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ABSTRAK 

 

Budi Prasetyo. PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

MATERI PECAHAN MELALUI MEDIA MODEL BANGUN DATAR 

PADA SISWA KELAS III SD NEGERI II MLOKOWETAN, KABUPATEN 

WONOGIRI TAHUN AJARAN 2009 / 2010, Skripsi. Surakarta : Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2010. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

pecahan melalui penggunaan media model bangun datar pada siswa kelas III SD 

Negeri II Mlokowetan.  

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah tes, dokumen, dan observasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah model analisis interaktif yang mempunyai tiga buah komponen 

yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 

hasil belajar matematika pecahan pada siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan 

setelah diadakan tindakan kelas melalui media model bangun datar. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan : (1) Meningkatnya nilai rata-rata kelas dari 59,23 pada 

kondisi awal, 71,73 pada siklus I dan 79,42 pada siklus II. (2) Meningkatnya 

prosentase ketuntasan belajar siswa dari 23,07 % pada kondisi awal, 69, 07 % 

pada siklus I dan 92, 30 % pada siklus II. 

Dengan demikian dapat digunakan suatu  rekomendasi bahwa 

pembelajaran matematika pecahan melalui media model bangun datar dapat 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan  

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2009. 
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ABSTRACT 

Budi Prasetyo. THE IMPROVEMENT OF MATHEMATIC IN THE TOPIC 

OF ACHIEVEMENT OF FRACTION THROUGH SHAPE MODEL TO 

THE THIRD STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL MLOKOWETAN 

II, WONOGIRI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2009/2010, Mini thesis. 

Surakarta: Faculty of Education and Pedagogy in March Eleven University of 

Surakarta, July 2010. 

The purpose of this study are: (1) to improve mathematics learning 

outcomes through the use of the media model broken up even at the elementary 

school students of class III II Mlokowetan. 

Research is a form of class action by using the model cycle. Each cycle 

consists of four stages: planning, action, observation, and reflection. Data 

collection techniques used were tests, documents, and observation. The data 

analysis technique used is an interactive analytical model which has three 

components, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions 

or verification. 

Based on the results of this study concluded that there was an increase 

results in students learning math fractions grade III SD Negeri II Mlokowetan 

after the class action held up even through the media model. This can be 

demonstrated by: (1) Increasing the average value of 59.23 classes in the initial 

conditions, 71.73 and 79.42 in the first cycle on the second cycle. (2) Increasing 

the percentage of mastery learning students from 23.07% in the initial conditions, 

69, 07% in the first cycle and 1992, 30% in cycle II. 

Thus it can be used in a recommendation that learning mathematics 

through the media model broken up even can improve learning outcomes to 

student class  III, in Elementary School II Mlokowetan District Ngadirojo 

Wonogiri Academic Year 2009/2010. 
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MOTTO 

Jadilah kalian orang-orang yang paling kokoh sikapnya, yang paling lapang 

dadanya, yang paling dalam pemikirannya, yang paling luas cara pandangnya, 

yang paling rajin amal-amalnya yang paling solid penataan organisasinya, yang 

paling banyak manfaatnya. 

( KH. Rahmat Abdullah). 

 

Nafas adalah kehidupan, tahun ibarat pohon, bulan-bulan laksana cabangnya, hari-

hari sebagai rantingnya, jam-jam sebagai daunnya dan nafas kita sebagai buahnya. 

Barang siapa yang nafasnya selalu dalam ketaatan, maka orang itu telah mananam 

pohon yang baik. 

( Ibnul Qayyim Al Jauziah)  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa 

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Matematika memiliki dua arah pengembangan yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa depan. Visi pertama mengarahkan 

pengajaran matematika yang diberikan kepada peserta didik mulai sekolah dasar  

untuk pemahaman konsep-konsep yang kemudian diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Visi yang 

lebih luas dan dan mengarah ke masa depan, matematika diberikan untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan 

agar, peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif.    

Selama ini matematika dianggap sebagai salah satu mata pelajaran atau 

bidang studi yang sulit. Walaupun demikian, semua orang harus mempelajarinya 

karena matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Maka, dapat dikatakan bahwa matematika merupakan 

kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Maka dari itu kesulitan belajar 

matematika harus diatasi sedini mungkin, apabila tidak diatasi segera mungkin   

siswa akan menghadapi banyak masalah yang karena hampir semua bidang studi 

memerlukan matematika yang sesuai. Untuk itu dalam dunia pendidikan bidang 

matematika telah dikenalkan sejak anak masih dalam masa pra sekolah. Meskipun 

demikian masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari 

matematika. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Setelah peneliti 

1 
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mengadakan pengamatan, banyak kesulitan dalam mempelajari matematika. 

Diantaranya adalah penggunaan metode dan media pembelajaran yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Tujuan setiap proses pembelajaran adalah diperolehnya hasil yang 

optimal. Hal ini akan dicapai apabila siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental, 

maupun emosional suatu pembelajaran itu dan bukan sekedar  suatu proses dari 

pembelajaran itu sendiri. Proses balajar mengajar merupakan suatu sistem. 

Didalamnya terdapat komponen pengajaran yang saling terintegrasi dalam 

pencapaian tujuan. Sehubungan dengan hal itu, peran guru sangat besar dalam 

usaha penyelenggaraan proses belajar mengajar tersebut. Guna mencapai hasil 

belajar yang optimal, semua komponen di dalam proses belajar mengajar tersebut 

tidak boleh diabaikan. Salah satu komponen tersebut adalah penggunaan media 

dalam proses belajar mengajar, yang saling terkait dengan komponen lainnya 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses belajar mengajar yang kompleks itu 

melibatkan sejumlah komponen yang terdiri atas: guru, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, media, sistem pengajaran, sumber pelajaran, manajemen 

instansi, evaluasi dan siswa.  

Dalam kenyataannya selama ini, guru pada umumnya masih berpegang 

pada kebiasaan mengajar secara konvensional, yaitu mengajar dengan ceramah 

pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal. Sedangkan aktivitas 

siswa hanya mendengarkan saja apa yang dijelaskan guru. Penguasaan materi 

dasar matematika dipahami setelah siswa diberi banyak latihan. Padahal di dalam 

kelas pelajaran berlangsung membosankan, siswa menjadi pasif karena tidak 

berkesempatan menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Guru pun tidak 

menampilkan ide-ide modern program matematika seperti penggunaan media 

pembelajaran  dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kewajiban para 

gurulah untuk menanamkan rasa senang terhadap mata pelajaran matematika 

dengan memberi suatu rangsangan kepada mereka. Salah satu cara yang 

diterapkan adalah penggunaan media dalam pembelajaran Matematika yang 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak Sekolah Dasar. 
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Sampai saat ini media pembelajaran masih kurang maksimal digunakan, 

sehingga kreativitas dan pemahaman siswa menjadi terhambat. Namun sesuai 

dengan Kurikulum KTSP (tahun 2006), dimana kreativitas dan logika siswa 

sangat dituntut untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian peneliti sebagai 

seorang guru juga merasa tertantang untuk meningkatkan sarana pembelajaran 

yang sudah ada menjadi lebih baik lagi.  

Pada dasarnya hakikat media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan ( bahan ajar) dari sumber 

pesan kepada penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan akan mudah 

diserap. Salah satu media pangajaran Matematika adalah model bangun datar. 

Model bangun datar adalah salah satu media matematika  yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep atau pengertian pecahan sederhana. Melalui penggunaan 

media model bangun datar tersebut siswa diharapkan akan lebih mudah 

memahami materi pembelajaran pecahan sederhana yang disampaikan oleh guru. 

Menurut Piaget dalam perkembangan mental anak Sekolah Dasar (SD) (7-12) 

tahun berada pada tingkat operasi konkret dalam periode ini anak berpikirnya 

sudah dikatakan menjadi operasional. Periode ini disebut operasi kongkret sebab 

berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik dari obyek-obyek dan 

penerapan masih memerlukan mata dan tangan. Mata berfungsi untuk mengamati, 

sedangkan tangan berfungsi untuk meraba. Dengan demikian dalam pendidikan 

matematika dituntut adanya benda konkret yang merupakan ide-ide matematika 

dan juga benda konkret yang dapat digunakan untuk penerapan matematika.  

Menurut hasil pengamatan peneliti di SD Negeri II Mlokowetan kelas III 

menunjukkan bahwa kurang maksimalnya penggunaan media dalam kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran matematika, khususnya pada pokok bahasan 

pecahan. Hal itu menjadikan siswa merasa sulit  untuk memahami dan menguasai 

konsep tersebut. sehingga suasana kelas terasa monoton dan membosankan 

menjadikan  prestasi atau nilai siswa kelas III dari ulangan harian kurang 

memuaskan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pada materi mata 

pelajaran Matematika pokok bahasan pecahan sederhana hasil belajar siswa kelas 
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III SD Negeri II Mlokowetan masih sangat rendah. Berdasarkan nilai ulangan 

mata pelajaran Matematika yang didalamnya memuat pokok bahasan mengenal 

pecahan sederhana, dari 26 siswa diperoleh  rata-rata kelas 59,23, yang mendapat 

nilai 68 keatas hanya 6 siswa sedangkan 20 siswa masih berada di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 68, yang telah ditetapkan guru kelas III. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas III SD Negeri II 

Mlokowetan, pada mata pelajaran matematika pokok bahasan mengenal pecahan 

sederhana, hasil belajar yang diperoleh masih rendah.  

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu alternatif  

pemecahannya, yang diharapkan dapat memberi perubahan yang lebih baik 

khususnya dalam pemahaman konsep matematika pecahan. Salah satu alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika pecahan pada siswa kelas III adalah 

dengan menggunakan media model bangun datar. Oleh karena itu, peniliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan mengambil judul 

“Peningkatatan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan Melalui Media Model 

Bangun Datar pada Siswa Kelas III SD Negeri II Mlokowetan, Kabupaten 

Wonogiri Tahun Ajaran 2009/2010”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

“apakah penggunaan media model bangun datar dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan 

Kecamatan Ngadirojo  Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2009/2010 ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai 

berikut :  

Untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan melalui 

penggunaan media model bangun datar pada siswa kelas III SD Negeri II 

Mlokowetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2009/2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan 

sebagai alternative dalam mengembangkan kemampuan matematika khususnya 

pada pokok bahasan pecahan. Secara rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

yang akan datang yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan 

masalah peningkatan hasil belajar matematika pecahan  dengan 

penggunaan media model bangun datar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, yaitu : 

1) Meningkatkan hasil belajar Matematika, terutama dalam pokok bahasan 

pecahan.  

2) Meningkatkan motivasi belajar Matematika  siswa. 

b. Bagi guru yaitu : 

1) Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menghadapi dan 

mengatasi siswa kelas III SD yang mengalami kesulitan belajar 

Matematika Pecahan , sehingga tercipta suatu proses pembelajaran yang 

kondusif untuk membantu perkembangan siswa yang optimal.  
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2) Dapat mendorong guru dalam memberikan materi pelajaran dengan 

memperhatikan kemampuan para siswa sebelumnya. 

3) Dapat memberikan alternatif kepada guru dalam menggunakan media 

model bangun datar sebagai sarana untuk meningkatkan hasil  belajar 

Matematika pecahan. 

c. Bagi sekolah, yaitu: 

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan yang bermanfaat dalam rangka 

perbaikan pembelajaran Matematika. 

d. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi usaha pemerintah dalam 

membina mutu tenaga  profesional kependidikan yang secara langsung  

menangani pembelajaran Matematika di SD. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses 

pembelajaran yang merupakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Karena dengan mengetahui hasil belajar maka akan diketahui 

kekurangan atau kelebihan dari suatu proses pembelajaran. 

Menurut Mulyono Abdurrahman (2003: 37) “hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar”. 

Sedangkan Keller dalam Mulyono Abdurrahman (2003: 39), mengemukakan  

“hasil belajar adalah prestasi aktual yang ditampilkan oleh anak “.  

 Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik 

bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental 

tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesikannya bahan 

pelajaran.(http://indramunawar.blogspot.com/2009/06/hasil-belajar 

pengertian-dan-definisi.html) 

Menurut Nana Sujana (2005: 3) hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku siswa melalui proses pembelajaran. Pendapat lain oleh 

Sutratinah Tirtonagoro (2001 : 43), ” Hasil belajar adalah penilaian hasil 

usaha kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 

angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang dicapai 

oleh setiap anak dalam periode tertentu.”Dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (2001:70) yang dimaksud hasil belajar adalah ” penguasaan 
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pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai dari suatu proses pembelajaran dalam situasi dan 

kondisi tertentu yang dapat terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor yang dapat diukur dengan alat atau tes tertentu yang 

ditunjukkan dalam bentuk simbol atau angka, huruf maupun kalimat yang 

dapat mencerminkan hasil   yang bisa  memberikan kepuasan emosional pada 

diri individu siswa.  

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa tidak hanya ditentukan dari faktor dari dalam diri 

siswa terutama faktor intelegensi siswa, melainkan banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa baik dari dalam diri siswa maupun dari 

faktor luar atau lingkungan siswa.       

Menurut Nana Sudjana (2005: 39) “hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan 

faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan”. Faktor yang 

datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya, disamping 

faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain seperti motivasi 

belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial 

ekonomi, faktor fisik dan psikis. Sungguhpun demikian, hasil yang dapat di 

raih masih bergantung dari lingkungan. Salah satu lingkungan belajar yang 

paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah, ialah kualitas 

pengajaran.yang dimaksud kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau 

efektif tidaknya proses belajar- mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) Faktor internal (dari dalam individu yang belajar). 
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Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada 

faktor dari dalam individu yang belajar. Adapun faktor yang 

mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, antara lain yaitu 

: motivasi, perhatian, pengamatan, tanggapan dan lain sebagainya. 

2) Faktor eksternal (dari luar individu yang belajar) 

Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan 

belajar yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar 

siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah mendapatkan 

pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, dan pembentukan 

sikap.(http://techonly13.wordpress.com) 

Selain faktor dari dalam diri dan faktor lingkungan, ada faktor lain 

yang turut menentukan hasil belajar siswa yaitu faktor pendekatan belajar 

(approach to learning ). Ini berkaitan dengan upaya belajar yang dilakukan 

siswa yang meliputi strategi dan metode pembelajaran. Ketiga faktor ini 

dalam banyak hal saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan 

yang lain.(Robertus Angkowo dan A. Kosasih, 2007: 51).  

Caroll dalam Nana Sujana (2005: 40) berpendapat bahwa “ hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh 5 lima faktor ,yakni (a) bakat belajar, (b) 

waktu yang tersedia unutk belajar, (c) waktu yang diperlukan siswa untuk 

menjelaskan pelajaran, (d) kualitas pengajaran, dan (e) kemampuan individu. 

Empat faktor yang disebut di atas ( a b c e) berkenaan dengan kemampuan 

individu dan faktor (d) adalah faktor di luar individu (lingkungan).        

Sedangkan menurut Ngalim Purwanto (2002:107) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar meliputi : “a. Faktor dari luar, meliputi : 

lingkungan dan instrumental; b. Faktor dari dalam, meliputi fisiologis dan 

psikologis,.”Dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut di 

atas dapat dijelaskan sebagai berikut:        

1) Faktor dari luar 

a) Faktor lingkungan  
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Faktor Lingkungan adalah yang berwujud alam dan sosial. Lingkungan 

alam seperti keadaan udara, suhu, kelembaban.  

b) Faktor instrumental 

Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaanya dan 

penggunaannya sudah direncanakan, sesuai dengan hasil belajar yang di 

harapkan. Seperti: kurikulum/ bahan pelajaran, guru/ pengajar, sarana 

dan fasilitas, adminitrasi/ manajemen. 

2)  Faktor dari dalam 

a) Faktor fisiologi  

Kondisi fisiologi pada umumnya, seperti kesehatan jasmani akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jasmani yang sehat, segar, 

akan mudah menerima informasi dari guru. 

b)  Faktor psikologis 

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang 

berbeda-beda, karena perbedaan itu juga mempengaruhi hasil belajar. 

Faktor psikologis yang dianggap berpengaruh terhadap hasil belajar 

adalah : 

(1) Bakat 

Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar seseorang. Apabila seseorang belajar pada bidang yang 

sesuai dengan bakatnya, maka kemungkinan berhasilnya akan lebih 

besar. 

(2) Minat  

Kalau seseorang tidak berminat mempelajari sesuatu, tidak dapat 

diharapkan akan berhasil dengan baik, sebaliknya bila seorang 

berminat untuk mempelajari sesuatu, maka hasilnya akan baik. 

c) Kecerdasan 

Kecerdasan besar peranannya dalam menentukan berhasil tidaknya 

seseorang mempelajari sesuatu. Orang yang cerdas pada umumnya 

lebih mampu belajar, daripada orang yang kurang cerdas. Kecerdasan 
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seseorang biasanya dapat diukur dengan menggunakan alat tertentu, 

sedangkan hasil pengukuran dinyatakan dengan angka yang 

menunjukkan perbandingan kecerdasan, yang terkenal  dengan sebutan 

”Inteligence Quotient” (IQ).       

d) Motivasi  

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk belajar.  

e) Kemampuan kognitif 

Tujuan belajar meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Namun pada umumnya pengukuran kognitif lebih 

diutamakan dalam  rangka menentukan keberhasilan belajar di sekolah. 

Karena itu, kemampuan kognitif merupakan faktor penting dalam 

belajar siswa.  

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah datang dari dalam diri siswa itu 

seperti : kemampuan motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis,  dan dari 

luar diri siswa seperti lingkungan dan instrumental.  

 

2. Hakikat Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani metheis atau manthenien 

yang artinya mempelajari, namun diduga kata itu erat hubungannya dengan 

kata sansekerta medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau 

intelegensi. Hal ini seperti disampaikan oleh Adi Nasution dalam Karso 

(1998:33). Menurut Johson dan Myklebust (dalam Mulyono Abdurahman, 

2003: 252), matematika adalah bahasa simbolis yang berfungsi praktis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan 

fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir 
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Dalam http://masthoni.wordpress.com menyatakan bahwa matematika 

berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang berarti belajar atau 

hal yang dipelajari. Romberg mengarahkan hasil penelaahannya tentang 

matematika kepada tiga sasaran utama. Pertama, para sosiolog, psikolog, 

pelaksana administrasi sekolah dan penyusun kurikulum memandang bahwa 

matematika merupakan ilmu statis dengan disipilin yang ketat. Kedua, selama 

kurun waktu dua dekade terakhir ini, matematika dipandang sebagai suatu 

usaha atau kajian ulang terhadap matematika itu sendiri. Kajian tersebut 

berkaitan dengan apa matematika itu? bagaimana cara kerja para 

matematikawan? dan bagaimana mempopulerkan matematika? Ketiga, 

matematika juga dipandang sebagai suatu bahasa, struktur logika, batang 

tubuh dari bilangan dan ruang, rangkaian metode untuk menarik kesimpulan, 

esensi ilmu terhadap dunia fisik, dan sebagai aktivitas intelektual.  

Menurut Paling dalam Mulyono Abdurrahman (2003:252) matematika 

adalah suatu cara untuk menemukan jawaban menggunakan pengetahuan 

tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tantang berhitung, dan 

yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam 

melihat dan mengunakan hubungan-hubungan. 

Menurut Lerner sebagaimana yang dikutip Mulyono Abdurahman 

(2003: 252) mengemukakan bahwa ”matematika di samping sebagai bahasa 

simbolik juga merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia 

memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan 

kuantitas”. Kline dalam Mulyono Abdurrahman (2003: 252) juga 

mengemukakan bahwa ” matematika merupakan bahasa simbolis dan ciri 

utamanya adalah penggunaan cara bernalar deduktif. Tetapi juga tidak 

melupakan cara bernalar induktif”.   

Jenson dan Rising (dalam Asep Jihad, 2008: 152) mengemukakan 

bahwa “Matematika adalah pola berfikir, pola mengorganisasikan 

pembuktian yang logic, matematika itu adalah bahasa, bahasa yang 

menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, akurat dengan 
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simbul yang padat, lebih berupa bahasa simbul mengenai arti dari pada bunyi; 

matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat atau 

teori-teori yang dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak 

didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya; 

matematika adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada keterurutan dan 

keharmonisan”. 

Reys dan Kline (dalam Asep Jihad, 2008: 152) menjelaskan secara 

simple matematika diartikan sebagai telaahan tentang pola dan hubungan, 

suatu jalan atau pola berfikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat, 

karenanya matematika bukan pengetahuan yang menyendiri, tetapi 

keberadaannya untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial, ekonomi dan alam. 

