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ABSTRAK 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 

MENGGUNAKANALAT PERAGA JAM SUDUT PADA  

PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 2 SUNUR  

SUMATERA SELATAN 

 

OLEH 

Ariska Destia Putri 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajarana matematika dengan menerapkan alat peraga jam sudut kelas IV SD Negeri 

2 Sunur dalam materi Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam 

pemecahan masalah agar diperoleh hasil belajar matematika yang meningkat 

Tempat penelitian adalah suatu tempat atau lokasi, dimana penelitian 

mengambil populasi dan sampel untuk mendapatkan data-data penelitian. Sebagai 

tempat penelitian ini yakni Siswa kelas IV SD Negeri 2 Sunur. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November  2016..  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 

dua siklus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar 

peserta didik kelas IV SD Negeri 2 sunur. Oleh karena itu peneliti berupaya 

meningkatkan hasil belajar peserta didik  dengan menggunakan alat peraga jam sudut. 

Maka dari itu apakah dengan menggunakan alat peraga jam sudut dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan lembar obsevasi dan, tes pada hasil belajar. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh alat peraga jam sudut dalam pembelajaran 

matematika.  

Peningkatan pada siklus I sampai siklus II dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakanalat peraga jam sudut. Pada Siklus  I  pertemuan I rata-rata hasil belajar 

sebesar 63,81, peserta didik yang mencapai ketuntasan 9 peserta didik dengan 

persentase 42,86%, Pada Siklus I pertemuan II rata-rata hasil belajar sebesar 67,14 

dengan persentase ketuntasan 52,38%. Siklus II Pertemuan I rata-rata hasil belajar 

sebesar 72,86 dengan persentase ketuntasan sebesar 80,95%, Pada siklus II pertemuan 

II rata-rata hasil belajar peserta didik adalah 78,57, peserta didik yang mencapai 

ketuntasan 19 peserta didik atau 90.48% .Hal tersebut dapat di simpulkan bahwa alat 

peraga jam sudut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 2 

Sunur. 

 

Kata kunci: Pemanfaatan alat Peraga jam sudut dapat meningkatkan hasil belajar 
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MOTTO 

 

        

  

Artinya : “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di   antaramu  

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan  beberapa derajat”. (QS. Al- 

Mujadillah : 11)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan dalam 

setiap jenjang pendidikan Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai 

perguruan tinggi (Universitas). Khusus untuk mata pelajaran matematika, 

selain mempunyai sifat abstrak, pemahaman konsep yang baik sangatlah 

penting karena untuk memahami konsep yang baru  diperlukan prasyarat 

pemahaman konsep sebelumnya.  

 Dalam proses belajar mengajar dikelas terdapat keterkaitan yang erat 

antara guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana. Guru mempunyai tugas  

untuk memilih model dan alat peraga yang tepat sesuai dengan materi yang 

disampaikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Sampai saat ini masih 

banyak ditemukan kesulitan yang dialami peserta didik di dalam pembelajaran 

matematika hal ini dapat di lihat dari hasil atau nilai tes yang diperoleh peserta 

didik  menujukan nilai yang kurang memuasakan. 

 Menurut Rusman guru sebagai demonstrator
2
 berfungsi untuk 

mendemonstrasikan suatu materi pembelajaran, sehingga lebih mudah 

dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu guru harus 

                                                           
 

2
Rusman, Model-Model Pembelajaran Pengembangan Profesionalisme Guru, (Jakarta:  PT 

RajGrafindo Persada, Cetakan ke 6, 2013), h. 4 
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mampu menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan senantiasa 

mengembangkan kemampuannya yang pada akhirnya mampu memperagakan 

apa yang diajarkannya. 

 Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, 

maka konsep-konsep matematika harus di pahami terlebih dahulu sebelum 

memanipulasi simbol-simbol.
3
 Pada umunya  siswa  pada  usia  sekolah  dasar  

dalam  memahami  konsep-konsep  matematika masih  sangat  memerlukan  

kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan  dengan  benda  nyata  (pengalaman-

pengalaman konkret) yang  dapat  diterima  akal. Untuk itu, diperlukan alat 

peraga yang dapat peserta didik untuk memahami pembelajaran matematika. 

 Bertolak dari  persoalan matematika  di atas, terdapat adanya 

kekeliruan dalam penyampaian materi matematika selama ini. Diantaranya 

dalam wawancara guru bidang studi matematika kelas IV masih banyak 

peserta didik yang belum memahami pembelajaran matematika dampaknya 

pencapaian hasil belajar siswa menjadi rendah..
4
 Kurangnya pemahaman 

peserta didik dalam pembelajaran matematika dimungkinkan oleh beberapa 

faktor yang memepengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya 

penyampaian pembelajaran matematika yang masih monoton dan tidak 

menggunakan pengalaman siswa sehari-hari. Hal tersebut mengakibatkan 

                                                           
 3

Ahmad Susanto. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar,  (Jakarta: Prenamedia 

Group, Cetakan ke 2, 2014), h. 183  

 
4
 Wawancara dengan Poniah S.Pd, tanggal tanggal 23 Febuari 2016 di SDN 2 Sunur 
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pembelajaran kurang bermakna, dan kurang motivasi peserta didik untuk 

belajar matematika.  

 Browneell dan Chazall dalam teori Ausubel mengemukakan 

pentingnya pembelajaran bermakna dalam mengajar matematika.
5
 

Kebermaknaan pembelajaran akan membuat kegiatan belajar lebih menarik, 

lebih bermanfaat, dan lebih menantang, sehingga konsep dan prosedur 

matematika akan lebih mudah dipahami dan lebih tahan lama dingat oleh 

peserta didik. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar matematika, diketahui pembelajaran matematika 

siswa SD kelas IV megalami kesulitan belajar hal ini dilatar belakangi oleh  

kurangnya  pengetahuan  bagi  guru  SD,  serta  terbatasnya sarana dan 

prasarana  tentang  bagaimana  cara  membuat  dan  menggunakan  media/alat  

peraga  dalam  pembelajaran  matematika.
6
  

 Di  sisi  lain  pentingnya  media/alat  peraga  dalam  pembelajaran  

matematika  telah  diakui  oleh  semua  jajaran  pengelola  pendidikan  dan  

para  ahli  pendidikan.A Ghazali dalam Ahmad Rohani, mengatakan: Agar 

peserta didik mudah mengingat, menceritakan, dan melaksanakan sesuatu 

                                                           
 5

 Gatot Muhsetyo, dkk, Pembelajaran Matematika SD, (Jakarta: Universitas Terbuka, Cetakan 

ke III, 2008), h. 1.9 

 6
Hasil observasi awal di kelas IV di SD Negeri II Sunur Keacamatan Buay Runjung 

Kabupatan Oku Selatan Tanggal  23 Febuari 2016. 
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(pelajaran) yang pernah diamati (diterima, dialami) di kelas, hal demikian 

perlu didukung dengan peragaan-peragaan (Alat Peraga) yang konkret.
7
 

 Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dokumentasi awal atau pra 

survey dalam pembelajaran matematika di SD Negeri 2 Sunur Oku Selatan 

dapat di lihat dari tabel data hasil siswa ulangan harian kelas IV Mata 

Pelajaran Matematika sebagai berikut: 

