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ABSTRAK 

Rahmadini, Afia. 2009. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika 
Berbasis Pemanfaatan Lingkungan dan Alat Peraga Manipulatif pada Materi 
Pokok Mengidentifikasi Sifat-Sifat Bangun Datar  di SDN Sekaran 01. Skripsi. 
Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs.Sugiarto, Pembimbing II: 
Isnarto, S.Pd., M.Si. 

Kata kunci: pengembangan perangkat pembelajaran, alat peraga manipulatif, 
pemanfaatan lingkungan, identifikasi sifat-sifat bangun datar, kelas V SD.  

Saat ini banyak siswa mampu  menghafal dengan baik materi ajar yang 
diterimanya, tetapi tidak memahaminya serta tidak mampu menghubungkannya 
dengan penerapan pengetahuan tersebut. Salah satu upaya yang ditempuh untuk 
mengatasi permasalahan tersebut adalah dikeluarkannya Permendiknas no. 41 
tahun 2007 tentang standar proses. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: 
bagaimanakah hasil pengembangan dan ketercapaian pelaksanaan perangkat 
pembelajaran matematika berbasis pemanfaatan lingkungan dan alat peraga 
manipulatif pada materi pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar di SDN 
Sekaran 01? Serta bagaimanakah kualitas proses pembelajaran dengan 
menggunakan perangkat yang dikembangkan? Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan hasil pengembangan dan ketercapaian pelaksanaan perangkat 
pembelajaran matematika berbasis pemanfaatan lingkungan dan alat peraga 
manipulatif pada materi pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar di SDN 
Sekaran 01; mendeskripsikan kualitas proses pembelajaran ditinjau dari hasil 
belajar, motivasi belajar, dan respon siswa, kesan guru terhadap penerapan 
perangkat yang dikembangkan. 

  Penelitian ini termasuk penelitian Research and Development dengan 
menggunakan Model 4 D yang meliputi tahap pendefinisian (define), tahap 
perancangan (design), tahap pengembangan (develop). Sementara tahap 
penyebaran (disseminate) tidak dilakukan mengingat terbatasnya waktu dan biaya.  
Adapun hasil penelitian ini adalah (1)perangkat pembelajaran berupa RPP dengan 
lampiran- lampirannya yang berupa LAS, LTS, prototype APM, dan setting 
lingkungan yang valid; (2) perangkat dapat diterapkan dengan kategori 
keterlaksanaan adalah terlaksana dengan baik, KBM berjalan lancar dan 
pembelajaran mampu memacu semua siswa untuk aktif sehingga secara empiris 
perangkat yang dikembangkan efektif untuk diterapkan dalam proses 
pembelajaran; (3) kualitas proses pembelajaran cukup tinggi hal ini ditinjau dari 
hasil belajar siswa dengan ketuntasan kelas 88,37%, motivasi belajar  25,58% 
siswa tinggi dan 74,42% siswa memiliki motivasi sangat tinggi, respon siswa 
positif sebanyak 97,67% dan kesan guru terhadap penerapan perangkat yang 
dikembangkan positif  sebanyak 100%. 
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Dari pembahasan dan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat 
direkomendasikan adalah (1) Untuk guru, dosen, dan mahasiswa yang akan 
mengembangkan perangkat pembelajaran agar lebih meningkatkan kerjasama 
sehingga dicapai hasil yang lebih maksimal, (2) Untuk peneliti lain yang akan 
mengembangkan perangkat pembelajaran hendaknya melakukan analisis yang 
lebih lama dan mendalam terhadap potensi lingkungan dan alat peraga manipulatif 
yang akan digunakan.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bagian dari pendidikan dasar sembilan tahun yaitu sekolah 

dasar merupakan lembaga pendidikan pertama bagi siswa (peserta didik) yang 

menanamkan konsep-konsep dasar matematika. Tanpa penguasaan yang mantap 

terhadap konsep dasar matematika, maka kemampuan menguasai konsep-konsep 

selanjutnya tidak akan dikuasai secara benar.  

Namun hasil analisis Tim Direktorat Pembinaan SMP pada workshop 

penyusunan KTSP November 2006 menunjukkan bahwa secara empiris banyak 

siswa mampu  menghafal dengan baik materi ajar yang diterimanya, tetapi tidak 

memahaminya serta tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka 

pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan. Di lain 

pihak, The Third International Mathematics and Science Study Repeat (1999) 

menyatakan bahwa kemampuan siswa Indonesia bidang matematika menempati 

urutan 32 dari 38 negara (Sinaga 2006, Hartono 2004: 1). Beragam upaya telah 

ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut termasuk dengan 

dikeluarkannya Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang standar proses yang 

menekankan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dalam setiap 

pelaksanaan pembelajaran (BSNP 2007: 1-7). Secara umum kegiatan-kegiatan 
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tersebut merupakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, interaktif, 

penuh motivasi, menggunakan beragam sumber belajar dan memfasilitasi peserta 

didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi 

dasar. 

Dikeluarkannya Permendiknas no. 41 tahun 2007 tersebut juga 

dikarenakan bahwa selama ini pembelajaran yang mengutamakan proses belum 

mampu diwujudkan secara optimal terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD). Di 

tahun – tahun sebelumnya sebagaimana yang diungkapkan Soedjadi (1992: 27) 

metode mengajar yang mengutamakan proses daripada hasil belum banyak 

digunakan oleh guru. Hal ini juga ditunjukkan dari penelitian Sugiarto, dkk dalam 

Waluyo (Ed) (2006: 262) bahwa kecakapan matematis  berupa pemahaman 

konsep, mengkomunikasikan gagasan, kecakapan prosedur, bernalar, dan 

berkarakter produktif siswa SD belum dikembangkan dengan optimal dan 

mayoritas guru masih mengajarkan matematika dengan metode ceramah dan 

pemberian tugas. Sementara itu masih banyak anggapan dari sebagian besar guru 

bahwa mengajar dengan proses yang berpusat pada anak sangat sulit, memakan 

waktu, dan membingungkan (Sukayati 2004: 1). Untuk itu agar peraturan 

Permendiknas no. 41 tahun 2007 dapat terimplementasikan dalam aktivitas 

pembelajaran di kelas maka perlu dikembangkan perangkat pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum dan standar proses, efektif, dan operasional.  

Dalam pengembangan perangkat pembelajaran, salah satu hal yang 

perlu diperhatikan adalah penggunaan sumber belajar. Berdasarkan penelitian dari 

berbagai ahli pendidikan diantaranya Levie, Dale, dan Baugh dalam Arsyad 
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(2004: 10-11) pemerolehan hasil belajar lebih tinggi apabila belajar dilakukan 

dengan menggunakan indra ganda. Penggunaan indra ganda ini dapat dilakukan 

melalui pengalaman langsung di lingkungan dan memanfaatkan media 

pembelajaran berupa alat peraga manipulatif sebagai sumber belajar. Apalagi jika 

ditinjau dari tahapan berfikir siswa SD yang masih berada dalam tahap 

operasional konkret sehingga membutuhkan alat peraga yang mampu menjelaskan 

konsep matematika yang abstrak (Jean Piaget dalam Dimyati dan Mudjiono 

2002:14 serta Suparno 2001:25, Hudojo 2001: 149). Penelitian Suydam dan 

Higgins dalam Hawa (2006: 175) juga menunjukkan bahwa pengajaran yang 

menggunakan manipulatif material (benda yang dapat diotak atik) cenderung 

menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada pengajaran yang tidak 

menggunakan material. Untuk itu, pemanfaatan lingkungan dan alat peraga 

manipulatif yang optimal diharapkan mampu menjadi solusi agar pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dan pencapaian hasil belajar siswa lebih baik (Soejanto 

1977: 30).  

Salah satu materi pokok yang harus dikuasai oleh siswa SD adalah 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar.. Materi-materi tersebut sangat penting 

karena keterampilan dalam mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dapat 

digunakan dalam kehidupan di masa mendatang sehingga siswa diharapkan 

mampu menghubungkan antara sifat-sifat bangun datar dengan lingkungan. Selain 

itu materi ini menjadi dasar dalam mempelajari materi atau bidang matematika 

yang lain, berbagai disiplin ilmu yang lain, dan akan digunakan untuk jenjang 
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pendidikan selanjutnya dan hampir selalu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari – 

hari. 

Berdasarkan studi pendahuluan akhirnya dipilih SD Sekaran 01 

sebagai subjek penelitian. Hal ini berdasarkan pertimbangan antusias dan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, kepatuhan siswa pada guru, 

keterbukaan dalam menerima inovasi baru dan kekritisan siswa cukup tinggi. 

Selain itu, kemauan guru SD Sekaran 01 dalam menerima pembaharuan sangat 

tinggi, fasilitas sekolah, dan kondisi lingkungan juga memungkinkan  untuk 

dilaksanakan proses belajar mengajar berbasis lingkungan dan alat peraga 

manipulatif. Dipilihnya kelas V juga karena menurut ahli psikologi perkembangan 

Oswald Kroh  (dalam Ahmadi dan Soleh 2005: 115) usia kelas IV-VI SD (10 - 12 

tahun) berada dalam tahap realisme kritis atau masa anak mulai berpikir kritis 

sehingga proses pembelajaran dengan proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 

dapat mulai diberikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, muncul 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah hasil pengembangan perangkat pembelajaran matematika 

berbasis pemanfaatan lingkungan dan alat peraga manipulatif pada materi 

pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar di SDN Sekaran 01? 
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2. Bagaimanakah ketercapaian pelaksanaan perangkat pembelajaran matematika 

berbasis pemanfaatan lingkungan dan alat peraga manipulatif pada materi 

pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar di SDN Sekaran 01? 

3. Bagaimanakah kualitas proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat 

yang dikembangkan? 

Untuk rumusan permasalahan ke - 3, dapat dijabarkan dalam beberapa 

pertanyaan sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah hasil belajar siswa dengan menggunakan perangkat yang 

dikembangkan? 

b. Bagaimanakah motivasi belajar siswa dengan menggunakan perangkat yang 

dikembangkan? 

c. Bagaimanakah respon siswa terhadap penerapan perangkat yang 

dikembangkan? 

d. Bagaimanakah kesan guru terhadap penerapan perangkat yang dikembangkan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah  

1. Mendeskripsikan hasil pengembangan perangkat pembelajaran matematika 

berbasis pemanfaatan lingkungan dan alat peraga manipulatif pada materi 

pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar di SDN Sekaran 01 yaitu 

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Aktivitas Siswa 
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(LAS), Lembar Tugas Siswa (LTS), Prototype Alat Peraga Manipulatif 

(APM), dan setting lingkungan. 

2. Mendeskripsikan ketercapaian pelaksanaan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan pada saat proses pembelajaran di kelas ditinjau dari aktivitas 

guru dan siswa. 

3. Mendeskripsikan kualitas proses pembelajaran ditinjau dari hasil belajar 

siswa, motivasi belajar siswa, respon siswa, dan kesan guru terhadap 

penerapan perangkat yang dikembangkan. 

 

1.4 Asumsi dan Pembatasan  

1.4.1 Asumsi  

Dalam penelitian ini ada beberapa asumsi yang digunakan. 

1. Setiap siswa memiliki tingkat kognitif yang sama (dari umur dan teori Piaget). 

2. Siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. 

3. Siswa mengerjakan tes hasil belajar (THB) dengan sungguh – sungguh dan 

sendiri – sendiri. 