Menurut Bruner dalam Nyimas Aisyah (2007:1.6) menjelaskan bahwa 

matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari , serta mencari 

hubungan antar konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. 

Matematika secara umum ditegaskan sebagai penelitian pola dari 

struktur, perubahan, dan ruang; tak lebih resmi, seorang mungkin mengatakan 

adalah penelitian bilangan dan angka. Dalam pandangan formalis, 

matematika adalah pemeriksaan aksioma yang menegaskan struktur abstrak 

menggunakan logika simbolik dan notasi matematika; pandangan lain 

tergambar dalam filosofi matematika.(www.wikipedia.org) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 723) matematika 

mempunyai pengertian bahwa, “Ilmu tentang bilangan, hubungan antara 

bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah mengenai bilangan”.  

Taylor dan Francis Group (2008) dalam International Journal of 

Education in Science and Technology: Mathematics is pervanding every 

study and technique in our modern world. Bringing ever more sharpy into 

focus the responsibilities laid upon those whose task it is to tech it. Most 
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prominent among these is the difficulty of presenting an interdisciplinary 

approach so that one professional group may benefit from the experience of 

others. 

Matematika mencakup setiap pelajaran dan teknik di dunia modern ini. 

Matematica memfokuskan pada teknik pengerjaan tugas-tugasnya. Hal yang 

sangat mencolok yaitu mengenai kesulitan dalam mengaplikasi pendekatan 

interdisciplinary (antar cabang ilmu pengetahuan), oleh karena itu para pakar 

bisa memperoleh pengetahuan dari cabang ilmu lain.                

.http://www.tandf.co.uk/.../0020739x.asp/Journal+International+of+Mathem

atical+Education+in+Sciense+and+Technology.Acces12/02/2010 

Dari berbagai pendapat di atas tentang matematika yang telah 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak sebagai bahasa simbolik 

yang berfungsi praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan 

kuantitatif dan keruangan untuk memudahkan berpikir.  

 

 

 

 

b. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Supaya dalam pembelajaran matematika dapat mencapai tujuan yang 

didinginkan, maka perlu memperhatika teori-teori belajar matematika 

menurut para ahli. 

Pembelajaran  matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang 

dipelajari ( Gatot Muhsetyo 2008: 1.26) 

Menurut Nyimas Aisyah (2007:1-4) pembelajaran matematika 

merupakan proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan 

suasana lingkungan memungkinkan seseorang (si pelajar) melaksanakan 
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kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar 

matematika. 

Depdikbud dalam http://pembelajaran matematika.htm  diunduh 15 

April 2010 menyebutkan bahwa pembelajaran matematika memiliki ciri-ciri, 

yaitu 1). memiliki obyek yang abstrak, 2). memiliki pola pikir deduktif dan 

konsisten, dan 3) tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika adalah proses perubahan yang ada pada diri 

seseorang berupa penguasaan simbol-simbol untuk menyelesaikan 

perhitungan yang diperoleh melalui latihan-latihan dalam belajar matematika 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pembelajaran matematika dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses 

menemukan konsep  dan ide matematika dengan cara mengkonstruksikan dan 

masalah-masalah dapat dibayangkan atau pernah dialami yang berkaitan 

dengan dunia nyata. Kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis 

dari kebenaran yang sebelumnya sudah diterima, sehingga keterkaitan antar 

konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas. 

 

c. Fungsi Matematika 

Matematika memiliki fungsi yang sangat penting dalam berbagai 

disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia untuk memenuhi kebutuhan 

masa kini dan kebutuhan masa depan.  

Menurut Cornelius dalam Mulyono Abdurrahman (2003: 253) 

mengemukakan perlunya matematika diberikan kepada siswa karena 

matematika : 1) Sarana belajar yang jelas dan logis, 3) Sarana untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 2) Sarana mengenal pola-

pola hubungan dan generalisasi pengalaman, 4) Sarana untuk mengembankan 

kreatifitas, 5) Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan 

budaya.  
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Menurit Asep Jihad (2008:153) menyebutkan matematika memiliki 2 

fungsi utama, yaitu : 1) mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan 

menggunakan bilangan dan simbol, dan 2) mengembangkan ketajaman 

penalaran yang dapat memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Cockroft yang dikutip Mulyono 

Abdurrahman (2003:253). Matematika perlu diajarkan kepada siswa karena 

memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu : 1) Selalu digunakan dalam segi 

kehidupan, 2) Semua bidang studi memerlukan matematika yang sesuai, 3) 

Merupakan sarana komunikasi yang kuat, 4) Dapat digunakan dalam 

meyajikan informasi dengan berbagai cara, 5) Meningkatkan kemampuan 

berfikir logis, keteletian dan kesadaran, keruangan dan fungsi berupa 

memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang 

menantang. 

Menurut Cornelis dalam Mulyono Abdurahman  (2003:153) 

menyatakan alasan matematika perlu diajarkan karena 1) sarana berpikir yang 

jelas dan logis, 2) sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, 3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi 

pengalaman, 4) sarana untuk mengembangkan kreatifitas, 5) sarana untuk 

mengembangkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

Bertolak dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

matematika adalah untuk memberikan bekal kepada peserta didik   

mengembangkan kemampuan bernalar dengan menggunakan bilangan dan 

simbol-simbol, serta dapat berfikir logis, analisis, kritis, mengembangkan 

kreatifitas, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam usaha memecahkan 

masalah yang menantang, yang dapat membantu memperjelas dan 

menyelesaikan  permasalahan dalam kehidupan  sehari-hari. 

 

d. Tujuan Mata Pelajaran Matematika 

Tujuan mata pelajaran matematika di SD menurut Kurikulum 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan /KTSP) SD/MI 2006 adalah peserta 
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didik memiliki kemampuan sebagai berikut: Mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah(2) Menggunakan penalaran pada pola dan 

sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika (3) 

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh (4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (5) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Adapun ruang lingkup materi atau bahan kajian matematika di SD/MI 

mencakup: a). bilangan, b). geometri dan pengukuran, dan c). pengolahan 

data. 

Sedangkan Asep Jihad (2008:153) mengemukakan bahwa matematika 

memiliki beberapa tujuan, di antaranya : 1) menggunakan algoritma atau 

prosedur pekerjaan, 2) melakukan manipulasi secara matematika, (3) 

mengorganisasi data, 4) memanfaatkan symbol, table, diagram dan grafik, 5) 

mengenal dan menemukan pola, 6) menarik keimpulan, 7) membuat kalimat 

atau model matematka, 8) membuat interpretasi bangun dalam bidang dan 

ruang, 9) mamahami pengukuran dan satuan-satuannya, dan 10) 

menggunakan alat hitung dan alat bantu matematika. 

Oleh karenanya hasil-hasil pembelajaran matematika akan nampak pada 

kemampuan berpikir yang matematis dalam diri siswa, yang bermuara pada 

kemampuan menggunakan matematika sebagai bahasa dan alat dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 
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e. Teori-teori Pembelajaran Matematika 

Supaya dalam pembelajaran matematika dapat mencapai tujuan yang 

didinginkan, maka perlu memperhatika teori-teori belajar matematika menurut 

para ahli. Menurut Corey dalam Nyimas Aisyah (2007:1.3) mengemukakan 

pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Senada dengan hal 

tersebut dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pembelajaran adalah kata 

benda yang diartikan sebagai “proses, cara menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar”.  

Gagne dan Brigs dalam Nyimas Aisyah (2007:1.3) melukiskan 

pembelajaran sebagai “upaya orang yang tujuannnya adalah membantu orang 

belajar”, secara lebih terinci pembelajaran menurut Gagne adalah 

“seperangkat acara peristiwa eksternal yang dirangcang untuk mendukung 

terjadinya beberapa proses belajar yang sifatnya internal”. 

Menurut Nyimas Aisyah (2007:1.4) pembelajaran matematika 

merupakan proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan 

suasana lingkungan (kelas/sekolah) yang memungkinkan kegiatan siswa 

belajar matematika di sekolah. 

Brunner dalam Nyimas Aisyah (2007:1.5) manyatakan bahwa dalam 

belajar matematika ada tiga tahapan yaitu : 1) Tahap Enaktif 2) Tahap Ikonik, 

dan 3) Tahap Simbolik. 

1) Tahap Enaktif 

Pada tahap ini penyajian materi atau konsep dilakukan melalui 

tindakan. Anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi (mengolah) 

objek. Anak belajar sesuatu pengetahuan yang dipelajari secara aktif, 

dengan menggunakan benda-benda konkrit atau nyata. Dalam tahap ini 
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anak memahami sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu tanpa 

menggunakan imajinasinya atau kata-kata. 

2) Tahap Ikonik 

Tahap ini adalah suatu tahap pembelajaran dengan menggunakan 

pegalaman yang dipresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan 

visual atau visual imajinary, gambar atau diagram yang manggambarkan 

kegiatan konkrit atau situasi konkrit pada tahap enaktif. 

3) Tahap Simbolik 

Tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-

lambang objek tertenatu. Anak sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

tergantung pada objek riel. Pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk 

simbol-simbol arbiter, yang dipakai berdsarkan kesepakatan orang-orang 

dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol verbal, lambang-lambang 

matematika, maupun lambang abstrak lainnya. 

Dienes dalam Nyimas Aisyah (2007:2.8-2.11) membagi tahap-tahap 

dalam belajar matematika menjadi 6 tahap, yaitu : a. Permainan bebas (free 

play) b. Permainan yang disertai aturan (games) c. Permainan kesamaan sifat 

(searching for communalities) d. Representasi (representation) e. Simbolisasi 

(symbolization) f. Formalisasi (formalization). 

1) Permainan Bebas (Free Play) 

Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari 

pengembangan konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas 

merupakan tahap belajar konsep yang aktifitasnya tidak berstruktur dan 

tidak diarahkan. 

 

 

2) Permainan yang Menggunakan Aturan ( Games ) 

Pada permainan yang disertai aturan siswa sudah mulai meneliti 

pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Dengan 

melaui pemainan anak diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan 
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struktur matematika. Semakin banyak bentuk-bentuk berlainan yang 

diberikan kepada anak dalam konsep tertentu, maka semakin jelas konsep 

yang dipahami siswa karena akan memperoleh hal yang bersifat logis dan 

matematis dalam konsep yang dipelajari. 

3) Permainan Kesamaan Sifat (Searching for communalities) 

Permainan ini merpuakan permainan yang digunakan untuk 

melatih dan mencari kesamaan sifat-sifat. Guru perlu mengarahkan mereka 

dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. 

Tranislasi tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada pada 

permainan semula. 

4) Representasi 

Pada tahap ini anak mulai belajar membuat pernyataan atau represantasi 

tentang sifat-sifat kesaan suatu konsep matematika yang diperoleh pada 

tahap ketiga, represantasi dapat berupa gambar, diagram, atau verbal. 

5) Simbolis (Representation) 

Simbolisasi merupakan tahap di mana siswa menciptakan simbol  

matematika atau rumus verbal yang cocok untuk menyatakan konsep yang 

represantasinya sudah diketahui pada tahap presenatasi. 

6) Formalisasi (Formalization). 

Pada tahap ini anak belajar mengorganisasikan konsep-konsep 

membentuk secara formal dan harus sampai pada pemahaman aksioma, 

sifat, aturan, dalil sehingga menjadi struktur dari sistem yang dibahas. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan 

untuk menciptakan suasana lingkungan mememungkinkan seseorang (peserta 

didik) melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut 

berpusat pada guru mengajar matematika.  
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Pengertian Bilangan

Untuk  dapat menjelaskan konsep pecahan secara tepat kepada 

peserta didk maka seorang guru harus memahami pengertian pecahan 

menurut para ahli. 

Cholis Sa`dijah (2003:73) mengemukakan bahwa pecahan 

merupakan bilangan yang dapat d

bilangan cacah a dan 

secara simbolik pecahan dapat dinyatakan sebagai salah satu : (1) pecahan 

biasa, (2) pecahan desimal,(3) pecahan persen, (4) pecahan campuran.

Menurut Muchtar A. Karim (1998:6.4) pecahan adalah perbandingan 

bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu benda atau himpunan 

bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu himpunan terhadap 

himpunan semula.  Maksud dari “perbandingan bagian yang sama terhadap 

keseluruhan dari suatu benda” adalah apabila suatu benda diba

beberapa bagian yang sama, maka perbandingan setiap  itu dengan 

keseluruhan bendanya menciptakan lambing dasar suatu pecahan. Sedangkan 

maksud dari “himpunan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu 

himpunan terhadap himpunan semula” yai

himpunan bagian yang sama, maka perbandingan setiap himpunan bagian 

yang yang sama itu terhadap keseluruhan himpunan semula akan 

menciptakan labang dasar suatu pecahan.

Sebagai contoh: 

Sebuah lingkaran dan persegi dibagi menjadi 2 bagian yang sama 

luasnya, maka daerah yang diberi bayang 

3. Hakikat Bilangan Pecahan 

Bilangan Pecahan 

Untuk  dapat menjelaskan konsep pecahan secara tepat kepada 

peserta didk maka seorang guru harus memahami pengertian pecahan 

Cholis Sa`dijah (2003:73) mengemukakan bahwa pecahan 

merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua 

dan b, ditulis 
b

a
 dengan syarat b ≠ 0. Dengan demikian 

secara simbolik pecahan dapat dinyatakan sebagai salah satu : (1) pecahan 

biasa, (2) pecahan desimal,(3) pecahan persen, (4) pecahan campuran.

Menurut Muchtar A. Karim (1998:6.4) pecahan adalah perbandingan 

sama terhadap keseluruhan dari suatu benda atau himpunan 

bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu himpunan terhadap 

himpunan semula.  Maksud dari “perbandingan bagian yang sama terhadap 

keseluruhan dari suatu benda” adalah apabila suatu benda dibagi menjadi 

beberapa bagian yang sama, maka perbandingan setiap  itu dengan 

keseluruhan bendanya menciptakan lambing dasar suatu pecahan. Sedangkan 

maksud dari “himpunan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu 

himpunan terhadap himpunan semula” yaitu suatu himpunan  dibagi atas 

himpunan bagian yang sama, maka perbandingan setiap himpunan bagian 

yang yang sama itu terhadap keseluruhan himpunan semula akan 

menciptakan labang dasar suatu pecahan. 

 

Sebuah lingkaran dan persegi dibagi menjadi 2 bagian yang sama 

luasnya, maka daerah yang diberi bayang – bayang menyatakan satu bagian 

 

Untuk  dapat menjelaskan konsep pecahan secara tepat kepada 

peserta didk maka seorang guru harus memahami pengertian pecahan 

Cholis Sa`dijah (2003:73) mengemukakan bahwa pecahan 

inyatakan sebagai perbandingan dua 

≠ 0. Dengan demikian 

secara simbolik pecahan dapat dinyatakan sebagai salah satu : (1) pecahan 

biasa, (2) pecahan desimal,(3) pecahan persen, (4) pecahan campuran. 

Menurut Muchtar A. Karim (1998:6.4) pecahan adalah perbandingan 

sama terhadap keseluruhan dari suatu benda atau himpunan 

bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu himpunan terhadap 

himpunan semula.  Maksud dari “perbandingan bagian yang sama terhadap 

gi menjadi 

beberapa bagian yang sama, maka perbandingan setiap  itu dengan 

keseluruhan bendanya menciptakan lambing dasar suatu pecahan. Sedangkan 

maksud dari “himpunan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu 

tu suatu himpunan  dibagi atas 

himpunan bagian yang sama, maka perbandingan setiap himpunan bagian 

yang yang sama itu terhadap keseluruhan himpunan semula akan 

Sebuah lingkaran dan persegi dibagi menjadi 2 bagian yang sama 

bayang menyatakan satu bagian 
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dari 2 bagian atau “setengah” yang diberi lambang “
2

1
 “ dan dibaca “satu per 

dua” atau “seperdua” atau “setengah”. “1” disebut pembilang yaitu 

merupakan daerah pengambilan. “2 “ disebut penyebut yaitu merupakan 2 

bagian yanga sama dari keseluruhan. 

Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pecahan, diunduh 2 maret 2010, 

menyebutkan pecahan merupakan bagian dari keseluruhan,atau pecahan 

merupakan hasil bagi suatu bilangan cacah dengan bilangan cacah bukan nol 

yang lain. Atau dapat dirumuskan menjadi 
q
p
. Jika p dan q bilangan cacah 

dengan q ¹ 0, maka 
q
p
 merupakan bilangan pecahan dengan p disebut 

pembilang dan q disebut penyebut. 

Dapat disimpulkan bahwa bahwa pecahan adalah beberapa bagian 

dari keseluruhan yang terjadi karena suatu benda dibagi menjadi sama besar 

yang bagian-bagian itu mempunyai  nilai pecahan. 

 

4. Hakikat Media Pembelajaran Model Bangun Datar 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak 

dari kata  medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah ( antara dua 

pihak atau kutub) atau suatu alat. Media juga dapat diartikan sebagai perantara 

atau penghubung antara dua pihak, yaitu antara sumber pesan dengan penerima 

pesan atau informasi. Oleh karena itu, media pembelajaran berarti sesuatu yang 

mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima 

pesan. ( Sri Anitah 2009: 1)   

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata Medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan (Arief 

S. Sadiman, dkk., 2002: 6). Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan     
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( Association of Education and Communication Technology/ AECT ) dalam    

Arief S. Sadiman, dkk ( 2002: 6) membatasi media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan / informasi. Asosiasi 

Pendidikan Nasional ( National Education Association/ NEA)  dalam    Arief S. 

Sadiman, dkk ( 2002: 6) mengungkapkan media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media 

hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca.   

 Gerlach & Ely dalam Azhar Arsyad (2004: 3) menyatakan bahwa 

media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan keterampilan atau sikap. 

Azhar Arsyad (2004: 4) mengungkapkan televisi, film, foto, radio, rekaman 

audio, gambar yang diproyeksikan, bahan- bahan cetakan, dan sejenisnya 

adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau  

informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran.  

Sementara itu Rossi dan Breidle (dalam Wina Sanjaya, 2007:161) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang 

dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, 

koran, majalah, dan sebagainya. Gerlach & Ely (dalam Wina Sanjaya, 

2007:161) menyatakan : “Amedium, conceived is any person, material or even 

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

and attitude.”Menurut Gerlach secara umum media itu meliputi orang, bahan, 

peralatan atau kegiatan yang mengungkapkan kondisi yang memungkinkan 

siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

Gagne (dalam Arief S. Sadiman, dkk., 2002: 6) mengemukakan 

bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs menyatakan bahwa 

media segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untuk belajar. Buku , film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya. 
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Pendapat lain mengenai pengertian media pembelajaran diberikan oleh 

Romiszowski dalam Basuki Wibowo dan Farida Mukti (2001: 12) media 

pembelajaran ialah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang 

dapat berupa orang atau benda) kepada penerima.  

Dari beberapa batasan media pembelajaran  di atas dapat diambil 

simpulan bahwa media pembelajaran adalah alat atau saluran  yang digunakan 

guru (pembawa pesan) untuk menyajikan informasi kepada siswa (penerima 

pesan) agar dapat mencapai tujuan belajar. 

b. Ciri-ciri Media Pembelajaran   

Menurut Robertus Angkowo dan A. Kosasih (2007: 11) mengungkapkan 

ciri-ciri media antara lain dapat dilihat menurut kemampuannya,  

membangkitkan rangsangan pada indera penglihatan, pendengaran, perabaan, 

penciuman, dan pengecapan. Secara umum ciri-ciri media adalah bahwa media 

itu dapat diraba, dilihat, didengar dan diamati melalui panca indera. Disamping 

itu, ciri-ciri media juga dapat dilihat menurut harganya, lingkup sasarannya, 

dan kontrol oleh pemakai. 

Taksonomi menurut Rudy Bretz dalam Arief. S. Sadiman, dkk., (2002:  

20) mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok, yaitu: 

suara, visual dan gerak. Visual sendiri dibedakan menjadi tiga  yaitu gambar, 

garis, (line graphic) dan simbol yang merupakan kontinum dari bentuk yang 

dapat ditangkap dengan indera penglihatan.  

c.  Klasifikasi Media Pembelajaran 

Agar bahan pengajaran yang disampikan dalam proses belajar 

mengajar lebih mudah dipahami siswa diperlukan media pembelajaran yang 

sesuai dengan bahan pengajaran, agar dapat memilih suatu media 

pembelajaran yang tepat untuk bahan pengajaran yang akan disampaikan 

kepada siswa maka seorang guru harus memahami klasifikasi media 

pembelajaran. 
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Menurut Rudy Brets dalam Asra, Deni Darmawan dan Cepi Riana 

(2007: 5-7)  mengemukakan ada 7 klasifikasi media yaitu : 

1. Media audio visual gerak, seperti: film bersuara, pita video, televisi, dan 

animasi. 

