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ABSTRAK 

 

AMRIYANA “Peningkatan Hasil  Belajar Matematika Melalui Alat Peraga Mathematic 

Education Quality Improvement Program (MEQIP) pada Siswa Kelas III SDN Inpres 

Minasa Upa” Skripsi. Dibimbing oleh Baharullah dan Nasrun. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Keguruaan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dalam 

pembelajaran bangun datar persegi dan persegi panjang menggunakan media papan 

berpaku pada siswa kelas 3 SD Inpres Minasa Upa. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berkolaborasi dengan guru kelas untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun datar kelas III.  

 Desain penelitian  yang digunakan oleh Kemmis dan Mc Taggart (1998) yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi, dan refleksi pada setiap 

siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Inpres Minasa Upa, yang 

berjumlah 15 siswa. Sedangkan objek penelitian adalah keseluruhan proses pada 

penggunaan media papan berpaku pada kelas 3 SD Inpres Minasa Upa. Instrumen yang 

digunakan yaitu hasil tes akhir setiap siklus dan wawancara yang dianalisis dengan 

menggunakan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan media papan berpaku pada 

pembelajaran bangun datar persegi dan persegi panjang dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika. Hal ini ditunjukan dengan nilai rata-rata kelas dari pra siklus ke siklus 1 

yaitu dari 62 menjadi 66 dan dari siklus 1 ke siklus 2 yaitu dari 66 menjadi 80. Selain 

itu dari hasil observasi menunjukan bahwa penggunaan media papan berpaku sangat 

membantu dalam pelaksanaan pembelajaran matematika karena suasana belajar lebih 

menyenangkan, siswa lebih muda memahami materi yang dipelajari dan guru lebih 

mudah dalam mengajar. Oleh karena itu disarankan kepada guru, agar dapat 

mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan media papan berpaku agar hasil 

belajar matematika bangun datar dapat meningkat. 

 

 

Kata kunci : Hasil Belajar Matematika, MEQIP, Papan Berpaku, Kelas 3 SD 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 
 

A.  Latar Belakang 
 

Pentingnya penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika 

adalah untuk membantu siswa dalam memahami konsep matematika yang 

abstrak dan teoritis. Alat peraga dapat membantu untuk menjelaskan atau 

mewujudkan konsep matematika di dalam kegiatan mendidik atau mengajar 

supaya yang diajarkan mudah dimengerti anak didik (Rusfendi, 2019). 

Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika sangat 

penting untuk membantu siswa dalam menangkap pengertian yang 

diberikan guru dan mengurangi terjadinya verbalisme. (Aprianto, 2018) 

dengan peragaan dapat meletakkan dasar yang nyata untuk berpikir, oleh 

karena itu dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Disisi lain pentingnya 

alat peranan alat peraga dalam pembelajaran matematika telah diakui oleh 

semua jajaran pengelola pendidikan dan parah ahli pendidikan, Pujianti 

(dalam Marno, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya alat 

peraga dalam proses belajar mengajar sangat membantu siswa memahami 

konsep yang di ajarkan oleh guru karena di buktikan dengan bukti yang 

konkrit yang sesuai dengan yang disampaikan oleh guru. 

Menurut Sari, (2020) ada beberapa manfaat penggunaan alat 

peraga dalam pembelajaran Matematika sebagi proses belajar mengajar 

untuk memperjelas konsep abstrak Matematika tersajikan dalam bentuk 

konkret,   dan   memberikan   contoh   hubungan   antara   konsep   abstrak 

Matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami, 
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sedangkan menurut Rusfendi (2015) menyatakan bahwa alat peraga 

matematika itu bermanfaat untuk anak-anak lebih besar minatnya dan dapat 

melihat hubungan antara ilmu yang dipelajarinya dengan alam sekitar, dan 

menurut Sundayana, (2014) menyatakan bahwa alat peraga mempunyai 

fungsi dan manfaat yakni menimbulkan gairah belajar, mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera, terjalinnya interaksi 

lebih langsung antara siswa dengan sumber belajar. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa alat peraga bermanfaat untuk memperjelas konsep yang 

dipelajari karena konsep-konsep abstrak tersajikan dalam bentuk konkret, 

sehingga siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang dipelajari. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pajrianto 

(2010), hasil penelitian diperoleh bahwa dengan model pembelajaran 

MEQIP dapat meningkatkan minat belajar Matematika siswa kelas VI SDN 

Singopuran 03 Kecamatan Kartasura. Sedangkan dalam penelitian  yang 

dilakukan oleh Nurahma (2018), hasil penelitian diperoleh bahwa 

pemanfaatan media MEQIP dapat dikatakan berhasil dan efektif digunakan 

pada proses belajar mengajar pada materi luas lingkaran. Sejalan dengan itu 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Talib (2018), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan alat peraga MEQIP, pada aspek efektivitas 

dan efesiensi, penggunaannya telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

yang menunjukkan  adanya respon  yang positif terhadap penerapan  alat 

peraga MEQIP pada pembelajaran geometri bangun datar di kelas. 

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah untuk
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mengetahui  peningkatan  hasil  belajar  siswa  dengan  menggunakan  alat 

peraga MEQIP. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti banyak menemukan permasalahan antara lain seperti proses 

pembelajaran Matematika kurang kondusif. Sebagian besar siswa kurang 

memperhatikan pelajaran guru dan aktivitas dalam mengerjakan tugas di 

kelas juga masih sangat rendah hingga terjadi penurunan hasil belajar siswa 

yang ditandai dengan tingginya persentase siswa yang belum memenuhi 

standar ketuntasan belajar minimal yakni 57,89%. 

Masalah lain yang ditemukan yaitu menganggap matematika itu 

pelajaran yang menakutkan serta mempunyai soal-soal yang sulit 

dipecahkan. Pada saat proses pembelajaran, peneliti mengamati siswa tidak 

antusias dan tidak aktif selama pembelajaran berlangsung karena tidak 

adanya media dan alat peraga untuk menanamkan pemahaman siswa 

tentang konsep-konsep matematika. Hal ini tentunya sangat berpengaruh 

pada pemahaman konsep Matematika kepada anak karena tidak semua anak 

dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru tanpa mereka dilibatkan 

untuk mempraktikkan langsung melalui media atau alat peraga. Untuk itu, 

implementasi media pembelajaran harus dilakukan sebaik mungkin dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dan inovasi dalam 

proses pembelajaran siswa, salah satunya dari segi alat bantu 

pembelajarannya. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar 

dapat menguatkan pemahaman siswa, sehingga dapat memberi kesan pada
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siswa dan dapat diingat lebih lama selain itu dapat meningkatkan minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran Matematika. Salah satu alternatif 

media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru seperti alat peraga 

Mathematich Education Quality Improvement Program (MEQIP). Media 

MEQIP (Mathematic Eduation Quality Improvement) tersebut dapat 

membelajarkan siswa secara optimal dan penggunaan media dapat 

dimanipulasikan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga sesuai dengan apa 

yang diterapkan pada kurikulum 2013 yaitu: mengamati, menanyakan, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Dari hal inilah peneliti tertarik akan melakukan penelitian 

dengan menggunakan alat peraga MEQIP diharapkan menunjang proses 

belajar mengajar dikelas sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi bangun datar dengan judul “Peningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Alat Peraga Mathematich 

Education Quality Improvement Program (MEQIP) pada Siswa Kelas 

III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA”.
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B.  Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dapat di identifikasi masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut : 

1.   Sulitnya memberikan gambaran yang konkret pada materi matematika 

yang disampaikan. 

2.   Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika di 

kelas 

 
3.   Kurangnya penggunaan media atau alat peraga matematika. 

 

C.  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan sebelumnya 

sehingga dapat dirumuskan permasalahan yakni apakah penggunaan alat 

peraga Mathematich Education Quality Improvement Program  (MEQIP) 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas III UPT SPF 

SD INPRES MINASA UPA? 

D.  Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan yakni untuk 

meningkatkan hasil  belajar  Matematika  melalui  penggunaanalat peraga 

Mathematich  Education  Quality Improvement  Program (MEQIP)  pada 

siswa kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA. 

E.  Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat pada umumnya dan pihak terkait khususnya. Adapun manfaat 

secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :
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1.  Manfaat Teoritis 

 
a. Sebagai landasan untuk mengembangkan pembelajaran khususnya 

yang terkait persoalan yang mempengaruhi Aktivitas belajar siswa 

dalam bidangstudi Matematika. 

b. Memberikan   bahan   informasi   baru   bagi   dunia   pendidikan, 

khususnya  dalam  bidang  studi  Matematika  dengan 

mengembangkan alat peraga Mathematich Education Quality 

Improvement Program (MEQIP). 

2. Manfaat Praktis 

 
a. Bagi siswa, melalui alat peraga Mathematich Education Quality 

Improvement Program (MEQIP) dapat membantu siswa 

mewujudkan  prinsip  belajar  yang kreatif dan  partisipatif dalam 

memecahkan masalah Matematika sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar Matematika. 

b. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bahwa untuk 

meningkatkan hasil belajar Matematika dapat ditempuh dengan 

penggunaan alat peraga Mathematich Education Quality 

Improvement Program (MEQIP). 

c. Bagi peneliti yang lain, dengan penelitian ini akan memberikan 

 
masukan,  sumbangan  dan  bahan  pertimbangan  untuk  penelitian 

 

yang lain yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Pustaka 

1. Hakikat Hasil Belajar 

a. Hasil Belajar Matematika 

 
Belajar adalah suatu kegiatan positif yang memiliki proses danditandai 

dengan adanya perubahan dari diri seseorang. Perubahan adalah sebagai hasil 

yang diperoleh setelah seseorang menjalani proses belajar, dan belajar dapat 

diperoleh melalui jenjang pendidikan. Menurut Slameto (dalam Tarigan, 

2020:8) berpendapat bahwa Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Sardiman (2016:20) juga menyatakan bahwa Belajar merupakan 

perubahan  tingkah  laku  atau  penampilan,  dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya. Ditambahkan oleh Trianto (dalam Bukit, 2018:5) menyatakan 

bahwa Belajar adalah sebagai perubahan atau perkembangan tumbuhnya atau 

karakteristik seseorang. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang menjelaskan tentang 

belajar,  dapat  disimpulkan bahwa belajar  itu adalah  suatu kegiatan yang 

memiliki proses untuk memproleh perubahan perilaku individu    melalui   

kegiatan-kegiatan   seperti   kegiatan   membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. 
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Hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan 

menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun secara 

terencana, baik tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan diungkapkan oleh 

Kunandar (2013:276).  

Menurut Thobroni (2015:21) Hasil belajar merupakan pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikapsikap, apresiasi dan 

keterampilan, atau yang mencangkup kemampuan kognitif, afektif,  

dan psikomotorik. Ditambahkan oleh Purwanto  (2017:49)  juga  

berpendapat  bahwa Hasil  belajar  atau perubahan tingkah laku yang 

menimbulkan kemampuan dapat berupa hasil utama pengajaran (instructional 

effect) maupun hasil pengiring (nurturant effect). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang menjelaskan tentang hasil 

belajar, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar itu adalah kemampuan yang 

diperoleh oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar baik itu dalam ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik dan menjadi milik siswa setelah siswa 

mengikuti kegiatan belajar. Hasil belajar  adalah  bentuk  pencapaian dalam  

perubahan  perilaku  yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik siswa. Segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai 

akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya adalah hasil pencapaian yang 

diperoleh siswa dalam belajar. 

b. Aktivitas Belajar 

Belajar secara umum dapat diartikan sebagai perubahan pada individu 

melalui suatu pengalaman/kegiatan. Belajar bukanlah sematamata 
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mentransfer pengetahuan yang ada di luar sana (sesuatu yang belum 

diketahui), tetapi belajar lebih pada bagaimana seseorang memproses dan 

menginterpretasikan pengalaman baru dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki.  

Penjelasan di atas telah dikemukan bahwa belajar merupakan hasil dari 

interaksi seseorang dengan lingkungan sekitar. Interaksi tersebut dapat 

diartikan sebagai aktivitas. Aktivitas artinya “keaktifan, kegiatan”. Pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku 

dengan suatu kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Interaksi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran akan menimbulkan aktivitas. 

Aktivitas dalam belajar yang dimaksud adalah aktivitas belajar siswa setelah 

diberi pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. 

Aktivitas belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental. Dalam  

kegiatan  belajar mengajar, kedua aspek harus selalu berkaitan. Dengan 

begitu apapun  yang dilakukan tidak terlepas dari tujuan belajar  yang 

sebenarnya karena aktivitas  dan keduanya akan membuahkan aktivitas 

belajar yang optimal. Dalam aktivitas belajar, seseorang tidak dapat 

menghindari diri dari situasi. Situasi akan menentukan aktivitas apa yang akan 

dilakukan dalam rangka belajar. Bahkan situasi itulah yang mempengaruhi 

dan menentukan aktivitas belajar apa yang dilakukan kemudian. 

Menurut beberapa pengertian aktivitas di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa aktivitas merupakan inti dari suatu proses belajar, 

karena belajar merupakan suatu kegiatan. Dapat dikatakan bahwa aktivitas 
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merupakan asas yang terpenting karena belajar merupakan suatu kegiatan. 

Tanpa kegiatan atau bergerak tak mungkin seseorang dikatakan belajar. 

Aktivitas belajar sangat dibutuhkan, dapat dilihat dari salah satu mata 

pelajaran yang sangat membutuhkan aktivitas belajar yaitu matematika. Kata 

matematika berasal dari kata mathaein yang mempunyai arti belajar (berpikir). 