Tabel: 1 

Data Hasil Belajar Ulangan Harian Matematika Kelas IV SDN 2 Sunur 

No  NAMA SISWA KKM NILAI KRITERIA 

1 Agung Putra 65 45 Tidak Tuntas 

2 Al Haji Parezo Dio Putra 65 45 Tidak Tuntas 

3 Al Holil Akbar 65 75 Tuntas 

4 Anita 65 40 Tidak Tuntas 

5 Erlin Erwinda 65 65 Tuntas 

6 Idyus Irgi Hotman Arip 65 50 Tidak Tuntas 

7 Gloria Puspasari 65 45 Tidak Tuntas 

8 Ira Aza Aziza 65 75 Tuntas 

9 Indah Permata Sari 65 70 Tuntas 

10 Frisca Virgiani 65 50 Tidak Tuntas 

11 Fitri Sartika 65 50 Tidak Tuntas 

12 Frista Yopa Yansi 65 50 Tidak Tuntas 

13 Sahrial Ibrahim 65 65 Tuntas 

14 Sahrial Adinata 65 50 Tidak Tuntas 

                                                           
 

7
Ahmad Rohani. Op.Cit, h. 27 
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15 Sugiarti 65 60 Tuntas 

16 Tasa Eka Sari 65 40 Tidak Tuntas 

17 Wisnu Arahim 65 65 Tuntas 

18 Nadisa Rotika 65 50 Tidak Tuntas 

19 Wiranda Septia Wulandari 65 30 Tidak Tuntas 

20 Yandra Rasid 65 40 Tidak Tuntas 

21 Verda Awi Mania 65 70 Tuntas 

Sumber: nilai ulangan harian kelas IV SDN 2 Sunur TP. 2015/2016 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui hasil belajar peserta didik yang 

diberikan kepada 21 peserta didik, diperoleh 14 peserta didik atau 66,67 % 

belum mampu mencapai tingkat ketuntasan belajar, berarti hanya 7 orang 

peserta didik atau 33,33 % yang behasil mencapai KKM Matematika. Secara 

keseluruhan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Matematika  pada 

tes penelitian awal adalah rendah skor rata-rata 53,81 

 Berangkat dari problematika pembelajaran matematika di atas, maka 

untuk mengatasi masalah tersebut seorang pendidik harus menggunakan alat 

peraga pada pembelajaran matematika. Alat peraga matematika merupakan 

bagian dari media pembelajaran. Ini diperlukan bagi anak didik yang memulai 

belajar dengan bagian konkret sebagai perantara, untuk memahami konsep 

yang abstrak dan proses belajar mengajar akan lebih efektif.
8
 

                                                           
 

8
Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan dan Startegi Pembelajaran Matematika (Jakarta: 

Rajawali Pers, Cetakan ke 2, 2014), h.96 
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 Salah satu alat  peraga yang dapat membantu, peningkatkan hasil 

belajar matematika adalah alat peraga jam sudut. Penggunaan alat peraga ini 

bertujuan agar siswa dapat menemukan besar sudut dari berbagai sudut yang 

dibentuk oleh. Secara psikologis permainan dengan menggunakan alat peraga 

ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran matematika. 

 Dengan alat peraga jam sudut, pesera didik diajak untuk terlibat 

langsung dalam preoses belajar mengajar. Peserta didik secara mandiri diajak 

untuk memecahkan masalah satu permasalahan dan soal-soal. Untuk 

menanamkan sercara baik pemahaman konsep-konsep matematika diperlukan 

konkretan, karena beberapa konsep-konsep matematika memiliki sifat yang 

abstrak, maka diperlukan suatu benda-benda yang menjadi perantara atau alat 

peraga yang berfungsi dalam mengkonkritkan, sehingga fakta-faktanya 

menjadi jelas dan mudah diterima peserta didik 

 Peran alat peraga jam sudut guru dapat memberikan kesamaan dalam 

pengamatan. Pengamatan seseorang terhadap sesuatu  biasanya berbeda-beda, 

tergantung pada pengalamannya masing-masing. Dengan bantuan alat peraga, 

guru dapat memberikan  persepsi yang sama terhadap sesuatu benda atau 

peristiwa tertentu kepada peserta didik. Kemudian persepsi yang sama akan 

menimbulkan pengertian dan pengalaman yang sama 

Setelah peserta didik mendapat kesempatan melakukan proses 

pengamatan dengan bantuan alat peraga maka dapat diharapkan akan tumbuh 

keinginan yang tinggi untuk belajar matematika atau lainnya. Pada umunya 
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peserta didik Sekolah Dasar (SD) dapat menyenangi belajar matematika 

karena sesuai dengan perkembangan mentalnya matematika masih sangat  

memerlukan  kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan  dengan  benda  nyata  

