis lokasi sekolah  berada di tepi jalan raya jurusan Slawi 

Jatibarang 

B. Rancangan Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dirancang untuk  dilaksanakan dalam tiga 

siklus dengan empat tahap yakni tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap 

pengamatan, dan tahap refleksi. 

1. Siklus 1 

1.1 Perencanaan  

a. Menyusun rencana pembelajaran  

b. Pembentukan kelompok belajar 

c. Menyusun alokasi waktu dan memilih alat peraga yang  tepat 

d. Menentukan teman sejawat sebagai partner 

e. Menyusun lembar tugas siswa 

f. Menyusun alat evaluasi 

1.2 Tindakan  

Kegaiatan pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut :  



1) Pertemuan pertama tanggal 5 september 2005 

a. Guru mengabsen kehadiran siswa  

b. Guru menjelaskan secara singkat pada awal pertemuan 

c. Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah 

bervariasi 

d. Pembagian tugas secara berkelompok 

e. Siswa mengerjakan soal latihan di papan tulis 

f. Guru bersama siswa mencocokan dan menyimpulkan hasil 

pekerjaan kelompok 

g. Pemberian tes formatif pada akhir pelajaran 

h. Pemberian tugas pekerjaan rumah 

2) Pertemuan kedua tanggal 8 september 2005 

a. Guru mengabsen kehadiran siswa  

b. Guru menjelaskan secara singkat pada awal pertemuan 

c. Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah 

bervariasi 

d. Pembagian tugas secara berkelompok 

e. Siswa mengerjakan soal latihan di papan tulis 

f. Guru bersama siswa mencocokan dan menyimpulkan hasil 

pekerjaan kelompok 

g. Pemberian tes formatif pada akhir pelajaran 

h. Pemberian tugas pekerjaan rumah 

 



3) Pertemuan ketiga tanggal 12 september 2005 

a. Membahas hasil tes dan tugas rumah  

b. Pemberian tes siklus I 

c. Pemberian tugas rumah  

1.3 Pengamatan  

1) Terhadap Siswa 

a. Mengamati siswa dalam proses belajar mengajar 

b. Mengamati jumlah siswa yang  bertanya  

c. Aktivitas siswa dalam kelompok belajar 

d. Peran dan fungsi tutor sebaya dalam kelompok belajar 

e. Pemecahan masalah yang  terjadi dalam kelompok belajar 

f. Kehadiran siswa  

2) Terhadap Guru  

a. Cara penyampaian materi pelajaran 

b. Penggunaan metode yang  tepat  

c. Pemilihan alat peraga saat proses belajar mengajar 

d. Perhatian guru dalam situasi belajar  

e. Pengelolaan kelas 

f. Suara guru dalam penyampaian materi 

g. Penampilan guru guna memusatkan perhatian  

h. Teknik melempar pertanyaan kepada siswa  

i. Pemberian bimbingan kepada siswa yang  bermasalah  

j. Cara memancing siswa saat proses belajar mengajar 



k. Pengaturan alokasi waktu 

l. Kehadiran guru 

3) Sarana dan prasarana 

a. Keadaan ruang kelas yang  kondusif 

b. Kelengkapan alat peraga 

c. Buku-buku pelajaran yang  tersedia 

d. Penataan tempat duduk siswa 

e. Pengadaan lembar kerja siswa (LKS) 

f. Penyediaan jam dinding sebagai pengatur waktu dalam proses 

belajar mengajar. 

1.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan untuk  mencatat semua temuan baik kelebihan 

maupun kekurangan yang  terdapat pada siklus I, selanjutnya untuk  

mengadakan perbaikan pada siklus II 

2. Siklus II 

2.1 Perencanaan  

a. Identifikasi dan perumusan masalah berdasarkan pada siklus I 

b. Merancang kembali pembelajaran dengan memberi tugas berupa 

soal-soal yang  harus dikembangkan siswa dan diajukan secara 

tertulis yang  dikerjakan melalui penugasan kelompok-kelompok 

kecil.  Selanjutnya penyajian diwakili oleh anggota kelompok 

sebagaimana siklus I 

c. Merancang kembali tes formatif 



2.2 Tindakan  

2.2.1 Pertemuan Pertama pada tanggal 15 September 2005 

a. Menyiapkan kembali soal-soal yang  harus dikembangkan 

siswa melalui penugasan kelompok-kelompok kecil 

b. Guru mengoreksi pekerjaan siswa dan mencatat sejumlah 

kelompok yang  pekerjaanya benar secara meyakinkan. 