Banyak orang yang berpendapat tentang arti kata matematika. Ada yang 

mengartikan matematika arti segi filsafat, ada yang mengartikan dari segi 

keilmuan dan ada yang mengartikan dari segi pengalaman sehari-hari 

 
c. Ranah Hasil Belajar 

 

Menurut Benyamin Bloom (Nana Sudjana, 2016:32) hasil belajar terbagi 

menjadi 3 (tiga) ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Berikut penjelasan dari ketiga ranah hasil belajar  adalah 

sebagai berikut: 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari 6 (enam) aspek, yaitu: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi; 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 (lima), 

yaitu: penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi, dan; 

3) Ranah   psikomotorik,   berkenaan   dengan   hasil     belajar 

ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 (enam) aspek ranah 

psikomotorik yaitu: gerakan reflek, ketrampilan gerakan dasar, 

ketrampilan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan komplek, gerak ekspresif dan interprektif 
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Dalam proses belajar mengajar tidak semua peserta didik berhasil 

dalam belajarnya, sering kali dijumpai hal-hal tertentu yang 

menghambatpeserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemajuan dan 

kemunduran peserta didik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

tertentu. Menurut Baharuddin dan Esa (2015:23) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajarpeserta didik yaitu : 

1) Faktor Internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri anak.  

a) Faktor   Fisiologis.   Secara   umum   kondisi   fisiologis 

berhubungan   dengan   kondisi   fisik   individu.   seperti kesehatan 

yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek dan terutama 

pancaindra. Pancaindra yang berfungsi dengan baik akan 

mempermudahaktivitas belajar dengan baik pula. 

b) Faktor  Psikologis.  Setiap  individu  peserta  didik  pada dasarnya 

memiliki  kondisi  psikologis  yang  berbeda-beda, tentunya hal ini turut 

mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi 

kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat. 

2) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang timbul dari luar diri anak  

a) Faktor Lingkungan Sosial. Faktor lingkungan sosial ini meliputi   

lingkungan   sosial   sekolah,   lingkungan   sosial masyarakat, dan 

lingkungan sosial keluarga. 

b) Faktor   Lingkungan   Nonsosial.   Meliputi   lingkungan alamiah, 

faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran (yang diajarkan pada 

siswa). 
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Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa faktor-faktor 

yang  mempengaruhi  hasil  belajar  adalah  faktor  yang timbul  dari  diri  

siswadan dari luar diri siswa. Keadaan diri siswa ketika belajar harus  dalam 

keadaan baik. Lingkungan sosial maupun nonsosial juga dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa, seperti keadaan keluarga, lingkungan 

sekolahdan lingkungan masyarakatnya. Pendidik juga merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk itu seorang 

pendidik harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi 

siswa, agar dapat memberikan rasa nyaman pada siswa saat kegiatan belajar 

mengajar, selalu memberi motivasi semangat belajar kepada siswa. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

Faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar digolongkan 

menjadi 2 jenis yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau faktor 

dari dalam yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. 

Faktor- faktor internal menurut Anni dkk (2007: 13-4), meliputi: 

(1) Kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh. 
 

Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berbeda cara 

belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Siswa yang 

kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya di bawah yang tidak 

kekurangan gizi, mereka lekas lelah, mudah mengantuk, dan tidak mudah 

menerima pelajaran. 

(2) Kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional, dan motivasi. 
 

Jika seseorang tidak memiliki motivasi untuk mempelajari sesuatu, 
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maka tidak dapat diharapkan akan berhasil dengan baik dalam mempelajari 

sesuatu. Sebaliknya, jika seseorang belajar dengan motivasi yang tinggi, 

maka dapat diharapkan hasilnya akan lebih baik. Orang yang lebih cerdas 

pada umumnya akan lebih mampu belajar daripada orang yang kurang 

cerdas. 

(3) Kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 
 

Seseorang yang mengalami hambatan bersosialisasi, akan mengalami 

kesulitan di dalam beradaptasi dengan lingkungan, yang pada akhirnya 

mengalami hambatan belajar. 

Faktor eksternal atau faktor dari luar menurut Ayudwiprat (2012), yaitu 

faktor-faktor yang berasal dari luar  siswa  yang  mempengaruhi  proses  

dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi: 

(1) Lingkungan alami. 
 

Lingkungan alami merupakan faktor yang mempengaruhi dalam 

proses belajar mengajar antara lain, yaitu: keadaan udara mempengaruhi 

proses belajar siswa. Apabila udara terlalu lembab atau kering, kurang 

membantu siswa dalam belajar. Keadaan udara yang cukup nyaman di 

lingkungan belajar siswa akan membantu siswa untuk belajar lebih baik; 

waktu belajar mempengaruhi proses belajar siswa. Waktu di sini, 

bukan lama waktu yang digunakan dalam belajar, melainkan waktu 

untuk kesiapan sistem memori siswa dalam menyerap, mengelola, dan 

menyimpan informasi dan pengetahuan yang dipelajari siswa tersebut; 

kondisi cuaca akan berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Kondisi 



14  

cuaca yang cerah, akan membuat siswa lebih nyaman dalam belajar.  

Sementara kondisi cuaca yang kurang mendukung, misalnya mendung 

tentu akan berpengaruh terhadap kenyamanan siswa dalam 

melaksanakan proses belajarnya; tempat atau gedung sekolah 

mempengaruhi belajar siswa. Gedung sekolah yang efektif untuk belajar 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: letaknya jauh dari keramaian, tidak   

menghadap    ke    jalan raya, tidak  dekat  dengan  sungai,  dan  tidak 

membahayakan keselamatan siswa; dan alat-alat pelajaran yang 

digunakan baik itu perangkat lunak misalnya, program presentasi 

ataupun perangkat keras misalnya, Laptop dan LCD. 

(2) Lingkungan sosial 

 

Lingkungan sosial di sini yaitu manusia atau sesama manusia, 

baik manusia itu ada kehadirannya atau tidak langsung hadir. Kehadiran 

orang lain pada saat sedang belajar, seringkali mengganggu aktivitas 

belajar. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa ini 

dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: lingkungan sosial di rumah yang 

meliputi seluruh anggota keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, kakak, 

adik, dan anggota keluarga lainnya; lingkungan sosial siswa di sekolah 

meliputi teman sebaya, teman lain kelas, guru, kepala sekolah, dan 

karyawan lainnya; dan lingkungan sosial dalam masyarakat yang terdiri 

atas seluruh anggota masyarakat. 

 

 



15  

3. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup  

belajar.  Sedangkan  belajar  adalah  berusaha memperoleh kepandaian atau 

ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 

pengalaman (Depdiknas 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi yang disengaja antara peserta didik 

dengan pendidik dan  sumber belajar sehingga terjadi situasi belajar pada 

suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan. 

Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata 

pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Matematika 

merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun 

sampaisaat ini masih banyak siswa yang merasa matematika sebagai mata 

pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan, bahkan menakutkan (dalam Julianti 

dkk2020:107). 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan 

perhitungan yang penting untuk diajarkan kepada siswa, pelajaran yang 

berkaitan dengan angka atau perhitungan yang diajarkan disekolah, dari 

jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas (dalam Sari, 2019:11) 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman 

belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang 

terencanasehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika yang dipelajari. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

adalah suatu proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui 

serangkaiankegiatan yang terencana dengan menggunakan alat bantu 

sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang matematika yang 

dipelajari dengan mudah. 

4. Materi Bangun Datar 

Menurut Heruman (2008: 88-107), bentuk-bentuk bangun datar antara lain, 

yaitu: 

1) Persegi merupakan bangun datar yang memiliki empat sisi sama 

panjang  dan bentuk keempat sudutnya siku-siku. 

 

Persegi 
 

2) Persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki empat sisi, 

bentuk keempat sudutnya siku-siku dan sepasang-sepasang sisi 

yang berhadapan 

sama panjang. 

Persegi Panjang 
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5. Alat Peraga MEQIP 

a. Hakikat Alat Praga 

 
1) Pengertian Alat Peraga 

 

Sesuai dengan pembelajaran yang hendak dicapai, guru 

mengajaksiswa  untuk  berperan  aktif  dalam  proses  pembelajaran agar 

kemapuanberpikir  siswa  dan  hasil  belajar  siswa  meningkat, untuk  

mengembangkanhasil belajar dan kemampuan berpikir siswa perlu adanya 

ide kreatif yangdiciptakan  oleh  guru  salah  satunya seperti  penggunaan  

alat  peraga  dalampembelajaran. Pramudjono (dalam Rostina Sundayana, 

2016:7) menyatakanbahwa Alat peraga adalah benda konkret yang dibuat 

untuk membantu dan mengembangkan konsep matematika. 

Menurut Rosalina Tarigan (dalamTarigan, 2020:3) juga 

berpendapat bahwa Alat peraga dalam mengajarmemegang peran yang 

sangat penting sebagai alat bantu untuk menciptakanproses belajar yang 

efektif. Ditambahkan oleh Arsyad (2013:9) juga menyatakan  bahwa  Alat  

peraga  adalah  media  alat  bantu pengajaran    dan segala   macam   benda   

yang   digunakan   untuk memperagakan materi pelajaran. 

Berdasarkan beberapa uraian pendapat  para  ahli  di  atas yang 

menjelaskan tentang alat peraga, dapat disimpulkan bahwa alat peragaadalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikankonsep 

di dalam pembelajaran berdasarkan ide kreatif guru,   tujuannya   untuk  

merangsang    pola    pikir    siswa    danmeningkatkan motivasi siswa 

dalambelajar. Alat peraga merupakan benda konkret  yang  dapat  
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membantu  guru  untuk  menyampaikan pembelajaran yang ingin dituju, 

sehingga konsep-konsep yang ada pada pembelajaranmatematika dapat 

dengan mudah diserap dengan siswa, karena konsep pembelajaran 

matematika memiliki konsep yang abstrak dan siswa masih merasa sukar 

untuk mengerti akan hal konsep abstrak 

2) Fungsi Alat Praga 

 

Alat peraga sebagai sarana alat bantu guru untuk menyampaikan 

pembelajaran juga dapat membantu siswa untuk membangkitkan motivasi 

dan minat siswa, karena siswa dapat dengan mudah memahami konsep yang 

disampaikan oleh guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat, siswa 

juga merasa tertarik dengan alat yang didemonstrasikan oleh guru dan siswa 

merasa bergairah dan penasaran dengan alat yang buat oleh guru. 

Hamalik   (dalam   Tarigan,   2019:12)   mendefinisikan bahwa 

Pemakaian alat peraga pembelajaran dalam proses belajar- mengajar dapat 

membangkitkan minat dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkanmembawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Pendapat tersebut 

didukung oleh Sadiman (dalam Rostina Sundayana, 2016:7) menyatakan 

bahwa mediamaupun alat peraga berfungsi untuk: 

a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera; 

      c) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara siswa 

dengan belajar. 

 

Menurut Arsyad (2013:2) juga menyatakan Di samping mampu 

menggunakan  alat-alat  yang  tersedia,  guru  juga  dituntut untuk  dapat 
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mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakan apabila media tersebut belum tersedia.  Alat  peraga  sebagai  

sarana pembelajaran  dalam penyampaian ide dan isi pelajaran, sehingga 

dapat menumbuhkan minat dan rangsangan kegiatan belajar siswa, karena 

siswa merasa tertarik terhadap alat peraga yang diajarkan oleh guru. Levie 

dan Lentz (dalam Tarigan, 2019:12) menyatakan bahwa ada empat fungsi alat 

peraga dalam pembelajaran yaitu: 

1. Fungsi Atensi, merupakan alat peraga visual yang merupakan inti  yaitu  

menarik  dan  mengarahkan  perhatian  siswa untuk berkonsentrari 

kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan maksud visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Contohnya seperti 

televisi, OHP, dan proyektor sebagai alat peraga pembelajaran. 

2. Fungsi Afektif, merupakan alat peraga visual dapat   dilihat dari 

tingkat kenikmatan siswa belajar atau membaca teks yang bergambar. 

Gambar atau lambang visual dapat mengugah emosi dan sikap siswa 

misalnya seperti informasi yang berkaitan dengan masalah sosial atau ras. 

3. Fungsi Kognitif, merupakan alat peraga visual yang terlihat dari temuan-

temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau 

gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau pesan  yang terkandung dalam pesan. 

4. Fungsi Kompensatoris, merupakan alat peraga pembelajaran dilihat dari 

hasil penelitian bahwa alat peraga visual yang memberikan konteks untuk 

mengorganisasikan informasi- informasi dalam teks dan mengingatnya. 
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Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan tentang fungsi alat 

peraga, dapat disimpulkan bahwa fungsi alat peraga dalam pembelajaran 

sangat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan suatu 

keharusan yang harus disertakan dan disajikan dalam pembelajaran. Alat 

peraga sangat membantu siswa untuk memahami pembelajaran. melalui 

adanya  alat  peraga.  Siswa akan  sangat  termotivasi  untuk  mengikuti 

pembelajaran yang diberikan  oleh  guru  karena  siswa  tertarik  untuk 

melihatnya  dan mengikutinya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang dituju dan meningkatkan hasil belajar siswa 

3) Manfaat Alat Praga 

 

Alat peraga tentunya sangat bermanfaat dalam belajar- mengajar, 

karena selain alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaiakan 

pelajaran, alat peraga juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

terhadap pembelajaran, sehingga titik fokus siswa sudah terfokuskan kepada 

alat peraga dan siswa pun merasa mudah untuk menyerap  pembelajaran 

yang diberikan guru, sehingga suatu pembelajaran  akan  bermakna  bagi  

siswa.  Dale  (dalam  Tarigan, 2019:14) menyatakan Bahan-bahan alat 

peraga pembelajaran baik audio maupun visual dapat memberikan banyak 

manfaat asalkan guru dapat berperan aktif dalam pembelajaran.  