(pengalaman-pengalaman konkret) yang  dapat  diterima  akal  mereka yang 

diperjelas oleh teori  perkembangan  kognitif  Piaget bahwa: 

 Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 

 tahun,  sampai 12 atau 13 tahun mereka berada pada fase operasional 

 konkret. Dari usia perkembangangan kognitif, siswa SD masih 

 terikat dengan  objek konkret yang ditangkap oleh panca indra. Dalam 

 pembelajran  matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu 

 berupa media,  dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang di 

 sampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti 

 oleh siswa. 
9
  

Selain menumbuhkan minat, peserta didik juga akan dibangkitkan 

motivasi berprestasi. Melalui demonstrasi penggunaan alat jam sudut oleh 

guru peserta didik terangsang munculnya motivasi dalam dirinya untuk materi 

lebih lanjut. Rasa penasaran akan timbul. Demikian juga keinginan untuk 

memperdalam, mempelajari materi itu. Konsentrasi belajar akan dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan alat peraga karena ada peningkatan daya 

serap dan memperbesar perhatian siswa. 

Alat peraga jam sudut dapat mengatasi keterbatasan waktu, tempat dan 

tenaga. Dan yang terpenting alat peraga juga mengarahkan perhatian peserta 

didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

                                                           
9
 Heruman, Model Pembelajran Matematika di sekolah dasar  (Bandung: PT Remaja 

Rosdarkarya, Cetakan II, 2008), h. 1-2 
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langsung anatara peserta didik dang lingkungannya, dan menanamkan konsep 

yang benar kepada peserta didik. Menurut Cronbach, belajar yang sebaik-

baiknya adalah dengan mengalami itu si pelajar mempergunakan panca 

inderanya.
10

Alat peraga sebagai media pendidikan dapat mengambil peran 

tersebut. Sehubungan dengan itu, Allah berfirman dalam surat  An Nahl ayat 

78 sebagai berikut:  

          

    

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam tidak 

mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu 

pendegaran, peglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”
11

 

 Ayat diatas memiliki tiga unsur pokok yaitu pendengaran, penglihatan, 

dan hati sebagai jembatan untuk megetahui sesuatu. Oleh sebab itu, melalui 

indera pendengaran, peserta didik dapat mengerti dan mengetahui apa yang 

disampaikan gurunya. Dengan penglihatan dapat mengamati secara langsung 

peragaan yang diperlihatkan dihadapan peserta didik dan hati sebagai 

pendorong dari semua gerak serta perbuatan belajar 

 Dengan pemanfaatan alat peraga, maka peserta didik akan lebih cepat 

menangkap materi pembelajaran, karena potensi indera peserta didik 

                                                           
 

10
Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), h. 231 

 
11

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya mushab ar-rusydi, Al-Qur’an 

Tajwid Pertama di Indonesia, Depok, 2008, hlm.413. 
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(pendengaran, penglihatan, dan hati) dapat dimaksimalkan sehingga hasil 

belajar peserta didik dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik. 