c. Guru menyuruh beberapa siswa sebagai wakil 

kelompoknya yang  pekerjaanya benar secara meyakinkan 

untuk  menyampaikan hasil temuannya di depan kelas 

d. Melalui metode tanya jawab, guru menjelaskan kembali 

penyelesaian soal tersebut untuk  mengetahui pemahaman 

siswa, sesuai dengan model pengembangan soal yang  

dibuat. 

e. Siswa mengerjakan soal tes formatif pada akhir 

pembelajaran 

f. Siswa diberikan tugas rumah secara individual 

2.2.2 Pertemuan kedua pada tanggal 19 September 2005 

a. Menyiapkan kembali soal-soal yang  harus dikembangkan 

siswa melalui penugasan kelompok-kelompok kecil 

b. Guru mengoreksi pekerjaan siswa dan mencatat sejumlah 

kelompok yang  pekerjaanya benar secara meyakinkan. 



c. Guru menyuruh beberapa siswa sebagai wakil 

kelompoknya yang  pekerjaanya benar secara meyakinkan 

untuk  menyampaikan hasil temuannya di depan kelas 

d. Melalui metode tanya jawab, guru menjelaskan kembali 

penyelesaian soal tersebut untuk  mengetahui pemahaman 

siswa, sesuai dengan model pengembangan soal yang  

dibuat. 

e. Siswa mengerjakan soal tes formatif pada akhir 

pembelajaran 

f. Siswa diberikan tugas rumah secara individual 

2.2.3 Pertemuan ketiga pada tanggal 22 September 2005 

a. Dimulai hasil tes dan tugas rumah serta memberi tanggapan 

terhadap nilai yang  diperoleh 

b. Pemberian tes siklus II 

c. Pemberian tugas rumah  

2.3 Pengamatan 

a. Pengamat mengamati jalanya pembelajaran dan menilai 

kemampuan siswa dalam mengembangkan model soal dan 

menyajikan hasil pekerjaan kelompoknya 

b. Turut menilai tes formatif 

 

 

 



2.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan untuk  mencatat semua temuan baik kelebihan 

maupun kekurangan yang  terdapat pada siklus II selanjutnya untuk  

mengadakan perbaikan pada siklus III. 

3. Siklus III 

3.1 Perencanaan 

a. Indentifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi 

pada siklus II  

b. Merancang kembali pembelajaran dengan pemanfaatan alat peraga  

benda konkret (satuan kubus) 

3.2 Tindakan  

3.2.1 Pertemuan pertama pada tanggal 26 September 2005 

a. Guru menyiapkan kembali materi pembelajaran dengan 

pokok bahasan bilangan dan lambangnya yang  terdiri dari: 

mengurutkan bilangan, membandingkan bilangan, dan 

menentukan nilai tempat. Dengan pemanfaatan alat peraga 

benda konkret (satuan kubus) yang  telah dipersiapkan 

b. Pemberian kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

c. Pemberian penjelasan kepada siswaa agar siswa lebih jelas 

dalam memahami materi  

d. Guru menyuruh beberapa siswa untuk  memperagakan 

benda konkret dari beberapa satuan kubus untuk  



mengurutkan dan membandingkan bilangan yang  lebih 

atau kurang dari, serta menentukan nilai tempat. 

e. Pemberian tes akhir pelajaran  

f. Pemberian tugas rumah  

3.2.2 Pertemuan kedua pada tanggal 28 September 2005 

a. Guru menyiapkan kembali materi pembelajaran dengan 

pokok bahasan bilangan dan lambangnya yang  terdiri dari: 

mengurutkan bilangan, membandingkan bilangan, dan 

menentukan nilai tempat. Dengan pemanfaatan alat peraga 

benda konkret (satuan kubus) yang  telah dipersiapkan 

b. Pemberian kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

c. Pemberian penjelasan kepada siswaa agar siswa lebih jelas 

dalam memahami materi  

d. Guru menyuruh beberapa siswa untuk  memperagakan 

benda konkret dari beberapa satuan kubus untuk  

mengurutkan dan membandingkan bilangan yang  lebih 

atau kurang dari, serta menentukan nilai tempat. 

e. Pemberian tes akhir pelajaran  

f. Pemberian tugas rumah  

3.2.3 Pertemuan ketiga pada tanggal 30 September 2005 

a. Diumumkan hasil tes dan tugas rumah serta tanggapan 

terhadap nilai yang  diperoleh siswa. 