Berikut ini rincian manfaat dari alat peraga tersebut adalah: 

a)  Meningkatkan  rasa  saling  pengertian  dan  simpati  dalam kelas. 

b)  Membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa. 
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 c)  kebutuhan dan minat siswa dengan meningkatnya motivasi   belajar 

siswa. 

d)  Membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa. 

e) Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa. 

f) Mendorong   kemanfaatan   yang   bermakna   dari   mata pelajaran 

dengan jalan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang 

mengakibatkan meningkatnya hasil belajar siswa. 

g) Memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat membantu siswa 

menemukan seberapa besar telah mereka pelajari. 

h)  Melengkapi pengalaman  yang kaya dengan pengalaman konsep- konsep 

yang bermakna dan dikembangkan. 

i) Memperluas      wawasan      dan      pengalaman      siswa 

mencerminkanpembelajaran nonverbalistik dan membuat generalisasi 

yang tepat. 

j) Meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang siswa 

Berdasarkan beberapa uraian pendapat ahli di atas yang menjelaskan 

tentang manfaat alat peraga, dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat 

alat peraga adalah alat peraga dapat mengatasi keterbatasan indera, 

ruang dan waktu. Alat peraga dapat lebih menarik perhatian siswa dalam 

belajar dan meningkatkan motivasi siswa sehingga hasil belajar siswa 

juga dapat meningkat.  Penggunaan alat peraga dapat membuat 

pembelajaran lebih efektif, aktif dan efisien, dan penggunaan alat peraga 

dapat menciptakan pembelajaran yang memupuk minat siswa terhadap 



22  

 4) Syarat dan Kriteria Media Alat Peraga 

Pembuatan alat peraga yang hendak digunakan dalam 

pembelajaran harus memiliki kualitas yang baik, karena alat peraga 

bisa digunakan berulang-ulang, kapan saja bisa digunakan oleh guru, 

terlebih dalam pembuatan alat peraga harus dapat menyampaikan 

maksud  yang hendak  disampaikan  oleh  guru.  Russefendi  (dalam 

Rostina Sundayana, 2016:18) menyatakan bahwa persyaratan alat 

peraga adalah sebagai berikut: 

a)  Tahan lama. 

b)  Bentuk dan warna yang menarik.  

c)  Sederhana dan mudah dikelola. 

d)  Ukurannya sesuai. 

e)  Dapat menyajikan konsep matematika baik dalam bentuk 

real,gambar, atau diagram. 

f)   Sesuai dengan konsep matematika. 

g)  Dapat memperjelas konsep matematika dan bukan sebaliknya.  

h)  Peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep 

berpikir abstrak bagi siswa. 

i) Menjadikan   siswa   belajar   aktif   dan   mandiri   dengan 

memanipulasi alat peraga. 

j)   Bila  mungkin  alat  peraga  tersebut  bila  berfaedah  lipat 

(banyak). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas tentang syarat dan kriteria alat peraga, 

dapat disimpulkan bahwa alat peraga seharusnya memiliki bentuk yang  

menarik  bagi  siswa,  juga  memiliki  daya  tahan  yang lama,   sehingga 

dapat  dipergunakan  berulang-ulang,  terlebih  harus dapat 

menyampaikan konsep matematika yang bersifat abstrak 
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5. Kelebihan dan Kekurangan Alat Peraga 

Setiap penggunaan media pembelajaran ataupun alat peraga, 

pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik itu 

dari segi pembuatan, biaya, alokasi waktu yang kurang memadai 

maupun tingkat kesulitan dalam membuat media/alat peraga tersebut. 

Kelebihannya  juga dapat membantu dan mempermudah guru untuk 

menyajikan pesan pembelajaran dan sangat memotivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. Alat peraga memang sudah menjadi suatu 

kebutuhan  yang harus disertakan  untuk  menciptakan  

pembelajaran yang bervariatif dan menciptakan suasan belajar yang 

efektif dan efisien. 

Russefendi (dalam Tarigan, 2019:15) menyatakan bahwa 

kelebihandan kekurangan alat peraga adalah sebagai berikut: 

1) Kelebihan alat peraga, yaitu: 
 
 
a) Menumbuhkan  minat  belajar  siswa  karena  pelajaran  lebih 

menarik; 

b) Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa tidak akan 

mudah bosan; 

c) Membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti: 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya; 

2) Kekurangan alat peraga, yaitu: 
 
 
a) Mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut 

guru; 
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b) Banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan; 
 
 
c) Perlu kesediaan berkorban sendiri. 

 
Berdasarkan pendapat ahli di atas yang menjelaskan 

tentang kelebihan dan kekurangan alat peraga, dapat disimpulkan 

bahwa jelas terlihat kelebihan dan kekurangan dari penggunaan alat 

peraga.  

Alat peraga dapat menumbuhan minat belajar siswa dan dapat 

mengajak siswa berpartisipasi dalam pembelajaran, motivasi belajar 

siswa juga akan meningkat, karenasetiap pembelajaran memiliki 

kesan menarik bagi siswa. Kekurangan yang dimiliki oleh alat 

peraga adalah waktu pembelajaran yang kurang sesuai dengan yang 

direncanakan. 

b. Hakikat Alat Peraga MEQIP 

 
1) Pengertian Alat Peraga MEQIP 

 
Salah satu alat peraga yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran bidang studi Matematika adalah alat peraga 

Matematich Education Quality Improvement Program (MEQIP). 

Alat peraga MEQIP yang dimaksud dalampenelitian ini adalah 

alat- alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk memperjelas 

materi belajar yang abstrak ke konkrit untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran Matematika secara sistematis. 

Menurut Sukawati dkk (dalam Sumarni, 2013:1) MEQIP 

(Matehematics Education Quality Improvement Program) adalah 
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program peningkatan mutu pembelajaran matematika yang telah 

direview oleh pakar matematika dari beberapa perguruan tinggi di 

Indonesia dan telah diujicobakan di berbagai propinsi di 

Indonesia. 

MEQIP (Mathematics education Quality Improvement Program) 

adalah Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Matematika. Jadi 

suatu pola pembelajaran dalam pembelajaran matematika agar 

dapat meningkatkan mutu. Alat peraga MEQIP merupakan 

pengembangan prototipe/bentuk asli alat peraga matematika  

Sekolah  Dasar  yang telah diujicobakan pada beberapa sekolahdi 

beberapa Propinsi dan telah direview oleh pakar matematika  dari 

beberapa Perguruan Tinggi. 

Departeman Pendidikan Nasional melalui Direktorat 

Pembinaan Pendidikan TK dan SD menyatakan bahwa ada dua 

manfaat penting alat peraga MEQIP dalam pembelajaran 

Matematika di SD, yaitu: Pertama, secara psikologis, taraf berfikir 

peserta didik di SD masih berada pada tahap operasi konkrit, 

sedangkan substansi Matematika bersifat abstrak. Sehingga dengan 

memanfaatkan alat peraga MEQIP peserta didik akan lebih mudah 

memahami konsep prinsip Matematika yang abstrak tersebut. 

Kedua, pemanfaatan alat peraga MEQIP dalam pembelajaran di SD 

dapat menumbuhkan rasa senang peserta didik untuk belajar 

Matematika 
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2) Macam-macam Alat Peraga 

MEQIP 

 
Banyak alat peraga yang dapat dibuat utnuk menunjang 

pembelajaran siswa. Adapun macam-macam alat peraga Meqip 

diantaranya, yaitu: 

a) Papan berpaku. Papan Berpaku memiliki kegunaan sebagai 

alat  bantu  pengajaran  matematika  di  sekolah  dasar  untuk 

menanamkan konsep/pengertian  geometri  seperti  pengenalan 

bangun datar, pengenalan keliling bangun datar, da 

menentukan/menghitung luas bangun datar. Papan Berpaku 

adalah pengembangan dari  media display atau sering dikenal 

dengan papan peragaan dan termasuk ke dalam jenis media 

visual diam yang mengandalkan indera penglihatan 

b) Papan berpetak. Papan berpetak merupakan alat peraga 

yang berfungsi untuk menghitung luas bangun datar tak 

beraturan, dan luas, keliling persegi dan persegi panjang. 

Papan berpetak terbuat dari triplek yang dilapisi dengan 

kertas spotlight diberi petak-petak persegi dengan spidol 

(Sundayana, 2014). Alat peraga ini dapat digunakan untuk 

menghitung luas bangun geometri yang beraturan maupun tak 

beraturan dan keliling bangun datar persegi dan persegi 

panjang. 

c).  Roda Berputar. Alat Peraga pembelajaran roda putar adalah 

alat peraga pembelajaran yang menggunakan permainan roda 
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putar (Twister) yang mana dalam alat peraga pembelajaran 

ini siswa  dituntut untuk aktif, membuat siswa berpikir, 

berbicara, mendengarkan dan saling bekerja sama. Menurut 

Risnawati, dalam bukunya strategi pembelajaran matematika 

permainan matematika   adalah   sesuatu kegiatan   yang   

menyenangkan (menggembirakan) yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran dalam matematika baik 

aspek kognitif, afektif, maupun  psikomotor.  Jadi  permainan 

matematika merupakan alat yang efektif untuk belajar (Erza, 

2018). 

 
d).  Kubus Satuan. Alat peraga kubus satuan ini digunakan untuk 

pembelajaran pengukuran di sekolah dasar, yaitu membantu 

siswa untuk menemukan rumus volume kubus dan balok. 

Memberikan penanaman konsep tentang satuan takaran volume 

bangun  ruang  tanpa tutup  (dalam  hal  ini  balok  dan  

kubus) menggunakan satuan takaran berbentuk kubus. 

Memberikan penanaman  konsep  bahwa volume bangun  

ruang tanpa tutup adalah banyaknya kubus satuan yang 

digunakan untuk mengisi bangun ruang itu sampai penuh  

secara merata (tidak menggunung). 

e). Blok Pecahan. Fungsi blok pecahan adalah untuk 

membantu guru mengajarkan konsep pecahan, mengurutkan 

pecahan tertentu dengan pecahan senilai. Alat peraga blok 
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pecahan ini dapat dibuat dari bahan triplek, karton, kertas 

asturo/kertas berwarna, dan lain sebagainya. 

f) Kantong Bilangan. Kantong bilangan adalah media yang 

dibuat berbentuk kantong-kantong sebagai tempat penyimpanan 

dan menempel pada papan atau kertas. Kantong tersebut 

menyimbolkan nilai tempat pada suatu bilangan. Sedangkan 

sedotan sendiri digunakan sebagai pengisi kantong-kantong 

yang tersedia sebagai indikator jumlah bilangan yang akan 

dihitung. Kantong bilangan dirancang untuk memudahkan 

siswa dalam pembelajaran  matematika,  khususnya  pada  

penjumlahan  dan pengurangan. 

3) Alat peraga MEQIP yang digunakan dalam penelitian ini 

 
Papan berpaku merupakan salah satu jenis media 

yang dapat digunakan sebagai alat peraga untuk mengajarkan 

materi bangun datar. Media ini berupa papan yang ditancapkan 

paku pada permukaannya. Paku-paku ini di tancapkan hanya 

setengah, setengah dari paku tersebut dibiarkan timbul ke 

permukaan papan dengan bentuk persegi-persegi kecil. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ruseffendi (1992: 178) bahwa 

papan berpaku terbuat dari papan dengan paku-paku yang 

ditancapkan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk 

memperagakan bangun- bangun geometri datar beserta 

ukurannya. 



29  

 
 
 

Gambar 1. Alat peraga papan berpaku 

 

4) Tujuan dan Kegunaan Alat peraga papan berpaku 
 

Menurut Ruseffendi (1992: 162) ada beberapa 

kegunaan dari alat peraga papan berpaku ini, antara lain : 

a. Guru dapat dengan mudah menunjukan berbagai bentuk 

geometri bidang seperti, segitiga, bujursangkar, trapezium 

dan sebagainya. 

b. Siswa dapat dengan mudah mengikuti pola kita dalam 

membentuk atau  membuat  bangun-bangun  geometri,  

serta tidak banyak memakan waktu untuk menggambar dan 

tidak memerlukan penggaris, penghapus, pinsil atau kertas. 

c.   Bentu-bentuk geometri yang dibuat lebih sesuai dengan 

yang sebenarnya, dari pada bentuk-bentuk geometri itu 

disajikan dengan menggunakan kertas karton, tripleks atau 

kertas lainnya,  sehingga tidak menurunkan persepsi anak. 

d.   Dengan  papan  berpaku  kita  pula  menghitung  luas  

atau keliling berbagai daerah yang ukurannya tidak 

beraturan. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alat 

peraga papan berpaku digunakan untuk menjelaskan konsep 

atau pengertian bangun datar beserta keliling dan luar bangun 

datar tersebut. Media papang berpaku juga berguna untuk 

mengkonkretkan konsep bangun datar yang bersifat abstrak 

dan juga dapat melibatkan langsung siswa dalam proses 

pembelajaran. Rostina Sundayana ( 1992: 127) menyusun 

petunjuk kerja dari alat peraga papan berpaku, antara lain 

adalah: 

 
a.   Guru meletakkan alat peraga papan berpaku ini di 

depan kelas, dapat digantung atau disandarkan dengan 

benda lain. Guru juga menyediakan sejumlah karet gelang 

dengan warna yang berbeda- beda. 

b.   Guru mendemonstrasikan secara klasikal cara 

membentuk bangundatar. 

c.   Kemudia masing-masing siswa diminta untuk 

membentuk bangundatar sesuai dengan kreatifitas masing-

masing. 

d.   Siswa diminta untuk menggambarkan hasil yang 

diperoleh pada kertas berrtitik atau kertas berpetak. 

e.   Melalui Tanya jawab guru mengenalkan arti keliling. 

f. Siswa menentukan keliling setiap bangun datar yang 

dia peroleh sebelumnya. 

g. Melalu Tanya jawab guru mengenalkan arti luas 

bangun datar. 

h.   Siswa diminta untuk memperkirakan luas bangun datar 

yang telah dibutnya, kemudian guru memperkenalkan 
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nama- nama bangun datar yang telah dibuat oleh siswa 

(persegi dan persegi panjang). 