2. Media audio visual diam, seperti : film rangkai suara, halaman suara, dan 

slide. 

3. Audio semi gerak, seperti: tulisan jauh bersuara. 

4. Media visual bergerak, seperti: film bisu. 

5. Media visual diam, seperti: halaman cetak,  foto, micropohone, slide bisu. 

6. Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio. 

7. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri. 

Soeparno (1980: 7-9) megklasifikasikan media  dari 3 segi, yaitu 

berdasarkan karakteristiknya, dimensi presentasi dan berdasarkan 

pemakainya. 

1.   Berdasarkan karakteristiknya 

1) Media yang hanya terdiri atas suara saja. Contoh: radio dan tape 

recorder; 

2) Media yang terdiri atas paduan suara dan gerak. Contoh:simulasi, 

permainan bahasa, dan sebagainya; 

3) Media yang terdiri atas paduan suara, gambar, dan gerak. Contoh: 

film suara; 

4) Media yang terdiri atas paduan suara dan gambar. Contoh: sound-

slide; 

5) Media yang terdiri atas paduan suara, gerak, gambar, garis dan  

tulisan. Contoh: TV; 

6) Media yang terdiri atas gambar saja. Contoh: film strip dan silent-

slide; 
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7) Media yang  terdiri atas paduan gambar dan garis. Contoh: flascard 

dan flowchart; 

8) Media yang terdiri atas paduan gambar, garis dan tulisan . Contoh: 

OHP dan wall chart; 

9) Media yang terdiri atas garis dan tulisan. Contoh: skema dan 

bagan;. 

10)  Media yang terdiri atas  paduan tulisan dan gerak. Contoh: kubus 

struktur, bumbung subtitusi dan slot borrad. 

2. Berdasarkan dimensi presentasi  

a. Lama presentasi 

1) Presentasi sekilas, informasi yang diberikan hanya sekilas. Contoh: 

radio, film, dan televise; 

2) Presentasi tak sekilas, informasi yang dikomunikasikan dapat 

diamati agak lama dan dapat disesuaikan menurut keperluan. 

Contoh: OHP; 

b. Sifat presentasi 

1) Presentasi kontinu, tidak dapat diselingi  atau diputus di tengah jalan. 

Contoh:radio dan TV; 

2) Presentasi berseling, dapat diselinggi. Contoh: OHP. 

c. Sifat respon 

1) Respon simultan. Contoh: radio dan televise; 

2) Respon tunggal. Contoh: flascard, bumbung subtitusi, kubus 

struktur, dan sebagainya. 

3. Berdasarkan pemakainya 

1) Media untuk kelas besar; 

2) Media untuk kelas kecil; 

3) Media untuk belajar secara individual. 
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d. Kriteria Pemilihan Media  

Menurut Wilkison dalam ,Robertus Angkowo dan A. Kosasih (2007: 

14) menyatakan  ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih 

media pembelajaran, yakni: 

1. Tujuan 

Media yang dipilih hendaknnya menunjang tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. Tujuan yang dirumuskan ini adalah kriteria yang paling pokok, 

sedangkan tujuan pembelajaran yang lain merupakan kelengkapan dari 

criteria utama ini  

2. Ketepatgunaan 

Jika materi yang akan dipelajari adalah bagian-bagian yang penting dari 

benda, maka gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Apabila yang 

dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut gerak, maka media film 

atau video akan lebih tepat. Wilkinson menyatakan bahwa penggunaan 

bahan-bahan yang bervariasi menghasilkan  dan meningkatkan pencapaian 

akademik. 

3. Keadaan siswa  

Media akan efektif digunakan apabila tidak bergantung dari beda 

interindividual antara siswa. Misalnya kalau siswa tergolong tipe auditif/ 

visual maka siswa yang tergolong auditif dapat belajar dengan media visual 

dan siswa yang tergolong visual dapat juga belajar dengan menggunakan 

media auditif. 

4. Ketersediaan  

Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran, media tersebut tidak akan dapat digunakan jika tidak tersedia.  

5. Biaya  
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Biaya yang dikeluarkan untuk memeperoleh dan menggunakan media, 

hendaknya benar-benar seimbang dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.   

Soeparno (1980: 13-14) berpendapat dalam  memilih media 

hendaknya memperhatikan hal-hal  sebagai berikut: 

1. Memahami karakteristik  media sehingga kita  akan mengetahui 

kesesuaian  media  tersebut dengan pesan  atau informasi yang akan 

disampaikan; 

2. Media yang dipilih sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; 

3. Media yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan; 

4. Media dipilih sesuai dengan materi; 

5. Media  yang dipilih disesuaikan dengan  keadaan siswa; 

6. Media yang dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi; 

7. Media yang dipilih sesuai dengan kretivitas guru.  

Arief S. Sadiman, dkk, (2002: 82)  menambahkan dalam pemilihan 

media untuk pembelajaran harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tujuan instruksional yang ingin dicapai; 

2. Karakteristik siswa atau sasaran; 

3. Jenis rangsangan belajar yang diinginkan; 

4. Keadaan latar atau lingkungan; 

5. Kondisi setempat; 

6. Luasnya jangkauan yang ingin dilayani.  

Dick dan Carey (dalam Arif S. Sadiman, dkk. 2002 : 83-84) 

menyebutkan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, 

yaitu: (1) ketersediaan sumber setempat; (2) ketersediaan dana dan fasilitas; (3) 

keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media dalam waktu yang lama; dan (4) 

efektivitas biaya dalam waktu yang panjang.  

Media  yang dipilih tentu saja media yang baik. Baik buruknya suatu 

media tidak bergantung kepada mewah tidaknya  peralatan yang dipakai  akan 

tetapi diukur  sampai sejauh mana media  tersebut dapat menyalurkan 
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informasi  sehingga informasi tersebut bisa diserap semaksimal mungkin oleh  

si penerima informasi. Dengan kata lain, dapat dikatakan  bahwa baik 

buruknya suatu media  diukur  sampai sejauh mana media tersebut dapat 

menunjang  tercapainya tujuan. 

e. Tujuan dan Fungsi Media Pengajaran 

Tujuan dari penggunaan suatu media membuat guru dapat 

menyampaikan pesan secara lebih mudah kepada peserta didik, sehingga 

peserta didik tersebut dapat menguasai pesan (pembelajaran) secara cepat dan 

akurat. 

Menurut Arief  S.Sadiman (2002 : 7) secara umum media mempunyai 

kegunaan sebagai: (1) memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk 

lebih memahami konsep, prinsip, sikap dan keterampilan tertentu dengan 

menggunakan media yang paling tepat menurut karakteristik bahan, (2) 

memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih 

merangsang minat peserta didik untuk belajar, (3) menumbuhkan sikap dan 

keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk 

menggunakan atau mengoperasikan media tertentu, (4) menciptakan situasi 

belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik, (5) memperjelas penyajian 

pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, (6) mengatasi keterbatasan waktu, 

ruang, dan daya indera, (7) mengatasi keterbatasan penggunaan media 

pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. 

 Menurut Basuki Wibawa dan Farida Mukti (2001:14), media 

mempunyai kegunaan sebagai: (1) mampu memperlihatkan gerakan cepat yang 

sulit diamati dengan cermat oleh mata biasa, (2) dapat memperbesar benda-

benda kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata, (3) menggantikan objek yang 

sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke dalam kelas, (4) objek yang 

terlalu kompleks misalnya mesin atau jaringan radio, dapat disajikan dengan 

menggunakan diagram atau model yang disederhanakan, (5) dapat menyajikan 

suatu proses atau pengalaman hidup yang utuh. 
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Media memiliki berbagai manfaat. Arief. S. Sadiman, dkk.(2002 : 30) 

mengungkapkan beberapa manfaat media, sebagai berikut: 

1. memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis; 

2. mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra; 

3. menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar; 

4. memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestiknya; 

5. Memberi rangsangan yang sama , mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama.  

Kemp dan Dayton (dalam Azhar Arsyad, 2004 : 21)  menambahkan 

mengenai manfaat media, sebagai berikut: 

1. penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih baku; 

2. pengajaran dapat lebih menarik; 

3. pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menerapkan teori belajar; 

4. lama waktu penyajian dapat dipersingkat; 

5. kualitas  hasil belajar dapat ditingkatkan;  

6. pengajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan; 

7. Sikap positif  siswa terhadap  apa yang mereka pelajari  serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan; 

8. Peran guru berubah kearah  yang positif.  

Jadi secara umum media berfungsi sebagai : (1) alat bantu untuk 

mewujudkan situasi belajar yang afektif, (2) bagian integral dari keseluruhan 

situasi mengajar, (3) meletakkan dasar-dasar yang konkrit dan konsep yang 

sama abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme, 

(4) membangkitkan motivasi belajar peserta didik. (5) mempertinggi mutu 

belajar mengajar. 
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f. Pembelajaran Pecahan Melalui Media Model Bangun Datar 

Media model bangun datar adalah media pembelajaran yang 

divisualisasikan dalam bentuk bangun-bangun datar (persegi, persegi panjang, 

segitiga, lingkaran, jajar genjang, laying-layang, belah ketupat).   

Tujuan dari penggunaan media model bangun  datar  ini adalah untuk 

memperlihatkan bentuk nyata nilai suatu pecahan dan sekaligus menjelaskan 

langkah-langkah dalam membandingkan nilai dua pecahan.   

Menurut Gatot Muhsetyo (2008: 2.21) mengungkapkan  Konsep 

pecahan m/n sebagai m bagian dari n bagian yang sama, dapat 

didemonstrasikan guru, atau dipraktikkan siswa dengan menggunakan berbagai 

bangun geometri, misalnya persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah 

ketupat, segitiga, lingkaran. 

 

 

 

 

 

4

1
ditunjukkan dengan dua bagian dari tiga bagian yang sama. 

 

 

3

2
ditunjukkan dengan dua bagian dari tiga bagian yang sama. 

Pecahan-pecahan senilai juga dapat ditujukan dengan potongan kertas 

memanjang atau potongan kertas dalam dalam bangun-bangun geometris, 

misalnya, dengan menggunakan potongan kertas memanjang, dapat ditunjukkan 

pecahan-pecahan senilai, misalnya: 
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3

4
2

== dan 
6
2

3
1
=  

Pengajaran konsep bilangan pecahan di kelas III , diperlukan media 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak

berupa model bangun datar, bangun datar yang terbuat dari kertas karton atau atau 

kertas manila yang telah dipotong

saling kongruen, yang di beri warna atau di arsir per bagian.

Pecahan 
2

1
  

lingkaran atau persegi sehingga lipatannya tepat menutupi bagian yang lainya. 

Selanjutnya bagian yang di lipat di buka dan di arsi

kehendaki, sehingga di dapat gambar sebagai berikut :

Pecahan 
2
1
 dibaca setengah atau satu per dua atau seperdua. “1” disebut 

pembilang yaitu merupakan daerah pengambilan. “2 “ disebut penyebut yaitu 

merupakan 2 bagian yanga sama dari keseluruhan.

 

Peragaan tersebut dapat dilanjutkan untuk pecahan 

sebagainya. Gambarnya sebagai berikut :

 

 

 

 

konsep bilangan pecahan di kelas III , diperlukan media 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak. Media tersebut dapat 

berupa model bangun datar, bangun datar yang terbuat dari kertas karton atau atau 

kertas manila yang telah dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil dan 

g di beri warna atau di arsir per bagian.. 

  dapat di peragakan dengan melipat kertas berbentuk 

lingkaran atau persegi sehingga lipatannya tepat menutupi bagian yang lainya. 

Selanjutnya bagian yang di lipat di buka dan di arsir sesuai bagian yang di 

kehendaki, sehingga di dapat gambar sebagai berikut : 

 

dibaca setengah atau satu per dua atau seperdua. “1” disebut 

pembilang yaitu merupakan daerah pengambilan. “2 “ disebut penyebut yaitu 

merupakan 2 bagian yanga sama dari keseluruhan. 

Peragaan tersebut dapat dilanjutkan untuk pecahan an,
4
1

sebagainya. Gambarnya sebagai berikut : 

 

konsep bilangan pecahan di kelas III , diperlukan media 

. Media tersebut dapat 

berupa model bangun datar, bangun datar yang terbuat dari kertas karton atau atau 

potong menjadi bagian yang lebih kecil dan 

dapat di peragakan dengan melipat kertas berbentuk 

lingkaran atau persegi sehingga lipatannya tepat menutupi bagian yang lainya. 

r sesuai bagian yang di 

dibaca setengah atau satu per dua atau seperdua. “1” disebut 

pembilang yaitu merupakan daerah pengambilan. “2 “ disebut penyebut yaitu 

an
8
1

,  dan 
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Gb.1 = 
4

1
   Gb.2 = 

2

1

4

2
atau   Gb.3 = 

8

3
 

 

a. Pecahan Senilai 

Pecahan senilai di sebut juga pecah yang ekuivalen. Untuk 

menentukannya dapat di lakukan cara sebagai berikut : 

Kita akan menunjukan bahwa 
8

4

4

2

2

1
==  dengan menggunakan 3 kertas 

persegi panjang. Ambil kertas dan dilipat menjadi 2 bagian yang sama 

sehingga di dapat  
2

1
. Kemudian ambil lagi kertas dilipat menjadi 2 bagian 

yang sama dan di lipat lagi menjadi 2 di dapat  
4

2
. Gambarnya sebagai berikut: 

1. Kertas Ke-1 

Dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar  

Daerah yang diarsir  
2

1
. 

2. Kertas Ke-2 

Daerah yang di arsir 
4

2
, dari lipatan yang pertama 

dilipat lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 

 

3. Kertas Ke-3 

 

 

 

Yang di arsir 
8

4
dari lipatan yang ke-2 di lipat lagi menjadi 2 bagian yang 

sama besar.
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Dari gambar jelas bahwa 
8

4

4

2

2

1
== . 

 

Perlu pula di tunjukan pada siswa bahwa pecahan senilai dapat pula di 

manfaatkan untuk mempelajari 

 

a) Mengurutkan pecahan 

b) Penjumlahan dan pengurangan pecahan 

 

b. Membandingkan dan Mengurutkan Pecahan 

Saat anak-anak belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan 

mereka memerlukan pengalaman-pengalaman sehingga menghasilkan temuan-

temuan khusus. Contohnya sebagai berikut : 

Peragaan berikut menggunakan bangun geometri. Bangun geometri dapat 

di manfaatkan untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan biasa dan 

pecahan campuran. Bahan yang digunakan harus mudah di warnai, di potong 

sehingga dapat jelas di amati. 

 

 

 

 

Dari peragaan dapat di amati bahwa 
8

5

4

3
,

4

3

2

1
<< , ,1

2

1
< dsb. 

Kesulitan ini dapat diatasi dengan menggunakan potongan-potongan 

karton, yaitu dengan jalan menutup potongan karton dengan nilai pecahan 

tertentu terhadap potongan karton lainnya, atau membariskan dua potongan 

karton tersebut menurut sisi panjangnya sehingga akan terlihat potongan karton 

yang lebih panjang. 
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Misalnya kita ingin membandingkan pecahan 
3

1
terhadap 

2

1
dan pecahan 

3

2
terhadap 

4

3
. Langkah-langkah yang dapat anda kerjakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Pecahan 
3

1
atau 

2

1
. 

Ambilah potongan-potongan karton yang bernilai 1 atau 2 kemudian 

hampitlahkanlah atau dampingkanlah kedua karton tersebut menurut sisi 

panjangnya. Kemudian suruhlah siswa untuk mengamatinya. Dari kegiatan 

ini dapatlah ditunjukkan bahwa potongan karton dengan nilai pecahan 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

1
terlihat lebih panjang bila dibandingkan dengan potongan karton 

dengan nilai pecahan
3

1
, atau 

2

1
>
3

1
. (lihat Gambar 4.6). 

 

 

 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
3

1
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
2

1
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 1  

satuan 

3

1

2

1
>  

3

1
 

1 

2

1
 

2

1
 

3

1
 

3

1
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b. Pecahan 
3

2
atau 

4

3
. 

Ambillah potongan-potongan karton yang bernilai pecahan 
3

1
 sebanyak 

dua buah dan dampingkanlah (sejajarkan) menurut sisi pendeknya. ini 

untuk menunjukkan pecahan 
3

2
. 

 

Kemudian ambil pula potongan –potongan karton yang bernilai pecahan 

4

1
 sebanyak 3 buah dan dampingkanlah menurut sisi pendeknya pula. Hal 

ini untuk menunjukkan pecahan 
4

3
. 

  

 

Setelah itu suruhlah siswa anda untuk membariskan secara berdampingan 

menurut sisi panjangnya, kemudian suruhlah pula siswa anda untuk 

mengamatinya. Tentunya dari kegiatan ini dapatlah diperlihatkan kepada 

siswa bahwa potongan karton dengan nilai pecahan 
4

3
lebih panjang bila 

dibandungkan dengan potongan karton nilai 
3

2
, atau 

4

3
>
3

2

 

 

 

 

 

 

3

1
 

3

1
 

3

1
 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

4

1
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B. Kerangka Berpikir 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting, sehingga 

mata pelajaran ini dipelajari baik di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

Oleh karena itu, perlu inovasi-inovasi dalam pembelajaran matematika agar 

siswa merasa senang dan tertarik dengan pelajaran tersebut.  

Dalam pembelajaran, adanya kesulitan belajar pada siswa merupakan 

hal yang wajar terjadi, akan tetapi apabila dibiarkan maka bisa berakibat 

keterbatasan pemahaman siswa dalam menelaah materi pelajaran. Kesulitan 

belajar identik dengan pelajaran matematika karena selama ini matematika 

diasumsikan sebagai mata pelajaran yang sulit bagi sebagian besar siswa. 

Kesulitan ini juga terjadi pada siswa SD, di mana pola berfikir siswa 

SD masih pada hal-hal konkrit. Siswa cenderung mengalami kesulitan 

mengubah konsep-konsep yang abstrak menjadikannya konkrit, sehingga 

Dari Peragaan gambar  diatas  terlihat bahwa  potongan karton dengan 

nilai
4

3
 lebih panjang dari potongan karton dengan nilai pecahan 

3

2
 hal 

ini menunjukkan  bahwa  bahwa 
4

3
> 

3

2
atau  

3

2
< 

4

3
 

 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
3

2
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
4

3
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 1 
satuan  

1 

1/3 

3

1
 

3

1
 

3

1
 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

4

1
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dalam hal ini kemampuan mengenal pecahan dan membandingkan pecahan 

relatif rendah. 

Untuk itulah guru harus pandai dalam menyiasati hal ini.Salah satu 

yang dapat digunakan guru pada saat pembelajaran mengenal pecahan 

sederhana adalah dengan cara menerapkan media pembelajaran dengan 

menggunakan media model bangun datar. 

Melalui penggunaan model bangun datar diharapkan dapat membantu 

siswa dalam menerima konsep abstrak mengenal pecahan sederhana menjadi 

lebih konkret. 

Berdasarkan kajian teoritik yang telah di uraikan sebelumnya diperoleh 

alur kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dengan jelas 

pada Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Kondisi 
Awal 

Tindakan I 

Kondisi 
Akhir 

Guru belum menggunakan 
media model bangun datar 

Guru menggunakan media model 
bangun datar  : 1) siswa lebih 
memahami konsep matematika 
materi pecahan, 2) berkurangnya 
verbalisme siswa 

Hasil belajar matematika 
pecahan  masih rendah. 

Tindakan II 

Siklus I tercapainya 
hasil 65% 

Guru masih menggunakan media 
model bangun datar : 1) siswa 
lebih memahami konsep 
matematika materi pecahan, 2) 
berkurangnya verbalisme siswa 

SiklusII  (perbaikan) 
tercapainya hasil 

85% 

Meningkatnya hasil belajar matematika 
pecahan melalui media model bangun 

datar 
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Dari kerangka berfikir tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebelum 

mengunakan media model bangun datar hasil belajar matematika pecahan masih 

rendah. Kemudian setelah menggunakan media model bangun datar ada 

peningkatan hasil belajar matematika pecahan yang cukup berarti. Penelitian ini 

direncanakan dua siklus dan akan diakhiri sampai didapat hasil yang mencapai 85 

%  ketuntasan dari semua siswa kelas. 

C. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas sebagai berikut : ”melalui media 

model bangun datar maka hasil belajar matematika pecahan siswa kelas III SD 

Negeri II Mlokowetan Kabupaten Wonogiri  tahun pelajaran 2009/2010 akan 

meningkat”. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN II Mlokowetan, pada siswa kelas III 

tahun ajaran 2009/2010. Lokasi sekolah berada di Dusun Duwet, Kelurahan 

Mlokomaniswetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Peneliti memilih 

tempat ini didasarkan atas pertimbangan hasil belajar matematika pecahan siswa 

kelas III masih rendah, waktu, biaya, dan keberadaan sampel yang memudahkan 

pemerolehan data. Di samping itu karena lokasinya yang mudah dijangkau oleh 

peneliti. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2009/2010 

selama 5 bulan. Penelitian ini dimulai dari bulan maret sampai dengan bulan Juli 

2010. Waktu dan jenis kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

No kegiatan 

Minggu ke 

Maret April Mei  Juni  Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan 

dan 

penyeminaran 

proposal 

                    

2 Pengurusan ijin 

penelitian 

                    

3 Pelaksanaan 

peneltian, 

pengumpulan 

data, analisis 
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data 

4 Penyusunan 

laporan 

                    

5 Ujian skripsi                     

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Siswa kelas III SDN II Mlokowetan 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2009/2010 yang 

berjumlah 26 siswa yang terdiri dari  14 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan.  

 

C. Sumber Data 

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji 

akan diperoleh sebagai data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari sumber 

data  yang beragam, meliputi : 

1. Informan atau nara sumber yang terdiri dari siswa, guru dan kepala  

Sekolah SD Negeri II Mlokowetan. 

2. Dokumen hasil belajar matematika pecahan kelas III SD Negeri II 

Mlokowetan sebelum penelitian ini. 

3. Observasi pengajaran matematika pecahan di kelas III SD Negeri II 

Mlokowetan. 

4. Tes hasil belajar matematika pecahan melalui media model bangun datar. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas meliputi 

observasi, kajian dokumen, dan tes yang masing-masing diuraikan berikut ini : 
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1. Dokumen  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1996:234). 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

hasil belajar matematika pecahan kelas III SD Negeri II Mlokowetan. 

Misalnya : daftar nilai, instrument, arsip penilaian guru, bukti fisik kegiatan, 

dan lain-lain. 

2. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan secara sengaja dan sistematis terhadap suatu kejadian. Tujuan 

dilakukan observasi adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitan  siswa 

dalam menyelesaikan soal tes. Observasi dilakukan melalui dua tahap yaitu: 

a. Observasi pada saat proses pembelajaran pada pokok bahasan pecahan, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui keaktifan siswa kelas III SD Negeri II 

Mlokowetan dalam mengikuti proses pembelajaran dan mengetahui 

sumber yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan.  

b. Observasi pada saat siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan  

mengerjakan soal tes pecahan, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

penyebab kesulitan siswa yang dibatasi pada sesuatu dalam diri 

siswa/tingkah laku siswa yang mengakibatkan terjadinya kesalahan. 

3. Tes  

Dalam penelitian ini menggunakan metode tes prestasi atau 

achievement test, untuk mengukur pencapaian siswa setelah pelaksanaan 

pembelajaran.Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika 

pecahan setelah tindakan. 

\ 
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E. Validitas Data 

Di dalam penelitian diperlukan adanya validitas data, maksudnya adalah 

semua data yang dikumpulkan hendaknya mencerminkan apa yang sebenarnya 

diukur atau diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto (2008:12),  Dalam penelitian ini 

untuk menguji kesahihan data digunakna trianggulasi data, trianggulasi metode 

dan validitas isi. 

1. Trianggulasi data atau sumber 

Triangulasi data atau sumber adalah data atau informasi yang diperoleh 

selalu dikomparasikan dan diuji dengan data dan informasi lain, baik dari segi 

koherensi sumber yang sama atau sumber yang berbeda. Jadi data-data yang 

diperoleh, baik dari siswa maupun guru selalu dikomparasikan cross chek 

antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diketahui perkembangan 

siswa tersebut. 

2. Trianggulasi metode 

Trianggulasi metode yaitu seorang peneliti dengan mengumpulkan data 

sejenis dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. 

Peneliti bisa menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi 

kemudian dilakukan tes untuk mengetahui informasi yang sama dan hasilnya 

diuji dengan pengumpulan data sejenis dengan menggunakan teknik 

dokumentasi pada pelaku kegiatan. Dari data yang diperoleh dari yang 

diperoleh lewat beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut 

hasilnya dibandingkan dan dapat ditarik kesimpulan data yang lebih kuat 

validitasnya. 

3. Validitas isi 

Validitas isi merupakan validitas yang diperhitungkan melalui 

pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional. Pertanyaan yang 

dicari jawabannya dalam validitas ini adalah sejauhmana item-item dalam 

suatu alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur 

oleh suatu alat ukur yang bersangkutan. 
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Dalam validitas isi tidak melibatkan perhitungan statistik, melainkan 

hanya dengan analisis rasional maka tidak diharapkan bahwa setiap orang 

akan sependapat dan sepaham dengan sejauhmana validitas isi suatu alat ukur 

telah tercapai. 

 

F. Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

Interaktif Miles & Huberman. Model analisis interaktif, mempunyai 3 

komponen pokok yaitu 1. Reduksi data, 2. Sajian Data, 3. Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk 

interaktif selama  pengumpulan data masih berlangsung . sedang kesimpulan 

adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan yang dapat di 

uji kebenarannya, kekokohanya merupakan validitas. (Milles Hubermen 2000 

: 19) 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian  rupa sehingga 

kesimpulan- kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Data yang telah direduksi dan dikelompokkan dalam berbagai 

pola dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang berguna untuk melihat 

gambaran keseluruhan atau bagian tertentu. Penyajian data ini ditulis 

dalam paparan data. 

3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

Data yang diperoleh dicari pola, hubungan, atau hal-hal yang 

sering timbul dari data tersebut kemudian dihasilkan simpulan sementara 

yang disebut dengan temuan peneliti. Penarikan simpulan dilakukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

terhadap temuan peneliti berupa indikator-indikator yang selanjutnya 

dilakukan pemaknaan atau refleksi sehingga memperoleh simpulan akhir. 

Hasil simpulan akhir dilakukan refleksi untuk menentukan atau menyusun 

rencana tindakan berikutnya. 

Adapun hubungan interaksi antara unsur-unsur kerja analisis tersebut dapat 

divisualisasikan dalam bentuk diagram seperti tertera pada gambar sebagai 

berikut:   

 

 

 

 

 

.   

Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

(Matthew B. Miles dan Michael Huberman, 2007:16) 

Gambar 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubermen 

Langkah-langkah analisis interaktif : 

1. Melakukan analisis awal bila data yang didapat di kelas sudah cukup, 

maka dapat dikumpulkan. 

2. Mengembangkan dalam bentuk sajian data, dengan menyusun coding 

dan matrik yang berguna untuk penelitian lanjut. 

3. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar 

kelas. 

4. Melakukan verifikasi, pengayaan dan pendalaman data apabila dalam 

persiapan analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau 

kurang jelas, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara 

terfokus. 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Sajian Data 
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5. Melakukan analisis antar kasus, dikembangkan struktur sajian datanya 

bagi susunan laporan. 

6. Merumuskan simpulan akhir sebagai temuan penelitian. 

7. Merumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan 

saran dalam laporan akhir peneliti. 

G. Indikator Kinerja 

Pada penelitian ini, indikator yang menjadi pedoman dalam keberhasilan 

adalah adanya ketuntasan 65 % Siklus I dan 80 % pada Siklus II. Perhitungan 

ketuntasan adalah ketika siswa mendapat nilai  68 dan rata-rata kelas adalah 

68,00. Prosentase kelulusan didasarkan atas perhitungan nilai yang lebih dari  68 

pada semua siswa di kelas III SD Negeri II Mlokowetan. Hal ini didasarkan pada 

KKM yang telah ditetapkan guru kelas III SD Negeri Mlokowetan  untuk mata 

pelajaran matematika adalah 68 Jadi apabila dalam kelas tersebut hasil yang 

diperoleh belum mencapai angka tersebut, penelitian akan terus dilakukan sampai 

hasil tersebut dicapai. 

 

H.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus yang masing-

masing siklus meliputi Prosedur penelitian merupakan gambaran secara lengkap 

mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Tindakan yang 

ditempuh dimaksudkan untuk mengubah kondisi atau perilaku yang mencakup 

rencana, tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian tindakan kelas.  

Tahapan penelitian tindakan kelas dapat digambarkan sebagai berikut 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
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(Suharsimi Arikunto,  2008:16) 

Gambar 3. Siklus Penelitian Tindakan 

Adapun prosedur Penelitian Tindakan Kelas ini secara rinci diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Siklus Pertama ( Siklus I ) 

a. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan mencakup kegiatan : 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

Matematika dengan KD mengenal pecahan sederhana. 

2) Menyiapkan media pembelajaran model bangun datar. 

3) Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran. 

4) Menyiapkan lembar penilaian. 

5) Membuat lembar observasi. 

b. Tahap Pelaksanaan   

   Dilaksanakan dengan mengadakan pembelajaran (4 kali tatap muka) 

sesuai dengan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) yakni tentang 

mengenal pecahan sederhana setengah, sepertiga, seperempat, seperenam 

Pelaksanaan 

Perencanaan I 

Siklus I 

Siklus II 

pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan II 

Pengamatan 

Tindak Lanjut 

pengamatan 

Refleksi 
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dan membaca dan menulis lambang bilangan, dengan menggunakan media 

model bangun datar. 

c. Tahap Observasi 

 Kegiatan observasi dilaksanakan oleh guru kelas lain untuk 

mengamati tingkah laku dan sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran 

matematika pecahan dengan menerapkan media model bangun datar.. 

Observasi juga dilakukan terhadap guru yang menerapkan media model 

bangun datar pada pembelajaran matematika pecahan.  

Tahap ini dilakukan pada proses pembelajaran atau pada tahap 

pelaksanaan tindakan. Observasi diarahkan pada poin-poin yang telah 

ditetapkan dalam indikator.   

1) Indikator keberhasilan guru yang ingin dicapai adalah : 

a) Penampilan guru didepan kelas. 

b) Cara menyampaikan materi pelajaran. 

c) Cara pengelolaan kelas. 

d) Cara-cara penggunaan alat-alat pelajaran. 

e) Suara guru dalam menyampaikan pelajaran. 

f) Cara guru menyampaikan bimbingan kelompok yang dibutuhkan. 

g) Waktu yang diperlukan guru. 

2) Indikator-indikator keberhasilan siswa yang ingin dicapai adalah: 

a) Minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

matematika. 

b) Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

c) Peningkatan kemampuan siswa memberi nama dengan istilah dan 

konsep. 

d) Kemampuan siswa mengemukakan pendapat. 

e) Banyaknya siswa yang bertanya. 

f) Peningkatan kemampuan siswa berdiskusi dan mendemostrasikan 

pengetahuan yang telah di konstruksi. 
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g) Ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan soal. 

h) Kerjasama dalam kelompok. 

 

d. Tahap Refleksi 

 Refleksi dilakukan setelah mengadakan pengamatan. Jika dalam 

pembelajaran pada siklus I pertama tentang perkalian sederhana didapatkan 

suatu kendala yaitu adanya nilai siswa yang belum mencapai hasil yang 

diharapkan atau tindakan belum tercapai secara optimal, maka perlu adanya 

perbaikan pada siklus II. 

2.  Siklus Kedua ( Siklus II ) 

a. Perencanaan, 

Tahap perencanaan mencakup kegiatan : 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

Matematika dengan KD mengenal pecahan sederhana. 

2) Menyiapkan media pembelajaran model bangun datar. 

3) Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran. 

4) Menyiapkan lembar penilaian. 

5) Membuat lembar observasi. 

 

b. Tahap Pelaksanaan. 

Dilaksanakan dengan mengadakan pembelajaran (2 kali tatap 

muka) sesuai dengan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) yakni 

tentang mengenal pecahan sederhana setengah, sepertiga, seperempat, 

seperenam dan membaca dan menulis lambang bilangan, dengan 

menggunakan media model bangun datar. 

c. Tahap Observasi  

  Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati tingkah laku 

dan sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran matematika dengan 

menerapkan media model bangun datar pada matematika pecahan. 
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  Tahap ini dilakukan pada proses pembelajaran atau pada tahap 

pelaksanaan tindakan. Observasi diarahkan pada poin-poin yang telah 

ditetapkan dalam indikator.   

1)  Indikator keberhasilan guru yang ingin dicapai adalah : 

a) Penampilan guru di depan kelas. 

b) Cara menyampaikan materi pelajaran. 

c) Cara pengelolaan kelas. 

d) Cara-cara penggunaan alat-alat pelajaran. 

e) Suara guru dalam menyampaikan pelajaran. 

f) Cara guru menyampaikan bimbingan kelompok yang dibutuhkan. 

g) Waktu yang diperlukan guru. 

2)  Indikator-indikator keberhasilan siswa yang ingin dicapai adalah: 

a) Minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

matematika. 

b) Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

c) Peningkatan kemampuan siswa memberi nama dengan istilah dan 

konsep. 

d) Kemampuan siswa mengemukakan pendapat. 

e) Banyaknya siswa yang bertanya. 

f) Peningkatan kemampuan siswa berdiskusi dan mendemostrasikan 

pengetahuan yang telah di konstruksi. 

g) Ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan soal. 

h) Kerjasama dalam kelompok. 

 

d. Tahap Refleksi 

 Guru dan peneliti secara bersama-sama membahas hasil 

pembelajaran. Hasil akan menentukan perlu ada tidaknya melaksanakan 

siklus berikutnya. Apabila dalam siklus kedua peneliti belum berhasil maka 

peneliti melaksanakan siklus ketiga dan seterusnya. Sampai pada hasil 

belajar matematika  meningkat mendekati kesempurnaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Deskipsi Kondisi Awal 

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan kegiatan survei awal dengan tujuan mengetahui keadaan yang ada 

dilapangan. Hasil survei awal, menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

pada materi pecahan masih rendah.  

Berdasarkan data hasil pengamatan langsung terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru dalam menyampaikan pelajaran matematika 

pada materi pecahan sederhana, menunjukkan bahwa  kegiatan pembelajaran di 

kelas III SD Negeri II Mlokowetan  masih  terdapat banyak kekurangan, antara 

lain: guru masih menggunakan pembelajaran konvensional dalam proses 

pembelajaran, belum memaksimalkan penggunaan media dalam pembelajaran, 

pembelajaran yang dilaksanakan guru belum membuat siswa turut serta aktif 

dalam pembelajaran menjadikan siswa menunjukkan sikap jenuh dan bosan  

terhadap pembelajaran yang diterapkan guru sehingga menyebabkan nilai rata-

rata kelas masih rendah dan masih kurangnya ketuntasan belajar siswa kelas III 

SD Negeri II Mlokowetan pada mata pelajaran Matematika materi pecahan 

sederhana. 

Nilai hasil belajar siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan materi 

pecahan sederhana pada kondisi awal dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : 
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Tabel 1.  Nilai Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal  

No Kode Responden Nilai keterangan 

1 893 60 Tdk Tuntas  
2 899 50 Tdk Tuntas  
3 900 70 Tuntas  
4 902 55  Tdk Tuntas 
5 904 50 Tdk Tuntas  
6 911 40 Tdk Tuntas  
7 919 60 Tdk Tuntas  
8 920 60 Tdk Tuntas  
9 921 50 Tdk Tuntas  
10 922 60 Tdk Tuntas  
11 923 65 Tdk Tuntas  
12 924 70  Tuntas  
13 825 60 Tdk Tuntas  
14 927 65 Tdk Tuntas  
15 928 70 Tuntas  
16 929 80 Tuntas  
17 930 40 Tdk Tuntas  
18 933 80 Tuntas  
19 934 60 Tdk Tuntas  
20 935 55 Tdk Tuntas  
21 936 60 Tdk Tuntas  
22 937 50 Tdk Tuntas  
23 938 60 Tdk Tuntas  
24 939 50 Tdk Tuntas  
25 400 50 Tdk Tuntas  
26 961 70 Tuntas  

Jumlah  1540  
Rata-rata 59,23  
Keterangan  Jumlah Prosentase  
Tuntas   6 siswa 23,07 % 
Tidak Tuntas  20 siswa     76,93 %  

 

Berdasarkan daftar nilai di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata sebelum 

dilaksanakan tindakan adalah 59,23.  Siswa kelas III  sebanyak 26 siswa hanya 6 

siswa yang memperoleh nilai di atas batas nilai ketuntasan minimal yaitu 68. 

Sebanyak 20 siswa atau 76,93 % memperoleh nilai di bawah batas nilai 
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ketuntasan minimal yaitu 68. Berdasarkan tabel 1 dapat dibuat tabel 2 sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Frekuensi Nilai Hasil Belajar siswa pada Kondisi Awal 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 21 – 30 0 0 % 

2 31 – 40 3 11,53 % 

3 41 – 50 6 23,07 % 

4 51 – 60 9 46, 15 % 

5 61 – 70 6 23,07 % 

6 71 – 80 2 7,69 % 

7 81 – 90 0 0 % 

8 91 - 100 0 0 % 

 Jumlah 26 100 % 

 

Dari tabel 2. dapat diketahui bahwa, dari 26 siswa hanya 2 siswa yang 

mendapat nilai 71-80 dan  6 siswa yang mendapat nilai 61-70. Kemudian 9 siswa 

masih mendapat nilai 51-60, 6 siswa mendapat nilai 41-50, 3 siswa mendapat nilai 

31-40. Untuk menjelaskan tabel 2  maka dapat divisualisasikan pada gambar 4 

sebagai berikut :  
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Gambar 4. Grafik Nilai 

Dari hasil tes awal pada 

bahwa penguasaan materi pecahan  oleh siswa kelas III SD Negeri

Mlokowetan  masih kurang. 

 Untuk mengupayakan penyelesaian dari permasalahan

maka peneliti berusaha untuk dapat meningkatkan 

siswa khususnya dalam materi pokok 

media pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan pemahaman konsep pada 

siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan

media model bangun datar.

Untuk  kegiatan siswa

berikut : 1) Siswa 

penjelasan dari guru.
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Grafik Nilai Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal

Dari hasil tes awal pada data nilai di atas dapat disimpulkan sementara 

bahwa penguasaan materi pecahan  oleh siswa kelas III SD Negeri

masih kurang.  

Untuk mengupayakan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan

maka peneliti berusaha untuk dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

siswa khususnya dalam materi pokok pecahan, yaitu dengan cara penggunaan 

pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan pemahaman konsep pada 

SD Negeri II Mlokowetan, salah satunya dapat menggunakan 

media model bangun datar.  

kegiatan siswa pada kondisi awal dapat dijelaskan sebagai 

Siswa masih kurang memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan dari guru. 2) Siswa kurang aktif  dalam menjawab pertanyaan dari 

Rasa ingin tahu dan keberanian masih kurang. 4) Kreatifitas dan 

masih kurang. 5) Siswa masih kurang aktif dalam menge

tugas individu maupun kelompok.   
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2. Deskripsi Tindakan Siklus I 

Tindakan siklus I dilaksanakan selama 1 minggu, sebanyak 2 kali pertemuan 

(2x35 menit). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Dengan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 

tahun 2006 kelas III, peneliti melakukan langkah-langkah perencanaan 

pembelajaran materi pecahan sederhana menggunakan media model bangun 

datar. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran dan hasil 

belajar pecahan sederhana sebelum tindakan, dapat diperoleh informasi 

sebagai data awal. Hasil pencatatan menunjukkan bahwa dari siswa kelas III 

sebanyak 26 Siswa terdapat 6 siswa atau 23,07 % yang belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Setelah dilakukan pemeriksaan pada 

lembar kerja siswa, ternyata sebagian besar siswa masih belum paham dalam 

memahami tentang konsep yang di ajarkan ( pecahan sederhana). Atas dasar 

hal tersebut Peneliti melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru 

kelas lain tentang alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika pecahan siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan. Dari 

hasil konsultasi dan berbagai masukan dari guru-guru lain, peneliti 

menetapkan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pecahan perlu 

menggunakan media yaitu media model bangun datar. 