4. Siswa mengisi angket sesuai pendapat sendiri tanpa terpengaruh siapapun. 

5. Pengamat dalam mengamati aspek yang diteliti memberikan penilaian secara 

objektif. 

6. Kevalidan hasil perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan 

validasi ahli yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru kelas V. 
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7. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatakan valid jika nilai akhir 

instrumen validitas mencapai kategori baik (dapat digunakan tanpa revisi).  

8. Pembelajaran dikatakan efektif dan proses pembelajaran dikatakan berkualitas 

jika dari tes hasil belajar yang telah divalidasi ahli rata-rata kelas melebihi 

KKM (nilai 65), lebih dari 75% siswa nilainya melebihi KKM, motivasi 

belajar siswa baik, respon siswa dan kesan guru terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan positif. 

1.4.2 Pembatasan  

Pembatasan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Materi yang diajarkan adalah mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar kelas V 

semester 2 Sekolah Dasar. 

2. Penelitian dilakukan di kelas V SDN Sekaran 01. 

3. Pembelajaran dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan (10 jam pelajaran) pada 

saat semester 2. 

4. Pembelajaran dilakukan dengan beracuan pada standar proses dalam 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dengan optimalisasi pemanfaatan 

lingkungan dan alat peraga manipulatif sebagai sumber belajar. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut. 
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1. Bagi siswa, dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika serta meningkatkan kemampuan eksplorasi siswa.  

2. Bagi guru, dapat membantu guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran sesuai dengan standar proses, mudah dipahami, 

dan hasil pembelajaran lebih bermakna karena  memanfaatkan lingkungan dan 

alat peraga manipulatif. 

3. Bagi sekolah, dapat memberi sumbangan dan masukan pada sekolah dalam 

usaha perbaikan proses pembelajaran bagi siswa maupun guru matematika.  

4. Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa melalui proses pembelajaran matematika yang 

menyenangkan. 

 



BAB 2 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Teori Belajar Matematika yang Relevan untuk Siswa SD 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Menurut 

William Burton belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu 

melalui interaksi dengan lingkungannya (Hamalik 2001: 27). Menurut Piaget, 

belajar dalam arti luas disebut perkembangan, yaitu belajar untuk memperoleh dan 

menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada 

bermacam – macam situasi (Suparno 2001: 141). Sedangkan matematika menurut 

Hudojo (1990: 3) berkenaan dengan ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, 

hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga matematika berkaitan 

dengan konsep-konsep abstrak. Untuk itu, agar dapat mencapai tujuan, dalam 

mengajarkan matematika terutama di SD ada beberapa teori belajar yang dapat 

dijadikan acuan. 

1. Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Piaget dalam Suparno (2001 : 25) membagi perkembangan kognitif 

anak dalam empat tahap. 
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Tabel 2.1 Empat Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahap Umur Ciri Pokok Perkembangan 
Sensorimotor 0-2 tahun Berdasarkan tindakan, langkah demi 

langkah 
Praoperasi 2-7 tahun menggunakan symbol / bahasa tanda, 

konsep intuitif 
Operasi konkret 8-11 tahun Memakai aturan jelas/logis, reversible 

dan kekekalan 
Operasi formal 11 tahun ke 

atas 
Hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif 
, logis probabilitas 

Karena siswa SD berada dalam tahap operasi konkret, untuk 

mengajarkan matematika memerlukan objek konkret yang dapat memanipulasi 

keabstrakan matematika (Djiwandono 1989: 30).  

2. Teori Belajar Brunner 

Brunner mengungkapkan bahwa cara menyajikan pelajaran harus 

disesuaikan dengan derajat berpikir anak dan membagi tahap-tahap 

perkembangan kognitif anak dalam tiga tahap yaitu tahap enaktif (dengan 

menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata), 

tahap ikonik (melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik) dan tahap 

simbolik (dengan simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu).  

Berkaitan dengan pengajaran matematika Brunner mengemukakan 4 dalil 

yaitu dalil penyusunan, dalil notasi, dalil pengontrasan dan keanekaragaman, 

serta dalil pengaitan. Ada dua pendekatan model belajar Bruner yaitu 

perolehan pengetahuannya merupakan proses interaktif dan orang 

mengkonstruksikan pengetahuannya dengan cara menghubungkan informasi 

yang tersimpan yang telah diterima sebelumnya. Bruner beranggapan bahwa 

belajar dengan menggunakan metode penemuan (discovery) memberikan hasil 
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yang baik sebab anak dituntut berusaha sendiri untuk mencari pemecahan 

masalah serta pengetahuan yang menyertainya. Anak yang belajar dengan 

metode penemuan, selalu memulai dengan memusatkan pada manipulasi 

material, kemudian anak menemukan keteraturan-keteraturan, selanjutnya 

anak mengaitkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Dan akhirnya 

anak dapat menemukan penyelesaian dari masalah yang diberikan dengan 

melakukan sendiri (Hawa 2008: 1-19) 

3. Teori Belajar Dienes  

Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam 

matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami 

dengan baik, artinya benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan 

sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. 

(Somakim 2008 : 42) 

2.2 Pembelajaran Matematika dalam Standar Proses 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan guru 

mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika pada siswanya yang 

didalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa tentang 

matematika yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan 

siswa serta antara siswa dengan siswa dalam mempelajari matematika tersebut 

(Suyitno 2004: 2). Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, guru memiliki 

kebebasan untuk mendesain pembelajarannya di kelas sesuai dengan situasi dan 
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kondisi lingkungan, sekolah, peserta didik, dan sebagainya. Hal ini senada dengan 

konsep pengembangan KTSP yang menyesuaikan kondisi satuan pendidikan, 

potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan 

peserta didik dengan pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan 

pendidikan (Mulyasa 2006: 29). 

Sementara itu, dalam Permendiknas no 41 Tahun 2007, pelaksanaan 

kegiatan inti dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai 

kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, 

kegiatan pembelajaran khususnya kegiatan inti diharapkan mengacu pada standar 

proses yang ditetapkan yang meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

1. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/ tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

b. menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

c. memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

d. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;  
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e. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 

atau lapangan. 

2. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

a. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

b. memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

c. memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

d. memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

e. memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

f. rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

g. memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan variasi; kerja individual 

maupun kelompok; 

h. memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

i. memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

3. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
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a. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan,  isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik; 

b. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber; 

c. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan; 

d. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

e. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

f. membantu menyelesaikan masalah; 

g. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. (BSNP 2007 : 6-7). 

Secara umum proses belajar yang diamanahkan oleh kurikulum 

menggunakan prinsip pegaktifan siswa dalam belajar yaitu meliputi prinsip 

motivasi, prinsip latar atau konteks, prinsip keterarahan pada fokus tertentu, 

prinsip hubungan sosial atau sosialisasi, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip 

perbedaan perorangan, prinsip menemukan, dan prinsip pemecahan masalah 

(Semiawan 1992: 9-13). Proses belajar aktif ini erat kaitannya dengan 

pengembangan keterampilan memproses perolehan sehingga siswa akan mampu 

menemukan dan mengembangkan  sendiri fakta atau konsep serta menumbuhkan 
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dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. Keterampilan proses yang 

dapat dikembangkan kepada sisiwa meliputi observasi atau pengamatan, 

kemampuan berhitung, mengukur, mengklasifikasikan, hubungan ruang atau 

waktu, hipotesis, perencanaan penelitian/ eksperimen, pengendalian variabel, 

interpretasi data, kesimpulan sementara, peramalan, dan komunikasi. Untuk siswa 

SD kelas V keterampilan memproseskan perolehan yang dapat diterapkan 

meliputi observasi, perhitungan, pengukuran, klasifikasi, hubungan ruang dan 

waktu, serta komunikasi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan materi dan mata 

pelajaran yang diajarkan (Semiawan 1992: 16-35). 

2.3 Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Matematika 

Kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang 

memungkinkan siswa belajar dengan penuh makna. Dengan memperhatikan 

prinsip kontekstual, proses pembelajaran diharapkan mendorong siswa untuk 

menyadari dan menggunakan pemahamannya untuk mengembangkan diri dan 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Ada 9 konteks belajar yang melingkupi siswa, yaitu: konteks tujuan (tujuan apa 

yang hendak dicapai), konteks isi (materi apa yang diajarkan), konteks sumber 

(sumber yang bagaimana yang dimanfaatkan), konteks target siswa (siapa yang 

akan belajar), konteks guru (siapa yang akan mengajar dan bagaiman kualitasnya), 

konteks metode (strategi belajar apa yang cocok diterapkan), konteks hasil 

(bagaimana hasil belajar yang diikuti), konteks kematangan (apakah siswa telah 

siap dengan hadirnya sebuah konsep atau pengetahuan baru), dan konteks 

lingkungan (Sagric International dalam Nurhadi, dkk 2004 : 15). Untuk itu, 
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melalui pendekatan kontekstual, peserta didik aktif mengkonstruksi sedangkan 

guru memahami pikiran peserta didik untuk membantu peserta didik belajar. 

Dasar pemikiran pengembangan strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan 

pandangan konstruktivis yang menyatakan bahwa setiap individu secara aktif 

membangun pengetahuannya sendiri ketika berinteraksi dengan lingkungannya. 

Dapat juga diartikan menggunakan berbagai konteks sehingga menghadirkan 

situasi yang pernah dialami secara real bagi anak. Dengan demikian, ketika 

peserta didik masuk kelas mereka tidak dalam keadaan kosong, melainkan mereka 

sudah memiliki pengetahuan awal.  

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka pembelajaran matematika 

perlu diawali dengan mengangkat permasalahan yang sesuai dengan 

lingkungannya (permasalahan kontekstual). Jadi, pembelajaran matematika 

kontekstual adalah pembelajaran matematika yang mengambil masalah yang 

benar-benar terjadi di lingkungan sekolah baik lingkungan alam maupun 

lingkungan sosial (Hartono 2004: 5). Adapun salah satu cara untuk 

mengembangkan kemampuan kontekstual anak adalah dengan memberikan 

masalah yang kontekstual. Menurut de Lange ada empat macam hal yang dapat 

dikembangkan sebagai masalah kontekstual yaitu masalah yang berkaitan dengan 

personal siswa (termasuk diantaranya hobi, kehidupan sehari-hari siswa, teman 

sekolah, keluarga, dan lain-lain), sekolah atau akademik, masyarakat atau public, 

dan saintifik atau matematika (Zulkardi dan Ratu Ilma dalam Waluyo 2006 : 404). 
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2.4 Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan bahan yang mencakup media belajar, alat 

peraga, dan permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai 

keterampilan kepada anak atau orang dewasa yang berperan mendampingi anak 

dalam belajar (Djamarah, S.B. dan Zein, Aswan 1996 : 18). Menurut Yunanto 

(2004: 23) sumber belajar dapat diolah atau dikreasi dengan berbagai metode agar 

anak lebih mudah mencerna nilai-nilai yang terkandung didalamnya.  