B.  Penelitian Relevan 

Penelitian  yang relevan  dengan skripsi ini adalah penelitian  yang 

dilakukan oleh Chusna Yuliana pada tahun 2013 yang berjudul “ 

Meningkatkan Hasil Belajar Bangun Datar Menggunakan Alat peraga 

papan berpaku pada Siswa Kelas III B SD N Tamanggung 4, Muntilan, 

Magelang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan alat 

peraga papan berpaku dalam pelajaran Matematika dapat meningkatkan 

hasil belajar bangun datar. Hal ini dilihat berdasarkan hasil analisis dari 

hasil tes yang dilakukan disetiap akhir siklus I dan II. Hasil tes evaluasi 

mengalami peningkatan terlihat dari rata-rata kelas dari 58,4 pada pra 

siklus menjadi 78,4 pada siklus pertama dan meningkat menjadi 88 

pada siklus ke II. 

C.  Kerangka Pikir 

 
Pembelajaran Matematika secara konvensional biasanya 

didominasi oleh guru dalam bentuk ceramah dan siswa diberi tugas, 

kemudian guru kembali ke tempatnya dan menunggu siswanya 

mengantarkan hasil tugas yang telah dikerjakan siswa. Model 

pembelajaran ini kurang efektif terutama dalam menumbuhkan minat, 

motivasi dan kesukaan pada pelajaran Matematika yang akan 

berdampak pada penurunan hasil belajar peserta didik. Untuk itu maka 
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pembelajaran Matematika mesti ditempuh dengan menggunakan 

metode dan alat peraga yang menarik. 

Salah satu alat peraga untuk pembelajaran bidang studi 

Matematika adalah alat peraga mathematich eductioan quality 

improvement program (MEQIP) yakni berupa Alat peraga papan 

berpaku. Alat peraga tersebut sangat layak digunakan untuk 

pembelajaran Matematika di SD karena secara psikologi tarap berpikir 

peserta didik di SD masih berada pada tahap operasi kongkrit, 

sedangkan substansi Matematika bersifat abstrak, sehingga dengan 

memanfaatkan alat peraga peserta didik akan  lebih mudah 

memahami konsep dan prinsip Matematika yang abstrak tersebut. 

Pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran Matematika di SD 

dapat menumbuhkan rasa senang, ketertarikan, menumbuhkan 

minat, motivasi  dan meningkatkan gairah yang mendorong 

peningkatan hasil belajar peserta didik. Kondisi tersebut sebaliknya 

merupakan tantangan yang menuntut jawaban dari para guru. 

Kreatifitas dan daya inovasi guru dalam memilih metode dan alat 

peraga pembelajaran mutlak diperlukan agar dapat merencanakan 

kegiatan siswa yang lebih bervariasi. 

Alat peraga papan berpaku juga diharapkan dapat 

membantu gurudalam proses pembelajaran. Penggunaan alat peraga 

papan berpaku diharapkan siswa dapat merespon dengan baik meteri 

pelajaran yang disampaikan sehingga tercipta suasana pelajaran yang 
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aktif dan menyenangkan. Karena dalam  prosesnya  siswa  tidak  

hanya mengamati tetapi juga mencoba secara langsung dengan 

demikian hasil belajar matematika dapat ditingkatkan 
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Gambar. Kerangka Pikir dalam penelitian Tindakan 
Kelas Meningkatkan Hasil Belajar Bangun Datar 
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D.  Hipotesis Tindakan 

 
Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir diatas maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Jika digunakan 

alat peraga Matematich Education Quality Improvement Program 

(MEQIP) yakni   papan   b erp ak u   dalam  proses  pembelajaran  

maka  dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III 

UPT SPF SD INPRES MINASA UPA. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 

A.  Jenis Penelitian 
 

Menurut Sugiyono (2016:2) menyatkan jika metode penelitian 

pada dasarnya  cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan 

kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(classroom action research). Dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian tindakan yang dilakukan 

yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Menurut Suyadi (2014:14) menyimpulkan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan 

belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersamaan, 

Arikunto (2017:2) yang merupakan salah satu pakar dari metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menjelaskan pengertian dari Penelitian 

Tidakan Kelas (PTK) secara sistematis, sebagai berikut: 

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati objek dengan menggunakan 

cara dan dan aturan atau metodologi tertentu untuk menemukan data 

akurat tentang hal-hal yang dapat meningkatkan mutu objek yang 

diamati. 
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2. Tindakan  adalah  gerakan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan 

terencana denngan tujuan tertentu. Dalam PTK, gerakan ini dikenal 

dengan sikus- siklus kegiatan untuk siswa. 

3. Kelas adalah tempat di mana terdapat sekelompok siswa   yang 

dalam waktu bersamaan menerima pelajaran dari guru yang sama. 

Penelitian Tindakan kelas dilakukan oleh seorang guru yang 

dilakukan dengan kesadaran dan tanpa tuntutan dari pihak manapun, 

sesuai dengan yang pernah  di  ungkapkan  oleh  Arikunto  (2017:23)  

bahwa Penelitian  Tindakan dilakukan  dengan  kesadaran  untuk  

meningkatkan kualitas  kinerja,  maka peneliti harus melakukannya 

secara sukarela. 

Adapun  Kemmis  dan  Tagart  (dalam  Iskandar  dan  Narsim, 

 
2015:2) menyatakan bahwa: Penelitian Tindakan adalah bentuk 

penyelidikan refleksi diri yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial 

(mencakup pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan 

sosial atau praktik   pendidikan, pemahaman praktik, situasi, 

berlagsung praktik. 

Iskandar, Dadang dan Narsim (2015:6) menyatakan bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) merupakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru (sebagai 

peneliti) atas sebuah permasalahan  nyata  yang  ditemui  saat  

pembelajaran berlangsung  guna meningkatkan kualitas pembelajaran 

secara berkelanjutan dan kualitas pendidikan dalam arti luas. 
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Berdasarkan uraian pendapat diatas mengenai Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) sehingga dapat disimpulkan bahwa, Penelitian 

Tindakan Kelass (PTK) adalah suatu kegiatan tindakan yang dilakukan 

oleh guru yang memiliki tujuan untuk memperbaiki proses dan 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

B.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di UPT SPF SD 

INPRES MINASA UPA pada siswa kelas III pada tahun ajaran 

2022/2023 kacamatan Rappocini Kota Makassar. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA dengan 

jumlah siswa sebanyak 15 orang yang terdiri 7 orang laki- laki dan 8 

orang perempuan tahun pelajaran 2022/2023. 

C.  Faktor Yang Diselidiki 

 
Dalam pelaksanaan tindakan kelas ini faktor-faktor yang akan 

diselidiki adalah sebagai berikut: 

a) Faktor Input : Siswa kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA 

b) Faktor Proses : Menggunakan Papan Berpaku 

c) Faktor Output : Meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik 

D.  Prosedur Penelitian 

Sesuai   dengan   jenis   penelitian   yang   dilakukan   yakni 

penelitian tindakan kelas, maka rencana tindakan yang akan 

dilakukan terdiri atas dua siklus dengan masing-masing empat pertemuan. 

Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan  yang dicapai 
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seperti  yang telah didesain dalam faktor-faktor  yang diselidiki. 

Prosedur kegiatan dalam setiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi atau evaluasi dan refleksi. Dimana dalam tahap perencanaan 

sampai melakukan tindakan terdapat empat langkah utama yang akan 

dilakukan yaitu:  identifikasi masalah, analisis dan perumusan masalah, 

perencanaan penelitian tindakan kelas, dan melakukan penelitian 

tindakan kelas. Secara lebih terperinci, prosedur penelitian tindakan ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) SIKLUS 1 

 
1.  Tahap Perencanaan 

 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah meliputi: 

(1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

pembelajaran menggunakan alat peraga MEQIP; (2) Menyiapkan 

alat peraga matematika MEQIP yaitu alat peraga Papan Berpaku; 

(3) Mengidentifikasi kemampuan (performance) siswa untuk 

keperluan mendisain rencana pembentukan kelompok, dan; (4) 

Menyiapkan lembar observasi aktifitas belajar siswa. 

2.  Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan   yang  dilaksanakan   pada   tahap   ini    

adalah kegiatan belajar mengajar untuk mengimplementasikan 

penggunaan alat  peraga MEQIP dalam pembelajaran matematika. 

Adapun perincian kegiatanpelaksanaan tindakan tersebut adalah : 

a.    Kegiatan awal terdiri dari: 
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• Guru  membuka  pelajaran  dengan  mengucap  salam  

dan mengajak siswa berdoa bersama; 

•    Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran siswa; 

 
• Apresiasi  (mengingat  dan  mengulas  pelajaran  yang  

lalu dengan Tanya jawab) dan memotivasi siswa, dan; 

•    Guru  menyampaikan  materi  yang  akan  dipelajari  dengan 

menggunakan alat peraga.  

 

b.    Kegiatan inti terdiri dari: 

 Guru  menjelaskan  materi  yang  sedang  dipelajari  dengan 

menggunakan alat peraga Papan Berpaku; 

 Guru menyiapkan alat peraga papan berpaku; 

 Guru memberikan soal terkait luas bangun datar tak beraturan 

luas dan keliling persegi dan persegi panjang: 

 Guru   meminta   siswa   untuk   saling   berpasangan   dalam 

mengerjakan soal yang telah diberikan; 

 Siswa menghitung luas dan keliling dengan menggunakan alat 

peraga Papan Berpaku, dan; 

 Guru meminta setiap pasangan untuk menyampaikan hasil 

yang telah dikerjakan, dan membahasnya bersama-sama 

c.    Penutup terdiri dari: 

 

 Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan terkait 

materi yang sudah dipelajari, dan; 

 Guru  menutup  pelajaran  dengan  mengajak  siswa  berdoa 

bersama dan mengakhirinya dengan mengucapkan salam 
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3.  Tahap Observasi dan Evaluasi 
 
 

Selama  kegiatan  berlangsung,  guru  melakukan 

pengamatan terhadap seluruh aktifitas siswa dan kinerja kelompok 

siswa dengan menggunakan lembar (format) observasi yang telah 

disediakan oleh peneliti.Untuk kejadian dicatat oleh peneliti dengan 

bantuan teman sejawat. 

4.  Tahap Refleksi 

Pada akhir siklus dilakukan refleksi terhadap hasil 

observasi aktifitas yang diperoleh. Kekurangan-kekurangan yang 

terjadi pada siklus pertama akan diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

b) Siklus II 
 
 
Siklus  kedua  dilakukan  dengan  tetap  mengacu  pada

 

prosedur kegiatan  yang  sama  pada  siklus  pertama  yang  meliputi 

perencanaan, tindakan, observasi atau evaluasi dan refleksi. Hanya 

saja, pada siklus kedua senantiasa bertolak pada upaya perbaikan atau 

koreksi terhadap kekurangan hasil-hasil yang diperoleh pada siklus 

pertama   sehingga   inovasi   tindakan   pada    siklus kedua   lebih 

berorientasi pada tindakan korektif dan pelurusan guna mencapai 

hasil yang diharapkan
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Refleksi 
 
 
 

 

 

Evaluasi/ 

 pengamata n 

 

 

Perencanaan 

tindakan
 
 
 

Pemberian 

tindakan 
 
 
 
 

 

Refleksi 
 
 
 

 

Evaluasi/ 
pengamatan 

 

Perencanaan 

tindakan
 
 
 
 

 

Pemberian 

tindakan 
 
 
 
 
 
 

Bagan 3.1 Alur Siklus I dan Siklus II 
 
 

Keterangan: 
 

: Variabel yang akan diteliti 

 
: Berpengaruh 

 
: Berhubungan
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E.  Instrumen Penelitian 

 
Instrumen penelitian berisi kisi-kisi dari teknik pengumpulan data 

yang digunakan. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah lembar observasi aktivitas guru dalam menerapkan 

penggunaan alat peraga matematika, lebar observasi aktivitas belajar siswa 

dan kisi-kisi tes soal. 

1.  Lembar Tes 

 
Lembar tes adalah untuk mengukur kemampuan dan 

memperoleh data hasil belajar peserta didik dengan memberikan soal 

pilihan ganda dan dijawab oleh siswa sesuai pengetahuannya. Tujuan di 

berikan tes ini untuk mengukur sejauh mana keefektifan penggunaan alat 

peraga Matematich  Education Quality Improvement Program (MEQIP) 

dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika. 

2.  Lembar Observasi 
 

Pelaksanaan tindakan di dalam PTK Secara bersamaan juga 

dilakukan observasi, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan tindakan dan 

observasi. Teknik ini untuk mengamati hasil belajar dan aktivitas siswa dan 

guru selama proses pembelajaran. Pengamatan dan observasi ini meliputi: 

Semangat mengikuti pembelajaran, kedisiplinan siswa, aktif bertanya, aktif 

menjawab, kerjasama dalam kelompok, aktif dalam diskusi kelompok, 

mengemukakan ide, menyimpulkan hasil kegiatan, dan kreativitas siswa. 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa  tes,  observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun  penjelasan  dari  ketiga
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teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

 
1.  Tes 

 
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individual atau kelompok. Tes 

merupakan suatu kegiatan yang digunakan guru untuk mengetahui hasil 

dari proses belajar yang telah dilaksanakan. Tujuan tes ini adalah untuk 

mengetahui pemahaman siswa dalam menyerap materi yang telah 

disampaikan setelah kegiatan belajar mengajar bentuk tes yang digunakan 

peneliti adalah tes pilihan ganda. 