Bertolak dari permasalahan diatas, maka penulis besama guru akan 

berkolaborasi untuk mengadakan penelitian tindakan kelas  dengan judul 

yaitu”Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Alat 

Peraga Jam Sudut  pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Sunur 

Sumatera Selatan” 

B. Identifikasi Masalah 

 Melihat latar belakang masalah yang telah penulis utarakan diatas, 

maka masalah yang dapat diindentifikasi adalah sebagi berikut: 

1. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran matematika 

2. Penyampaian pembelajaran matematika yang masih monoton dan 

tidak menggunakan pengalaman siswa sehari-hari 

3. Masih terbatasnya penggunaan alat peraga pada pembelajaran 

matematika 

4. Pencapaian KKM pada Mata Pelajaran Matematika di SDN 2 Sunur 

kelas IV masih dibawah standar KKM 

 

 

 

C. Batasan Masalah 
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 Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan 

waktu dan kemampuan yang dimiliki, maka perlu dibuat pembatasan masalah 

untuk itu peneliti membatasi pada masalah: 

1. Peningkatkan hasil belajar matematika kelas IV SDN 2 Sunur 

kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU Selatan 

2. Penerapan alat peraga jam sudut pada pembelajaran Matematika di 

SDN 2 Sunur Sumatera Selatan 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perlu 

ditentukan rumusan-rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: “Apakah penggunaan alat peraga jam sudut dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar matematik kelas IV SD Negeri 

2 Sumatera Selatan” ? 

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar matematika melalui penggunaan alat peraga jam sudut pada kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 2 Sunur 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

a) Sebagai khasanah pengetahuan bagi pembaca dan bahan referensi bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian lanjut yang ada kaitannya 

dengan peneliti ini. 

b) Menambah konsep baru dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan 

khususunya dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Matematika  Dengan Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut 

di Kelas IV di SDN 2 Sunur. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis berguna bagi 

pengembangan wacana ilmu pendidikan, terutama  yang berkaitan 

dengan meningkatan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran 

Matematika 

2. Manfaat Secara Praktis 

a) Bagi Peserta Didik 

 Dapat meningkatkan  pemahaman dalam menyerap materi yang 

dipelajari sehingga  proses  dan hasil belajar pun akan lebih 

meningkat. 

b)  Bagi Guru 

 Dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui penggunaan alat 

peraga jam sudut serta membangkitkan rasa percaya diri sehingga 
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akan selalu bersemangat untuk memperbaiki pembelajarannya secara 

terus menerus. 

c) Bagi Lembaga 

 Semoga penelitian ini dapat memberikan wacana dan inovasi tentang 

penerapan Alat Peraga jam sudut khususnya dalam bidang 

Matematika 

d) Bagi Sekolah 

 Untuk membantu sekolah  dalam mengembangkan dan menciptakan 

lembaga pendidikan yang berkualitas yang akan menjadi  

percontohan atau model bagi sekolah–sekolah, disamping akan 

terlahir guru–guru yang profesional berpengalaman dan menjadi 

kepercayaan orang tua masyarakat serta pemerintah.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Kajian Teori 

1. Tinjauan Tentang Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

  Howard L. Kingsley dalam Syaiful mengatakan bahwa belajar 

adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau 

diubah melalui praktek atau latihan.
12

 Berarti menurut dalam 

pandangan Howard L. Kingsley belajar merupakan perubahan tingkah 

laku seseorang yang ditimbulkan melalui latihan dimana seseorang 

menjalankan proses belajar melalui latihan atau praktek. 

  Slameto mengatakan belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
13

 Dari pengertian Slameto ini 

jelas bahwa belajar merupakan upaya sadar dari seorang untuk 

memperoleh pengetahuan yang baru sehingga seseorang itu akan 

mendapatkan pengalaman hidup yang baru akibat dari adanya 

                                                           
12

Syaiful Bahri Djamarah,Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan ke II, 2008), h. 

13 

13
Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan ke 

VI, 2013), h. 2 
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hubungan antara si anak dengan lingkungan di mana anak menjalankan 

proses belajar. 