Ada dua jenis sumber  belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang (by 

design resources) dan yang  dimanfaatkan (by utility resources).  Berbagai benda 

yang terdapat di lingkungan dapat dikategorikan ke dalam jenis sumber belajar 

yang dimanfaatkan. Karena jenis sumber belajar yang dimanfaatkan ini jumlah 

dan macamnya jauh lebih banyak, sangat dianjurkan setiap guru mampu 

mendayagunakan sumber belajar  yang ada di lingkungan ini. Pengertian  

lingkungan adalah segala sesuatu baik yang berupa benda  hidup maupun benda 

mati yang terdapat di sekitar. Keuntungan memanfaatkan lingkungan diantaranya 

menghemat biaya, praktis, memberikan pengalaman yang riil kepada siswa, 

benda-benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik  dan kebutuhan siswa, 

pelajaran lebih aplikatif,  mampu memberikan pengalaman langsung, dan lebih 

komunikatif (Astirohadi 2008). Hal ini juga dipaparkan Semiawan (1992 : 6) 

bahwa sekolah mempunyai sumber belajar yang sangat kaya dan bermanfaat yaitu 

masyarakat, lingkungan fisik sekitar sekolah, bahan sisa yang tidak terpakai, 

peristiwa alam, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat dan menarik perhatian 

siswa.  Semuanya bergantung pada kreativitas guru untuk membawa sesuatu dari 
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lingkungan ke dalam kelas dan dari kelas ke lingkungan luar sehingga siswa dapat 

menikmati belajar dengan lingkungannya.  

Interaksi antara individu dengan lingkungannya tersebut akan 

menghasilkan pembelajaran optimal. Hal ini karena menurut Confrey dalam 

Dantes (2003 : 5) individu dan lingkungan bersifat holistik artinya keberadaan 

individu tidak terlepas dari lingkungan dimana individu berada, sehingga melalui 

interaksi dengan lingkungan individu mampu membangun pengetahuannya 

melalui asimilasi dan akomodasi. Bahkan dalam Sociocultural Theory of Learning 

yang diajukan Vygofsky bahwa anak didik berada pada rentangan Zone of 

Proximal Development dimana dengan mediasi yang tepat, bantuan guru, peran 

teman sebaya, serta eksplorasi alam sekitar, belajar akan optimal. 

 

2.5 Alat Peraga Manipulatif 

Belajar yang efektif dimulai dengan pengalaman langsung atau konkret 

menuju pengalaman yang lebih abstrak. Menurut Encyclopedia of Educational 

Research alat peraga sebagai media pendidikan hendaknya memiliki nilai 

meletakkan dasar – dasar konkret untuk berpikir, memperbesar perhatian siswa, 

serta membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Dalam hal pemilihan alat peraga, 

menurut William  ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan 

kematangan dan pengalaman siswa serta perbedaan individual dalam kelompok, 

mudah digunakan, telah direncanakan dan diteliti terlebih dahulu, sesuai dengan 

batas biaya serta disertai kelanjutan. Pada prinsipnya pemanfaatan media adalah 

“the right aid at the right time in the right place in the right manner”. Dengan 
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dipenuhinya hal –hal tersebut maka belajar akan lebih efektif jika dibantu dengan 

alat peraga karena semakin banyak indera yang dimanfaatkan oleh siswa, semakin 

baik daya ingat siswa seperti kerucut pengalaman E. Dale (Fajar, 2002:75). 

 

 

  

 

 

 

baca 10%

dengar 20% 

lihat 30%

lihat dan dengar 50%  

Katakan dan lakukan  80% 

katakan   70% 

Gambar 2.1 Kerucut  Pengalaman Belajar 

Alat peraga pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan guru dalam 

pembelajaran untuk membantu memperjelas materi pelajaran dan mencegah 

terjadinya verbalisme pada diri siswa. Pembelajaran yang menggunakan banyak 

verbalisme akan membosankan siswa; sebaliknya pembelajaran akan lebih 

menarik bila siswa belajar dengan gembira karena mereka merasa tertarik dan 

mengerti apa yang dipelajarinya (Usman, 2002:3).  

Alat peraga dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika untuk 

mengembangkan kemampuan teoritis yaitu kemampuan pemahaman konsep dan 

prinsip. Sedangkan untuk pengembangan kemampuan bernalar, kritis, kreatif, 

pengambilan kesimpulan, yang disebut juga sebagai kemampuan eksploratif dapat 

dikembangkan melalui penyajian fakta dan serangkaian fakta yang mudah 

dipahami, kemudian dari fakta tersebut peserta didik diminta untuk menarik 
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simpulan untuk masalah yang lebih kompleks. Kemampuan ini dapat dilatih dan 

atau ditingkatkan melalui penggunaan alat peraga manipulatif. 

 

2.6 Tinjauan tentang Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

 Pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran 

berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Van den Akker dan Plomp 

mendeskripsikan penelitian pengembangan berdasarkan dua tujuan yaitu (1) 

pengembangan untuk mendapatkan prototipe produk, (2) perumusan saran-saran 

metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototipe tersebut (Rusdi 2008) 

 Richey and Nelson mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai 

suatu pengkajian sistematis terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi 

program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, 

praktikalitas dan efektivitas. Suatu produk atau program dikatakan valid apabila ia 

merefleksikan jiwa pengetahuan (state-of-the-art knowledge). Ini yang kita sebut 

sebagai validitas isi; sementara itu komponen-komponen produk tersebut harus 

konsisten satu sama lain (validitas konstruk). Selanjutnya suatu produk dikatakan 

praktikal apabila produk tersebut menganggap bahwa ia dapat digunakan (usable). 

Kemudian suatu produk dikatakan efektif apabila ia memberikan hasil sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pengembang. 

 Dalam pengembangan perangkat pembelajaran umumnya digunakan 

salah satu dari tiga model rancangan pengembangan perangkat. Diantaranya 

Model 4-D (Four D Models), Model Dick dan Carey,  dan Model Kemp. Pada 
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dasarnya komponen-komponen dari ketiga model tersebut subtansinya sama, 

kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu tidak terlalu prinsip (Uno 2006: 24). 

Ketiga model itu bertujuan agar perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

benar-benar handal dan berfungsi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. 

 Adapun dalam penelitian ini model pengembangan perangkat yang 

akan digunakan adalah model 4-D. Model 4-D (Four D Models) 

dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel., 

terdiri dari empat tahapan dalam pengembangan perangkat yaitu; define 

(pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate 

(penyebaran). Untuk keperluan terbatas, misalnya hanya digunakan di sekolah 

sendiri, maka tahapan keempat yaitu penyebaran belum dilaksanakan. Tahapan ini 

digunakan apabila pengembangan perangkat digunakan pada skala yang lebih 

luas, misalnya untuk sekolah yang lain dan oleh guru yang lain. Selain itu, tujuan 

tahap disseminate ini adalah untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat 

dalam pembelajaran. 

 Secara umum tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Tahap pendefinisian (define).  

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 

dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, yaitu: (a) 

analisis ujung depan, (b) analisis siswa, (c) analisis tugas, (d) analisis konsep, 

dan (e) perumusan tujuan pembelajaran.  

2. Tahap perencanaan (design).  
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Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Tahap 

ini terdiri dari empat langkah yaitu, (a) penyusunan tes acuan patokan, 

merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahap define dan tahap 

design. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan kompetensi dasar. Tes ini 

merupakan suatu alat mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa setelah kegiatan belajar mengajar, (b) pemilihan media yang sesuai 

tujuan, untuk menyampaikan materi pelajaran, (c) pemilihan format dimana 

dapat dilakukan dengan mengkaji format-format perangkat yang sudah ada 

dan yang dikembangkan di negara-negara yang lebih maju.  

3. Tahap pengembangan (develop).  

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang 

sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Tahap ini meliputi: (a) 

validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi, (b) simulasi yaitu 

kegiatan mengoperasionalkan rencana pengajaran, dan (c) uji coba terbatas 

dengan siswa yang sesungguhnya. Hasil tahap (b) dan (c) digunakan sebagai 

dasar revisi. Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan siswa 

yang sesuai dengan kelas sesungguhnya.  

4. Tahap penyebaran (disseminate).  

Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas misalnya di kelas lain, di sekolah 

lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas 

penggunaan perangkat di dalam KBM (Rusdi 2008). 
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2.7 Tinjauan tentang Materi Pokok Identifikasi Sifat-Sifat 

Bangun Datar 

Geometri (dari bahasa Yunani ãåùìåôñßá; geo = bumi, metria = 

pengukuran) secara harafiah berarti pengukuran tentang bumi, adalah cabang dari 

matematika yang mempelajari hubungan di dalam ruang. Dari pengalaman, atau 

mungkin secara intuitif, orang dapat mengetahui ruang dari ciri dasarnya, yang 

diistilahkan sebagai aksioma dalam geometri 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Geometri).  

Dalam penelitian ini, perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

dengan pemanfaatan lingkungan dan alat peraga manipulatif sebagai sumber 

belajar berdasarkan standar proses dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 adalah 

pada materi pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Menurut panduan 

SD/ MI, kompetensi tentang mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar memiliki 

standar kompetensi memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antarbangun. 

Sedangkan pada materi kelas V pembelajaran lebih ditekankan pada kompetensi 

dasar mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar yang meliputi identifikasi sifat-

sifat bangun segitiga, persegipanjang, persegi, jajargenjang,  layang-layang, belah 

ketupat, trapezium, dan lingkaran (Depdiknas 2006 : 24).  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Geometri


BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pengembangan 

(development research) yakni a process used develop and validate educational 

product (Borg and Gall, 1983) yang menekankan pada pengembangan perangkat  

pembelajaran dengan mengacu pada standar proses dalam Permendiknas No. 41 

Tahun 2007 dengan optimalisasi alat peraga manipulatif dan lingkungan sebagai 

sumber belajar. Produk yang dikembangkan dan divalidasi dalam penelitian ini 

adalah prototype alat peraga manipulatif, setting lingkungan, serta perangkat 

pembelajaran pada materi pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar bagi 

siswa SD kelas V. Selain itu dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini 

juga dikembangkan instrumen untuk memvalidasi perangkat tersebut, instrumen 

pengamatan aktivitas guru dan siswa saat pembelajaran, respon siswa, kesan guru, 

serta tes hasil belajar.  

Pengembangan perangkat pembelajaran ini merujuk pada teori 

pengembangan Thiagarajan, Semmel dan Semmel (1974) bahwa pengembangan 

model meliputi 4-D yaitu define (pendefinisian), design (perancangan), develop 

(pengembangan), dan disseminate (penyebaran) (Abba dalam Adhi, 2007: 44), 

(Ardana 2008: 6). Dalam penelitian ini untuk tahapan disseminate tidak dilakukan 

mengingat terbatasnya waktu dan biaya.  
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3.2 Subjek dan Lokasi Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa SDN Sekaran 01 dengan 

objek penelitian yaitu lingkungan SDN Sekaran 01 Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang dan alat peraga manipulatif yang potensial digunakan sebagai sumber 

belajar matematika materi pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar pada 

kelas V SD.   

Adapun lokasi penelitian meliputi laboratorium Matematika FMIPA 

Universitas Negeri Semarang dan SDN Sekaran 01. 