Dengan berpedoman pada standar kompetensi mata pelajaran 

matematika, peneliti melakukan langkah-langkah pembelajaran Matematika 

dengan menggunakan media model bangun datar. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam proses persiapan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

(1) memilih kompetensi dasar, indikator yang hendak dicapai. Alasan 

memilih pokok bahasan tentang pecahan sederhana adalah: (a) pada pokok 
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bahasan ini pecahan sederhana merupakan modal yang harus betul-betul 

dikuasai oleh siswa, karena hal tersebut berguna untuk mempermudah 

penguasaan materi matematika khususnya pecahan yang lebih dalam, (b) 

pokok bahasan pecahan tersebut nantinya akan berguna dalam kehidupan 

sehari-hari siswa di masyarakat, (2) menyusun Rencana Persiapan  

Pembelajaran (RPP) berdasarkan indikator yang telah dibuat. Rencana 

persiapan pembelajaran (RPP) yang disusun oleh peneliti memuat 2 

pertemuan, masing-masing pertemuan dalam waktu 2x35 menit dilaksanakan 

dalam minggu yang sama. Mengenai langkah-langkah dan Susunan Rencana 

Persiapan Pembelajaran selengkapnya terlampir, (3) mempersiapkan media 

model bangun datar yang akan digunakan dalam pembelajaran.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini, guru melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media model bangun datar dengan rencana pembelajaran yang 

telah disusun. Siklus I dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. 

1) Pertemuan ke -1 

Pada pertemuan ke-1 materi matematika pecahan yang diajarkan 

dengan indikator mengenal pecahan sederhana, membaca pecahan 

sederhana. Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam, berdoa 

bersama , mengabsen siswa dan mengkondisikan siswa agar mampu 

menerima pelajaran. Sebelum kegiatan inti guru memberikan apersepsi 

dengan bertanya jawab bersama siswa, seperti “ Pernahkah ibumu 

memotong kue ?”, “ Kue apakah yang di potong ?”, menjadi berapa 

bagiankah potongan kuenya ?”.  

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

disampaikan hari ini yaitu dapat mengenal pecahan sederhana. Kemudian 

guru memulai materi dengan mengaitkan apersepsi yang telah 

disampaikan.   Pada materi ini guru dan murid mulai menggunakan media 

model bangun datar dalam kegiatan pembelajaran, sebelum dilaksanakan 

kegiatan pembelajaran siswa bersama guru membentuk kelompok kerja 
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dan masing-masing kelompok yang sudah terbentuk akan diberikan kertas 

lipat untuk membuat model bangun datar dalam tiap kelompok. Sebelum 

siswa bekerja dalam kelompok guru menjelaskan atau mendemonstrasikan 

media model bangun datar untuk memahami pecahan sederhana.  

Guru memulai dengan mengenalkan nilai pecahan setengah, 

guru memulainya dengan mendemonstrasikan media model bangun datar 

lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian 

guru menjelaskan.  Contoh media model bangun datar yang 

didemonstrasikan guru :   

 

 

 

                          

 

  

Daerah yang diarsir  = (1 : 2)  

= 
2

1
 bagian lingkaran 

Daerah yang di arsir ditunjukkan dengan lambang pecahan = 
2

1
, kemudian 

guru menjelaskan angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 disebut 

dengan penyebut. 
2

1
     

 

 

 

 

Pembilang 
   Penyebut  
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 Pecahan sepertiga  

Untuk menjelaskan konsep pecahan sepertiga guru menggunakan media 

model bangun datar segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama 

besar.                          

 

   
3

1
 

 

Pecahan seperempat 

Kemudian guru menjelaskan nilai pecahan seperempat, guru menjelaskan 

dengan media model bangun datar  berbentuk persegi panjang. Contoh 

media model bangun datar  yang didemonstrasikan : 

 

 

 

Luas daerah yang diarsir adalah 1 bagian semua (4), maka pecahan itu 

disebut seperempat ditunjukkan dengan lambang bilangan 
4

1
, sehingga 

angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 4 disebut dengan penyebut. 

Pecahan seperenam 

Untuk menjelaskan pecahan seperenam guru mendemonstrasikan media 

model bangun datar segienam. 
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1
 

              Pembilang  
              Penyebut   

Pembilang  
Penyebut   
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Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, kemudian 

masing-masing kelompok dibagikan kertas lipat dan lembar kerja. 

Sebelum memulai mengerjakan guru memerintahkan kepda siswa untuk 

membaca lembar kerja dengan serius. Dan menanyakan kepada guru 

apabila ada kesulitan.   

 

2) Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2 mempelajari materi membandingkan nilai 

pecahan sederhana, guru memulainya dengan menunjuk dua siswa untuk 

memegang media model bangun datar persegi panjang yang bernilai  1 

satuan, pecahan 
3

1
, dan pecahan

4

1
, kemudian siswa diminta untuk 

menghimpitkan atau mendampingkan ketiga media model bangun datar 

tersebut, kemudian siswa disuruh untuk mengamatinya. kemudian guru 

menjelaskan bagaimana cara membandingkannya. Berikut ini adalah 

media model bangun datar yang didemonstrasikan :  

 

 

 

 

 

 

 

 Sehingga dari kegiatan ini  dapat ditunjukkan bahwa media model bangun 

datar dengan nilai pecahan 
2

1
terlihat lebih panjang bila dibandingkan  

Potongan karton dengan nilai pecahan 
3

1
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
2

1
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 1  

satuan 

3

1

2

1
>
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2

1
 

2

1
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1
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dengan media model bangun datar dengan nilai pecahan 
3

1
. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai pecahan 
2

1
lebih besar dari pada nilai 

pecahan 
3

1
 atau ditulis dengan (

3

1

2

1
> ). Kemudian untuk lebih 

memahamkan konsep ini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

sesuai dengan pertemuan ke-1. Guru kemudian membagikan kertas lipat 

dan lembar kerja.  

c. Observasi  

Dalam tahap ini peneliti secara kolaboratif bersama guru kelas lain 

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah  

dilaksanakan dengan alat bantu berupa lembar observasi dan perekaman 

dengan kamera photo. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data 

mengenai kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun serta mengetahui seberapa besar 

pembelajaran yang  dilaksanakan dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pecahan siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan. Oleh karena 

itu, pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, namun juga pada aspek tindakan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, termasuk suasana kelas pada setiap pertemuan. Berikut adalah 

nilai hasil belajar siswa pada siklus I : 
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Tabel 3. Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Kode Responden Pertemuan 

ke-1 

Pertemuan 

ke-2 

Nilai 

Siklus I 

keterangan 

1 893 70 60 65 Tdk Tuntas  
2 899 90 80 85 Tuntas  
3 900 80 70 75 Tuntas  
4 902 60 60 60 Tdk Tuntas  
5 904 60 70 65 Tdk Tuntas  
6 911 60 50 55 Tdk Tuntas  
7 919 70 70 70 Tuntas  
8 920 90 80 75 Tuntas   
9 921 50 50 50 Tdk Tuntas  
10 922 80 80 80 Tuntas  
11 923 70 70 70 Tuntas  
12 924 90 80 85 Tuntas  
13 825 70 70 70 Tuntas  
14 927 90 70 80 Tuntas  
15 928 90 80 85 Tuntas  
16 929 90 90 90 Tuntas  
17 930 80 70 75 Tuntas  
18 933 90 90 90 Tuntas  
19 934 70 70 70 Tuntas   
20 935 80 70 75 Tuntas  
21 936 70 80 75 Tuntas  
22 937 50 50 50 Tdk Tuntas  
23 938 80 60 70 Tuntas  
24 939 60 60 60 Tdk Tuntas  
25 400 50 60 65 Tdk Tuntas  
26 961 80 70 75 Tuntas  
Jumlah  1920 1860 1865  

Rata – rata  73,84 71,53 71,73  

Keterangan pencapaian ketuntasan siklus I Jumlah  Prosentase  

Tuntas  18 siswa 69,23 % 

Tidak tuntas  8 siswa 30,77 % 

 

Berdasarkan daftar nilai pada tabel 3 dapat dilihat bahwa setelah 

dilaksanakan tindakan pada siklus I, siswa kelas III SD Negeri II 
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Mlokowetan sebanyak 18 siswa atau 69, 23 % sudah memperoleh nilai di atas 

batas nilai ketuntasan minimal dan sebanyak 8 siswa atau 30,77 % masih 

memperoleh nilai di bawah batas nilai ketuntasan minimal yaitu 68. 

Berdasarkan tabel 3 dapat di buat tabel 4 sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 21 – 30   

2 31 – 40   

3 41 – 50 2 7,69 % 

4 51 – 60 3 11,54 % 

5 61 – 70 8 30, 76 % 

6 71 – 80 8 30, 76 % 

7 81 – 90 5 19, 24 % 

8 91 - 100   

 Jumlah 26 100 % 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya 2 siswa masih 

mendapatkan nilai 41-50, kemudian 3 siswa mendapatkan nilai 51-60 dan 

sebanyak 8 siswa telah mendapat nilai 61-70, yang mendapat nilai 81-90 

sebanyak 8 siswa dan 5 siswa mendapat nilai 81-100. siswa. Berdasarkan 

tabel 4 maka dapat divisualisasikan pada gambar  grafik sebagai berikut : 
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Gambar 5.

Berdasarkan nilai tes yang dicapai siswa pada siklus 1 dapat 

diketahui bahwa siswa yang mencapai nilai KKM (Ktriteria

Minimal) sebanyak 18 siswa atau 69,23

cukup berhasil. Sebagai catatan untuk siswa yang memperoleh nilai yang 

kurang dari KKM harus diperbaiki dengan latihan

meningkat. Pembelajaran dilanjutkan pada siklus II untuk materi pecahan 

sederhana. 

Pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas atau proses yang 

terjadi dalam proses pembelajaran, 

dalam melaksanakan pembelajaran termasuk suasana kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Untuk uraian

silkus I dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Hasil observasi kegiatan

Dari data observasi dalam siklus I pada 

data observasi kegiatan

ruang, alat dan media pembelajaran
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. Grafik  Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I

Berdasarkan nilai tes yang dicapai siswa pada siklus 1 dapat 

diketahui bahwa siswa yang mencapai nilai KKM (Ktriteria Ketuntasan 

Minimal) sebanyak 18 siswa atau 69,23 % dari 26 siswa, sehingga siklus 1 

cukup berhasil. Sebagai catatan untuk siswa yang memperoleh nilai yang 

kurang dari KKM harus diperbaiki dengan latihan-latihan supaya prestasinya 

meningkat. Pembelajaran dilanjutkan pada siklus II untuk materi pecahan 

Pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas atau proses yang 

adi dalam proses pembelajaran, namun juga pada aspek tindakan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran termasuk suasana kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

Untuk uraian observasi kegaiatan guru dan siswa tiap pertemuan pada 

silkus I dapat diuraikan sebagai berikut :  

observasi kegiatan guru   

Dari data observasi dalam siklus I pada 2 kali pertemuan

kegiatan guru sebagai berikut : a) Guru telah menyiapkan 

ruang, alat dan media pembelajaran dan memeriksa kesiapan siswa
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Siklus I 

Berdasarkan nilai tes yang dicapai siswa pada siklus 1 dapat 
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meningkat. Pembelajaran dilanjutkan pada siklus II untuk materi pecahan 
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dan memeriksa kesiapan siswa dengan 

100

0

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

baik, b) Guru telah membuka pelajaran, melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dengn baik, c) Guru menunjukkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan baik, d) Guru sudah cukup dalam 

mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, e) Guru sudah 

cukup dalam menguasai kelas, f) Guru dalam melaksanakan pembelajaran 

belum sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan, g) guru sudah cukup 

dalam menghasilkan pesan yang menarik, h) Guru sudah baik dalam 

menggunakan media secara efekif dan efisien dan melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media, i) Guru sudah baik dalam menumbuhkan partisipasi 

aktif siswa dalam pembelajaran, j) Guru masih kurang dalam merespon 

positif partisipasi siswa, k) Guru telah cukup memfasilitasi terjadinya 

interaksi guru dan sumber belajar, l) Guru telah cukup menunjukkan sikap 

terbuka terhadap respon siswa, m) Guru telah melakukan refleksi 

pembelajaran dengan melibatkan siswa, n) Guru sudah cukup dalam 

menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa, n) Guru telah melakukan 

penilaian akhir sesuai dengan tujuan dan telah melaksanakan tindak lanjut 

dengan baik. 

2) Hasil observasi kegiatan siswa 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data kegiatan  siswa sebagai 

berikut: 1) Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru 

dengan baik. 2) Siswa sudah cukup aktif  dalam menjawab pertanyaan dari 

guru. 3) Rasa ingin tahu dan keberanian siswa sudah baik . 4) Kreatifitas 

dan inisiatif siswa baik. 5) Siswa aktif dalam mengerjakan tugas individu 

maupun kelompok.    

 

d. Refleksi  

Data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan dianalisis. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan 

tindakan, baru pada materi mengenal pecahan sederhana dan membaca 

pecahan sederhana serta menulis pecahan sederhana yang telah menunjukkan 
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perubahan baik pada aktivitas siswa maupun pada pencapaian hasil belajar 

siswa. Sedangkan untuk materi membandingkan pecahan sederhana belum 

menunjukkan perubahan yang berarti. Hasil refleksi selengkapnya dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

Pertemuan  : 1 (satu) 

Indikator  :  Mengenal pecahan sederhana 

    Membaca pecahan sederhana 

    Menulis pecahan sederhana 

Media  : model bangun datar 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung dan 

merujuk pada photo siklus I pertemuan ke-1, siswa cukup aktif 

memperhatikan penjelasan guru dan menjawab pertanyaan guru. Kemampuan 

siswa dalam materi mengenal pecahan sederhana , membaca dan menulis 

pecahan sederhana dapat dipahami, sehingga hasil belajar siswa siswa pada 

pertemuan 1 sudah menunjukkan perubahan yang berarti karena nilai rata-rata 

kelas mencapai 73,08 dan siswa yang dapat mencapai KKM atau nilai ≥ 68 

sebanyak 19 siswa atau 73,08 % dari 26 siswa. 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai 

nilai rata-rata kelas 68 dan siswa yang dapat mencapai nilai KKM atau nilai ≥ 

68 mencapai 65 %. Dengan demikian nilai rata-rata kelas yang mencapai 

73,07 dan siswa yang dapat mencapai KKM atau nilai ≥ 68 sebanyak 18 

siswa menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media model 

bangun datar yang dilakukan sudah cukup berhasil. 

 Pertemuan  : 2 ( dua ) 

Indikator : membandingkan pecahan sederhana 

Media  : model bangun datar 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung siswa 

cukup aktif memperhatikan penjelasan guru dan menjawab pertanyaan guru, 

namun kurang inisiatif. Kemampuan siswa dalam menghitung pembagian 
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sesuai indikator diatas pertemuan ke-1 sudah menunjukkan perubahan yang 

cukup tetapi apabila dibandingkan dengan Indikator mengenal pecahan 

sederhana, membaca dan menulis pecahan sederhana, lebih sulit dengan 

indikator membandingkan pecahan sederhana. Hal ini disebabkan karena 

materi membandingkan pecahan  perlu sedikit penalaran. Nilai rata-rata kelas 

mencapai 68,84 dan siswa yang memperoleh nilai ≥ 68, sebanyak 17 siswa 

atau 65,38 % dari 26 siswa. 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai nilai 

rata-rata kelas 68 dan siswa yang mencapai nilai KKM atau nilai ≥ 68 

mencapai 65%. Dengan demikian nilai rata-rata kelas yang mencapai 68,46 

dan siswa yang mencapai nilai KKM atau nilai ≥ 68 sebanyak 17 siswa atau 

65,38 % dari 26 siswa. Menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media model bangun datar yang di lakukan sudah cukup 

berhasil.  

 

3. Deskripsi Tindakan Siklus II 

Tindakan siklus II dilaksanakan selama 1 minggu, perencanaan 

kegiatan dilakukan 2 kali pertemuan. Tiap pertemuan lamanya 2 x 35 menit. 

Adapun tahapan yang dilakukan pada siklus II : 

a. Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan tindakan pada 

siklus I diketahui bahwa menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

yang cukup. Akan tetapi  hasil belajar belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan, yaitu tercapainya 85 % siswa yang dapat mencapai nilai KKM 

dari 26 siswa. Oleh karena itu peneliti dengan arahan dari observer dalam 

hal ini adalah guru kelas lain, untuk  kembali menyusun rencana 

pembelajaran dengan lebih cermat dan teliti. Pada tahapan perencanaan ini 

peneliti membuat perencanaan sebagai berikut : 1) Memilih/menentukan 

kompetensi dasar, dan indikator yang hendak dicapai. 2) lebih 
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mengoptimalkan penggunanaan media model bangun datar dalam 

pembelajaran. 3) Menyusun rencana persiapan pembelajaran (RPP) 

berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Rencana 

pembelajaran selengkapnya terlampir. 

Mengingat hasil analisis terhadap pekerjaan siswa pada siklus I, 

sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

tentang menulis pecahan sederhana, menyajikan nilai pecahan dengan 

menggunakan berbagai bentuk gambar dan membandingkan pecahan 

sederhana.  Maka rancangan kegiatan belajar mengajarnya menekankan 

pada pemahaman konsep yang diikuti dengan kegiatan penjelasan dan 

peragaan dengan media model bangun datar. Jadi segala kegiatan ditujukan 

untuk memantapkan pemahaman konsep terhadap siswa tentang materi 

menulis pecahan sederhana, menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan 

berbagai bentuk gambar dan membandingkan pecahan sederhana.           

b.  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II dengan menggunakan media 

model bangun datar dilaksanakan 2 kali pertemuan. 

Pertemuan ke-1 

Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, mengabsen 

siswa, mengkondisikan siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik, menyiapkan media model bangun datar, memberikan apersepsi pada 

siswa misalnya ” pernahkah kamu memotong buah kemudian kamu bagikan 

kepada temanmu /adikmu ?”, ”buah apa yang kamu potong itu ?”, ” menjadi 

berapa bagiankah potongan buah itu ?”. 

Kegiatan inti, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

disampaikan hari ini yaitu dapat mengenal pecahan sederhana. Kemudian 

guru memulai materi dengan mengaitkan apersepsi yang telah disampaikan.   

Pada materi ini guru dan murid mulai menggunakan media model bangun 
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datar dalam kegiatan pembelajaran, sebelum dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran siswa bersama guru membentuk kelompok kerja dan masing-

masing kelompok yang sudah terbentuk akan diberikan kertas lipat untuk 

membuat model bangun datar dalam tiap kelompok. Sebelum siswa bekerja 

dalam kelompok guru menjelaskan atau mendemonstrasikan media model 

bangun datar untuk memahami pecahan sederhana. Guru 

mendemonstrasikan pecahan 
3

2
 dengan media model bangun datar segitiga, 

4

3
 dengan media model bangun datar segiempat, 

6

4
dengan media model 

bangun datar persegi panjang, 
8

4
dengan media model bangun datar 

lingkaran. Kemudian siswa mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja yang dibagikan yaitu membuat model bangun datar 

kemudian menuliskan sesuai dengan nilai pecahannya dan menunjukkan 

penyebut dan pembilangnnya setelah itu guru bersama siswa membahas dan 

menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Berikut ini model-model 

bangun datar yang di buat untuk menjelaskan konsep pecahan sederhana :    

 

3

2
    

 

 

  
4

3
   

 

 

Pembilang 
Penyebut 

Pembilang 

Penyebut 
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4
  

 

8
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Pertemuan ke-2  

Guru mengawali pembelajaran dengan berdo’a bersama, 

mengabsen siswa kemudian mengondisikan siswa agar dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik, menanyakan kabar sebagai penyemangat dan 

melakuakan apersepsi seputar materi membandingkan pecahan ”Anak-anak 

apabila ibu kamu mempunyai buah semangka kemudian ibu kamu 

membagikan kepada kamu
3

1
bagian dari buah semangka itu dan adikmu

4

1

bagian dari buah semngka itu, maka lebih banyak yang mana bagian buah 

semangka yang diberikan kepadamu atau yang diberikan kepada adikmu? ”. 

Kemudian guru tanya jawab seputar materi yang telah diajarkan yaitu 

perbandingan pecahan pada pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan inti guru mendemonstrasikan 3 media model bangun datar 

persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar yang sama dengan nilai 

masing-masing 1 satuan, 
3

2
dan

4

3
 , untuk menjelaskan konsep 

membandingkan pecahan 
3

2
dengan 

4

3
, di mana pecahan 

3

2
 dapat 

Pembilang 

Penyebut  

Pembilang  

Penyebut  
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ditunjukkan dengan membagi media model bangun datar persegi panjang 

menjadi 3 bagian kemudian yang diarsir adalah 2 bagian  dari  3 bagian 

tersebut sehingga dapat menunjukkan niali pecahan  
3

2
 dan nilai pecahan 

4

3
 

dapat ditunjukkan dengan membagi media model bangun datar persegi 

panjang menjadi 4 bagian kemudian yang diarsir 2 bagian dari 3 bagian 

tersebut, sehingga dapat menunjukkan nilai pecahan  
3

2
. Ketiga media 

model bangun datar persegi panjang tersebut  diletakkan secara bersusun 

kemudian siswa disuruh untuk mengamati pada bagian yang diarsir dengan 

membandingkan panjang arsirannya.  