  Winkel mengatakan bahwa belajar adalah aktivitas mental 

(psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan, perubahan pengetahuan, pemahaman 

ketrampilan dan nilai sikap.
14

Menurut Winkel di atas jelas bahwa 

belajar merupakan suatu aktivitas jiwa untuk menghasilkan perubahan 

tingkah laku yang menetap akibat adanya hubungan antara anak 

dengan lingkungan dimana anak sedang melakukan kegiatan belajar. 

  Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang meliputi pengetahuan 

(kognitif), nilai dan sikap (afektif), serta ketrampilan (psikomotor) 

sebagai hasil pengalaman, latihan dan interaksi dengan lingkungannya. 

  Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa belajar adalah 

merupakan suatu cerminan atau kesimpulan yang mantap pada 

penampilan atau tingkah laku potensial dengan akibat dari praktek 

pengalaman situasi pada masa lalu bahwa potensi belajar ini 

membedakan manusia dan mahluk lain. 

 

                                                           
 

14
Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika (Jakarta: 

Rajawali Pers, Cetakan ke 2, 2014), h. 12 
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  Hasil belajar merupakan kemampuan yag diperoleh peserta 

didik setelah melalui kegiatan belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh 

UNESCO ada empat pilar hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai 

oleh pendidikan, yaitu: learning to know, learning to be, learning to 

life together, dan learing to do.
15

 

  Kata hasil dalam bahasa Indonesia mengandung makna 

perolehan dari suatu usaha yang telah dilakuakn sebelumnya. Hasil 

belajar peserta didik dapat dinyatakan dengan nilai atau raport sesuai 

degan pendapat Sumadi Suryadibrata, yang menyatakan bahwa nilai 

raport merupakan rumusan terakhir dari guru mengenai kemajuan atau 

hasil belajar peserta didik dalam masa tertentu.
16

 

  Hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar, 

karena belajar merupakan suatu proses, dan hasil belajar adalah hasil 

dari proses pembelajaran tersebut. Bagi seorang peserta didik belajar 

merupakan suatu kewajiban hal ini sesuai dengan pandangan islam 

yang mengatakan menuntut ilmu (belajar) bagi setiap orang yang 

beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka 

menigkatkan derajat kehidupan mereka. 

  

                                                           
15

Tim Pengembang MKDP, Kurikulum Pembelajaran (Jakarta: Rajawli Pers, Cetakan ke II, 

2012), h. 140 

 
16

   Sumadi Suryabrata. Op. Cit, h.297 
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Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an surah Mujaadillah (58:11) : 

            

        

       

 

Artinya :”Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

 kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
17

 

  Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang. Menurut Winkel dalam Purwanto hasil belajar 

adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap 

dan tingkah lakunya.
18

 

  Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
19

 Nawawi 

dalam Ahmad menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai 

                                                           
 

17
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya mushab ar-rusydi, Al-Qur’an 

Tajwid Pertama di Indonesia, Depok, 2008, h. 908 

18
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, ( Yogyakarta: Pusaka Belajar, Cetakan ke 2 2010), h. 45 

 
19

 Nana Sudjana, Penilian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. 

RemajaRosdakarya, cetakan XIV, 2009) h. 22 
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tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
20

 Dari pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar adalah 

hasil penilaian terhadap kemampuan siswa setelah menjalani proses 

pembelajaran.  

   Hasil belajar peserta didik secara nyata dapat dilihat dalam 

bentuk kauntitas yaitu angka. Menurut Arikunto dalam Ekawarna yang 

dimaksud degan hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa 

telah mengikuti proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Hasil 

belajar ini biasanya dinyatkan dalam bentuk angka, huruf, atau kata-

kata baik, sedang, kurang, dan sebaginya.
21

 

  Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa melalui proses 

pembelajaran yang dapat dilihat dari nilai yang tertera dalam raport 

yang menunjukan kecakapan peserta didik dalam menguasai materi 

pembelajaran 

  Keberhasilan belajar yang berwujud dapat dilihat dari segi 

proses belajar mengajar, proses ini tidak hanya terjadi akibat interaksi 

                                                           
 