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

NO TANGGAL KETERANGAN 

1 10 Februari 2009 Perijinan dengan kepala SD dan guru kelas 

V SDN Sekaran 01 

2 13-15 Februari 2009 Analisis ujung depan 

(diskusi dan wawancara dengan guru dan 

kepala sekolah tentang kurikulum, 

lingkungan sekolah, dan alat peraga 

matematika yang ada di sekolah) 

3 17-20 Februari 2009 Analisis karakteristik siswa 

(pembagian angket untuk siswa kelas V 

tentang identitas siswa, hobi, kegiatan 
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sehari-hari, dan pendapat siswa pada 

pelajaran matematika)  

4 21 Februari 2009 Temu Ilmiah dengan guru SDN Sekaran 01 

dengan tujuan memberikan penjelasan 

mengenai prosedur penelitian, bentuk 

partisipasi guru dalam penelitian, sekaligus 

seminar tentang pembelajaran berdasarkan 

standar proses  

5 Maret 2009 Penyusunan setting lingkungan, prototype 

alat peraga manipulatif, perangkat 

pembelajaran, instrumen validasi 

6 3 April 2009 Validasi Ahli untuk instrumen 

7 18 April 2009 Validasi Ahli untuk instrumen 

8 14 Mei 2009 Validasi Ahli untuk perangkat 

9 19 Mei 2009 Validasi Ahli untuk perangkat 

7 2 Juni 2009 Validasi Ahli untuk perangkat 

8 4 Juni 2009 Ke SDN Sekaran 01 membahas teknis 

penelitian dengan Kepala SD dan guru kelas 

V  

9 11 Juni 2009 Memastikan kembali jadwal dan teknis 

penelitian Ke SDN Sekaran 01, mengecek 

semua persiapan penelitian. 

10 13 Juni 2009 Penerapan perangkat pembelajaran  
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(pertemuan ke-1). 

11 15 Juni 2009 Penerapan perangkat pembelajaran  

(pertemuan ke-2). 

12 16 Juni 2009 Penerapan perangkat pembelajaran  

(pertemuan ke-3). 

13 17 Juni 2009 Penerapan perangkat pembelajaran  

(pertemuan ke-4). 

14 18 Juni 2009 Penerapan perangkat pembelajaran  

(pertemuan ke-5), 

tes hasil belajar, respon siswa, kesan guru, 

motivasi siswa. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

1. Validitas perangkat pembelajaran diukur dengan pemberian skor pada lembar 

validasi ahli untuk perangkat yang dikembangkan berupa RPP, LAS, LTS, 

prototype APM, setting lingkungan, dan THB. 

2. Aktivitas guru adalah serangkaian kegiatan guru dalam menerapkan perangkat 

yang telah dikembangkan dalam pembelajaran yang diamati dengan instrumen 

lembar pengamatan aktivitas guru. 

3. Aktivitas siswa adalah banyaknya aktivitas yang dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran yang diamati dengan instrumen lembar pengamatan 

aktivitas siswa. 
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4. Hasil belajar siswa adalah pencapaian nilai siswa dari tes yang diberikan 

setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. 

5. Motivasi siswa adalah minat siswa pada pelaksanaan pembelajaran yang 

diukur dengan angket motivasi. 

6. Respon siswa adalah pendapat atau penilaian siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang diukur dengan angket respon siswa. 

7. Kesan guru adalah tanggapan atau penilaian guru terhadap penerapan 

perangkat pembelajaran yang dihasilkan, diukur dengan instrumen kesan guru. 

 

3.5 Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini dapat dinyatakan sebagai bagan berikut ini. 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Langkah 3 
Prototype alat peraga manipulatif 

Langkah 1 

Kajian Kurikulum Materi Pokok Mengidentifikasi Sifat-sifat 
Bangun Datar  

Analisis karakter siswa SDN Sekaran 01 
Analisis Lingkungan (sekolah dan masyarakat) 

Identifikasi Alat Peraga Manipulatif yang sesuai dengan 
kondisi sekolah dan materi

Pemanfaatan dan atau setting Lingkungan

Penyusunan perangkat 
pembelajaran : RPP, LTS, LAS, 

Tahap 2 : 
Design 

Tahap 1:
Define 

Langkah 4 
Langkah 5 

Penyusunan instrumen untuk 
memvalidasi dan mengukur keefektifan 

perangkat yang dikembangkan 
 

Langkah 2 
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Validasi instrumen oleh ahli 
Validasi perangkat oleh ekspert (ahli) 

Langkah 6 

Langkah 7 

Ujicoba perangkat yang telah divalidasi  
Langkah 8 

Pengumpulan data variabel dan pelaksanaan tes fomatif  

Tahap 3 : 
Development 

Langkah 10 

Langkah 11 Simpulan dan Rekomendasi  

Langkah 9 

Revisi 

Analisis Data  

Bagan 3.1 Desain Penelitian 

3.6  Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Define 

3.6.1.1 Langkah 1 : Analisis 

3.6.1.1.1 Analisis Ujung Depan 

  Analisis ujung depan adalah menetapkan arah dasar yang 

dibutuhkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk itu, dilakukan 

pengkajian terhadap KTSP terutama pada pedoman khusus pengembangan silabus 

dan sistem penilaian KTSP, standar proses, dan sumber belajar. Berdasarkan 

analisis tersebut, pembelajaran yang akan dikembangkan adalah pembelajaran 

matematika yang sesuai dengan standar proses dalam Permendiknas No. 41 Tahun 

2007 dengan pemanfaatan lingkungan dan alat peraga manipulatif pada materi 
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pokok pengukuran. Selain itu pada langkah ini juga dilakukan analisis lingkungan 

dan identifikasi alat peraga manipulatif yang sesuai dengan materi. Adapun hasil 

identifikasi APM dan lingkungan terlampir (lampiran 14). 

3.6.1.1.2 Analisis Karakteristik Siswa 

  Identifikasi karakteristik siswa dilakukan dengan pemberian angket 

tentang identitas siswa, hobi, kegiatan sehari-hari, dan pendapat siswa pada 

pelajaran matematika. Selain digunakan untuk pembanding keberhasilan 

pembelajaran matematika dengan perangkat yang dikembangkan, data-data 

tersebut dapat digunakan untuk masukan strategi belajar yang akan digunakan. 

3.6.1.1.3 Perumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 Sesuai dengan kajian yang dipilih maka berdasarkan KTSP pada 

penelitian ini dibatasi pada standar kompetensi 6 Sekolah Dasar kelas V semester 

II yaitu memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. Sedangkan 

kompetensi dasar yang diajarkan adalah KD 6.1. yaitu mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar 

3.6.1.1.4 Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Tabel 3.2 Perumusan tujuan pembelajaran 

Pertemuan ke- Tujuan Pembelajaran 

1. a. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat segitiga sama sisi 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 1 dan peragaan 
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menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 1). 

b. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat segitiga sama kaki 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 1 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 1). 

c. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat segitiga sembarang 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 1 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 1). 

d. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat segitiga lancip 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 1 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 1). 

e. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat segitiga tumpul 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 1 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 1). 

f.  Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat segitiga siku-siku 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 1 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 1). 

2. a. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 
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terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 2 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 2). 

b. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi dengan 

diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 2 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 2). 

c. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat jajargenjang 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 2 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 2). 

3. a. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat belah ketupat 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 3 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 3). 

b. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat layang-layang 

dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang 

terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 3 dan peragaan 

menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 3). 

4. a. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat trapesium 

sebarang dengan diskusi menggunakan serangkaian 

pertanyaan yang terdapat di Lembar Aktivitas Siswa 

(LAS) 4 dan peragaan menggunakan alat peraga 

manipulatif (pertemuan 4). 
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b. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat trapesium 

samakaki dengan diskusi menggunakan serangkaian 

pertanyaan yang terdapat di Lembar Aktivitas Siswa 

(LAS) 4 dan peragaan menggunakan alat peraga 

manipulatif (pertemuan 4). 

c. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat trapesium siku-

siku dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan 

yang terdapat di Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 4 dan 

peragaan menggunakan alat peraga manipulatif (pertemuan 

4). 

5. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat lingkaran dengan 

diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan yang terdapat di 

Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 5 dan peragaan menggunakan 

alat peraga manipulatif (pertemuan 5). 

 

3.6.2 Tahap Design  

3.6.2.1 Langkah 2 : Setting lingkungan 

Setting lingkungan dilakukan dengan menggunakan aktivitas siswa 

sehari-hari sebagai sumber belajar, menata ruang kelas untuk diskusi kelompok, 

melakukan kompetisi antar siswa dan antar kelompok. Kompetisi antar siswa 

diukur menggunakan perolehan nilai pengerjaan Lembar Tugas Siswa (LTS) dan 

Lembar Evaluasi, sedangkan kompetisi antar kelompok dilihat dari banyaknya 
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point bintang yang didapat oleh masing-masing kelompok. Point bintang tersebut 

didapat dari kecepatan dan ketepatan pada saat menjawab pertanyaan lemparan 

dan nilai dari penugasan kelompok.  

3.6.2.2 Langkah 3 : Prototype Alat Peraga Manipulatif  

Alat peraga manipulatif yang digunakan adalah alat peraga identifikasi 

bangun datar. Alat peraga tersebut disertai dengan gambar dan cara 

penggunaannya. 

3.6.2.3 Langkah 4 : Penyusunan Perangkat Pembelajaran  

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) beserta kelengkapannya yang berupa Model  

Pelaksanaan Pembelajaran (MPP), Lembar Aktivitas Siswa (LAS), Lembar Tugas 

Siswa (LTS), prototype Alat Peraga Manipulatif (APM), dan konsep setting 

lingkungan. 

3.6.2.4 Langkah 5 : Penyusunan Instrumen 

Instrumen yang disusun adalah sebagai berikut. 

1. Instrumen validasi ahli untuk memvalidasi RPP dan kelengkapannya yaitu 

Lembar Aktivitas Siswa (LAS), Lembar Tugas Siswa (LTS), prototype Alat 

Peraga Manipulatif (APM), dan konsep setting lingkungan berupa lembar 

validasi RPP (lampiran 20), lembar validasi LAS (lampiran 21), lembar 

validasi LTS (lampiran 22), lembar validasi APM (lampiran 23), dan lembar 

validasi setting lingkungan (lampiran 24). 
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2. Instrumen ketercapaian pelaksanaan pembelajaran berdasarkan perangkat 

yang dikembangkan berupa lembar pengamatan aktivitas guru (lampiran 25) 

dan lembar pengamatan aktivitas siswa (lampiran 26). 

3. Instrumen untuk mengukur kualitas proses pembelajaran dengan perangkat 

yang dikembangkan berupa soal Tes Hasil Belajar (lampiran 27), angket 

motivasi siswa (lampiran 28), angket respon siswa (lampiran 29), dan panduan 

wawancara kesan guru terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

(lampiran 30). 

3.6.3  Tahap Develop 

3.6.3.1 Langkah 6 : Validasi Ahli 

Validasi yang digunakan adalah validasi ahli oleh dosen pembimbing 

dan guru kelas V SDN Sekaran 01. Validasi ini meliputi validasi instrumen dan 

perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada tahap design. Pada tahap ini juga 

dilakukan temu ilmiah dan diskusi sehingga terjadi kesepemahaman antara 

peneliti, guru, dan dosen. Hal ini memudahkan guru dan dosen dalam memberikan 

penilaian serta memberikan masukan pada peneliti. Kegiatan ini mampu 

meningkatkan pengetahuan guru tentang pentingnya melakukan pembelajaran 

yang sesuai dengan standar proses sehingga dalam kegiatan belajar mengajar 

hasilnya lebih optimal. 
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3.6.3.2  Langkah 7 : Revisi 

Setelah dilakukan validasi ahli, diperoleh beberapa masukan yang 

digunakan untuk merevisi instrumen yang telah dibuat dan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan. Dengan adanya revisi, diharapkan dapat 

diperoleh hasil yang optimal yaitu instrumen dan perangkat pembelajaran yang 

siap diujicobakan atau diterapkan kepada siswa serta di-disseminate-kan. 