b. Pemberian tes 



c. Pemberian tugas rumah  

3.3 Pengamatan  

a. Pengamat mengamati jalannya pembelajaran dan menilai 

kemampuan siswa dalam mengembangkan model soal dan 

menyampaikan hasil pekerjaan di depan kelas 

b. Turut menilai tes formatif 

3.4 Refleksi  

Refleksi pada siklus III digunakan untuk  melihat apakah dihipotesis 

tindakan tercapai atau tidak. Pada akhir siklus III ini, melalui model 

pemanfaatan alat peraga benda konkret diharapkan prestasi/hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri Pagedangan 01Kecamatan 

Dukuhwaru Kabupaten Tegal dapat ditingkatkan  

 

C. Sumber Dan Cara Pengambilan Data 

a. Sumber Data 

1. Hasil pengamatan guru yang  diperoleh dari observasi yaitu teman 

sejawat 

2. Hasil tes tertulis siswa kelas IV SD Negeri Pagedangan 01 Kecamatan 

Dukuhwaru Kabupaten Tegal  

b. Cara Pengambilan Data  

1. Diperoleh dari lembar kerja siswa pada siklus I,II,III 

2. Tes Formatif siklus I,II,dan III 

3. Lembar pengamatan siswa pada tiap-tiap siklus  



4. Lembar pengamatan  guru  pada tiap siklus dari teman sejawat sebagai 

kolaborasi dalam penelitian  

 

D. Tolok Ukur Keberhasilan  

Indikator keberhasilan jika hasil belajar ada peningkatan pada tiap-tiap  tahap. 

Sebagai tolok ukur    jika hasil  belajar matematika memperoleh nilai rata-rata 

lebih dari 7,5 maka ketuntasan belajar meningkat. Berarti rata-rata taraf 

seraaap 75 %. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian  

1. Hasil Penelitian Siklus I  

Hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut :  

a. Keaktifaan siswa dalam mengikuti pembelajaran sedikit meningkat. 

Demikian jugaa   dalam mengerjakan soal-soal latihan, siswa lebih 

aktif meskipun masih ada siswa-siswi yang  menyalin pekerjaan 

temannya. 

b. Berdasarkan data pada lampiran 8 rata-rataa hasil tes pada siklus I 

adalah 67,5 sedangkan pada tes-tes sebelumnya (tes akhir  

pembelajaran) rata-rata nilai hanya mencapai 64. Terlihat adanya 

sedikit peningkatan rata-rata prestasi belajar siswa. 

c. Berdasarkan hasil tes pada siklus I terdapat 10 siswa yang  mendapat 

nilai kurang dari 65, sehingga ketuntasan belajar yang  dicapai  baru 

66,7 %. Ini berarti pembelajaran yang  telah dilaksanakan  kurang 

optimal dan perlu tindakan perbaikan. 

d. Dari hasil wawancara  dengan 10 siswa yang  nilainya rendah (kurang 

dari 65), ternyata mereka belum   dapat menyelesaikan soal dengan 

baik karena tidak dapat menentukan batas yang  tepat pada bangun 

yang  digabung, dan masih sering lupa dalam menggunakan rumus 

yang  sesuai. 



2. Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil penelitian pada siklus II  adalah sebagai berikut :  

a. Berdasarkan hasil tes  pada siklus II,  10 siswa    yang    memperoleh 

nilai kurang dari  65 pada tes  siklus I mengalami peningkatan, dan 6 

diantaranyaa mendapat nilai baik. Sehingga secara keseluruhan 

persentasi ketuntasan belajar pada siklus II mencapai 86,7  % 

(lampiran 14). 

b. Dari hasil wawancara dengan 10 siswa yang  nilainya rendah pada 

siklus I diperoleh :  dengan diberi bantuan arahan dalam menentukan 

nilai tempat dan membandingkan nilai bilangan yang  lebih dari “>”  

atau kurang dari “<” dan arahan dalam menggunakan rumus, ternyata 

siswa mengalami kemudahan dalam mengikuti pembelajaran (lampiran 

10). 

 

B. Pembahasan  

Pada siklus I disampaikan materi bilangan dan lambangnya yang  terdiri 

dari   tiga langkah dalam proses pembelajaran. Pada saat pembelajaran 

berlangsung tidak mengalami kesulitan yang  berarti karena sebelum materi 

disampaikan,siswa telah diberi tugas untuk  menjiplak berbagai bentuk satuan 

kubus dan mengguntingnya. Sehingga selama proses penyampaian materi 

berlangsung, siswa dapat menggunakan jiplakan dari beberapa satuan kubus 

sebagai alat bantu dalam memahami materi yang disampaikan. Hal ini sesuai 

dengan teori Bruner yang  berbunyi  : Bahwa dalam proses  belajar siswa 



sebaiknya diberi kesempatan untuk  memanipulasi benda-benda (alat peraga). 