20 Ahmad Susanto. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar,  (Jakarta: Prenamedia 

Group, Cetakan ke 2, 2014), h. 5 

 
21

 Ekawarna , Penelitian Tidakan Kelas, (Jakarta: GP Press Group, Cetakan-1, 2013), h. 70  
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amtar guru dengan siswa saja tetapi meliputi semua proses yang 

disengaja untuk mengubah tingkah laku peserta didik dengan tujuan 

pengajaran yang teleh dirumuskan 

b. Faktor-Faktor Mempengaruhi Hasil Belajar 

  Faktor-faktor yang mempengruhi hasil belajar dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni/ kondisi 

jasmani dan rohai siswa 

2. Faktor  Ekstern yaitu, (faktor dari luar dari diri siswa), yakni 

kondisi dilingkungan sekikat siswa  

3. Faktor pendekata belajar (approach to learning), yakni jenis upaqya 

belajsr siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 

pelajaran.
22

 

  Selain diketahui faktor-faktor yag mempengaruhi hasil belajar 

siswa, guru dapat mendiaknosa kesulitan-kesulitan belajar yang tejadi 

pada siswa sehingga ada perubahan kearah yang lebih baik.  

  Menurut Newhi nasutio, dkk yang dikutip Syaiful Djamarah 

bahwa faktor-faktor yag mempengaruhi hasil belajar yaitu : row input, 

learning, teaching, process, out put, enviromental, dan instrumen 

input
23

 

  Faktor-faktor di atas, antara satu dengan yang lainnya memiliki 

posisi saling terkait dan tidak ada pengaruh yang paling dominan 

                                                           
 

22
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rajawali Pers, cetakan ke 10, 2010), h.145 

 
23

 Syaiful Bahri Djamarah. Op. Cit, h.175 
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diantara pengaruh-pengaruh yang lain. Sebagai contoh siswa yang 

memiliki tingkat kecerdasan tinggi atau dapat disebut anak dalam 

golongan gifed chilf atau talanted child, Jika di dalam proses 

pembelajaran kemampuan yang dimiliki tidak dapat terkomodasi 

secara layak dan tepat maka anak tersebut mengalami kesulitan belajar 

yang pada akhirnya tidak akan mampu mencapai hasil belajar dengan 

baik begitu pula sebaliknya, jika seseorang siswa memiliki kecerdasan 

yang sedang akan tetapi dia mendapatkan bimbingan guru yang tepat 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan dapat perhatian dan 

dukungan yang tinggi dari orang tuanya yang memadai maka siswa 

tersebut akan mampu meraih hasil belajar yang baik.  

  Dengan demikian hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor 

baik berasal dari siswa sendiri (Internal) maupu berasal dari luar 

(eksternal) dan diantara satu dengan yang lain saling berkaitan karena 

pengaruh faktor-faktor tersebut mucul peserta didik yang mempunyai 

hasil belajar yang tinggi, sedang maupun rendah Hasil belajar 

matematika merupakan tolak ukur atau patokan yang menentukan 

tingkat keberhasilan siswa  dalam mengetahui dan memahami suatu 

materi pembelajaran matematika setelah mengalami pembelajaran 

yang dapat di ukur melalui tes 
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2. Tinjauan Tentang Mata Pelajaran 

a. Pengertian Matematika 

  Matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat penting 

dalam dan untuk hidup kita. Banyak hal di sekitar kita yang selalu 

berhubungan dengan matematika. Mulai dari kita berhubungan dengan 

orang lain seperti jual beli sampai dalam dunia pendidikan pun masih 

ada dan membutuhkan yang namanya matematika. 