3.6.3.3  Langkah 8 : Penerapan Perangkat Pembelajaran 

Pada tahap ini, perangkat pembelajaran yang telah siap diujicobakan 

diterapkan kepada siswa. Penerapan perangkat pembelajaran dilakukan oleh 

peneliti di kelas V SDN Sekaran 01. Untuk mengetahui deskripsi proses 

pelaksanaan pembelajaran, digunakan instrumen lembar pengamatan aktivitas 

guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan dokumentasi kegiatan. Pengamatan 

dilakukan oleh dua orang pengamat yaitu guru kelas V dan mahasiswa 

matematika. 

3.6.3.4  Langkah 9 : Pengumpulan Data dan Pelaksanaan Tes Hasil Belajar  

Pada tahap ini dilaksanakan tes hasil belajar dan pengumpulan data 

pada variabel yang diukur dengan menggunakan instrumen yang telah divalidasi 

dan direvisi pada langkah sebelumnya. 
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Tabel 3.3 Variabel dan Instrumen 

No. Variabel Instrumen 

1. Tingkat pemahaman siswa Tes Hasil Belajar (THB) 

2. Motivasi belajar siswa Angket motivasi siswa 

3. Respon Siswa Angket respon siswa 

4. Kesan Guru Panduan wawancara tentang kesan guru 

 

3.6.3.5  Langkah 10 : Analisis Data  

Data yang telah terkumpul pada langkah ke-8 dan ke-9 dianalisis 

menggunakan teknik analisis data dengan Microsoft Exel. 

3.6.3.6  Langkah 11 : Penarikan Simpulan dan Rekomendasi Saran  

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, dapat ditarik kesimpulan tentang hasil perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan, keterlaksanaan perangkat pembelajaran tersebut, dan 

kontribusi penerapan perangkat pembelajaran terhadap kualitas pembelajaran 

yang meliputi hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa, respon siswa, dan kesan 

guru. Dari simpulan tersebut dapat direkomendasikan beberapa saran kepada 

pihak yang terkait. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2006 : 308), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

  



 38

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahuinya, peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tambahan sehingga 

diperoleh deskripsi variabel yang komprehensif.  

Observasi yang dilakukan berupa  

a. Aktivitas, motivasi, dan karakteristik siswa sebelum dan pada saat 

menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses dalam 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007  dengan pemanfaatan lingkungan dan 

alat peraga manipulatif sebagai sumber belajar pada materi pokok 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

b. Aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan perangkat yang telah dikembangkan yaitu perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan standar proses dalam Permendiknas No. 

41 Tahun 2007 dengan pemanfaatan lingkungan dan alat peraga 

manipulatif sebagai sumber belajar pada materi pokok mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun datar. 

c. Kondisi lingkungan sekolah dan budaya setempat sehingga 

memungkinkan untuk digunakan dalam proses belajar mengajar yang 

sesuai dengan standar proses. 

Pengamatan ini dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang 

menjadi objek penelitian dengan cara menerapkan pencatatan menurut urutan 
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kejadian dan waktu yang tidak dilakukan secara terus menerus melainkan pada 

waktu tertentu, dan terbatas pula pada jangka waktu yang ditetapkan untuk 

tiap kali pengamatan.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006: 186).  

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur 

yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2006: 190). Dengan demikian, 

sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian.  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara 

untuk mengeksplorasi lingkungan dan alat peraga manipulatif yang dapat 

dikembangkan atau dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa kelas V 

SDN Sekaran 01 pada materi pokok mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

Adapun orang-orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

guru, kepala sekolah, siswa,  dan masyarakat sekitar  SDN Sekaran 01.  

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis yang ada 
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di SDN Sekaran 01. Data tersebut berupa perangkat pembelajaran yang telah 

ada, identitas siswa, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian.  

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan untuk tahap I 

(define) yaitu analisis ujung depan dan analisis karakteristik siswa; tahap II 

(design) yaitu mendesain perangkat pembelajaran yang akan digunakan; dan 

pada tahap III (develop) yaitu untuk mendokumentasikan proses pembelajaran 

menggunakan perangkat yang dikembangkan. 

4. Metode Tes 

Metode ini bertujuan mengukur hasil belajar siswa berupa pemahaman 

pada materi yang disampaikan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan.  

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1.   Kuesioner atau Angket  

Pada tahap I angket digunakan untuk menggali informasi tentang diri 

siswa dan lingkungannya sehingga dapat dijadikan pertimbangan sebagai 

sumber belajar, mengetahui identitas siswa, hobi, kegiatan sehari-hari, dan 

minat siswa pada pelajaran  matematika. 

Sedangkan pada tahap III angket digunakan untuk mengetahui 

motivasi dan respon siswa. Pada aspek ini siswa dimintai pendapatnya 
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mengenai kesukaan (suka/tidak suka) terhadap penerapan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan. 

2.   Pedoman Wawancara  

Pada tahap I pedoman wawancara digunakan untuk melengkapi data 

dalam rangka analisis karakteristik siswa SDN Sekaran 01 serta analisis 

lingkungan (sekolah/masyarakat) dan alat peraga manipulatif yang dapat 

dikembangkan atau dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa kelas V 

SDN Sekaran 01 yang sesuai dengan materi. 

Sedangkan pada tahap III pedoman wawancara digunakan untuk 

mengetahui kesan guru terhadap penerapan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. 

3.   Lembar Pengamatan 

Pada tahap I lembar pengamatan digunakan untuk mencatat data hasil 

pengamatan lingkungan sekitar sekolah termasuk budaya setempat, hasil 

pengamatan aktivitas siswa, dan hasil pengamatan aktivitas guru pada saat 

pembelajaran sebelum menggunakan perangkat yang dikembangkan.  

Sedangkan pada tahap III lembar pengamatan digunakan untuk 

mencatat hasil pengamatan aktivitas siswa dan hasil pengamatan aktivitas guru 

saat penerapan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

4.   Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk memperoleh gambaran kualitatif 

yang sifatnya ordinal tentang validitas perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan yaitu memvalidasi RPP dan kelengkapannya berupa Lembar 
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Aktivitas Siswa (LAS), Lembar Tugas Siswa (LTS), prototype Alat Peraga 

Manipulatif (APM), dan konsep setting lingkungan. 

5.  Tes Hasil Belajar 

Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa berupa tingkat 

pemahaman siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

dengan menggunakan statistik deskriptif berupa rata – rata persentase. 

1. Analisis data tingkat pemahaman siswa diamati melalui perbandingan nilai tes 

hasil belajar dengan KKM. Adapun dalam penelitian ini target tuntas secara 

klasikal adalah 75% artinya lebih dari 75% siswa mendapat nilai diatas 65. 

2. Analisis data motivasi belajar siswa dilakukan dengan menghitung skor setiap 

aspek. Ada 8 indikator yang diamati sedangkan bobot maksimal 4 dan 

minimal 1 untuk setiap indikator. Setelah dihitung ternyata skor maksimum 

(8X4) = 32 sedangkan skor minimum (8X1) = 8 sehingga mediumnya 

(32+8)/2 = 20. Dari perhitungan medium akhirnya dapat dibuat kriteria yaitu 

sangat baik jika 26 ≤ skor ≤ 32, baik jika 20 ≤ skor <26, cukup baik jika 14 ≤  

skor < 20, dan kurang baik jika 8 ≤  skor <14. 

3. Analisis data respon siswa dilakukan dengan menghitung persentase dari 

banyaknya siswa yang menyenangi pembelajaran dengan perangkat yang 

dikembangkan dibagi banyaknya siswa dikali 100%.  
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4. Analisis data kesan guru dilakukan dengan menghitung persentase dari 

banyaknya guru yang memberikan kesan baik terhadap perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dibagi banyaknya guru yang diwawancarai 

dikali 100%. 

  



 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran  

4.1.1  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Hasil pengembangan ini berupa RPP yang disusun berdasarkan analisis 

kurikulum, karakteristik siswa dan lingkungan sekolah dan sekitarnya pada tahap 

sebelumnya. Ciri khas dari RPP yang dikembangkan adalah kegiatan yang 

berdasarkan standar proses dengan adanya eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Pada RPP 1, kegiatan eksplorasi ditunjukkan dengan pemanfaatan dan 

peragaan alat peraga segitiga. Siswa tidak diberi tahu secara langsung tetapi siswa 

diajak untuk menggali pengetahuan tentang sifat-sifat segitiga menggunakan alat 

peraga. Selain itu, siswa akan lebih memahami dan lebih mengingat materi jika 

menggunakan alat peraga. Siswa juga diberikan kesempatan untuk menggunakan 

alat peraga. Misalkan, untuk mengetahui bahwa segitiga samasisi mempunyai tiga 

sisi yang sama panjang, siswa dipersilahkan untuk mengukur sendiri panjang 

masing-masing sisi segitiga samasisi tersebut. Kegiatan elaborasi ditunjukkan 

dengan siswa diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan 

masalah dengan mengerjakan Lembar Aktivitas Siwa (LAS) 1 dan Lembar Tugas 

Siswa (LTS) 1. Siswa juga difasilitasi untuk menyajikan hasil diskusi mereka 

yang dipandu menggunakan LAS 1. Sedangkan kegiatan konfirmasi ditunjukkan 

dengan guru selalu memberikan umpan balik positif terhadap setiap kegiatan yang 
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dilakukan oleh siswa baik secara lisan maupun verbal. Guru memberikan motivasi 

di awal pembelajaran agar siswa bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi 

mengidentifikasi sifat-sifat segitiga karena akan banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru juga melakukan konfirmasi tentang sifat-sifat bangun 

segitiga dan membimbing siswa melakukan refleksi tentang apa saja yang telah 

didapatkan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru juga 

memberikan penguatan berupa point bintang bagi kelompok yang aktif pada saat 

pembahasan hasil diskusi LAS 1 dan siswa yang mendapat nilai tertinggi pada 

pengerjaan LTS 1. Hasil validasi ahli untuk RPP 1 yang dilakukan oleh guru kelas 

V SDN Sekaran 01 diperoleh rata-rata skor 3,64 yang berarti RPP memiliki 

kategori baik sehingga dapat digunakan tanpa revisi. 