 

 

dari  

 

 

 

 

 

Dari demonstrasi tersebut siswa dapat menyimpulkan bahwa 
4

3
 itu 

lebih besar daripada   
3

2
(  

4

3
 >  

3

2
). 

Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 kelompok seperti 

pertemuan sebelumnya, membagikan kertas lipat dan membagiakan lembar 

kerja pada masing-masing kelompok. Berikut ini adalah media model 

3

1
 

1 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

3

1
 

3

1
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
3

2
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
4

3
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 1 satuan  

Terlihat bahwa  potongan karton dengan nilai 
4

3
lebih panjang dari potongan 

karton dengan nilai pecahan
3

2
 hal imi menunjukkan bahwa atau 

4

3
 >  

3

2
.  
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bangun datar yang dijadikan untuk menjelaskan konsep membandingkan 

pecahan 
4

3
dan 

3

2
:  

c. Observasi  

Dalam tahap ini peneliti secara kolaboratif bersama guru kelas lain 

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah  

dilaksanakan dengan alat bantu berupa lembar observasi dan perekaman 

dengan kamera photo. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data 

mengenai kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun serta mengetahui seberapa besar 

pembelajaran yang  dilaksanakan dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pecahan siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan. Oleh karena 

itu, pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, namun juga pada aspek tindakan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, termasuk suasana kelas pada setiap pertemuan. 

Nilai hasil belajar matematika pecahan siswa kelas III SD Negeri II 

Mlokowetan  pada Siklus II disajikan pada tabel 5 berikut ini : 
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Tabel 5. Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Kode Responden Pertemuan 

ke-1 

Pertemuan 

ke-2 

Nilai 

Siklus 2 
Keterangan  

1 893 70 70 70 Tuntas 

2 899 80 80 80 Tuntas  

3 900 90 70 80 Tuntas  

4 902 60 50 70 Tuntas   

5 904 70 80 75 Tuntas  

6 911 50 60 55 Tdk tuntas  

7 919 90 80 85 Tuntas  

8 920 80 80 80 Tuntas  

9 921 80 70 75       Tuntas  

10 922 80 80 80 Tuntas  

11 923 90 80 85 Tuntas  

12 924 80 80 85 Tuntas  

13 825 80 70 75 Tuntas  

14 927 100 80 90 Tuntas  

15 928 100 90 95 Tuntas  

16 929 100 100 100 Tuntas  

17 930 80 70 75 Tuntas  

18 933 90 80 85 Tuntas  

19 934 90 70 80 Tuntas  

20 935 80 80 80 Tuntas  

21 936 80 90 85 Tuntas  

22 937 80 70 75 Tuntas  

23 938 80 70 75 Tuntas  

24 939 70 60 65 Tdk tuntas  

25 400 90 70 80 Tuntas  

26 961 80 90 85 Tuntas  

Jumlah  2090 1970 2035  

Rata-rata 80,38 75,76 79,42  

Keterangan ketuntasan siklus II Jumlah  Prosentase  

Tuntas  24 siswa 92,30 % 

Tidak tuntas  2 siswa  7,69 % 
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Berdasarkan nilai hasil belajar pada tabel 1 dapat dilihat bahwa 

setelah dilaksanakan tindakan pada siklus II, siswa kelas III SD Negeri II 

Mlokowetan sebanyak 24 siswa atau 92,30 % sudah memperoleh nilai di atas 

batas nilai ketuntasan minimal dan sebanyak 2 siswa atau 7,69 % masih 

memperoleh nilai di bawah batas nilai ketuntasan minimal yaitu 68. Untuk 

menjelaskan tabel 5 dapat di buat tabel 6 sebagai berikut : 

Tabel 6. Frekuensi  Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

1 21 – 30 0 0 % 

2 31 – 40 0 0 % 

3 41 – 50 0 0 % 

4 51 – 60 1 3,84 % 

5 61 – 70 3 11,53 % 

6 71 – 80 13 50 % 

7 81 – 90 7 26,92 % 

8 91 – 100 2  7,69 % 

 Jumlah 26 100 % 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya 1 siswa yang masih 

mendapatkan nilai 51-60, 3 siswa mendapatkan nilai 61-70, kemudian siswa 

yang telah mendapat nilai 71-80 sebanyak 13 siswa, nilai 81-90 sebanyak 6 

siswa dan 91-100 sebanyak 2 siswa. Berdasarkan tabel 6 di atas maka dapat 

digambarkan grafik sebagai berikut : 
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Gambar 6. Grafik Nilai 

Berdasarkan nilai tes yang dicapai siswa pada siklus II dapat 

diketahui bahwa siswa yang 

Minimal) sebanyak 24

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media model 

bangun datar pada siklus II sudah berhasil. Sebagai catatan untuk siswa yang 

memperoleh nilai yang kurang dari KKM harus diperbaiki dengan latihan

latihan supaya prestasinya meningkat. 

Uraian observasi tiap pertemuan pada silkus 

sebagai berikut :  

1) Hasil Observasi 

Dari data observasi 

diperoleh hasil observasi bagi guru sebagai berikut :

menyiapkan ruang, alat dan media pembelajaran dan memeriksa kesiapan 

siswa dengan baik, b) 

apersepsi dan menyampaikan tujuan

Guru menunjukkan penguasaan materi pembelajaran dengan
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Grafik Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II

Berdasarkan nilai tes yang dicapai siswa pada siklus II dapat 

diketahui bahwa siswa yang mencapai nilai KKM (Ktriteria Ketuntasan 

Minimal) sebanyak 24 siswa atau 92,30 %  dari 26 siswa, sehingga dapat 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media model 

bangun datar pada siklus II sudah berhasil. Sebagai catatan untuk siswa yang 

roleh nilai yang kurang dari KKM harus diperbaiki dengan latihan

latihan supaya prestasinya meningkat.  

Uraian observasi tiap pertemuan pada silkus II dapat diuraikan 

Hasil Observasi Kegiatan guru   

Dari data observasi pada siklus II dalam 2 kali pertemuan  

diperoleh hasil observasi bagi guru sebagai berikut : a) Guru telah 

menyiapkan ruang, alat dan media pembelajaran dan memeriksa kesiapan 

siswa dengan baik, b) Guru telah membuka pelajaran, melakukan 

apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat

Guru menunjukkan penguasaan materi pembelajaran dengan sangat

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91
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Siklus II 

Berdasarkan nilai tes yang dicapai siswa pada siklus II dapat 

Ketuntasan 

%  dari 26 siswa, sehingga dapat 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media model 

bangun datar pada siklus II sudah berhasil. Sebagai catatan untuk siswa yang 

roleh nilai yang kurang dari KKM harus diperbaiki dengan latihan-

I dapat diuraikan 

2 kali pertemuan  

Guru telah 

menyiapkan ruang, alat dan media pembelajaran dan memeriksa kesiapan 

Guru telah membuka pelajaran, melakukan 

sangat baik, c) 

sangat baik, 

91-100

2
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d) Guru sudah baik dalam mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan, e) Guru sangat baik dalam menguasai kelas, f) Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran sudah baik sesuai dengan waktu yang telah 

dialokasikan, g) guru sudah baik dalam menghasilkan pesan yang menarik, 

h) Guru sudah sangat baik dalam menggunakan media secara efekif dan 

efisien dan melibatkan siswa dalam pemanfaatan media, i) Guru sudah 

sangt baik dalam menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran, j) Guru sudah baik dalam merespon positif partisipasi siswa, 

k) Guru sudah sangat baik dalam memfasilitasi terjadinya interaksi guru 

dan sumber belajar, l) Guru sudah baik dalam menunjukkan sikap terbuka 

terhadap respon siswa, m) Guru telah melakukan refleksi pembelajaran 

dengan melibatkan siswa dengan baik, n) Guru sudah sangat baik dalam 

menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa, n) Guru telah melakukan 

penilaian akhir sesuai dengan tujuan dan telah melaksanakan tindak lanjut 

dengan baik. 

 

2) Hasil observasi bagi siswa 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data hasil belajar afektif 

siswa sebagai berikut: a) Siswa memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan dari guru dengan sangat baik, b) Siswa sangat aktif dalam 

menjawab pertanyaan guru. c) Siswa menjadi ingin lebih tahu dan berani 

dalam pembelajaran, d) Siswa lebih kreatif dan inisiatif siswa lebih 

muncul, e) Siswa sangat aktif dalam mengerjakan tugas baik tugas 

individu maupun kelompok.  

d. Refleksi  

Hasil analisis data terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media model bangun datar pada siklus II, secara umum telah 

menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana guru dalam melaksanakan 

pembelajaran semakin mantap dan luwes dengan kekurangan kekurangan 

kecil diantaranya kurang kontrol waktu. Prosentase aktifitas atau partisipasi 
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siswa dalam pembelajaran meningkat. Mereka lebih banyak memperhatikan 

dan menjawab pertanyaan guru, lebih berinisiatif dan kreatif.  

Dari analisis hasil tes pada siklus II ini diketahui bahwa pertemuan 

pertama mencapai nilai rata-rata kelas 80,38 dan siswa yang memperoleh 

nilai ≥ KKM sebanyak 24 siswa (92,73 %) dari 26 siswa. Sedangkan pada 

pertemuan kedua nilai rata-rata kelasnya mencapai 75,76 dengan jumlah 

siswa yang mencapai nilai ≥ KKM sebanyak 23 siswa (88,46 %) dari 26 

siswa. 

Dari penelitian ini pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat. Selain itu hasil yang dicapai 

siswa melalui tes akhir pembelajaran mencapai nilai rata-rata kelas ≥ 68 dan 

prosentase siswa yang memperoleh nilai lebih dari KKM mencapai 85 %. 

Atas dasar-dasar tersebut dan melihat hasil yang diperoleh pada masing-

masing pertemuan, maka pembelajaran yang menggunakan media model 

bangun datar yang dilaksanakan pada siklus II dikatakan berhasil. Namun 

guru harus tetap melaksanakan bimbingan belajar untuk perbaikan hasil 

belajar siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM dan melaksanakan 

pengayaan untuk siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata kelas sebagai 

tindak lanjut.     

   

B. Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam mengolah data yang dilaksanakan pada lampiran dapat 

dideskripsikan sebagai berikut:  

1. Kondisi Awal 

Dari daftar nilai matematika yang ada pada lampiran 15 dapat diketahui 

bahwa nilai matematika materi pecahan sederhana sebagai berikut: 

Jumlah nilai untuk siswa yang mendapat nilai 40 ada 3 siswa; nilai 50 

ada 6 siswa; nilai 55 ada 1 siswa; nilai 60 ada 10 siswa; nilai 70 ada 3 siswa; 

nilai 80 ada 3 siswa; nilai, sehingga nilai tertinggi adalah 80 dan nilai terendah  
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adalah 40 dengan demikian rata-rata kelas adalah 58,65. Siswa yang telah 

mencapai ketuntasan belajar KKM (dengan nilai 60 ke atas) sebanyak 6 siswa 

dari 26 siswa atau 23,08 % sedangkan anak yang belum tuntas sebanyak  siswa 

dari 20 siswa atau 76,92 %. 

Berdasarkan temuan dalam pengamatan bahwa guru masih kurang dalam 

menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif , efektif dan menyenangkan, 

kurang maksimalnya dalam menggunakan media pembelajaran khususnya 

media model bangun datar. Masih kurang dalam menyusun rencana 

pembelajaran dengan baik. Aktivitas siswa rendah dan masih kurangnya 

ketuntasan belajar siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan khususnya mata 

pelajaran Matematika materi pecahan sederhana. 

2. Siklus I 

Dari tabel daftar nilai yang ada di lampiran 16 dapat diketahui bahwa 

nilai  matematika pecahan sederhana pada pertemuan 1 dan ke-2: 

Jumlah nilai pada siklus I siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 siswa; nilai 

55 ada 1 siswa; nilai 60 ada 2 siswa; nilai 65 ada 3 siswa; nilai 70 ada 5 siswa; 

nilai 75 ada 6 siswa nilai 80 ada 2 siswa; nilai 85 ada 3 siswa ; nilai 90 ada 2 

siswa; sehingga nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah  adalah 40, dengan 

demikian rata-rata kelas adalah 71,73. Siswa yang telah dinyatakan memiliki 

ketuntasan belajar KKM (dengan nilai ≥ 68 ) sebanyak 18 siswa dari 26 siswa 

atau 69,23 %, sedangkan anak yang belum tuntas sebanyak 8 siswa dari 26 

siswa atau 30,77 %. Menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media 

model bangun datar yang dilakukan pada siklus 1 pertemuan 1 dan 2 sudah 

cukup berhasil. 

Berdasarkan temuan dalam pengamatan bahwa guru telah melakukan 

perubahan yang cukup baik dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, 

kreatif , efektif dan menyenangkan, sudah mampu memaksimalkan dalam 

menggunakan media pembelajaran khususnya media model bangun datar. 
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dalam menyusun rencana pembelajaran dengan baik walaupun dalam 

penerapan masih ada sedikit kekurangan seperti dalam penerapan belum sesuai 

dengan alokasi waktu yang ditentukan. Aktivitas siswa meningkat dan 

ketuntasan belajar siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan khususnya mata 

pelajaran Matematika materi pecahan sederhana sudah menunjukkan 

perubahan yang signifikan. 

3. Siklus II 

Dari table daftar nilai yang ada pada lampiran 17 dapat diketahui 

bahwa nilai Matematika pecahan sederhana pada pertemuan 1 dan 2: 

Jumlah nilai pecahan sederhana, siswa yang mendapat nilai 55 ada 1 

siswa; nilai 65 ada 1 siswa; nilai 70 ada 2 siswa; nilai 75 ada 6 siswa; nilai 80 

ada 7 siswa; nilai 85 ada 6 siswa; nilai 90 ada 1 siswa; nilai 95 ada 1 siswa; 

nilai 100 ada 1 siswa, sehingga nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah  

adalah 55 dengan demikian rata-rata kelas adalah 79,42. Siswa yang telah 

dinyatakan mencapai ketuntasan belajar KKM (dengan nilai ≥ 68) sebanyak 24 

siswa dari 26 siswa atau 92,30 %, sedangkan anak yang belum tuntas sebanyak 

2 siswa dari 23 siswa atau 7,69 %. Menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan media model bangun datar pada siklus II sudah berhasil. 

Berdasarkan temuan dalam pengamatan bahwa guru telah melakukan 

perubahan yang sangat baik dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, 

kreatif , efektif dan menyenangkan, sudah mampu memaksimalkan dalam 

menggunakan media pembelajaran khususnya media model bangun datar. 

dalam menyusun rencana pembelajaran dengan baik. Aktivitas siswa 

meningkat dan ketuntasan belajar siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan 

khususnya mata pelajaran Matematika materi pecahan sederhana sudah 

menunjukkan perubahan yang berarti. 
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4. Hubungan Antar Siklus 

Tabel 7. Nilai Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal,  Siklus I , Siklus II 

No Kode Responden Nilai 

kondisi 

Nilai 

Siklus I 

Nilai 

Siklus 2 

1 893 60 65 70 

2 899 50 85 80 

3 900 70 75 80 

4 902 55 60 70 

5 904 50 65 75 

6 911 40 55 55 

7 919 60 70 85 

8 920 60 75 80 

9 921 50 50 75 

10 922 60 80 80 

11 923 60 70 85 

12 924 70 85 85 

13 825 60 70 75 

14 927 80 80 90 

15 928 60 85 95 

16 929 80 90 100 

17 930 40 75 75 

18 933 80 90 85 

19 934 60 70 80 

20 935 40 75 80 

21 936 60 75 85 

22 937 50 50 75 

23 938 60 70 75 

24 939 50 60 65 

25 400 50 65 80 

26 961 70 75 85 

Jumlah  1540 1865 2065 

Rata-rata 58,65 71,73 79,42 

Keterangan silkus II Jumlah Jumlah  Jumlah  

Tuntas  6 siswa 17siswa 24 siswa 

Tidak tuntas  20 siswa 9 siswa 2 siswa 
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Tabel 8. Perbandingan Hasil Belajar siswa sebelum dilaksanakan 

tindakan, siklus I  dan  Siklus II. 

Keterangan Tes awal Tes Siklus I Tes Siklus II 

Nilai terendah 40 50 55 

Nilai tertinggi 80 90 100 

Rata-rata kelas 58,65 71,73 79,42 

Siswa Belajar Tuntas  6 18 24 

 

Berdasarkan tabel. 6 dapat divisualisasikan pada gambar 7 sebagai berikut :  

 

Gambar 7. Grafik perbandingan nilai hasil belajar siswa dari kondisi 

awal, silkus I dan siklus II.  

 

Berdasarkan tabel dan gambar grafik hubungan antar silkus diatas maka 

dapat dilihat hubungan antar silkus sebagai berikut : 

1) Nilai terendah yang diperoleh siswa pada tes awal 40, pada tes 

siklus pertama 50 kemudian meningkat pada tes siklus kedua 

menjadi 55. 
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2) Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada tes awal sebesar 80; 

pada tes siklus pertama 90, kemudian menjadi 100 pada tes 

siklus kedua.  

3) Nilai rata-rata kelas juga terjadi peningkatan yaitu pada tes 

awal sebesar 58,65; tes siklus pertama 69,23; dan pada tes 

siklus kedua meningkat menjadi 79,42.  

4) Untuk siswa tuntas belajar (nilai ketuntasan ≥ 68) pada tes awal 

6 siswa atau 23,07 % kemudian meningkat 46,16 % atau 

menjadi 18 siswa atau 69,23 % untuk tes siklus pertama dan tes 

siklus kedua menjadi 24 siswa atau 92,30 % atau meningkat 

23,07 %.  

 Berdasarkan hasil pelaksanakan siklus I dan II dapat dinyatakan 

bahwa pembelajaran Matematika menggunakan media model bangun datar 

secara umum telah menunjukkan perubahan yang signifikan dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pecahan pada siswa kelas III SD 

Negeri II Mlokowetan. 

 Siklus II merupakan lanjutan dari siklus sebelumnya untuk 

memantapkan dan mencapai tujuan penelitian. Pada siklus ini guru 

menggunkan media model bangun datar. Pembelajaran yang di sampaikan 

adalah tentang pecahan sederhana. Pada siklus II ini siswa sudah mulai teliti 

dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran, sedikit 

melakukan kesalahan aktif bertanya kepada guru apabila kurang paham. 

Guru hanya memberikan bimbingan dan motivasi anak agar berlomba-lomba 

untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Berdasarkan hasil pelaksanakan 

siklus I dan II dapat dinyatakan bahwa pembelajaran Matematika 

menggunakan media model bangun datar dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pecahan siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan.  
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Dengan demikian dapat di ajukan rekomendasi bahwa 

pembelajaran dengan media model bangun datar efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar pecahan sederhana pada siswa kelas III SD Negeri II 

Mlokowetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 

2009/2010. 
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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam dua siklus 

dengan menerapkan media model bangun datar dalam pembelajaran matematika 

pecahan pada siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan tahun pelajaran 

2009/2010, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Penggunaan media model bangun datar dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pecahan pada siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan tahun 

pelajaran 2009/2010. Ini terlihat dari adanya peningkatan rata-rata kelas yang 

pada tes awal sebesar 59,23; siklus I 71,73; sedangkan pada siklus II menjadi 

79,42. Untuk siswa tuntas belajar ( nilai kriteria ketuntasan minimal 68) pada tes 

awal hanya 6 siswa atau 23, 07 % dari 26 siswa, pada siklus I 18 siswa atau 69,23 

% sedangkan pada sikus II meningkat menjadi 24 siswa atau 92,30 %. 

 

B.    Implikasi   

 Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan 

pada pembelajaran dengan menerapkan media model bangun datar dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika pecahan. Model yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah model siklus.  Dalam setiap pelaksanaan siklus terdiri dari 4 

tahapan, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Kegiatan ini dilaksanakan berdaur ulang.  

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan 

implikasi yang berguna dalam upaya meningkatkan hasil belajar materi perkalian 

dan pembagian baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1. Implikasi Teoretis 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan media model bangun datar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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pada pokok bahasan pecahan sederhana mendapatkan respon positif dari siswa, 

hal tersebut dapat ditinjau dari hal berikut: 

(a) Pembelajaran dengan menggunakan media model bangun datar  

meningkatkan hasil belajar siswa karena media model bangun datar  

melibatkan interaksi antara siswa dan lingkungan, kebebasan bertanya dan 

berbendapat, pujian dan pengayaan dari guru saat siswa berhasil 

melakukan kegiatan dengan baik. 