2.  Observasi 

 
Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan  alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. 

Tujuan melakukan observasi ini adalah untuk mendapat data-data tentang 

proses pembelajaran di dalam kelas. Data yang diambil oleh peneliti 

adalah data aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Selain itu, lembar observasi berguna untuk 

mengetahui  kesesuaian  pelaksanaan  tindakan  dengan  rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun sebelumnya. 

3.   Dokumentasi 

 
Dokumentasi foto merupakan informasi yang cukup penting, yaitu sebagai 

bukti kegiatan selama pembelajaran berlangsung (selama penelitian). 

Tujuan melakukan dokumentasi ini juga untuk mendapatkan data-data 

sekolah yang diperlukan oleh peneliti. 



 

 
 

 

G. Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Data 

kuantitatifmelalui tes hasil belajar siswa sedangkan data kualitatif melalui 

observasi. 

1.  Analisis Deskriptif KuantitatifAnalisis Hasil Tes 

 
Menurut Arikunto, Hasil tes yang diperoleh siswa pada 

setiap pertemuan dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif untuk 

menentukan 

rata- rata menggunakan rumus sebagai berikut (dalam Pratama, 2019:53): 
 
 

M = 
∑𝒙

𝑵
 

Keterangan: 

M : Nilai Rata-rata kelas  

∑𝒙 : Jumlah nilai akhir 

N : Jumlah Siswa 

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran adalah sebagai berikut (dalam 

Pratama, 2019:54):  

P  = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100 % 

Keterangan: 

P : Angka Persentase 

f:  Jumlah siswa yang mecapai nilai ≥ KKN 

N : Jumlah 

 

 

 

 

 

 



 

2. Analisis Deskriptif KualitatifAnalisis Data Observasi 

 
Data observasi diperoleh dari lember observasi yang telah 

digunakan untuk mengamati guru dan siswa pada saat proses 

pembelajara.Hasil observasi ini dianalisis secara deskriptis kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif.  Analisis  secara  deskriptif  kualitatif  dengan 

menggunakan kata-kata atau kalimat untuk mendeskripsikan kegiatan 

yang dilakukan guru dan siswa pada saat proses pembelajaran (dalam 

Pratama, 2019:54) 

Hasil observasi yang dianalisis secara deskripsi kuantitatif, 

yaitu pada setiap indikator diberi skor 1 – 4. Hasil skor kemudian 

dipersentasekan, dengan cara membagi skor yang diperoleh dengan 

skor ideal  kemudian dikalikan  100.  Jika  ditampilkan  dalam  rumus,  

maka 

rumusnya sebagai berikut(dalam Pratama, 2019:54): 
 

P  = 
𝑰

𝑵
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
Keterangan :  
 
P : Persentase hasil pengamatan yang akan dihitung 
 
I : Indikator yang terlihat 
 
N: Banyak Indikator yang diamati  

 
Hasil observasi dalam bentuk persentase tersebut kemudian 

dikualifikasikan sesuai dengan kriteria/kategori seperti yang 

diungkapkan oleh Kusumah & Dwitagama (dalam Pratama, 2019:54) 

berikut ini 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.1 Klasifikasi hasil observasi proses pembelajaran 
 
 

Presentase Kategori 

86 – 100 Sangat Baik 

71 – 85 Baik 

56 – 70 Cukup 

55 Kurang 

 

H. Indikator Keberhasilan 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah :  

1) Proses pembelajaran dikatakan berhasil jika apa yang telah direncanakan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terlaksana 75% - 100% 

di setiap siklus.  

2) Hasil belajar dikatakan berhasil jika rata – rata hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

memenuhi target yang telah ditentukan secara klasikal yaitu 75% serta 

memperoleh nilai  ≥ 70 

  Untuk menentukan keberhasilan dalam peneliti ini, maka ditetapkan 

indicator keberhasilan belajar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang 

telah diperoleh sekolah dan kemudian dijadikan rujukan dalam menentukan 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Adapun dikatakan berhasil apabila 

minimal 75% hasil belajar siswa dikelas III UPT SPF SD Minasa Upa, telah 

mencapai KKM yaitu ≥75 % yang telah ditetapkan dipembelajaran 

matematika 

 

 

 



 

  Selain itu juga peneliti ini menentukan kriteria dlam pengkategorikan 

hasil pembelajaran dilihat berdasarkan skor presentase. Tujuannya untuk 

mengetahui sejauh mana hasil belajar Matematika pada siswa kelas III . 

Dalam penelitian ini menganalogikan kriteria dalam pengkategorikan proses 

dan hasil pembelajaran. Kategori predikat tersebut terdapat dalam tabel 3.1 

dan tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.1 kategori Predikat dalam Proses Pembelajaran Menurut 

Ketetapan Departemen Pendidikan Nasional (UPT SPF SDN MINASA 

UPA)  

Kesesuaian Kriteria (%)  Keterangan 

92% - 100% Sangat baik (SB) 

83% - 92% Baik (B) 

75% - 83% Cukup (C) 

<75 Kurang (K) 

 

  



 

 

Tabel 3.2 Kategori Predikat Hasil Belajar Menurut Ketetapan 

Departemen Pendidikan Nasional (UPT SPF SDN MINASA UPA)  

KKM 

(Satuan 

Pendidikan) 

Panjang 

Interval 

RENTANG PREDIKAT 

A 

(Sangat 

Baik)  

B 

(Baik) 

C 

(Cukup) 

 

D 

(Perlu 

Bimbingan)  

75 25/3 = 8.3 92< A  ≤100 83<B≤92 75≤C≤83 D≤75 

 

 
  



 

BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
 

A.  Hasil Penelitian 

 
Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai 

peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran Matematika materi bangun 

datar siswa kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA. Hasil 

penelitian yang diuraikan adalah data mengenai  deskripsi lokasi 

penelitian, deskripsi subyek penelitian, hasil belajar pra tindakan siswa 

dalam pembelajaran Matematika, dan hasil pelaksanaan tindakan pada 

tiap-tiap siklus, serta peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Matematika menggunakan alat peraga papan berpaku. Sementara itu 

dalam pembahasan diuraikan analisis data hasil belajar pada pra tindakan, 

pelaksanaan tindakan tiap-tiap siklus, dan peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika materi bangun datar melalui penggunaan 

papan berpaku. 

1.   Deskripsi Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas III UPT SPF SD INPRES 

MINASA UPA, Rappocini, Makassar.   Untuk berangkat menuju ke 

sekolah siswa biasanya berjalan kaki karena jarak dari rumah siswa tidak 

terlalu jauh dari lokasi sekolah. 
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Peneliti memilih kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA 

berdasarkan hasil obeservasi kegiatan pembelajaran, dan wawancara 

dengan guru pada saat melaksanakan PLP Lanjutan. Dari hasil observasi 

di kelas tersebut pembelajaran kurang menyenangkan, siswa kurang 

aktif dan hasil belajar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan yang 

ditentukan. 

2.   Deskripsi Subjek Penelitian 

 
Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah semua siswa 

kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA tahun ajaran 2022/2023 

yang berjumlah 15 siswa. Deskripsi Hasil Penelitian. 

a.   Pra Tindakan 

 
Data awal hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

dapat dilihat dari hasil pra tindakan pembelajaran yang dilakukan 

pada tanggal 17 Agustus 2022 di kelas yang tergambar dalam tabel 

berikut : 

Tabel 8. Daftar Hasil Belajar dalam Pembelajaran Matematika Pra 

 
Tindakan Siswa Kelas III UPT SPF SD Inpres Minasa Upa
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No. Nama Ulangan 

Harian 

 
Ketuntasan (≥75) 

1. AMM 70 Tidak Lulus 

2. ACR 100 Lulus 

3. AKR 70 Tidak Lulus 

4. FAP 40 Tidak Lulus 

5. IKS 60 Tidak Lulus 

6. KK 40 Tidak Lulus 

7. AS 40 Tidak Lulus 

8. MZ 100 Lulus 

9. AM 40 Tidak Lulus 

10. MA 40 Tidak Lulus 

11. MB 100 Lulus 

12. RM 60 Tidak Lulus 

13. SSM 30 Tidak Lulus 

14. ZAZ 60 Tidak Lulus 

15. HAQ 80 Lulus 
 
 

Ketuntasan dalam belajar Matematika sebelum tindakan 
 

kelas,secara visual disajikan pada grafik berikut : 
 
 

80 
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50 
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pra siklus 

 
tuntas 
 
tidak tuntas

 
 

Gambar 2 

Ketuntasan kompetensi (Pra Tindakan)siswa kelas III 

UPT SPF SD Inpres Minasa Upa
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Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa dari 15 siswa kelas  III 

UPT  SPF  SD  Inpres  Minasa  Upa  sebagai  subyek penelitian, hanya 4 

siswa (22,66 %) yang tuntas dan 11 siswa (73,34 %) yang belum tuntas. 

Hal ini menunjukan bahwa mayoritas siswa belum mencapat KKM yaitu 

73,34 %. Data diatas masih menunjukan bahwa rata-rata kelulusan dalam 

kelas  belum mencapai kriteria yang ditentukan yaitu 75%. 

1.   Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

Siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022. 

Prosedur  penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini mencakup empat 

tahapan yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan 

refleksi. Tahap-tahap ini akan dijelaskan sebagai berikut : 

a.   Tahap Perencanaan 

 
Tahap pertama dalam penelitian tindakan kelas ini adalah tahap perencanaan. 

Tahap ini dilaksanaan setelah peneliti melakukan observasi terhadap kondisi 

pembelajaran matematika kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA, 

peneliti bekerja sama dengan guru untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

Dalam melakukan observasi peneliti dan guru mengidentifikasi 

permasalahan yang ada yaitu siswa mengalami kesulitan dalam beberapa 

hal, antara lain adalah: siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pelajaran, siswa kurang aktif, dan jugaada beberapa siswa yang jenuh dalam 

mengikuti pelajaran. Dengan melihat kondisi kelas seperti inipeneliti 

bersama guru memutuskan untuk menggunakan alat peragga berupa papan 

berpaku dalam meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa. Hasil dari 

perencanaan siklus 1, yaitu: 
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1) Peneliti dan guru menetapkan waktu pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas. Penelitian dlakukan sesuai dengan jadwal pelajaran matematika 

di kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA 

2) Peneliti dan guru membuat perangkat pembelajaran, mulai dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar soal tes, kunci jawaban, alat 

peraga papan berpaku, dan lembar observasi aktifitas guru dalam proses 

pembelajaran. 

b.    Tahap Pelaksanaan 

 

Tahap kedua dari penelitian ini adalah pelaksanaan tindakan yang 

merupakan implementasi isi rancangan. Pada siklus 1 ini guru  dan peneliti 

mempersiapkan ruang serta alat yang butuhkan. Selanjutnya guru membuka 

pelajaran dengan memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi 

pelajaran dan kehidupan siswa, siswa diminta untuk melihat benda-benda 

yang ada di sekitar ruang kelas yang merupakan bangun datar persegi dan 

persegi panjang, dilanjutkan dengan memberikan materi mengidentifikasi  

sifat-sifat  bangun  datar  persegi  dan persegi  panjang  sederhana  

menggunakan  alat  peraga  papan berpaku. Siswa diminta untuk 

membentuk bangun datar persegi dan persegi panjang dengan menggunakan 

alat peraga papan berpaku, kemudian guru menjelaskan cara menghitung 

luas bangun datar persegi dan persegi panjang dengan menggunakan alat 

peraga papan berpaku.  

Setelah semua siswa sudah menggunakan alat peraga papan berpaku 

untuk membentuk dan menghitung luas persegi dan persegi panjang, 

selanjutnya guru menjelaskan cara menghitung luas persegi dan persegi 

panjang dengan menggunakan formula atau rumus persegi dan persegi 

panjang,   kemudian   guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. Siswa diberikan LKS setelah semua siswa memahami 

materi yang telah disampaikan. 
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Karena penyampaian materi belum belum maksimal, ada beberapa 

siswa  yang  mengerjakan  LKS  tidak  sesuai  dengan arahan.  Setelah  

dilakukan  pembahasan  peneliti  mengulang materi yang sudah disampaikan 

agar siswa benar-benar mengerti dengan materi pelajaran. Tes siklus 1 

diberikan setelah semua kegiatan tersebut dilaluiuntuk mengukur hasil 

belajar siswa di siklus 1.  

Adapun perhitungan nilai tes siklus 1 dan data observasi 

dideskripsikan sebagai berikut. 

a) Nilai Tes 

Untuk mengukur hasil belajar siswa kelas III UPT SPF SD Inpres 

Minasa Upa dilakukan dengan memberikan tes siklus 

1. Adapun tabulasi data setelah siklus 1 kompetensi mengidentifikasi sifat-

sifat bengun datar persegi dan persegi panjang, secara ringkas disajikan 

pada tabel berikut: 

 
Tabel 9. Nilai Tes Siklus 1 Kompetensi mengidentifikasi bangun datar 

persegi dan persegi panjang serta menghitung luas persegi dan persegi 

panjang siswa UPT SPF SD Inpres Minasa Upa setelah siklus 1 

  

No. Siswa Nilai ketuntasan 

Pra Siklus Siklus 1 

1. AMM 70 100 Tuntas 

2. ACR 100 100 Tuntas 

3. AKR 70 70 Tidak tuntas 

4. FAP 40 40 Tidak tuntas 

5. IKS 60 60 Tidak tuntas 

6. KK 40 40 Tidak tuntas 

7. AS 40 40 Tidak tuntas 

8. MZ 100 100 Tuntas 

9. AM 40 40 Tidak tuntas 

10. MA 40 40 Tidak tuntas 

11. MB 100 100 Tuntas 

12. RM 60 60 Tidak tuntas 

13. SSM 30 30 Tidak tuntas 

14. ZAZ 60 100 Tuntas 

15. HAQ 80 70 Tidak tuntas 
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Ketuntasan kompetensi belajar bangun datar setelah dilakukan tindakan 

kelas pada siklus 1, secara visual disajikan pada grafik berikut. 
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Gambar 3. Ketuntasan Kompetensi (setelah siklus 1) 

Mengidentifikasi bangun datar sederhana Dan menghitung luas 

persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III UPT SPF SD 

Inpres Minasa Upa 
 

Berdasarkan data diatas, setelah melakukan tindakan kelas 

denganmenggunakan alat peraga papan berpaku pada siklus pertama, deketahui 

bahwa dari 15 siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Minasa Upa 5 siswa 

(33,34%) tuntas dan 10 siswa (66,66%) belum tuntas. 