Pada RPP 2, kegiatan eksplorasi ditunjukkan dengan pemanfaatan dan 

peragaan alat peraga persegipanjang, persegi, dan jajargenjang. Siswa tidak diberi 

tahu secara langsung tetapi siswa diajak untuk menggali pengetahuan tentang 

sifat-sifat bangun persegipanjang, persegi, dan jajargenjang menggunakan alat 

peraga. Selain itu, siswa akan lebih memahami dan lebih mengingat materi jika 

menggunakan alat peraga. Siswa juga diberikan kesempatan untuk menggunakan 

alat peraga. Misalkan, untuk mengetahui bahwa persegi mempunyai empat buah 

sisi yang sama panjang, siswa dipersilahkan untuk mengukur sendiri panjang 

masing-masing sisi persegi tersebut. Kegiatan elaborasi ditunjukkan dengan siswa 

diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah 

dengan mengerjakan Lembar Aktivitas Siwa (LAS) 2 dan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) 2. Siswa juga difasilitasi untuk menyajikan hasil diskusi mereka yang 
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dipandu menggunakan LAS 2. Sedangkan kegiatan konfirmasi ditunjukkan 

dengan guru selalu memberikan umpan balik positif terhadap setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa baik secara lisan maupun verbal. Guru memberikan motivasi 

di awal pembelajaran agar siswa bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi 

mengidentifikasi sifat-sifat persegipanjang, persegi, dan jajargenjang karena akan 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga melakukan konfirmasi 

tentang sifat-sifat persegipanjang, persegi, dan jajargenjang dan membimbing 

siswa melakukan refleksi tentang apa saja yang telah didapatkan siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru juga memberikan penguatan berupa 

point bintang bagi kelompok yang aktif pada saat pembahasan hasil diskusi LAS 2 

dan siswa yang mendapat nilai tertinggi pada pengerjaan LTS 2. Hasil validasi 

ahli untuk RPP 2 yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 diperoleh 

rata-rata skor 3,29 yang berarti RPP memiliki kategori baik sehingga dapat 

digunakan tanpa revisi. 

Pada RPP 3, kegiatan eksplorasi ditunjukkan dengan pemanfaatan dan 

peragaan alat peraga belah ketupat dan layang-layang. Siswa tidak diberi tahu 

secara langsung tetapi siswa diajak untuk menggali pengetahuan tentang sifat-sifat 

bangun belah ketupat dan layang-layang menggunakan alat peraga. Selain itu, 

siswa akan lebih memahami dan lebih mengingat materi jika menggunakan alat 

peraga. Siswa juga diberikan kesempatan untuk menggunakan alat peraga. 

Misalkan, untuk mengetahui bahwa belah ketupat mempunyai empat buah sisi 

yang sama panjang, siswa dipersilahkan untuk mengukur sendiri panjang masing-

masing sisi belah ketupat tersebut. Kegiatan elaborasi ditunjukkan dengan siswa 
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diberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah 

dengan mengerjakan Lembar Aktivitas Siwa (LAS) 3 dan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) 3. Siswa juga difasilitasi untuk menyajikan hasil diskusi mereka yang 

dipandu menggunakan LAS 3. Sedangkan kegiatan konfirmasi ditunjukkan 

dengan guru selalu memberikan umpan balik positif terhadap setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa baik secara lisan maupun verbal. Guru memberikan motivasi 

di awal pembelajaran agar siswa bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi 

mengidentifikasi sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang karena akan banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga melakukan konfirmasi tentang 

sifat-sifat bangun belah ketupat dan layang-layang dan membimbing siswa 

melakukan refleksi tentang apa saja yang telah didapatkan siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Guru juga memberikan penguatan berupa point 

bintang bagi kelompok yang aktif pada saat pembahasan hasil diskusi LAS 3 dan 

siswa yang mendapat nilai tertinggi pada pengerjaan LTS 3. Hasil validasi ahli 

untuk RPP 3 yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 diperoleh rata-

rata skor 3,64 yang berarti RPP memiliki kategori baik sehingga dapat digunakan 

tanpa revisi. 

Pada RPP 4, kegiatan eksplorasi ditunjukkan dengan pemanfaatan dan 

peragaan alat peraga trapesium. Siswa tidak diberi tahu secara langsung tetapi 

siswa diajak untuk menggali pengetahuan tentang sifat-sifat bangun trapesium 

menggunakan alat peraga. Selain itu, siswa akan lebih memahami dan lebih 

mengingat materi jika menggunakan alat peraga. Siswa juga diberikan 

kesempatan untuk menggunakan alat peraga. Misalkan, untuk mengetahui bahwa 
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trapezium siku-siku mempunyai dua buah sudut bersisian besarnya 900, siswa 

dipersilahkan untuk mengukur sendiri besarnya kedua buah sudut trapezium  

tersebut. Kegiatan elaborasi ditunjukkan dengan siswa diberi kesempatan untuk 

berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan mengerjakan Lembar 

Aktivitas Siwa (LAS) 4 dan Lembar Tugas Siswa (LTS) 4. Siswa juga difasilitasi 

untuk menyajikan hasil diskusi mereka yang dipandu menggunakan LAS 4. 

Sedangkan kegiatan konfirmasi ditunjukkan dengan guru selalu memberikan 

umpan balik positif terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik 

secara lisan maupun verbal. Guru memberikan motivasi di awal pembelajaran 

agar siswa bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi mengidentifikasi sifat-

sifat trapesium karena akan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru 

juga melakukan konfirmasi tentang sifat-sifat bangun trapesium dan membimbing 

siswa melakukan refleksi tentang apa saja yang telah didapatkan siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru juga memberikan penguatan berupa 

point bintang bagi kelompok yang aktif pada saat pembahasan hasil diskusi LAS 4 

dan siswa yang mendapat nilai tertinggi pada pengerjaan LTS 4. Hasil validasi 

ahli untuk RPP 4 yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 diperoleh 

rata-rata skor 3,50 yang berarti RPP memiliki kategori baik sehingga dapat 

digunakan tanpa revisi. 

Pada RPP 5, kegiatan eksplorasi ditunjukkan dengan pemanfaatan dan 

peragaan alat peraga lingkaran. Siswa tidak diberi tahu secara langsung tetapi 

siswa diajak untuk menggali pengetahuan tentang sifat-sifat bangun lingkaran 

menggunakan alat peraga. Selain itu, siswa akan lebih memahami dan lebih 
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mengingat materi jika menggunakan alat peraga. Siswa juga diberikan 

kesempatan untuk menggunakan alat peraga. Misalkan, untuk mengetahui bahwa 

jari-jari lingkaran sama dengan dua kali diameter lingkaran, siswa dipersilahkan 

untuk mengukur sendiri panjangnya jari-jari dan diameter lingkaran  tersebut. 

Kegiatan elaborasi ditunjukkan dengan siswa diberi kesempatan untuk berpikir, 

menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan mengerjakan Lembar Aktivitas 

Siwa (LAS) 5 dan Lembar Tugas Siswa (LTS) 5. Siswa juga difasilitasi untuk 

menyajikan hasil diskusi mereka yang dipandu menggunakan LAS 5. Sedangkan 

kegiatan konfirmasi ditunjukkan dengan guru selalu memberikan umpan balik 

positif terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik secara lisan 

maupun verbal. Guru memberikan motivasi di awal pembelajaran agar siswa 

bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi mengidentifikasi sifat-sifat 

lingkaran karena akan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga 

melakukan konfirmasi tentang sifat-sifat bangun lingkaran dan membimbing 

siswa melakukan refleksi tentang apa saja yang telah didapatkan siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru juga memberikan penguatan berupa 

point bintang bagi kelompok yang aktif pada saat pembahasan hasil diskusi LAS 5 

dan siswa yang mendapat nilai tertinggi pada pengerjaan LTS 5. Hasil validasi 

ahli untuk RPP 5 yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 diperoleh 

rata-rata skor 3,64 yang berarti RPP memiliki kategori baik sehingga dapat 

digunakan tanpa revisi. 

Hasil pengembangan RPP secara lengkap terlampir (lampiran 14). 

Hasil validasi ahli untuk RPP yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 
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secara lengkap juga terlampir (lampiran 31). Validasi ahli untuk RPP dan 

kelengkapannya oleh dosen pembimbing tidak dilakukan secara penskoran 

melalui lembar validasi, tetapi dilakukan dengan melihat RPP dan 

kelengkapannya secara umum, lalu memberikan saran tentang indikator yang 

harus diperbaiki sampai diperoleh RPP yang memiliki kategori baik sehingga 

dapat digunakan tanpa revisi lagi. Secara umum, saran yang diberikan untuk RPP 

adalah agar alokasi waktu pembelajaran dibuat lebih rinci dan proporsional. 

4.1.2 Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 

LAS pada pertemuan ke-1 (LAS 1), pada pertemuan ke-2 (LAS 2), 

pada pertemuan ke-3 (LAS 3), pada pertemuan ke-4 (LAS 4), dan pada pertemuan 

ke-5 (LAS 5) dikembangkan berdasarkan kegiatan yang diskenariokan di RPP. 

Tabel 4.1 Deskripsi konsep LAS yang dihasilkan 

Pertemuan ke Nama LAS Deskripsi 

1 LAS 1 Berisi serangkaian pertanyaan untuk 

memandu siswa menggali pengetahuan 

tentang sifat-sifat bangun segitiga 

2 LAS 2 Berisi serangkaian pertanyaan untuk 

memandu siswa menggali pengetahuan 

tentang sifat-sifat bangun persegipanjang, 

persegi, dan jajargenjang  

3 LAS 3 Berisi serangkaian pertanyaan untuk 

memandu siswa menggali pengetahuan 
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tentang sifat-sifat bangun belah ketupat dan 

layang-layang 

4 LAS 4 Berisi serangkaian pertanyaan untuk 

memandu siswa menggali pengetahuan 

tentang sifat-sifat bangun trapesium 

5 LAS 5 Berisi serangkaian pertanyaan untuk 

memandu siswa menggali pengetahuan 

tentang sifat-sifat bangun lingkaran 

 

Hasil validasi ahli yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 diperoleh 

rata-rata skor 3,50 untuk LAS 1; 3,50 untuk LAS 2; 3,25 untuk LAS 3; 3,25 untuk 

LAS 4; dan 3,50 untuk LAS 5. LAS setiap pertemuan memiliki kategori baik 

sehingga dapat digunakan tanpa revisi. Hasil pengembangan LAS secara lengkap 

terlampir (lampiran 16). Hasil validasi ahli untuk LAS yang dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 secara lengkap juga terlampir (lampiran 32). Secara 

umum, saran yang diberikan untuk LAS adalah bahasa dalam LAS dibuat lebih 

komunikatif agar mudah dipahami oleh siswa. 

4.1.3 Lembar Tugas Siswa (LTS) 

 LTS yang disusun tentang berupa soal soal yang harus dikerjakan secara 

individual oleh siswa untuk meningetahui tungkat pemahaman siswa dan melatih 

keterampilan berhitung. LTS yang telah disusun adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 Deskripsi konsep LTS yang dihasilkan 

Pertemuan ke Nama LTS Deskripsi 

 
1 LTS 1 Berisi soal tentang identifikasi sifat-sifat bangun 

segitiga 

2 LTS 2 Berisi soal tentang identifikasi sifat-sifat bangun 

persegipanjang, persegi, dan jajargenjang 

3 LTS 3 Berisi soal tentang identifikasi sifat-sifat bangun 

belah ketupat dan layang-layang 

4 LTS 4 Berisi soal tentang identifikasi sifat-sifat bangun 

trapesium 

5 LTS 5 Berisi soal tentang identifikasi sifat-sifat bangun 

lingkaran 

  

Hasil validasi ahli yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 diperoleh 

rata-rata skor 4,00 untuk LTS 1; 4,00 untuk LTS 2; 4,00 untuk LTS 3; 4,00 untuk 

LTS 4; dan 3,50 untuk LTS 5. LTS setiap pertemuan memiliki kategori baik 

sehingga dapat digunakan tanpa revisi. Hasil pengembangan LTS secara lengkap 

terlampir (lampiran 17). Hasil validasi ahli untuk LTS yang dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 secara lengkap juga terlampir (lampiran 33). Secara 

umum, saran yang diberikan untuk LTS adalah soal dalam LTS agar lebih 

mengasah kemampuan bereksplorasi siswa. 
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4.1.4 Alat Peraga Manipulatif (APM) 

Alat peraga manipulatif dikembangkan berdasarkan identifikasi alat 

peraga yang memungkinkan untuk digunakan pada materi pokok mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun datar yang telah dilakukan pada tahap define. Konsep APM 

yang telah disusun adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.3 Deskripsi konsep APM yang dihasilkan 

Pertemuan ke- Nama APM Deskripsi 

1 a. Alat peraga sudut 

 

 

 

 

b. Alat peraga konsep segitiga 

 

 

c. Alat peraga segitiga 

samasisi, segitiga 

samakaki, segitiga 

sebarang, segitiga lancip, 

segitiga siku-siku, segitiga 

tumpul 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

materi sudut (sudut lancip, 

sudut siku-siku, dan sudut 

tumpul). 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

konsep segitiga. 