Dengan alat peraga tersebut, siswa dapat melihat langsung bagaimana 

keteraturan serta pola yang  terdapat dalam benda yang  sering diperhatikanya. 

(Bruner dalam  Ruseffendi, 1994 : 109). 

Berdasarkan  hasil tes siklus I diperoleh 10 siswa yang  nilainya rendah. 

Ini berarti persentase  ketuntasan belajar baru mencapai 66,7%. Setelah 

dilakukan pengamatan terhadap lembar jawab siswa dan hasil wawancara 

diperoleh bahwa 10 siswa yang  nilainya rendah ternyata disebabkan karena 

tidak dapat menjiplak beberapa satuan kubus dan tidak memahami rumus yang  

digunakan. 

Tindakan  perbaikan pada siklus II   disampaikan materi menentukan 

nilai tempat dan membandingkan  nilai bilangan yang  lebih  dari  “>” atau 

kurang dari “<”.  

Karena telah  diketahui  kesulitan   yang  dialami siswa pada siklus  I, 

maka  pelaksanaan  pembelajaran pada siklus II ini tidak dititik beratkan pada 

cara menentukan nilai tempat dan membandingkan  nilai bilangan yang  lebih  

dari  “>” atau kurang dari “<”. Dengan menggunakan alat peraga atau  model 

satuan kubus yang  dibuat dari bahan  karton atau dibantu dengan alat peraga 

uang kertas dan logam. 

Dengan demikian siswa akan lebih mudah memahami materi   yang  

dismpaikan karena langsung menghadapi benda konkrit (alat peraga) yang  

dapat dimanipulasi sendiri. 



Ternyata hal ini sesuai dengan pendapat Gagne yang    m enyatakan 

bahwa bahan  belajar matematika ada 2 objek, yakni objek langsung dan objek 

tak langsung. Oleh sebab itu untuk  membantu siswa dalam memahami 

pembelajaran matematika, guru hendaknya memilih media yang  sesuai 

dengan materi. (Gagne dalam Erman Suherman, 2001 : 35-36). 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Dienes yang  disajikan dalam 

bentuk konkrit akan dipahami dengan baik (Dienes dalam Jaya S. Kusumah, 

1994 :125). 

Adapun satu dua siswa yang  masih kurang memahami diberi 

bimbingan secara  khusus sehingga sedikit demi sedikit dapat mengikuti 

proses pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan siklus II ini, masih ada 7 siswa yang  memperoleh 

nilai kurang dari 65 sedangkan 23 siswa mendapat nilai lebih dari 65.  

Rata-rata  nilai yang  diperoleh dalam tes siklus II adalah 73,3. 

Sedangkan persentase ketuntasan  belajar mencapai  76,7 %, sehingga 

indikator keberhasilan pada siklus II ada peningkatan maka perlu ditingkatkan 

lagi pada siklus III. 



BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas IV SDN.  

Pagedangan  01, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal dapat disimpulkan     

bahwa dengan menggunakan  alat peraga sederhana  yang  berupa model 

satuan kubus dari kertas dalam pembelajaran, ternyata dapat menimbulkan 

minat belajar siswa. Pelaksanan pembelajaran  lebih hidup dengan keaktifan 

siswa yang  mencoba sendiri  dengan model bangun gabungan yang  telah 

dipersiapkan. Sehingga kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

menentukan luas bangun gabungan dapat ditingkatkan. 

 

B. Saran  

Dari pengalaman selama melaksanakan penelitian tindakan kelas di 

kelas IV SDN.  Pagedangan 01, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal 

dapat disampaikan saran-saran  sebagai berikut :  

1. Hendaknya guru mengadakan penilaian secara terus menerus baik 

penialaian hasil tes maupun tugas rumah  

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran hendanya guru  selalu menggunakan 

alat peraga yang  mudah diperoleh dan sederhana serta dapat dipahami 

siswa. 



3. Usahakan agar alat peraga tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi siswa 

juga ikut aktif menggunakannya 

4. Dalam  melaksanakan pembelajaran hendaknya  guru harus selalu 

mengamati keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  
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