 
Mengacu pada data yang diperoleh pada siklus 1 tindakan kelas dengan 

menggunakan alat peraga papan berpaku menunjukan adanya peningkatan pada 

pembelajaran bangun datar sederhana pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres 

Minasa Upa, dari kondisi 26,66% siswa yang tuntas menjadi 33,34% atau 

terjadi peningkatan nilai rerata kelas yang tadinya 62 menjadi 66. Dari hasil 

yang diperoleh ini peneliti dan
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guru merasa belum memuaskan karena masih ada siswa yang belum tuntas 

dengan kriteria ketuntasan minimal yaitu 75 dan belum mencapai kriteri nilai 

rata-rata kelas yaitu 75%. 

 
2. Tahap Pengamatan 

 
Tahap ketiga dari penelitian tindakan kelas ini adalah pengamatan. 

Pengamatan  dilakukan  bersamaan  dengan  tindakan. Pengamatan dilakukan 

terhadap guru dan siswa, baik sebelum, saat berlangsung maupun sesudah 

implementasi tindakan dalam pembelajaran   di   kelas. Berdasarkan   observasi   

yang   dilakukan observer sebagai kolaborator peneliti, menunjukan bahwa 

kegitan pembelajaran yang  dilaksanakan pada siklus 1 berada pada rentang 

“baik”. Dikatakan demikian karena dengan menggunakan alat peraga papan 

berpaku suasana belajar menjadi lebihmenyenangkan, siswa lebih  aktif  dalam  

mengikuti  pembelajaran  dan  guru lebih  mudah dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Hal ini tentu sudah baik dari batas keberhasilan yaitu pada rentang 

“cukup”, tetap hasil yang dicapai siswa belum memenuhi kriteria maka dari itu 

peneliti dan guru melakukan persiapan pada tindakan siklus kedua dengan lebih 

baik. 

3. Tahap Refleksi 

Tahap keempat pada penelitian tindakan kelas ini adalah tahap refleksi. 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kembali  apa yang  telah  

dilakukan,  seperti  menguraikan  informasi, mengkaji  secara  mendalam  

kekurangan  dan  kelebihan  tindakan
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tersebut. Dalam tahap ini, peneliti dan guru melakukan evaluasi  pada proses 

pembelajaran matematika materi bangun datar. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan pemehaman materi bangundatar 

dengan menggunakan alat peraga papan berpaku. Hasil yang diperoleh dari 

evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dan guru penelitian tindakan kelas siklus 1 

belum dikatakan berhasil. Selain itu pada tindakan siklus 1 masih terdapat 

kendala-kendala yang dialami siswa selama proses pembelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil evaluasi kendala-kendalayang dialami siswa adalah sebagai 

berikut: (1) beberapa siswa masih belum sepenuhnya paham dengan materi 

yang disampaikan oleh guru. (2) salah satu tujuan penggunaan alat peraga 

papan berpaku adalah untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan 

serta aktif tetapi masih tampak beberapa siswa yang masih pasif dalam 

mengikuti pelajaran. Siswa tersebut hanya diam ketika guru bertanya “sebutkan 

rumus yang digunakan untuk mencari luas persegi panjang?”. (3) beberapa 

siswa kurang konsentrasi dalam mengerjakan soal, siswa tersebut masih kurang 

teliti dalam menjawa soal. 

Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera diatasi agar upaya 

meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan alat peraga papan 

berpaku berhasil sesuai rencana. Dalam mengatasi hal tersebut peneliti juga 

harus cermat, karena jika permasalahan yang tedapat pada tindakan silus 1 tidak 

bisa teratasi dengan baik, maka akan menghambat pelaksanaan tindakan 

selanjutnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan 

proses belajar mengajar matematika materi bangun datar dengan menggunakan 

alat peraga papan berpaku berjalan dengan baik. 
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Disamping kendala-kendala yang dihadapi siswa tersebut, ada beberapa 

hal positif juga telah dicapai pada proses pelaksanaan tindakan siklus 1. 

Beberapa hal positif tersebut adalah: (1) siswa mulai antusias dalam mengikuti 

pelajaran, (2) siswa mulai terlihat aktif dalam proses pembelajaran, dan (3) jiwa 

kompetitif dalam diri siswa mulai terlihat padasaat guru memberikan beberapa 

pertanyaan siswa sangat memperhatikan. Untuk itu guru dan peneliti menyusun 

rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus selanjutnya, yakni siklus 

kedua. Adapun perbaikan yang dilakukan oleh guru dan peneliti yang akan 

dilakukan pada siklus 2 adalah dengan menciptakan suasana pembelajaran yang 

lebih santai, menyenangkan namun terkendali, guru menjelaskan ulang materi 

bangun datar, membuat angka-angka dalam soal relatif lebih rendah serta 

menambah waktu dalam mengerjakan soal. 

2.   Pelaksanaan Siklus 2 

 
Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022. Prosedur penelitian 

dalam penelitian ini sama dengan pelaksanaan tindakan siklus 1 yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tahapan- tahapan tersebut 

yaitu: 

1.   Tahap Perencanaan 

 
Tahap awal dalam penelitian tindakan siklus 2 ini adalah tahap perencanaan. 

Pada tahap ini peneliti menyusun rencana perbaikan yang akan dilaksanakan 

pada siklus ini. Adapun hasil dari perencanaan disiklus 2 ini adalah: 

a. Guru bersama peneliti menyamakan persepsi serta melakukan diskusi untuk 

merumuskan tindakan yang akan dilakukan padasiklus kedua ini. 

b. Guru bersama peneliti pun sepakat akan menciptakan suasana belajar yang lebih 

menyenangkan, santai namun terkendali. 
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c.   Guru dan peneliti sepakat mengunakan metode diskusi serta tanya jawab dalam 

proses pembelajaran pada siklus 2 ini. 

d.   Guru dan peneliti membuat perangkat pembelajaran, mulai dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal tes dan lembar jawaban. 

2.   Tahap Pelaksanaan 

 
Tahap kedua pada siklus 2 ini adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini 

guru mulai menyiapkan kelas, mengkondisikan siswa, melakukan apersepsi. 

Guru mulai menjelaskan materi bangun  datar.  Guru memberikan  pertanyaan  

untuk  memulai kegiatan tanya jawab, kemudian siswa menggunakan alat 

peraga papan berpaku untuk membentuk  bangun datar persegi dan persegi 

panjang serta menunjukan sifat-sifatnya, siswa mengerjakan LKS. Selanjutnya 

guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari 

bersama. 

Tes siklus 2 diberikan setelah semua kegiatan tersebut dilaksanakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa pada siklus 2. Sebelum mengakiri 

pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada siswa agar selalu menjaga 

konsistensi dan meningkatkan semangat belajar. 

a.   Nilai Tes 

 
Untuk mengukur prestasi belajar siswa kelas III UPT SPF SD INPRES 

MINASA UPA dilakukan dengan memberikan tes siklus 2. Adapun tabulasi 

data setelah dilaksanakannya siklus 2 dengan kompetensi Mengidentifikasi 

bangun datar persegi dan persegi panjang dan menghitung luas persegi  dan 

persegi panjang, secara ringkas disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 9. Nilai Tes Siklus 2 Kompetensi Mengidentifikasi bangundatar 

persegi dan persegi panjang dan menghitung luas persegi dan persegi 

panjang siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Minasa Upa 
 

No. Siswa Nilai ketuntasan 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

1. AMM 70 100 100 Tuntas 

2. ACR 100 100 100 Tuntas 

3. AKR 70 70 80 Tuntas 

4. FAP 40 40 80 Tuntas 

5. IKS 60 60 100 Tuntas 

6. KK 40 40 90 Tuntas 

7. AS 40 40 50 Tidak tuntas 

8. MZ 100 100 100 Tuntas 

9. AM 40 40 80 Tuntas 

10. MA 40 40 60 Tidak tuntas 

11. MB 100 100 100 Tuntas 

12. RM 60 60 60 Tidak tuntas 

13. SSM 30 30 100 Tuntas 

14. ZAZ 60 100 100 Tuntas 

15. HAQ 80 70 80 Tuntas 
 
 

Adapun ketuntasan belajar matematika materi bangun datar setelah 

dilakukan siklus 2, secara visual disajikan pada grafik berikut:
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Gambar 4. Ketuntasan Kompetensi (setelah siklus 2) 

Mengidentifikasi Bangun datar sederhana Dan menghitung 

luas persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III UPT SPF 

SD Inpres Minasa Upa 
 

Berdasarkan tabel dan histogram diatas telah dilakukan tindakan 

kelas dengan penggunaan alat peraga papan berpaku pada siklus kedua, 

diketahui  bahwa dari  15  siswa subjek  penelitian  terdapat  12  siswa 

(80%) yang sudah tuntas dan 3 siswa (20%) siswa yang belum tuntas 

dalam belajar matematika materi bangun datar.. 

Mengacu pada analisis data pada siklus 2 penelitian tindakan 

kelasdengan menggunakan alat peraga papan berpaku diketahui bahwa 

terdapatpeningkatan yang signifikan pada kompetensi mengidentifikasi 

bangun datar persegi dan persegi panjang dan menghitung luas persegi 

dan persegi panjang pada siswa kelas III UPT SPF SD Inpres Minasa 

Upa, dari kondisi awal26,66% siswa yang tuntas dan pada siklus 1 ada 

33,34% siswa yang tuntas dan pada akhir siklus 2 ini terdapat 80% siswa 

yang tuntas dan nilai rata-rata kelas meningkat dari pra siklus yaitu 62 

ke siklus 1 menjadi 66 dan pada siklus 2 menjadi 80 pada kompetensi 

mengidentifikasi bangun datar persegi dan persegi panjang dan 

menghitung luas persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III UPT
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SPF SD Inpres Minasa Upa dengan menggunakan alat peraga papan 

berpaku. 

Hal tersebut sudah mencapai target yang diharapkan yakni dari 

 
15 siswa yang belajar terdapat 12 (75%) siswa yang tuntas belajar dan 

nilai rata-rata yang dicapai 80 dalam pembelajaran matematika 

kompetensi mengidentifikasi bangun datar persegi dan persegi panjang 

dan menghitung luas persegi dan persegi panjang dengan menggunakan 

alat peraga papan berpaku. 

3.   Tahap Observasi 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada 

siklus 2 kegiatan belajar matematika mengalami peningkatan. Penelitian 

tindakan pada siklus 2 ini terlihat suasana belajar lebih menyenangkan, 

siswa terlihat lebih aktif karena adanya bantuan alat peraga papan 

berpaku sehingga memudahkan siswa memahami materi, serta guru pun 

lebih mudah menyampaikan materi ajar dengan menggunakan alat 

peraga papan berpaku. 

4.   Tahap Refleksi 

 
Tahap keempat pada siklus 2 ini adalah tahap refleksi. Dalam 

kegiatan refleksi, guru dan peneliti mengevaluasi implementasi tindakan 

pada siklus 2 serta menganalisis dampak implementasi tindakan yang 

telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan kemampuan belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

materi bangun datar dan keberhasilan pembelajaran dengan 

menggunakanalat peraga papan berpaku pada siklus 2.
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Pada siklus 2 ini siswa yang tuntas mengalami peningkatan dari 

siklus 1 yang hanya 33,34% siswa yang tuntas menjadi 80% siswa yang 

tuntas pada siklus 2. Hasil ini dirasa cukup memuaskan, karena kriteria 

keberhasilan pada penelitian ini sudah tercapai. 

B.  Pembahasan 

 
Penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada siklus 2 ini 

menunjukan hasil yang meningkat jika dibandingkan dengan siklus 

sebelumnya, terbukti dengan menggunakan alat peraga papan berpaku 

mampu meningkatkan hasiln belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika kelas III SDN Inpres Minasa Upa tahun ajaran 2022/2023 

a.   Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

 
Hasil belajar matematika kelas III UPT SPF SD Inpres Minasa 

Upa pada kondisi awal dengan nilai rata-rata 62. Rata-rata nilai ini masih 

dibawah kriteria yang ditentukan yaitu 75. Pelaksanaan siklus 1 

dilakukan dan berdasarkan hasil analisis pada data yang diperoleh pada 

siklus 1 terjadi peningkatan hasil belajar matematika dengan kompetensi 

mengidentifikasi bangun datar persegi dan persegi panjang dan 

menghitung luas persegi dan persegi panjang dari rata-rata pra tindakan 

62   menjadi   66.   Pada   siklus   1   siswa   belum sepenuhnya   fokus 

memperhatian proses pembelajaran, ketika guru memberikan pertanyaan 

atau menanyakan pendapat siswa, beberapa siswa cenderung diam. 