Digunakan untuk menggali 

pengetahuan siswa tentang 

sifat-sifat segitiga samasisi, 

segitiga samakaki, segitiga 

sebarang, segitiga lancip, 

segitiga siku-siku, segitiga 

tumpul 

2 a. Alat peraga sudut Digunakan untuk 
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b. Alat peraga konsep 

kesejajaran 

 

c. Alat peraga konsep 

persegipanjang, persegi, dan 

jajargenjang 

 

d. Alat peraga persegipanjang, 

persegi, dan jajargenjang 

mengingatkan siswa tentang 

materi sudut (sudut lancip, 

sudut siku-siku, dan sudut 

tumpul). 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

konsep kesejajaran. 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

konsep persegipanjang, 

persegi, dan jajargenjang 

Digunakan untuk menggali 

pengetahuan siswa tentang 

sifat-sifat persegipanjang, 

persegi, dan jajargenjang 

3 a. Alat peraga sudut 

 

 

 

 

b. Alat peraga konsep 

kesejajaran 

 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

materi sudut (sudut lancip, 

sudut siku-siku, dan sudut 

tumpul). 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

konsep kesejajaran. 
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c. Alat peraga konsep belah 

ketupat dan layang-layang 

 

 

d. Alat peraga belah ketupat 

dan layang-layang 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

konsep belah ketupat dan 

layang-layang 

Digunakan untuk menggali 

pengetahuan siswa tentang 

sifat-sifat belah ketupat dan 

layang-layang 

4 a. Alat peraga sudut 

 

 

 

 

b. Alat peraga konsep 

kesejajaran 

 

c. Alat peraga konsep 

trapesium 

 

 

d. Alat peraga trapesium 

sebarang, trapesium siku-

siku, trapesium samakaki 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

materi sudut (sudut lancip, 

sudut siku-siku, dan sudut 

tumpul). 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

konsep kesejajaran. 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

konsep trapesium 

 

Digunakan untuk menggali 

pengetahuan siswa tentang 

sifat-sifat trapesium 
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sebarang, trapesium siku-

siku, trapesium samakaki 

5 a. Alat peraga konsep lingkaran

 

 

b. Alat peraga lingkaran 

Digunakan untuk 

mengingatkan siswa tentang 

konsep lingkaran 

Digunakan untuk menggali 

pengetahuan siswa tentang 

sifat-sifat lingkaran 

 

Hasil validasi ahli yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 

diperoleh rata-rata skor 3,67 untuk APM 1; 3,33 untuk APM 2; 3,33 untuk APM 

3; 3,33 untuk APM 4; dan 3,67 untuk APM 5. APM setiap pertemuan memiliki 

kategori baik sehingga dapat digunakan tanpa revisi. Hasil pengembangan APM 

secara lengkap terlampir (lampiran 18). Hasil validasi ahli untuk APM yang 

dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 secara lengkap juga terlampir 

(lampiran 34). Secara umum, saran yang diberikan untuk APM adalah agar APM 

dibuat lebih menarik dan proporsional. 

4.1.5 Setting Lingkungan 

Setting lingkungan dikembangkan dengan memanfaatkan lingkungan 

yang sudah ada disekitar siswa atau menciptakan kondisi lingkungan yang 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pada materi pokok mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun datar. Konsep setting lingkungan yang telah disusun adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 Deskripsi konsep setting lingkungan yang dihasilkan 

Pertemuan ke- Setting Lingkungan Deskripsi 

1 Diskusi kelompok dan 

kompetisi antar siswa 

dan kompetisi antar 

kelompok 

 

Menata ruang kelas untuk diskusi 

kelompok. Kompetisi antar siswa 

dilihat menggunakan perolehan nilai 

pengerjaan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) 1, sedangkan kompetisi antar 

kelompok dilihat dari banyaknya 

point bintang yang didapat oleh 

masing-masing kelompok. Point 

bintang tersebut didapat dari 

kecepatan dan ketepatan pada saat 

pembahasan LAS 1 dan penugasan 

kelompok yang akan dinilai di 

pertemuan terakhir. 

2 Diskusi kelompok dan 

kompetisi antar siswa 

dan kompetisi antar 

kelompok 

 

Menata ruang kelas untuk diskusi 

kelompok. Kompetisi antar siswa 

dilihat menggunakan perolehan nilai 

pengerjaan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) 2, sedangkan kompetisi antar 

kelompok dilihat dari banyaknya 

point bintang yang didapat oleh 

masing-masing kelompok. Point 
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bintang tersebut didapat dari 

kecepatan dan ketepatan pada saat 

pembahasan LAS 2 dan penugasan 

kelompok yang akan dinilai di 

pertemuan terakhir. 

3 Diskusi kelompok dan 

kompetisi antar siswa 

dan kompetisi antar 

kelompok 

 

Menata ruang kelas untuk diskusi 

kelompok. Kompetisi antar siswa 

dilihat menggunakan perolehan nilai 

pengerjaan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) 3, sedangkan kompetisi antar 

kelompok dilihat dari banyaknya 

point bintang yang didapat oleh 

masing-masing kelompok. Point 

bintang tersebut didapat dari 

kecepatan dan ketepatan pada saat 

pembahasan LAS 3 dan penugasan 

kelompok yang akan dinilai di 

pertemuan terakhir. 

4 Diskusi kelompok dan 

kompetisi antar siswa 

dan kompetisi antar 

kelompok 

 

Menata ruang kelas untuk diskusi 

kelompok. Kompetisi antar siswa 

dilihat menggunakan perolehan nilai 

pengerjaan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) 4, sedangkan kompetisi antar 
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kelompok dilihat dari banyaknya 

point bintang yang didapat oleh 

masing-masing kelompok. Point 

bintang tersebut didapat dari 

kecepatan dan ketepatan pada saat 

pembahasan LAS 4 dan penugasan 

kelompok yang akan dinilai di 

pertemuan terakhir. 

5 Diskusi kelompok dan 

kompetisi antar siswa 

dan kompetisi antar 

kelompok 

 

Menata ruang kelas untuk diskusi 

kelompok. Kompetisi antar siswa 

dilihat menggunakan perolehan nilai 

pengerjaan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) 5 dan nilai evaluasi. 

Kemudian nilai LTS 5 

diakumulasikan dengan nilai-nilai 

LTS sebelumnya kemudian di rata-

rata. Rata-rata nilai LTS 

diakumulasikan dengan nilai evaluasi 

kemudian di rata-rata sehingga 

didapat nilai akhir. Siswa yang 

mendapat nilai akhir tertinggi akan 

diberi hadiah. Sedangkan kompetisi 

antar kelompok dilihat dari 
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banyaknya point bintang yang 

didapat oleh masing-masing 

kelompok. Point bintang tersebut 

didapat dari kecepatan dan ketepatan 

pada saat pembahasan LAS 5 dan 

penilaian tugas akhir. 

 

Hasil validasi ahli yang dilakukan oleh guru kelas V SDN Sekaran 01 

diperoleh rata-rata skor 3,50 untuk setting lingkungan 1; 3,50 untuk setting 

lingkungan 2; 4,00 untuk setting lingkungan 3; 4,00 untuk setting lingkungan 4; 

dan 4,00 untuk setting lingkungan 5. Setting lingkungan setiap pertemuan 

memiliki kategori baik sehingga dapat digunakan tanpa revisi. Hasil 

pengembangan setting lingkungan secara lengkap terlampir (lampiran 19). Hasil 

validasi ahli untuk setting lingkungan yang dilakukan oleh guru kelas V SDN 

Sekaran 01 secara lengkap juga terlampir (lampiran 35). Secara umum, saran yang 

diberikan untuk setting lingkungan adalah agar lingkungan disetting dengan lebih 

mengoptimalkan potensi sekolah. 

 

4.2 Ketercapaian Pelaksanaan Perangkat Pembelajaran  

Pembelajaran dengan perangkat yang dikembangkan dilaksanakan 

sebanyak lima kali pertemuan (10 jam pelajaran). Tiap jam pelajaran memiliki 

alokasi waktu 35 menit. Waktu pelaksanaan pembelajaran secara rinci adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 Waktu pelaksanaan pembelajaran 

Pertemuan ke- Materi Tanggal Waktu 

1 Mengidentifikasi sifat-

sifat segitiga 

13 Juni 2009 07.00 – 08.10 WIB

2 Mengidentifikasi sifat-

sifat persegipanjang, 

persegi, dan jajargenjang 

15 Juni 2009 07.00 – 08.10 WIB

3 Mengidentifikasi sifat-

sifat belah ketupat dan 

layang-layang 

16 Juni 2009 07.00 – 08.10 WIB

4 Mengidentifikasi sifat-

sifat trapesium 

17 Juni 2009 07.00 – 08.10 WIB

5 Mengidentifikasi sifat-

sifat lingkaran 

Evaluasi 

18 Juni 2009 

 

18 Juni 2009

07.00 – 08.10 WIB

 

09.00 - 10.00 WIB 

 

Ketercapaian pelaksanaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

ditinjau dari aktivitas guru dan aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran. 

Pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa pada tiap pertemuan dilakukan oleh 

dua orang observer berdasarkan lembar pengamatan yang telah divalidasi ahli. 

4.2.1 Aktivitas Guru  

Pengamatan aktivitas guru pada pertemuan ke-1 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 
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semester 8 yaitu Fanni Fathoni. Berdasarkan pengamat 1, semua indikator 

aktivitas guru terlaksana dengan rata-rata skor 3,55 sehingga termasuk kategori 

baik. Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas guru 

terlaksana dengan rata-rata skor 3,41 dan termasuk kategori baik.  

Pengamatan aktivitas guru pada pertemuan ke-2 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 

semester 8 yaitu Nur Afifah. Berdasarkan pengamat 1, semua indikator aktivitas 

guru terlaksana dengan rata-rata skor 3,31 sehingga termasuk kategori baik. 

Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas guru terlaksana 

dengan rata-rata skor 3,24 dan termasuk kategori baik. 

Pengamatan aktivitas guru pada pertemuan ke-3 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 

semester 8 yaitu Dian Rahmaningtyas. Berdasarkan pengamat 1, semua indikator 

aktivitas guru terlaksana dengan rata-rata skor 3,28 sehingga termasuk kategori 

baik. Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas guru 

terlaksana dengan rata-rata skor 3,34 dan termasuk kategori baik. 