Secara umum telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran semakin mantap dan luwes dengan 

kekurangan-kekurangan kecil diantaranya kontrol waktu.  

Prosentasi hasil belajar kognitif afektif dan psikomotorik siswa meningkat. 

Hal ini terbukti adanya peningkatan siswa mencetuskan pendapat, 

mengeluarkan pendapat, berinteraksi dengan guru, mampu 

mendemontrasikan, kerjasama dengan kelompok meningkat, dan 

melaksanakan soal-soal latihan. Dengan partisipasi siswa yang aktif dan 

kreatif siswa dalam pembelajaran yang semakin meningkat, suasana 

kelaspun menjadi lebih hidup dan menyenangkan dan pada akhirnya hasil 

belajar matematika pecahan siswa kelas III SD Negeri II Mlokowetan 

meningkat. 

(b) Penerapan media model bangun datar secara tepat dan optimal sehingga 

hasil belajar siswa meningkat. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan 

calon guru untuk meningkatkan keefektifan strategi guru dalam mengajar dan 

meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar sehubungan dengan prestasi 

dan hasil belajar siswa yang akan dicapai. Hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan dengan menerapkan metode pembelajaran dan media yang tepat 

bagi siswa. 
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Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian ini 

seperti diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan peneliti 

untuk membantu guna dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Di 

samping itu, perlu penelitian lebih lanjut tentang upaya guru untuk 

mempertahankan atau menjaga dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan media model bangun datar pada 

hakikatnya dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru yang menghadapi 

permasalahan yang sejenis, terutama untuk mangatasi masalah peningkatan 

hasil belajar matematika pecahan, yang pada umumnya dimiliki oleh sebagian 

besar siswa. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini 

harus di atasi semaksimal mungkin. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan media model bangun 

datar pada kelas III SD Negeri II Mlokowetan  tahun pelajaran 2009/2010, maka 

saran-saran yang diberikan sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 

mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan kompetensi peserta didik SD 

Negeri II Mlokowetan pada khususnya sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media model bangun datar.  

2. Bagi guru 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan diharapkan 

menggunakan media model bangun datar . 

b. Untuk meningkatkan keaktifan, kreatifitas siswa dan keefektifan 

pembelajaran diharapkan menerapkan media model bangun datar. 

c. Untuk memperoleh jawaban yang tepat, sesuai dengan tujuan penelitian 

disarankan untuk menggali pendapat atau tanggapan siswa dengan kalimat 

yang lebih mengarah pada proses pembelajaran dengan media model 

bangun datar. 
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d. Adanya tindak lanjut terhadap penggunaan media model bangun datar  pada 

materi pecahan sederhana. 

3. Bagi siswa 

a. Peserta didik hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide 

atau pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar sehingga  memperoleh hasil belajar yang optimal. 

b. Siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya kedalam kehidupan sehari-

hari. 
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SD N II Mlokowetan 

Kelas / Semester : III/ II 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Pecahan Sederhana 

Alokasi Waktu  : 2 kali Pertemuan (2 x 35 menit) 

 

 

I. Standar Kompetensi 

3. Memahami pecahan sederhana dan penggunaannya dalam pemecahan 

masalah. 

II. Kompetensi Dasar 

3.1 Mengenal pecahan sederhana 

III. Indikator 

• Mengenal pecahan sederhana  

• Membaca lambang bilangan pecahan sederhana  

• Menulis lambang bilangan pecahan sederhana  

• Menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan berbagai bentuk gambar 

dan sebaliknya.  

• Membandingkan pecahan sederhana 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

• Siswa dapat mengenal pecahan sederhana melalui diskusi dengan  media 

model bangun datar dengan tepat. 

• Siswa dapat membaca lambang bilangan melalui tanya jawab dengan tepat. 

• Siswa dapat menulis lambang bilangan pecahan  melalui media model 

bangun datar dengan tepat.  
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• Siswa  dapat menyajikan nilai pecahan dengan menngunakan berbagai 

bentuk gambar dan sebaliknya melalui diskusi kelompok dengn tepat.  

• Siswa dapat membandingkan pecahan sederhana melalui media model 

bangun datar dengan tepat. 

V. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran ini selesai secara bertahap siswa di harapkan dapat 

menerapkan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari.  

   

VI. Materi Pembelajaran  

Mengenal Pecahan setengah,seperempat, sepertiga, dan seperenam 

Pecahan setengah/seperdua/satuperdua 

Jika sehelai kertas berbentuk lingkaran kemudian di bagi menjadi 2 bagian 

yang sama besar , maka satu bagian dari dua bagian yang sama besar itu 

disebut satu perdua, juga di baca seperdua, atau disebut setengah. 

 

 

 

 

Satu perdua sering di baca seperdua atau setengah ditulis 
2

1
 

Di mana 
2

1
            

penyebut

pembilang
 

Pecahan seperempat 

Jika persegi panjang dibagi menadi 4 bagian yang sama besar, maka setiap 

bagian disebut satu per empat atau seperempat, artinya 1 bagian dari 

keseluruhan atau 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. 

  

            

 

 Satu perempat atau seperempat ditulis 
4

1
       

penyebut

pembilang
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Pecahan sepertiga 

 

 
3

1
 

penyebut

pembilang
 

 

 

Pecahan seperenam 

 

 
6

1
 

penyebut

pembilang
 

 

Membandingkan pecahan sederhana 

 

 

 

 

 

 

  

VII. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan ke I 

a. Kegiatan Awal (10 menit ) 

1. Berdoa  

2. Absensi  

3. Mengkondisikan siswa agar mampu menerima pelajaran 

4. Menyiapkan RPP 

5. Memberikan apersepsi pada siswa. 

Misalnya :  

Potongan karton dengan nilai pecahan 
3

1
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
2

1
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 1  

satuan 

3

1

2

1
>

 

1 

2

1
 

2

1
 

3

1
 

3

1
 

3

1
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� Pernahkah Ibumu memotong kue ? 

� Kue apakah yang dipotong ? 

� Menjadi berapa bagiankah potongan kuenya ? 

 

b. Kegiatan inti (45 menit ) 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari ini 

yaitu mengenal pecahan sederhana. 

2. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 

3. Guru membagikan lembar kerja dan menjelaskannya. 

4. Siswa melakukan percobaan mengenal pecahan sederhana melalui media 

model bangun datar dengan bimbingan guru. 

5. Masing-masing kelompok melaporkan hasil kerja kelompok. 

6. Siswa menuliskan pada lembar kerja ke-1 bentuk pecahan yang 

ditemukan. 

7. Guru bersama siswa membahas dan menyimpulkan tentang materi 

pelajaran pecahan melalui media model bangun datar. 

 

c. Kegiatan akhir (15 menit) 

1. Guru mengadakan pemantapan materi pelajaran yang telah disampaikan. 

2. Evaluasi. 

 

Pertemuan II 

a. Kegiatan awal 

1. Berdoa  

2. Absensi  

3. Mengkondisikan siswa agar mampu menerima pelajaran. 

4. Menyiapkan RPP dan media pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

1. Mengulang kembali secara sekilas materi yang disampaikan pada 

pertemuan ke-2 tentang membandingkan pecahan.  
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2. Siswa berkelompok menjadi 5 kelompok seperti pada pertemuan I 

3. Siswa dibagikan potongan kertas warna yang seperti kemarin digunakan 

pada pertemuan I 

4. Siswa diajak membandingkan antara dua pecahan 
2

1
dan

3

1
 dengan 

menggunakan media model bangun datar. 

5. Siswa mengamati 3 media model bangun datar untuk dapat 

membandingkan nilai pecahan 
2

1
dan 

3

1
 kemudian menyimpulkannya. 

6. Siswa mengerjakan soal pada lembar kerja ke-2 dan mediskusikannya 

bersama kelompoknya 

 

c. Kegiatan akhir 

1. Guru mengadakan pemantapan materi pelajaran kemudian siswa 

membuat catatan hasil dari pembelajaran yang telah disampaikan. 

2. Evaluasi  

 

VIII. Metode , Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Metode 

a. Demonstrasi 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi  

2. Media 

Model bangun datar 

 

3. Sumber Bahan 

• Buku bse penerbit Depdiknas, tahun 2008. 

• Gemar belajar matematika penerbit Erlangga tahun 2008. 

• LKS sukses Kelas III penerbit Subbid TK/ SD Dinas Pendidikan 

Kabupaten Wonogiri. 

• Model silabus KTSP Kelas III 
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IX.  Evaluasi 

a. Prosedur tes  : Tes proses dan tes akhir  

b. Bentuk tes : Tertulis 

c. Jenis tes : Isian  

d. Alat tes :a) Lembar Kerja siswa ( terlampir) 

    b) Lembar Evaluasi ( terlampir ) 

    c) Kunci Jawaban (terlampir) 

    d) Kriteria penilaian (terlampir) 

 

Mlokomaniswetan,   April 2010 

Kepala sekolah 

SD Negeri II Mlokowetan 

 

 

Dra. Suharini 

NIP. 195312281983042003 

Praktikum 

 

 

 

Budi Prasetyo  

NIM. X 7108642 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus I pertemuan ke-1 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Konsep Pecahan 

Hasil Belajar  : 1. Mengenal Pecahan 

Kelas / Semester   : III / I 

 

Lakukanlah kegiatan berikut ini ! 

 

1. Ambillah kertas lipat berwarna bebas sesuai warna kesukaanmu ! 

2. Kemudian buatlah model bangun datar seperti : segitiga,segi empat,dan 

persegi panjang dan lingkaran ! 

3. Kemudian bagilah model bangun datar tersebut , dengan ketentuan 

lingkaran di bagi dua bagian, segi tiga di bagi tiga bagian ,segiempat di 

bagi empat bagian. Persegi panjang di bagi enam bagian.   

4. Arsirlah dengan pensil 1 (satu) bagian kertas tadi dengan warna yang 

berbeda sesuai dengan kesenanganmu ! 

5. Ada berapa bagian yang diarsir ? (1 dari 2 bagian,1 dari 3 bagian, 1 dari 

4 bagian, 1 dari 6 bagian ) 

6. Bagaimana cara menuliskannya ? 

7. Tempelkan pekerjaanmu pada lembaran kertas yang telah disediakan !  

 

______selamat mengerjakan_______ 
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Lampiran 3 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus I pertemuan ke-2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Konsep Pecahan 

Hasil Belajar  : 1. Mengenal Pecahan 

Kelas / Semester   : III / I 

Lakukanlah kegiatan berikut ini ! 

1. Ambillah kertas lipat berwarna bebas sesuai warna kesukaanmu ! 

2. Kemudian buatlah model bangun datar persegi panjang sejumlah 3 

dengan ukuran yang sama dengan persegi panjang yang ke-2 dan ke-3 

di bagi masing-masing di bagi dua bagian, dan tiga bagian. 

3. Kemudian arsirlah ketiga persegi panjang tersebut seusai dengan 

bagiannya dengan warna yang sama.   

4. Kemudian tempelkan ketiga persegi panjang tersebut pada kertas yang 

telah disediakan guru dengan ketentuan persegi panjang ke-2 di bawah 

persegi panjang ke-1 dan persegi panjang ke- dua di bawah persegi 

panjang ke- 2.  

5. Kemudian tulislah nama pecahannya kemudian bandingkanlah ketiga 

persegi panjang tersebut. 

6. Kemudian buatlah 2 model bangun datar lingkaran dengan ketentuan di 

bagi menjadi enam bagian yang sama dengan lingkaran yang ke-1 yang 

di arsir 3 bagian dan lingkaran yang ke- 2 yang di arsir 4 bagian. 

Arsirlah dengan warna yang sama. 

7. Kemudian tempel kedua lingkaran pada kertas yang telah disediakan 

guru dengan sejajar. 

8. Kemudian berilah nama pecahan pada   kedua lingkaran tersebut, 

kemudian bandingkanlah.   

______selamat mengerjakan_______ 
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Lampiran 4 

Soal Tes Siklus 1 pertemuan ke -1 

Materi pokok              : Mengenal pecahan sederhana 

Kelas / semester   : III / II    

                 

1.                                  Tiap potong pada gambar di samping nilainya ............. 

 

2.                             Daerah yang diarsir pada gambar di samping nilai pecahannya 

adalah .......... 

 

3.                                       Pada gambar di samping bagian yang tidak diarsir nilai 

pecahannya adalah ..... 

4.      
7

3
  Bila ditulis nama pecahan adalah................... 

5.      
6

5
Bila ditulis nama pecahan adalah .................. 

6.  Tujuh perenam bila ditulis ke lambang pecahan adalah ................ 

7.  Rusli mempunyai sebuah jeruk. Jeruk itu dibelah menjadi enam sama besar. 

Maka setiap belahan jeruk mempunyai nilai pecahan........   

8.  Pada lambang pecahan 
5

4
 yang disebut sebagai penyebut adalah angka.......... 

9.  Gambarlah persegi yang menunjukkan nilai pecahan 
4

2
 dan arsirlah ! 

10.                           
8

3
                     Arsirlah gambar lingkaran di samping menurut 

pecahan di bawahnya!  
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Kunci Jawaban Tes Siklus I Pertemuan Ke -I: 

1. 
4

1
 

2. 
2

1
 

3. 
6

4
 

4. Tiga pertujuh 

5. Lima perenam 

6. 
6

7
 

7. 
6

1
 

8. 5 

9.  

 

 

 

10.  

 

 

 

Kriteria Penilaian : 

B X 10 = 100 

10 X 10 = 100 
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Lampiran 5 

Soal Tes Siklus 1 Pertemuan ke -2 

Materi pokok                   : Membandingkan pecahan sederhana 

                        Kelas / semester        : III / II  

 

Soal untuk no 1 sd 5 isilah titik- titik dibawah ini dengan tanda ”>” atau ”<” atau 

”=” 

1. 
4

1
........

3

1
 

2. 
2

1
........

4

1
 

3. 
6

3
........

2

1
 

4. 
6

2
....... 

5

1
 

5. 
4

3
....... 

3

2
 

6. 
3

2
....... 

5

3
 

7. 
4

2
....... 

6

3
 

8. Urutkan pecahan
5

2
, 
3

1
, 
4

1
 dari yang terkecil ke yang terbesar ! 

9. Melati mendapat pita 
2

1
m, sedangkan mawar mendapat pita

3

1
 m, maka pita 

yang di dapat Melati lebih........daripada pita yang di dapat Mawar. 

10.   

 

                                          Gambar di samping menunjukkan bahwa
4

1
.... 

6

2
. 

4

1
 

 

 

6

2
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Kunci Jawaban Tes Siklus I Pertemuan Ke- 2: 

1. < 

2. > 

3. = 

4. > 

5. > 

6. > 

7. = 

8. 
4

1
,
3

1
,
5

2
 

9. Panjang / banyak 

10. < 

 

Kriteria Penilaian : 

B X 10 = 100 

10 X 10 = 100 
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Lampiran 6 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SD N II Mlokowetan 

Kelas / Semester : III/ II 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Pecahan 

Alokasi Waktu  : 2 kali pertemuan (2 x 35 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

Memahami pecahan sederhana dan penggunaannya dalam pemecahan 

masalah. 

 

II. Kompetensi Dasar 

3.1 Mengenal pecahan sederhana 

 

III. Indikator 

• Mengenal pecahan sederhana  

• Membaca lambang bilangan pecahan  

• Menulis lambang bilangan pecahan  

• Menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan berbagai bentuk 

gambar dan sebaliknya. 

• Membandingkan pecahan sederhana 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

• Siswa dapat mengenal pecahan sederhana melalui demonstrasi media 

model bangun datar dengan tepat. 
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• Siswa dapat membaca lambang bilangan pecahan sederhana melalui 

tanya jawab dengan tepat. 

• Siswa dapat menulis lambang bilangan pecahan sederhana melalui 

media model bangun datar dengan tepat.    

• Siswa dapat menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan berbagai 

bentuk gambar dan sebaliknya, melalui diskusi kelompok dengan 

tepat.  

• Siswa dapat membandingkan pecahan sederhana melalui media model 

bangun datar. 

V. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran ini selesai secara bertahap siswa di harapkan dapat 

Menerapkan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari.  

  

VI.  Materi pembelajaran  

Mengenal, membaca dan menulis pecahan sederhana 

Pecahan 
3

2
 

 

 

3

2
    

Pecahan 
4

3
 

 

  
4

3
   

 

 

 

 

 

Pembilang 
Penyebut 

Pembilang 

Penyebut 
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Pecahan 
6

4

 

 

 

 

 

 

 
6

4
  

 Pecahan 
8

4
 

 

 

 

8

4
 

 

 

 

Membandingkan Pecahan  

 

 

dari  

 

 

 

Pembilang 

Penyebut  

Pembilang  

Penyebut  

3

1
 

1 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

3

1
 

3

1
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
3

2
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 
4

3
 

Potongan karton dengan nilai pecahan 1 satuan  

Terlihat bahwa  potongan karton dengan nilai 
4

3
lebih panjang dari potongan 

karton dengan nilai pecahan
3

2
 hal imi menunjukkan bahwa atau 

4

3
 >  

3

2
.  
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VII. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan ke- 1 

a. Kegiatan awal 

1. Mengkondisikan siswa agar mampu menerima pelajaran 

2. Menyiapkan RPP 

3. Memberikan apersepsi pada siswa. 

Misalnya :  

• Pernahkah kamu memotong buah kemudian kamu bagikan kepada 

temanmu/ adikmu ? 

• Buah apa yang kamu potong itu  ? 

• Menjadi berapa bagiankah potongan buah itu ? 

b. Kegiatan inti 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari 

ini yaitu mengenal pecahan sederhana. 

2. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 

3. Guru membagikan lembar kerja dan menjelaskannya. 

4. Siswa melakukan percobaan mengenal pecahan sederhana melalui 

media model bangun datar dengan bimbingan guru. 

5. Masing-masing kelompok melaporkan hasil kerja kelompok. 

6. Siswa menuliskan pada lembar kerja ke-1 bentuk pecahan yang 

ditemukan. 

7. Guru bersama siswa membahas dan menyimpulkan tentang materi 

pelajaran pecahan melalui media model bangun datar. 

c. Kegiatan akhir  

1. Guru mengadakan pemantapan materi pelajaran kemudian siswa 

membuat catatan hasil dari pembelajaran yang telah disampaikan. 

2. Evaluasi.  
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Pertemuan ke- 2 

a. Kegiatan awal  

1. Berdoa  

2. Absensi  

3. Mengkondisikan siswa agar mampu menerima pelajaran. 

4. Menyiapkan media pembelajaran 

 

b. Kegiatan inti 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari ini 

guru membagi siswa menjadi 5 kelompok seperti pada kegiatan siklus 

I. 

2. Mengulang kembali secara sekilas materi yang disampaikan pada 

pertemuan ke-2 tentang membandingkan pecahan.  

3. Siswa berkelompok menjadi 5 kelompok seperti pada pertemuan I 

4. Siswa dibagikan potongan kertas warna yang seperti kemarin 

digunakan pada pertemuan I 

5. Siswa diajak membandingkan antara dua pecahan 
3

2
dan

4

3
dengan 

menggunakan media model bangun datar. 

6. Siswa mengamati 3 media model bangun datar untuk dapat 

membandingkan nilai pecahan 
3

2
dan 

4

3
 kemudian menyimpulkannya. 

7. Siswa mengerjakan soal pada lembar kerja ke-2 dan mediskusikannya 

bersama kelompoknya. 

8. Siswa menuliskan pada lembar kerja ke-2 bentuk pecahan yang 

ditemukan. 

9. Guru bersama siswa membahas dan menyimpulkan tentang materi 

pelajaran pecahan melalui media model bangun datar. 
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c. Kegiatan akhir 

1. Guru mengadakan pemantapan materi. 

2. Siswa membuat catatan bersama guru 

3. Evaluasi  

 

VIII. Metode , Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Metode 

a. Demonstrasi 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi  

2. Media 

Model bangun datar 

3. Sumber Bahan 

• Buku bse penerbit Depdiknas, tahun 2008. 

• Gemar belajar matematika penerbit Erlangga tahun 2008. 

• LKS sukses Kelas III. 

• Model silabus KTSP Kelas III 

 

IX.  Evaluasi 

a. Prosedur tes  : Tes proses dan tes akhir  

b. Bentuk tes : Tertulis 

c. Jenis tes : isian. 

d. Alat tes :a) Lembar Kerja siswa (terlampir) 

    b) Lembar Evaluasi (terlampir) 

    c) Kunci Jawaban (terlampir) 

    d) Kriteria penilaian (terlampir) 

Mlokomaniswetan,   April 2010 
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Lampiran 7 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus II Pertemuan Ke-1 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Konsep Pecahan 

Kelas / Semester   : III / I 

 

Lakukanlah kegiatan berikut ini ! 