Bahkan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung ada beberapa 

siswa yang mengobrol dan ada juga yang gaduh dengan mengganggu 

teman sebangkunya. Peningkatan ini dirasakan belum cukup  karena
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belum mencapai kriteria yang ditentukan. Maka dilanjutkan ke siklus 

 
Hasil analisis data pada siklus 2 belajar matematika kompetensi 

mengidentifikasi bangun datar persegi dan persegi panjang dan 

menghitung luas persegi dan persegi panjang yaitu dengan nilai rata- 

rata  kelas  menjadi 80. Pada siklus 2 ini terjadi peningkatan kualitas 

belajar mengajar. Pada siklus 1 siswa cenderung tidak fokus pada saat 

pelajaran  berlangsung, namun  pada  siklus  2  siswa  menunjukan 

peningkatan  minat  belajar matematika, terlihat dari siswa lebih aktif 

bertanya, siswa yang   pada awalnya cenderung diam, pada siklus 2 

mampu  memberikan  pendapatnya  ketika  guru  menanyakan 

pendapatnya, pada siklus 2 siswa malah berebutan untuk mencoba 

menggunakan alat peraga papan berpaku, sehingga terjadi sedikit 

kegaduhan dikelas pada saat pembelajaran disiklus 2 berlangsung. 

Dilihat dari peningkatannya, pada pra siklus nilai rata-rata kelas 

yaitu62, meningkat menjadi 66 pada siklus 1 dan meningkat menjadi 80 

pada siklus 2. Peningkatan ini sudah mencapai nilai rata-rata kelas yang 

sudah ditentukan yaitu 75. 

2. Alat peraga Papan Berpaku 

 

Penggunaan alat peraga papan berpaku dalam pembelajaran 

matematika bangun datar sangat membantu terlihat dari hasil observasi 

menunjukan bahwa  penggunaan  alat  peraga  papan  berpaku  sangat 

membantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Suasana belajar 

menyenangkan, siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari 

guru lebih mudah dalam mengajar matematika karena kegunaan dari alat
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peraga papan berpaku adalah sebagai alat bantu pengajaran matematika 

di Sekolah Dasar untuk menanamkan konsep/pengertian geometri, 

seperti pengenalan bangun datar, pengenalan keliling bangun datar, dan 

menghitung/menentukan luas bangun datar (Rostina Sundayana, 2013: 

126) 
 
 

Dari hasil diatas terbukti bahwa penggunaan alat peraga 

Mathematic Education Quality Improvement Program (Meqip) berupa 

papan berpaku mampu meningkatkan hasil belajar matematik kelas III 

UPT SPF SD INPRES MINASA UPA Tahun ajaran 2022/2023.



 

 

 

 

 

BAB V 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A.  Kesimpulan 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat   

ditarikkesimpulan bahwa penggunaan alat peraga papan berpaku dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan ini terlihat dari hasil yang 

diperoleh pada setiap siklus pembelajaran. Dalam pembahasan setelah 

melakukan penelitian dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

dari pra siklus ke siklus 1 dan ke siklus 2. Pada pra siklus rata-rata nilai 

yang diperoleh kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA adalah 62. 

Pada pelaksanaan siklus 1 nilai rata-rata kelas naik menjadi 66. Karena 

nilai ini masil belum mencapai kriteria yang ditentukan yaitu 75 maka 

penelitian dilanjutkan ke siklus 2. Pada siklus 2 nilai rata-rata kelas naik 

menjadi 80. 

Keberhasilan  proses  pembelajaran  ditunjukan  dengan  antusias 

siswa yang meningkatsaat mengikuti pelajaran matematika. Selain itu guru 

juga memberikan respon positif karena penggunaan alat peraga papan 

berpaku dapat membantu guru dalammenyampaikan materi serta membuat 

suasana kelas lebih hidup. Hal ini dirasakan cukup memuaskan bari guru 

dan peneliti. Dari hasil penelitian dan pembehasan ini diketahui bahwa 

pembelajaran bangun datar persegi dan persegi panjang menggunakan alat 

peraga papan berpaku dapat meningkatkan hasilbelajar Matematika siswa 

kelas III UPT SPF SD INPRES MINASA UPA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

B.  Saran 

 
Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah: 

 
 

1.   Hendaknya guru kelas dapat menggunakan alat peraga dalam membantu 

proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang bersifat abstrak 

seperti contoh matematika materi bangun datar Guru hendaknya dapat 

lebih kreatif membangun pemahaman siswa. 

2.   Hendaknya  guru  bisa  menyajikan  proses  pelaksanaan  pembelajaran 

yang menyenangkan dengan bantuan alat peraga sebagai alat bantu 

dalam proses mengajar. 

3.  Hendaknya Guru bisa berinovatif dalam menyediakan  alat peraga 

pembelajaran. Terutama pada matapelajaran Matematika.
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Lampiran 1 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 

Satuan Pendidikan :  SDN Minas Upa 

 
Kelas 

 
: 3 SD 

 
Mata Pelajaran 

 
: Matematika 

 
Alokasi Waktu 

 
: 4 x 35 menit (2 kali pertemuan) 

 
 

Siklus 1 
 
 

A.  Standar Kompetensi 
 

1.   Memahami unsur dan sifat bangun datar 
 

2.   Menghitung   keliling,   luas   persegi   dan   persegi   panjang 

sertapenggunaannya dalam pemecahan masalah. 

B.  Kompetensi Dasar 
 

1.   Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut unsur dan  

 sifatnya 

2.   Menghitung luas persegi dan persegi panjang 
 

C.  Indikator 
 

1.   Menyebutkan berbagai bentuk bangun datar sederhana 
 

2.   Menyebutkan sifat bangun datar persegi dan persegi panjang 
 

3.   Menghitung keliling serta luas persegi dan persegi panjang  

dengansatuan baku dan satuan tidak baku 

D.  Tujuan Pembelajaran 
 

1.   Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan bentuk bangun 

datarsederhana dengan tepat 

2.   Melalui percobaan langsung menggunakan media papan  

berpaku, siswa dapat menyebutkan sifat bangun datar persegi dan  

persegi panjang 

3.   Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menghitung keliling 

serta luas persegi dan persegi panjang. 
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E.  Materi Pelajaran 
 

1.   Sifat bangun datar persegi dan persegi panjang 
 

2.   Keliling persegi dan persegi panjang 
 

3.   Luas persegi dan persegi panjang 
 

F.  Metode Pembelajaran 
 

Ceramah, pengamatan, eksperimen, Tanya jawab 
 

G. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan 
a.   Guru    mengucapkan    salam    kepada 

seluruh siswa 

b. Guru mananyakan keadaan siswa dan 

menanyakan tentang kehadiran siswa 

c. Guru mengkondisikan siswa sebelum 

memulai pembelajaran    agar    siswa 

termotivasi  untuk  mengikuti 

pembelajara. 

d.   Apersepsi   :   guru   bercerita   tentang 

keadaan  di  lingkungan   sekolah 

khusunya keadaan kelas yang berkaitan 

dengan materi 

e. Guru   menyampaikan   tujuan   dari 
pembelajar 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 
a.   Siswa  diajak  untuk  mengamati  benda- 

benda yang ada di dalam kelas 

b.   Setelah mengamati siswa diminta untuk 

menyebutkan benda-benda yang apa saja 

yang ada di dalam kelas yang berberntuk 

persegi panjang 
c.   Guru menyediakan media pembelajaran 

yang berupa papan berpaku dan karet 

50 menit 



71  
 
 
 
 
 

 gelang berwarna 
d.   Guru meletakkan media papan berpaku 

ini di depan kelas, dapat digantung atau 

disandarkan dengan benda lain. Guru 

juga menyediakan sejumlah karet gelang 

dengan warna yang berbeda-beda. 

e. Guru    mendemonstrasikan      secara 

klasikal cara membentuk bangun datar 

persegi panjang 

f. Kemudia masing-masing siswa diminta 

untuk  membentuk  bangun  datar sesuai 

dengan kreatifitas masing-masing. 

g.   Siswa  diminta  untuk  menggambarkan 

hasil yang diperoleh pada kertas berrtitik 

atau kertas berpetak. 

h.   Melalui Tanya jawab guru mengenalkan 
arti keliling. 

i. Siswa    menentukan    keliling    setiap 
bangun datar yang dia peroleh 
sebelumnya. 

j.   Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 
(LKS) kepada siswa 

k.   Siswa diminta untuk mengerjakan LKS 

yang sudah dibagikan secara individu 

l. Siswa      dan      guru      bersama-sama 

membahas hasil kerja siswa 

m. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

 

3 Kegiatan Penutup 
a.   Guru   menutup   pembelajaran   dengan 

menanyakan  kegiatan  apa  saja    yang 

telah mereka lakukan pada hari ini 

b.  Guru menyampaikan pesan moral dari 

kegiatan  pembelajaran  yang  telah 

mereka lakukan 

c. Siswa  diajak  untuk  menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

d. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa secara bersama- 

sama 

10 

 

Pertemuan Kedua 
 

No    Kegiatan Pembelajaran                                    Alokasi Waktu
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1 Kegiatan Pendahuluan 
a.   Guru   mengucapkan   salam   kepada 

seluruh siswa 

b.   Guru mananyakan keadaan siswa dan 

menanyakan tentang kehadiran siswa 

c.   Guru mengkondisikan siswa sebelum 

memulai pembelajaran   agar   siswa 

termotivasi untuk mengikuti 

pembelajara. 

d. Apersepsi : guru bercerita tentang 

keadaan di lingkungan sekolah 

khusunya  keadaan  kelas  yang 

berkaitan dengan materi 

e. Guru  menyampaikan  tujuan  dari 

pembelajar 

5 menit 

2 Kegiatan Inti 
i.   Guru    meletakkan    media    papan 

berpaku ini di depan kelas, dapat 

digantung atau disandarkan dengan 

benda lain. Guru juga menyediakan 

sejumlah karet gelang dengan warna 

yang berbeda-beda. 

j. Guru     mendemonstrasikan     secara 

klasikal   cara   membentuk   bangun 

datar persegi dan persegi panjang 

k. Kemudia   masing-masing   siswa 

diminta untuk membentuk bangun 

datar sesuai dengan kreatifitas 

masing-masing. 

l. Siswa              diminta              untuk 

menggambarkan hasil yang diperoleh 

pada kertas berrtitik atau kertas 

berpetak. 

m. Melalui     Tanya     jawab     guru 
mengenalkan arti luas 

n.   Siswa menentukan luas setiapbangun 
datar  persegi  dan  persegi  panjang 
yang dia peroleh sebelumnya. 

o.   Guru   membagikan   Lembar   Kerja 

Siswa (LKS) kepada siswa 
p.   Siswa diminta  untuk  mengerjakan 

50 menit 

 

LKS yang  sudah  dibagikan  secara 
individu 

q.   Siswa    dan    guru    bersama-sama 
membahas hsil kerja siswa 

r.   Siswa    diberi    kesempatan    untuk 
bertanya
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3       Kegiatan Penutup 
a.   Guru menutup pembelajaran dengan 

menanyakan kegiatan apa saja yang 
telah mereka lakukan pada hari ini 

b.   Guru  menyampaikan  pesan  moral 
dari kegiatan pembelajaran yang 
telah mereka lakukan 

c.   Siswa diajak  untuk  menyimpulkan 
pembelajaran hari ini 

d.   Siswa dibagikan soal evaluasi 
e.   Siswa secara individu mengerjakan 

soal evaluasi 

f. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa secara 

bersama-sama 

15 menit 

 

 
 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 
 

1.  Sumber pembelajaran 

a.   Silabus kelas 3 

b.   Buku Paket 

c.   Diri Siswa 

2.  Media Pelajaran 

 
a.   Papan Berpaku 

 
b.   Benda-benda di sekeliling siswa
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I.   Penilaian 

 
1.  Penilaian Kognitif 

 

a. Penilaian : Tes tertulis 

b. Bentuk Instrumen : 5 buah soal LKS dan 10 butir 

soal objektif 

 

c.   Skor                                  : Untuk setiap jawaban benar 

skor 

20 untuk LKS 
 
 

d.   Nilai                                  : 20 x 5 = 100 
 

e.   Keterangan                        : Pembelajaran dinyatakan 

berhasil 
 

jika lebih dari 75% siswa 

memperoleh nilai di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

75 
 
 
 

2.  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

 
Pembelajaran dikatan berhasil apabila 75% siswa dapat nilai ≥ 75 

 

J.  Lampiran 
 

1.  Ringkasan materi 
 
 
 
 

 Makassar, Agustus 2022 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah Peneliti, 

 
 
 
Lis Bulkis, S.Pd., M.Pd 

NIP: 19740127199803.2.004 

 
 
 

Amriyana 
NIM: 105401100518 
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Lampiran 2 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 

Satuan Pendidikan       : SDN Minasa Upa 
 
 

Kelas                            : 3 SD 
 
 

Mata Pelajaran             : matematika 
 
 

Alokasi Waktu             : 4 x 35 menit (2 kali pertemuan) 
 
 

Siklus 2 
 
 

A.  Standar Kompetensi 
 
 

3.   Memahami unsur dan sifat bangun datar 
 

4.   Menghitung   keliling,   luas   persegi   dan   persegi   panjang 

sertapenggunaannya dalam pemecahan masalah. 

B.  Kompetensi Dasar 
 

3.   Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut unsur 

dansifatnya 

4.   Menghitung luas persegi dan persegi panjang 
 

C.  Indikator 
 
 

1.   Menyebutkan berbagai bentuk bangun datar sederhana 
 

2.   Menyebutkan sifat bangun datar persegi dan persegi panjang 
 
 

3.   Menghitung keliling serta luas persegi dan persegi panjang 

dengansatuan baku dan satuan tidak baku 

D.  Tujuan Pembelajaran 
 
 

1.   Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan bentuk bangun 

datarsederhana dengan tepat 

2.   Melalui percobaan langsung menggunakan media papan berpaku, 

siswa dapat menyebutkan sifat bangun datar persegi dan persegi 

panjang 

3.   Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menghitung keliling serta
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luas persegi dan persegi panjang. 
 