Pengamatan aktivitas guru pada pertemuan ke-4 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 

semester 8 yaitu Nur Afifah. Berdasarkan pengamat 1, semua indikator aktivitas 

guru terlaksana dengan rata-rata skor 3,55 sehingga termasuk kategori cukup baik. 

Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas guru terlaksana 

dengan rata-rata skor 3,31 dan termasuk kategori baik. 
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Pengamatan aktivitas guru pada pertemuan ke-5 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 

semester 8 yaitu Nila Mareta Murdiyani. Berdasarkan pengamat 1, semua 

indikator aktivitas guru terlaksana dengan rata-rata skor 3,45 sehingga termasuk 

kategori cukup baik. Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator 

aktivitas guru terlaksana dengan rata-rata skor 3,21 dan termasuk kategori baik. 

Hasil pengamatan aktivitas guru pada tiap pertemuan secara lengkap 

terlampir (lampiran 36). 

4.2.2 Aktivitas Siswa 

Pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan ke-1 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 

semester 8 yaitu Fanni Fathoni. Berdasarkan pengamat 1, semua indikator 

aktivitas siswa terlaksana dengan rata-rata skor 3,24 sehingga termasuk kategori 

baik. Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas siswa 

terlaksana dengan rata-rata skor 3,35 dan termasuk kategori baik.  

Pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan ke-2 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 

semester 8 yaitu Nur Afifah. Berdasarkan pengamat 1, semua indikator aktivitas 

siswa terlaksana dengan rata-rata skor 3,24 sehingga termasuk kategori baik. 

Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas siswa terlaksana 

dengan rata-rata skor 3,29 dan termasuk kategori baik.  

Pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan ke-3 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 
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semester 8 yaitu Dian Rahmaningtyas. Berdasarkan pengamat 1, semua indikator 

aktivitas siswa terlaksana dengan rata-rata skor 3,47 sehingga termasuk kategori 

baik. Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas siswa 

terlaksana dengan rata-rata skor 3,29 dan termasuk kategori baik.  

Pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan ke-4 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 

semester 8 yaitu Nur Afifah. Berdasarkan pengamat 1, semua indikator aktivitas 

siswa terlaksana dengan rata-rata skor 3,12 sehingga termasuk kategori cukup 

baik. Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas siswa 

terlaksana dengan rata-rata skor 3,06 dan termasuk kategori cukup baik 

Pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan ke-5 dilakukan oleh guru 

kelas V SDN Sekaran 01 yaitu Bapak Sudarmo dan mahasiswa matematika Unnes 

semester 8 yaitu Nila Mareta Murdiyani. Berdasarkan pengamat 1, semua 

indikator aktivitas siswa terlaksana dengan rata-rata skor 3,59 sehingga termasuk 

kategori baik. Sedangkan berdasarkan pengamat 2, semua indikator aktivitas 

siswa terlaksana dengan rata-rata skor 3,47 dan termasuk kategori baik 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada tiap pertemuan secara lengkap 

terlampir (lampiran 37). 
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4.3 Kualitas Proses Pembelajaran  Menggunakan Perangkat yang 

Dikembangkan  

Analisis terhadap hasil penelitian tentang kualitas proses pembelajaran 

menggunakan statistik deskriptif secara umum. Pengolahan datanya menggunakan 

Microsoft Excel.  

4.3.1 Hasil Belajar Siswa 

Nilai siswa pada pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-4 diperoleh dari 

hasil LTS yang diberikan. Nilai siswa pada pertemuan ke-5 diperoleh dari hasil 

LTS dan evaluasi yang diberikan. Dari hasil tersebut diperoleh nilai rata-rata LTS 

pada pertemuan ke-1 adalah 65,95; nilai rata-rata LTS pada pertemuan ke-2 

adalah 77,51; nilai rata-rata LTS pada pertemuan ke-3 adalah 78,1; nilai rata-rata 

LTS pada pertemuan ke-4 adalah 78,4; dan nilai rata-rata LTS pada pertemuan ke-

5 adalah 79,6.  

Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap keseluruhan 

materi yang diajarkan pada kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar dilaksanakan tes hasil belajar. Dari  tes hasil belajar diperoleh nilai rata-rata 

kelas adalah 83,6 dan banyaknya siswa yang tuntas yaitu siswa yang nilainya 

diatas KKM (diatas 65) adalah 36 orang sehingga prosentase ketuntasan belajar 

mencapai 83,7209302 %.  

Nilai siswa pada tiap pertemuan dan nilai tes hasil belajar siswa secara 

lengkap terlampir (lampiran 38). 
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4.3.2 Motivasi Belajar Siswa 

Berdasarkan angket motivasi yang diberikan setelah pembelajaran, 

diperoleh hasil bahwa sebanyak 32 siswa (74,42%) memiliki motivasi yang sangat 

baik dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan perangkat yang 

dikembangkan, sebanyak 11 siswa (25,58%) memiliki motivasi yang baik, dan 

tidak ada siswa yang memiliki motivasi yang  cukup baik dan kurang baik. 

Sedangkan ditinjau dari setiap indikator motivasi yang diberikan, 

diperoleh hasil bahwa untuk indikator 1 yaitu berusaha mengikuti pelajaran 

matematika dengan baik, paling banyak jawaban siswa adalah selalu (72,29%). 

Untuk indikator 2 yaitu merasa merugi jika tidak mengikuti pelajaran matematika, 

paling banyak jawaban siswa adalah selalu (55,81%). Untuk indikator 3 yaitu 

pelajaran matematika bermanfaat, paling banyak jawaban siswa adalah selalu  

(90,69%). Untuk indikator 4 yaitu menyerahkan tugas tepat waktu, paling banyak 

jawaban siswa adalah selalu  (58,14%). Untuk indikator 5 yaitu memahami 

pelajaran matematika, paling banyak jawaban siswa adalah selalu  (60,47%). 

Untuk indikator 6 yaitu bertanya pada guru jika tidak jelas, paling banyak jawaban 

siswa adalah selalu  (53,49%). Untuk indikator 7 yaitu mengerjakan tugas dengan 

benar, paling banyak jawaban siswa adalah selalu (65,12%). Untuk indikator 8 

yaitu berusaha mendiskusikan tugas dengan teman, paling banyak jawaban siswa 

adalah sering  (46,51%). 

Hasil motivasi siswa secara lengkap terlampir (lampiran 39). 
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4.3.3 Respon Siswa 

Berdasarkan angket respon siswa yang diberikan setelah pembelajaran, 

diperoleh bahwa respon siswa dalam pembelajaran positif yaitu siswa senang 

97,67%; tidak senang 0%; dan biasa saja 2,33%. Dengan penjabaran siswa yang 

senang karena  banyak praktek 41,86%; banyak diskusi 37,21%; menggunakan 

alat peraga 46,51%; memanfaatkan lingkungan 25,58%; guru menarik 23,26%; 

dapat belajar kelompok 55,81%; suasana kelas menyenangkan 34,88%; banyak 

kesempatan mengeluarkan pendapat 44,19%; mendapat panduan (LAS/LTS) 

9,30%; kegiatan tidak hanya di kelas 27,91%; dan banyak memperoleh hal baru 

69,77%.  

Sementara siswa yang tidak senang mengungkapkan alasan karena 

banyak praktek, banyak diskusi, menggunakan alat peraga, memanfaatkan 

lingkungan, guru tidak menarik kurang menyukai kerja kelompok, suasana kelas 

tidak menyenangkan, terlalu banyak kesempatan mengeluarkan pendapat, dan 

banyak tugas dalam LAS/LTS. 

Adapun harapan tentang pembelajaran ini, siswa menyatakan agar 

dilanjutkan pada materi berikutnya sebanyak 83,72%; sebanyak 11,63% siswa 

menyatakan kadang digunakan tapi jangan terlalu sering, dan 4,65 % siswa yang 

menyatakan agar perangkat pembelajaran seperti ini tidak digunakan lagi. 

Secara umum, siswa yang berpendapat bahwa dengan pembelajaran ini  

materi semakin mudah dipahami sebanyak 58,14%; materi semakin sulit dipahami 

4,65%; materi jadi semakin dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

44,19%; pembelajaran dengan alat peraga menyenangkan 51,16%; pembelajaran 
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dengan lingkungan menyenangkan 23,26%; serta waktu belajar terlalu lama    

6,98%. Hasil respon siswa secara lengkap terlampir (lampiran 40). 

4.3.4 Kesan Guru 

Dari hasil wawancara terhadap Kepala SDN Sekaran 01, dan guru 

kelas V diperoleh kesan yang positif (100% berkesan baik) terhadap penerapan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Guru merasa senang mengetahui 

adanya pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pemanfaatan lingkungan 

dan alat peraga manipulatif sebagai sumber belajar karena pembelajaran 

matematika menjadi lebih mudah untuk diajarkan, menarik, dan menyenangkan. 

Tetapi ada sedikit kendala yaitu membutuhkan kreativitas guru dalam 

menerapkannya dan pengkondisian kelas. Perangkat yang dikembangkan juga 

membantu guru dalam menyiapkan pembelajaran sehingga lebih terarah dalam 

mengajar. Perangkat ini perlu dikembangkan untuk materi yang lain. Hasil kesan 

guru secara lengkap terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

terlampir (lampiran 41). 

 

 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Dari pembahasan pada bab sebelumnya, beberapa simpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut. 

1. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran dengan pemanfaatan 

lingkungan dan alat peraga manipulatif pada materi pokok mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun datar di SD Sekaran 01 adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dengan lampiran- lampirannya yang berupa Lembar 

Aktivitas Siswa (LAS), Lembar Tugas Siswa (LTS), Prototype Alat Peraga 

Manipulatif (APM), dan seting lingkungan yang valid. 

2. Semua indikator keterlaksanaan penerapan perangkat yang dikembangkan 

pada saat proses pembelajaran di kelas telah terlaksana dengan rata – rata 

skor keterlaksanaan aktivitas guru 3,37 atau kategori baik, KBM berjalan 

lancar dan pembelajaran mampu memacu semua siswa untuk aktif dengan 

rata – rata skor keterlaksanaan aktivitas siswa sebesar 3,31 atau kategori 

baik sehingga secara empiris perangkat yang dikembangkan sangat efektif 

untuk diterapkan dalam proses pembelajaran.. 

3. Kualitas proses pembelajaran cukup tinggi hal ini ditinjau dari hasil belajar 

siswa dengan ketuntasan kelas 88,37%, motivasi belajar siswa tinggi 

74,42% menyatakan sangat baik dan 25,58% menyatakan baik, respon siswa 
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positif (97,67%) dan kesan guru terhadap penerapan perangkat yang 

dikembangkan juga positif (100%). 

5.2 Saran  

Dari pembahasan dan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat 

direkomendasikan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk guru, dosen, dan mahasiswa yang akan mengembangkan perangkat 

pembelajaran agar lebih meningkatkan kerjasama sehingga dicapai hasil yang 

lebih maksimal. 

2. Untuk peneliti lain yang akan mengembangkan perangkat pembelajaran 

hendaknya melakukan analisis yang lebih lama dan mendalam terhadap 

potensi lingkungan dan alat peraga manipulatif yang akan digunakan. 
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