 

1. Ambillah kertas lipat berwarna bebas sesuai warna kesukaanmu ! 

2. Kemudian buatlah model bangun datar seperti : segitiga,segi empat,dan 

persegi panjang dan lingkaran ! 

3. Kemudian bagilah model bangun datar tersebut , dengan ketentuan 

lingkaran di bagi delapan bagian, segi tiga di bagi tiga bagian 

,segiempat di bagi empat bagian. Persegi panjang di bagi enam bagian.   

4. Arsirlah dengan pensil 1 (satu) bagian kertas tadi dengan warna yang 

berbeda sesuai dengan kesenanganmu ! 

5.  Berapa nilai pecahan pada bagian yang diarsir ? (2 dari 3 bagian pada 

segitiga, 3 dari 4 bagian pada segi empat, 4 dari 6  bagian pada persegi 

panjang, 4 dari 8 bagian pada lingkaran ) ? 

6. Bagaimana cara menuliskannya ? 

7. Kemudian tulis penyebut dan pembilang dari pecahan yang kamu tulis! 

8. Tempelkan pekerjaanmu pada lembaran kertas yang telah disediakan !  

 

______selamat mengerjakan_______ 
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Lampiran 8 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus II Pertemuan Ke-2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Konsep Pecahan 

Kelas / Semester   : III / I 

Lakukanlah kegiatan berikut ini ! 

1. Ambillah kertas lipat berwarna bebas sesuai warna kesukaanmu ! 

2. Kemudian buatlah model bangun datar persegi panjang sejumlah 3 

dengan ukuran yang sama dengan persegi panjang yang ke-2 dan ke-3 

di bagi masing-masing di bagi 4 bagian, dan tiga bagian. 

3. Kemudian arsirlah ketiga media model bangun datar persegi panjang 

tersebut sesuai dengan nilai pecahannya  masing-masing 1 satuan , 
4

3

dan
3

2
dengan warna yang sama.   

4. Kemudian tempelkan ketiga persegi panjang tersebut pada kertas yang 

telah disediakan guru dengan ketentuan persegi panjang ke-2 di bawah 

persegi panjang ke-1 dan persegi panjang ke- dua di bawah persegi 

panjang ke- 2.  

5. Kemudian tulislah nama pecahannya kemudian bandingkanlah ketiga 

persegi panjang tersebut. 

6. Kemudian buatlah 2 model bangun datar lingkaran dengan ketentuan di 

bagi menjadi enam bagian yang sama dengan lingkaran yang ke-1 yang 

di arsir 4 bagian dan lingkaran yang ke- 2 yang di arsir 6 bagian. 

Arsirlah dengan warna yang sama. 

7. Kemudian tempel kedua lingkaran pada kertas yang telah disediakan 

guru dengan sejajar. 

8. Kemudian berilah nama pecahan pada   kedua lingkaran tersebut, 

kemudian bandingkanlah. 
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Lampiran 9 

 

Soal Tes Siklus II Pertemuan ke -1 

Materi pokok              : Mengenal pecahan sederhana 

Kelas / semester   : III / II    

1.                        Tiap potong pada gambar di samping 

nilainya ............. 

 

2.                             Daerah yang diarsir pada gambar di samping nilai pecahannya 

adalah .......... 

3.                                       Pada gambar di samping bagian yang tidak diarsir nilai 

pecahannya adalah ..... 

4.    
7

3
  Bila ditulis nama pecahan adalah.................... 

5.    Lima pertujuh bila ditulis ke lambang pecahan adalah ................ 

6.  Rusli mempunyai sebuah jeruk. Jeruk itu dibelah menjadi empat sama besar. 

Maka setiap belahan jeruk mempunyai nilai pecahan.............  

7.    Pada lambang pecahan 
3

2
yang disebut sebagai penyebut adalah..................   

8. Pada lambang pecahan 
6

5
 yang disebut sebagai pembilang adalah angka.......... 

9.  Gambarlah jajar genjang  yang menunjukkan nilai pecahan 
3

2
 dan arsirlah ! 

10.                     
8

4
                      Arsirlah gambar lingkaran di samping menurut 

pecahan di bawahnya! 
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Kunci Jawaban Tes Siklus II Pertemuan Ke-1: 

1. 
3

1
 

2. 
4

2
 

3. 
6

4
 

4. Tiga pertujuh 

5. 
7

5
 

6. 
4

1
 

7. 3 

8. 5 

9.  

 

 

 

10 .  

 

Kriteria Penilaian : 

B X 10 = 100 

10 X 10 = 100 

 

 

Lampiran 10 
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Soal Tes Siklus II Pertemuan ke -2 

Materi pokok                   : Membandingkan pecahan sederhana 

                        Kelas / semester        : III / II  

Soal untuk no 1 sd 5 isilah titik- titik dibawah ini dengan tanda ”>” atau ”<” atau 

”=” 

1. 
3

1
........

2

1
 

2. 
2

1
........

4

1
 

3. 
6

3
........

2

1
 

4. 
3

2
........

6

3
 

5. 
4

3
....... 

3

2
 

6. 
5

3
........

3

2
 

7. 
4

2
....... 

6

3
 

8. Urutkan pecahan
6

1
, 
3

1
, 
4

1
 dari yang terkecil ke yang terbesar ! 

9. Melati mendapat pita 
6

1
m, sedangkan mawar mendapat pita

4

1
 m, maka pita 

yang di dapat Mawar  lebih........daripada pita yang di dapat Melati. 

10.   

 

                       
6

2
                   Gambar di samping menunjukkan bahwa

6

2
.......

4

1

 

 

Kunci Jawaban :  

4

1
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1. < 

2. > 

3. = 

4. > 

5. > 

6. < 

7. = 

8. 6

1

, ,  

9. Panjang  

10. > 

 

Kriteria Penilaian : 

B X 10 = 100 

10 X 10 = 100 

 

4

1

3

1
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Lampiran 11 

KISI-KISI INSTRUMEN TES 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator No item Jumlah Soal 

1 3. Memahami pecahan sederhana 

dan penggunaannya dalam 

pemecahan 

3.1  Mengenal 

pecahan 

sederhana 

� Mengenal   pecahan 

sederhana ( setengah, 

sepertiaga, seperempat, 

dan seperenam) 

1, 2, 3 3 soal 

   � Membaca lambang 

bilangan pecahan 

sederhana 

4, 5, 8 3 soal 

   � Menulis lambang 

bilangan pecahan 

sederhana. 

 

6, 7 2 soal 

   � Menyajikan nilai 

pecahan dengan 

menggunakan berbagai 

bentuk gambar dan 

9, 10 2 soal 
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Lampiran 12 

KISI-KISI INSTRUMEN TES 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator No item Jumlah Soal 

1. 3. Memahami pecahan sederhana 

dan penggunaannya dalam 

pemecahan 

3.1  Mengenal 

pecahan 

sederhana 

� Membandingkan 

pecahan sederhana.   

1,2, 3,4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

 

10 soal 
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Lampiran 13 

KISI-KISI INSTRUMEN TES 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator No item Jumlah Soal 

1 3. Memahami pecahan sederhana 

dan penggunaannya dalam 

pemecahan 

3.1  Mengenal 

pecahan 

sederhana 

� Mengenal   pecahan 

sederhana ( setengah, 

sepertiaga, seperempat, 

dan seperenam) 

1, 2, 3 3 soal 

   � Membaca lambang 

bilangan pecahan 

sederhana 

4, 5, 8 3 soal 

   � Menulis lambang 

bilangan pecahan 

sederhana. 

 

6, 7 2 soal 

   � Menyajikan nilai 

pecahan dengan 

menggunakan berbagai 

bentuk gambar dan 

9, 10 2 soal 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

Lampiran 14 

KISI-KISI INSTRUMEN TES 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator No item Jumlah Soal 

1. 3. Memahami pecahan sederhana 

dan penggunaannya dalam 

pemecahan 

3.1  Mengenal 

pecahan 

sederhana 

� Membandingkan 

pecahan sederhana.   

1,2, 3,4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

10 soal 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



117 

 

 
 

Lampiran 15 

Tabel 1.  Nilai Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal 

  

No Responden  Nilai keterangan 

1 893 60 Tdk Tuntas  
2 899 50 Tdk Tuntas  
3 900 70 Tuntas  
4 902 55  Tdk Tuntas  
5 904 50 Tdk Tuntas  
6 911 40 Tdk Tuntas  
7 919 60 Tdk Tuntas  
8 920 60 Tdk Tuntas   
9 921 50 Tdk Tuntas  
10 922 60 Tdk Tuntas  
11 923 65 Tdk Tuntas  
12 924 70  Tuntas  
13 825 60 Tdk Tuntas  
14 927 65 Tdk Tuntas  
15 928 70 Tuntas  
16 929 80 Tuntas  
17 930 40 Tdk Tuntas  
18 933 80 Tuntas  
19 934 60 Tdk Tuntas   
20 935 55 Tdk Tuntas  
21 936 60 Tdk Tuntas  
22 937 50 Tdk Tuntas  
23 938 60 Tdk Tuntas  
24 939 50 Tdk Tuntas  
25 400 50 Tdk Tuntas  
26 961 70 Tuntas  

Jumlah  1540  
Rata-rata 59,23  
Keterangan  Jumlah Prosentase  
Tuntas   6 siswa 23,07 % 
Tidak Tuntas  20 siswa     76,93 %  
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Lampiran 16 

 

Tabel 3. Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Responden  Pertemuan 
ke-1 

Pertemuan 
ke-2 

Nilai Siklus 
I 

keterangan 

1 893 70 60 65 Tdk Tuntas  
2 899 90 80 85 Tuntas  
3 900 80 70 75 Tuntas  
4 902 60 60 60 Tdk Tuntas  
5 904 60 70 65 Tdk Tuntas  
6 911 60 50 55 Tdk Tuntas  
7 919 70 70 70 Tuntas  
8 920 90 80 75 Tuntas   
9 921 50 50 50 Tdk Tuntas  
10 922 80 80 80 Tuntas  
11 923 70 70 70 Tuntas  
12 924 90 80 85 Tuntas  
13 825 70 70 70 Tuntas  
14 927 90 70 80 Tuntas  
15 928 90 80 85 Tuntas  
16 929 90 90 90 Tuntas  
17 930 80 70 75 Tuntas  
18 933 90 90 90 Tuntas  
19 934 70 70 70 Tuntas   
20 935 80 70 75 Tuntas  
21 936 70 80 75 Tuntas  
22 937 50 50 50 Tdk Tuntas  
23 938 80 60 70 Tuntas  
24 939 60 60 60 Tdk Tuntas  
25 400 50 60 65 Tdk Tuntas  
26 961 80 70 75 Tuntas  
Jumlah  1920 1860 1865  

Rata – rata  73,84 71,53 71,73  

Keterangan pencapaian ketuntasan siklus I Jumlah  Prosentase  

Tuntas  18 siswa 
siswa 

69,23 % 

Tidak tuntas  8 siswa 30,77 % 
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Lampiran 17 

Tabel 5. Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Responden  
Pertemuan 

ke-1 
Pertemuan 

ke-2 
Nilai Siklus 

2 
Keterangan  

1 893 70 70 70 Tuntas 

2 899 80 80 80 Tuntas  

3 900 90 70 80 Tuntas  

4 902 60 50 70 Tuntas   

5 904 70 80 75 Tuntas  

6 911 50 60 55 Tdk tuntas  

7 919 90 80 85 Tuntas  

8 920 80 80 80 Tuntas  

9 921 80 70 75       Tuntas  

10 922 80 80 80 Tuntas  

11 923 90 80 85 Tuntas  

12 924 80 80 85 Tuntas  

13 825 80 70 75 Tuntas  

14 927 100 80 90 Tuntas  

15 928 100 90 95 Tuntas  

16 929 100 100 100 Tuntas  

17 930 80 70 75 Tuntas  

18 933 90 80 85 Tuntas  

19 934 90 70 80 Tuntas  

20 935 80 80 80 Tuntas  

21 936 80 90 85 Tuntas  

22 937 80 70 75 Tuntas  

23 938 80 70 75 Tuntas  

24 939 70 60 65 Tdk tuntas  

25 400 90 70 80 Tuntas  

26 961 80 90 85 Tuntas  

Jumlah  2090 1970 2035  

Rata-rata 80,38 75,76 79,42  

Keterangan ketuntasan siklus II Jumlah  Prosentase  

Tuntas  24 siswa 92,30 % 

Tidak tuntas  2 siswa  7,69 % 
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Lampiran 18 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 
 PADA KONDISI AWAL 

No Aspek Yang Diamati 
Skor  

1 2 3 4 

1. 

 

 

2. 

 

 3. 

 

4. 

 

5. 

 

Kemauan untuk 

memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan dari 

guru. 

Keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru. 

Rasa ingin tahu dan keberanian 

siswa. 

Kreativitas siswa dan inisiatif 

siswa masih kurang. 

Keaktifan dalam mengerjakan 

tugas baik tugas individu 

maupun kelompok. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan; 
1  : kurang       
2 : cukup 
3  : baik 
4 : sangat baik  

     

     

                                              Observer  

  

                                                                BUDI PRASETYO   

                                                                           NIM. X7108642 
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Lampiran 19 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 
 DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

No Aspek Yang Diamati 
Pertemuan I Pertemuan II 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

 

 

2. 

 3. 

 

4. 

 5. 

 

 

Kemauan untuk 

memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan dari 

guru. 

Keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru. 

Rasa ingin tahu dan keberanian 

siswa. 

Kreativitas dan inisiatif siswa  

Keaktifan dalam mengerjakan 

tugas baik tugas individu 

maupun kelompok. 

  

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  √ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Keterangan; 

1  : kurang       
2 : cukup 
3  : baik 
4 : sangat baik  

                                                              

Observer 

 

 

BUDI PRASETYO 
NIM. X7108642 
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 Lampiran 20 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA 
 DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

No Aspek Yang Diamati 
Pertemuan I Pertemuan II 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Kemauan untuk memperhatikan 

dan mendengarkan penjelasan 

dari guru. 

Keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru. 

Rasa ingin tahu dan keberanian 

siswa. 

Kreativitas dan inisiatif siswa  

Keaktifan dalam mengerjakan 

tugas baik tugas individu 

maupun kelompok. 

   

 

  

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

  

√ 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 
 

Keterangan; 
1 : kurang  
2 : cukup      
3  : baik 
4 : sangat baik  

    

Observer  

             
 
                                                   
BUDI PRASETYO                                                                           
NIM. X7108642 
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Lampiran 21 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN  

SIKLUS I PERTEMUAN KE-1 

No Aspek yang di Nilai Skor   
1 2 3 4 

A Pra pembelajaran     
1 Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran   √  
2 Memeriksa kesiapan siswa  √   
B Kegiatan awal     
3 Melakukan kegiatan apersepsi   √  
4 Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dan rencana 

kegiatan 
  √  

c Kegiatan Pembelajaran      
5 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran  √   
6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan  √   
7 Menguasai kelas   √   
8 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

telah di alokasikan  
 √   

9 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 

√    

10 Menghasilkan pesan yang menarik  √   
11 Menggunakan media secara aktif dan efisien    √  
12 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √  
13 Menumbuhkan partisipatif aktif siswa dalam pembelajaran    √  
14 Merespon positif partisipasi siswa   √   
15 Memfasilitasi terjadinya interaksi guru dan sumber belajar   √   
16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa   √  
D Penutup      
17 Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa   √   
18 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa  √   
19 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan   √  
20 Melaksanakan tindak lanjut   √  
Keterangan: 
1 : kurang 3 : baik   2 : cukup 4 : sangat baik 

           Observer 

 

Sulasmi, A.Ma.Pd 
NIP.195909191982012014 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



124 

 

 
 

Lampiran 22 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN  
SIKLUS I PERTEMUAN KE-2 

No Aspek yang di Nilai Skor  
1 2 3 4 

A Pra pembelajaran     
1 Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran   √  
2 Memeriksa kesiapan siswa  √   
B Kegiatan awal     
3 Melakukan kegiatan apersepsi   √  
4 Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dan rencana 

kegiatan 
  √  

c Kegiatan Pembelajaran      
5 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran   √  
6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   √  
7 Menguasai kelas    √  
8 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

telah di alokasikan  
 √   

9 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 

 √   

10 Menghasilkan pesan yang menarik  √   
11 Menggunakan media secara aktif dan efisien    √  
12 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √  
13 Menumbuhkan partisipatif aktif siswa dalam pembelajaran    √  
14 Merespon positif partisipasi siswa   √   
15 Memfasilitasi terjadinya interaksi guru dan sumber belajar   √   
16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa   √  
D Penutup      
17 Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa   √   
18 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa  √   
19 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan   √  
20 Melaksanakan tindak lanjut   √  
Keterangan: 
1 : kurang 3 : baik  2 : cukup 4 : sangat baik 

Observer  

 

 

Sulasmi, A.Ma.Pd 
                                                               NIP. 195909191982012014 
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Lampiran 23 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN  
SIKLUS II PERTEMUAN KE-1 

No Aspek yang di Nilai Skor  
1 2 3 4 

A Pra pembelajaran     
1 Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran   √  
2 Memeriksa kesiapan siswa   √  
B Kegiatan awal     
3 Melakukan kegiatan apersepsi   √  
4 Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dan rencana 

kegiatan 
   √ 

c Kegiatan Pembelajaran      
5 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran     
6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   √  
7 Menguasai kelas     √ 
8 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

telah di alokasikan  
  √  

9 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 

  √  

10 Menghasilkan pesan yang menarik   √  
11 Menggunakan media secara aktif dan efisien    √  
12 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √  
13 Menumbuhkan partisipatif aktif siswa dalam pembelajaran    √  
14 Merespon positif partisipasi siswa    √  
15 Memfasilitasi terjadinya interaksi guru dan sumber belajar    √  
16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa   √  
D Penutup      
17 Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa    √  
18 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa   √  
19 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan   √  
20 Melaksanakan tindak lanjut   √  
Keterangan: 
1 : kurang 3 : baik   

2 : cukup 4 : sangat baik 

Observer  

 

Sulasmi, A.Ma.Pd 
                                                                 NIP. 195909191982012014 
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Lampiran 24 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN  
SIKLUS II PERTEMUAN KE-2 

No Aspek yang di Nilai Skor  
1 2 3 4 

A Pra pembelajaran     
1 Kesiapan ruang, alat dan media pembelajaran   √  
2 Memeriksa kesiapan siswa    √ 
B Kegiatan awal     
3 Melakukan kegiatan apersepsi   √  
4 Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dan rencana 

kegiatan 
   √ 

c Kegiatan Pembelajaran      
5 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    √ 
6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   √  
7 Menguasai kelas     √ 
8 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

telah di alokasikan  
  √  

9 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 

  √  

10 Menghasilkan pesan yang menarik   √  
11 Menggunakan media secara aktif dan efisien     √ 
12 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media     √ 
13 Menumbuhkan partisipatif aktif siswa dalam pembelajaran     √ 
14 Merespon positif partisipasi siswa    √  
15 Memfasilitasi terjadinya interaksi guru dan sumber belajar     √ 
16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa   √  
D Penutup      
17 Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa    √  
18 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    √ 
19 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan   √  
20 Melaksanakan tindak lanjut   √  
Keterangan: 
1 : kurang 3 : baik   

2 : cukup 4 : sangat baik 

Observer  

 

Sulasmi, A.Ma.Pd 
                                                                 NIP. 195909191982012014 
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Lampiran 25 

FOTO DOKUMENTASI 

PELAKSANAAN SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru mengenalkan konsep pecahan dengan mendemonstrasikan media model bangun 
datar 
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Guru mennyuruh beberapa siswa untuk maju kedepan medemonstrasikan media model 
bngun datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru mengadakan pembibingan sebelum siswa melakukan tugas kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi, observer mengamati proses 
pembelajaran  
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SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan konsep perbandingan pecahan  
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Siswa aktif dalam melaksanakan tugas kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi kelompok, observer mengamati 
proses pembelajaran 

PELAKSANAAN SIKLUS II PERTEMUAN 1 
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Siswa mendemonstrasikan media model bangun datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa aktif melaksanakan tugas kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi  
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PELAKSANAAN SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menunjuk siswa untuk mendemonstrasikan media model bangun datar, guru 
menjelaskan konsep mebandingkan pecahan kemudian siswa menyimpulkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa aktif dalam diskusi kelompok  
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Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 
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