 

E.  Materi Pelajaran 
 
 

1.   Sifat bangun datar persegi dan persegi panjang 
 

2.   Keliling persegi dan persegi panjang 
 

3.   Luas persegi dan persegi panjang 
 
 

F.  Metode Pembelajaran 
 

Ceramah, pengamatan, eksperimen, diskusi kelompok, Tanya jawab 
 

G. Kegiatan 

Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

N 
o 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan 
a.   Guru mengucapkan salam kepada seluruh siswa 
b.   Guru     mananyakan     keadaan     siswa     dan 

menanyakan tentang kehadiran siswa 
c.   Guru mengkondisikan siswa sebelum memulai 

pembelajaran agar siswa termotivasi untuk 

mengikuti pembelajara. 
d.   Apersepsi : guru bercerita tentang keadaan di 

lingkungan sekolah khusunya keadaan kelas 
yang berkaitan dengan materi 

e.   Guru menyampaikan tujuan dari pembelajar 

 

2 Kegiatan Inti 
a.   Siswa diajak untuk mengamati  benda-benda  yang 

ada di dalam kelas 

b. Setelah    mengamati    siswa    diminta    untuk 

menyebutkan benda-benda yang apa saja  yang ada 

di dalam kelas yang berberntuk persegi panjang 

c.   Siswa dibentuk kedalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari 3-4 siswa 

d.   Guru menyediakan media pembelajaran yang berupa 

papan berpaku dan karet gelang berwarna 
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 e.   Guru meletakkan media papan berpaku ini di depan 
kelas,  dapat  digantung  atau  disandarkan  dengan 
benda lain. Guru juga menyediakan sejumlah karet 

gelang dengan warna yang berbeda-beda. 

f. Guru   mendemonstrasikan   secara   klasikal   cara 

membentuk bangun datar persegi panjang 

g.   Kemudia masing-masing kelompok diminta untuk 

membentuk bangun datar pada media papan berpaku. 

h. Dalam    kelompok    Siswa    diminta    untuk 

menggambarkan  hasil  yang diperoleh  pada kertas 

bertitik atau kertas berpetak yang telah dibagikan. 

i. Masing-masing   kelompok   mengumpulkan   hasil 

kerja kelompok. 

j.   Melalui Tanya jawab guru mengenalkan arti keliling. 
k.   Siswa menentukan keliling setiap bangun datar yang 

dia peroleh sebelumnya. 
l.   Guru  membagikan  Lembar  Kerja  Siswa  (LKS) 

kepada masing-masing siswa 

m. Siswa diminta untuk mengerjakan LKS yang sudah 

dibagikan secara individu 

n.   Siswa dan guru bersama-sama membahas hasil kerja 

siswa 

o.   Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

 

3 Kegiatan Penutup 
a.   Guru  menutup  pembelajaran  dengan  menanyakan 

kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan pada 

hari ini 

b.   Guru menyampaikan pesan moral dari kegiatan 

pembelajaran yang telah mereka lakukan 

c.   Siswa diajak untuk menyimpulkan pembelajaran 

hari ini 

d.   Guru menutup pembelajaran dengan mengajak 

siswa berdoa secara bersama-sama 

 

 
 

Pertemuan Kedua 
 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan 
a.   Guru   mengucapkan   salam   kepada 

seluruh siswa 

b.   Guru mananyakan keadaan siswa dan 

menanyakan tentang kehadiran siswa 
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 c.   Guru mengkondisikan siswa sebelum 
memulai   pembelajaran   agar   siswa 
termotivasi         untuk         mengikuti 

pembelajara. 

d. Apersepsi : guru bercerita tentang 

keadaan di lingkungan sekolah 

khusunya  keadaan  kelas  yang 

berkaitan dengan materi 

e. Guru  menyampaikan  tujuan  dari 

pembelajar 

 

2 Kegiatan Inti 
a.   Siswa  dibentuk  kedalam  kelompok 

kecil yang terdiri dari 3-4 siswa 

b. Guru  meletakkan  media  papan 

berpaku ini di depan kelas, dapat 

digantung atau disandarkan dengan 

benda lain. Guru juga menyediakan 

sejumlah karet gelang dengan warna 

yang berbeda-beda. 

c. Guru  mendemonstrasikan  secara 

klasikal   cara   membentuk   bangun 

datar persegi dan persegi panjang 

d. Kemudia masing-masing kelompok 

diminta untuk membentuk bangun 

datar sesuai dengan kreatifitas 

masing-masing kelompok padamedia 

papann berpaku. 

e.   Dalam   kelompok,   Siswa   diminta 

untuk menggambarkan hasil yang 

diperoleh pada kertas berrtitik atau 

kertas berpetak. 

f. Melalui      Tanya      jawab       guru 

mengenalkan arti luas 

g.   Siswa menentukan luas setiapbangun 

datar persegi dan persegi panjang 

yang dia peroleh sebelumnya. 

h.   Guru   membagikan   Lembar   Kerja 

Siswa (LKS) kepada siswa 

i. Siswa  diminta  untuk  mengerjakan 

LKS yang sudah dibagikan secara 

individu 

j. Siswa    dan    guru    bersama-sama 

membahas hsil kerja siswa 

 

 

k.   Siswa    diberi    kesempatan    untuk 
bertanya
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3       Kegiatan Penutup 
a.   Guru menutup pembelajaran dengan 

menanyakan kegiatan apa saja yang 

telah mereka lakukan pada hari ini 

b.   Guru  menyampaikan  pesan  moral 

dari kegiatan pembelajaran yang 

telah mereka lakukan 

c.   Siswa diajak  untuk  menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

d.   Siswa dibagikan soal evaluasi 

e.   Siswa secara individu mengerjakan 

soal evaluasi 

f. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa secara 

bersama-sama 
 
 
 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 
 

3.  Sumber pembelajaran 

d.   Silabus kelas 3 

e.   Buku Paket 

f.   Diri Siswa 

4.  Media Pelajaran 

 
c.   Papan Berpaku 

 
d.   Benda-benda di sekeliling siswa 

 

I.   Penilaian 

 

4.  Penilaian Kognitif 
 

e.   Penilaian                       : Tes tertulis 

f.  Bentuk Instrumen          : 5 buah soal LKS dan 10 butir soal  

objektif 

g.  Skor                               : Untuk setiap jawaban benar skor 20  

untuk LKS 

h.   Nilai                             : 20 x 5 = 100 
 

i. Keterangan                      : pembelajaran dinyatakan berhasil jika  

lebih dari 75% siswa memperoleh nilai di atas 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75
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5.  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

 
Pembelajaran dikatan berhasil apabila 75% siswa dapat nilai ≥ 75 

 

J.  Lampiran 
 

2. Ringkasan materi 
 
 
 
 
 

 Makassar, Agustus 2022 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah Peneliti, 

 
 
 
Lis Bulkis, S.Pd., M.Pd 

NIP: 19740127199803.2.004 

 
 
 

                    Amriyana 
                    NIM: 105401100518 
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 Lampiran 

3 
 
 

Nama: 

Kelas: 

Petunjuk Pengerjaan Soal 
 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat 

! 
 

1.   Sebuah  papan  yang  berbentuk  persegi  panjang,  dengan  sisi  panjangnya 
adalah 7m dan sisi lebarnya adalah 5 m. Berapakah luas dari meja tersebut... 

a.   35𝑚2
 

b.   33 𝑚2
 

c.   30𝑚2
 

d.   29𝑚2
 

2.   Sebuah pintu berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 m dan lebar 2 
m.Berapa luas papan tulis tersebut... 

a.   20𝑚2
 

b.   17𝑚2
 

c.   16𝑚2
 

d.   15𝑚2
 

3.    Berapa banyak persegi satuan pada bangun datar di bawah ini ? 
 

          

          

          

          

          

          

          
 

a.   50 satuan persegi 

b.   55 satuan persegi 

c.   70 satuan persegi 

d.   75 satuan persegi 

 
4.                     12 cm 

 
 
 
 

5 cm 
 
 

Berapa luas bangun pada gambar diatas 

a.   60 𝑐𝑚2
 

b.   80 𝑐𝑚2

 
c.  90 𝑐𝑚2
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d.  100 𝑐𝑚2

 
5.   Sebuah kain berbentuk persegi panjang dengan panjang 60 cm dan lebar 5 

cm.Berapakah luas papan tersebut ? 

a.   135 𝑐𝑚2
 

b.   120 𝑐𝑚2
 

c.   235 𝑐𝑚2
 

d.   300 𝑐𝑚2

 
6.   Berdasarkan gambar di bawah ini, bangun persegi tersebut memiliki luas .... 

petak satuan 
 
 

       

       

       

       

       

        

a. 28 

b. 35 

c. 36 

d. 42 

7.    berapa luas bangun persegi dibawah ini ? 

 
9 cm 

 
 

9 cm 
 

a.   56 𝑐𝑚2 
b.   64 𝑐𝑚2

 
c.   72 𝑐𝑚2

 
d.   81 𝑐𝑚2

 
8.   Jika sebuah kain berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm 

danlebar 7 cm, maka luas kain tersebut adalah 𝑐𝑚2 

a. 96 
b. 84 

c. 56 

d. 35 

9.   Sebuah ubin memiliki ukuran 8 cm x 8 cm. Berapakah luas ubin tersebut ? 

a.   64 𝑐𝑚2
 

b.   42 𝑐𝑚2
 

c.   39 𝑐𝑚2
 

d.   35 𝑐𝑚2
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10.    Berapa luas bangun datar dibawah ini ? 

 
9 m 

 
 
 

8 m 

a.   63 𝑐𝑚2 
b.   68 𝑐𝑚2

 
c.   72 𝑐𝑚2

 
d.   81 𝑐𝑚2
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Lampiran 4 
 
 

Nama: 

Kelas: 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat 

! 
 

1.   Sebuah meja yang berbentuk persegi panjang, dengan sisi panjangnya adalah 7 
mdan sisi lebarnya adalah 5 m. Berapakah luas dari meja tersebut... 

a.   29 𝑚2
 

b.   30 𝑚2
 

c.   33 𝑚2
 

d.  35𝑚2
 

2.   Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 m dan lebar 2 
m.Berapa luas papan tulis tersebut... 

a.  15 𝑚2
 

b.   16 𝑚2
 

c.   17 𝑚2
 

d.  20𝑚2
 

3.   Berapa banyak persegi satuan pada bangun datar di bawah ini ? 
 

          

          

          

          

          

          
 

a.   50 satuan persegi 

b.   55 satuan persegi 

c.   60 satuan persegi 

d.   65 satuan persegi 

 
4.                     15 cm 

 
 
 
 

5 cm 
 
 

Berapa luas bangun pada gambar diatas 

a.   75 𝑐𝑚2
 

b.   80 𝑐𝑚2
 

c.   90 𝑐𝑚2
 

d.  100 𝑐𝑚2
 

5.   Sebuah papan berbentuk persegi panjang dengan panjang 70 cm dan lebar 5 
cm.Berapakah luas papan tersebut ? 

a.   135 𝑐𝑚2
 

b.   120 𝑐𝑚2
 

c.   235 𝑐𝑚2
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d.   350 𝑐𝑚2

 
6.   Berdasarkan gambar di bawah ini, bangun persegi tersebut memiliki luas .... 

spetak satuan 
 
 

      

      

      

      

      

      
 

a. 28 

b. 35 

c. 36 

d. 46 

7.   Berapa luas bangun persegi dibawah ini ? 

 
8 cm 

 
 

8 cm 
 

a.   56 𝑐𝑚2 
b.   64 𝑐𝑚2

 
c.   72 𝑐𝑚2

 
d.   81 𝑐𝑚2

 
8.   Jika sebuah kain berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm 

danlebar 8 cm, maka luas kain tersebut adalah 𝑐𝑚2
 

a.   96 
b.   75 
c.   56 
d.   35 

9.   Sebuah ubin memiliki ukuran 7 cm x 7 cm. Berapakah luas ubin tersebut ? 

a.   49 𝑐𝑚2
 

b.   42 𝑐𝑚2
 

c.   39 𝑐𝑚2

 
d.  35 𝑐𝑚2

 

10.    Berapa luas bangun datar dibawah ini ? 

 
9 m 

 
 
 

9 m
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a.   63 𝑐𝑚2
 

b.   68 𝑐𝑚2
 

c.   72 𝑐𝑚2
 

d.   81 𝑐𝑚2
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Lampiran 5 

 
 
 
 
 
Kunci Jawaban

 

Siklus 1 
 

1.   A 

2.   C 

3.   C 

4.   A 

5.   D 

6.   D 

7.   D 

8.   B 

9.   A 

10. C 
 
 

Siklus 2 
 

1.   D 

2.   B 

3.   C 

4.   A 

5.   D 

6.   C 

7.   B 

8.   A 

9.   A 

10. 
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      Lampiran 7 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Gambar 1. Penyerahan Media Papan Berpaku dan 

RPP 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.  Proses Belajar mengajar di 

Kelas
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Gambar 3.  Proses Belajar mengajar di Kelas 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4.  Proses Belajar mengajar di Kelas 

dan pengamatan aktivitas Guru dan 

Siswa
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Gambar 5. Pengenalan Media Papan Berpaku 

Oleh 

Peneliti 
 
 
 

  
 

Gambar 6. Proses Belajar Menggunakan Media 

Papan 

Berpaku
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Hasil  pemberian tes hasil belajar  

SIKLUS I 
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Hasil peberian tes hasil belajar 
 
SIKLUS II 
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