  Matematika juga merupakan ilmu yang tidak terlepas dari 

agama.Pandangan ini jelas dapat diketahui kebenarannya dari ayat-ayat 

Al-Qur’an yang berkaitan dengan matematika, diantaranya adalah 

ayat-ayat yang berbicaramengenai bilangan, operasi bilangan, dan 

adanya perhitungan.Hal ini salahsatunya dapat dilihat pada surat Al-

Maryam ayat (93:94) :  

       

  

 Artinya:“Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan 

datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. 

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung 

mereka dengan hitungan yang teliti.” 

  Kata matematika berasal dari perkatan latin mathematika yang 

mulanya diambil dari bahasa Yunani mathematike yang berarti 
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mempelajari, kata tersebut mempunyai asal katanya mathema yang 

berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science).
24

 Kata 

mathematike berhubungan pula dengan kata lainya yang hampir sama 

yaitu, manthaein atau mathema yang berarti “belajar atau hal yang 

dipelajari,”
25

. Jadi, berdasarkan asal katanya matematika berarti ilmu 

pengatahuan yang didapat dengan berpikir.  

  Pengertian matematika tidak didefinisikan secara mudah dan 

tepat mengingat ada banyak fungsi dan peranan matematika terhadap 

bidang studi yang lain. Kalau ada difenisi tentang matematika itu 

bersifat tentatif, tergantung kepada orang mendefinisikannya. Sejarah 

panjang matematika dengan segala perkembangannya dan pegalaman 

langsung membuat pengertian orang tentang matematika terus 

berkembang.  

  Menurut Ismail dkk memberikan definisi hakikat matematika 

adalah matematika adalah ilmu yang membahas angka-angka dan 

perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai 

                                                           
24

Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD (Bandar Lampung: Aura 

Publishing, Cetakan ke I, 2014), h. 1-2 

 
25

 Ahmad Susanto. Op.Cit, h. 184 
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kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan 

strukrur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur dan alamat.
26

 

  Andi Hakim Nasution, pakar matematika dari Institut Pertanian 

Bogor menyebutkan bahwa matematika merupakan ilmu struktur, dan 

hubungan yag meliputi dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan 

pengambaran bentuk objek.
27

 

  Selain dari definisi matematika diatas ada beberapa definisi 

lain yag dikemukakan oleh para tokoh matematika antara lain:
28

 

a. Ruseffendi matematika adalah pola berfikir, pola 

mengorganisasikan pembuktian yang logis 

b. Reys  matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu 

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

c. Kline matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat 

sempurna kerena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu 

terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan 

menguasai permasalahn sosial, ekonomi, dan alam 

  Berdasarkan beberapa pengertian matematika di atas dapat 

disimpulkan  bahwa metematika merupakan suatu ilmu yang 

berhubungan dengan penelaah bentuk-bentuk atau struktur-struktur 

                                                           
 

26
Ali Hamzah, Op.Cit, h. 48 

27
Catur Supatmono, Matematika Asyik, (Jakarta: PT Grasindo, Cetakan ke I, 2009), h. 7-8 

28
Karso, dkk. Pendidikan Matematika 1, (Tanggerang Selatan:  Universitas Terbuka, Cetakan 

ke 15, 2014), h. 1.39-1.40 
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yang abstrak dan hubungan diantara hal-hal itu. Untuk dapat 

memahami struktur serta hubungannya diperlukan penguasaan tentang 

konsep-konsep yang terdapat dalam matematika. Hal ini berarti belajar 

matematika adalah belajar konsep dan struktur yang terdapat dalam 

bahan-bahan yang sedang dipelajari, serta mecari hubungan diantara 

konsep dan struktur tersebut. 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika 

  Tujuan pembelajaran matematika secara umum diajarkan 

disekolah-sekolah, yakni kecakapan dan kemahiran matematika yang 

diharapkan dapat dicapai dalam belajar matematika mulai pendidikan 

SD/MI sampai SMA/ Aliyah. Tujuan Standar kompetesi bahan kajian 

matematika Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah  menurut 

Depdiknas dalam Ahmad, sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

2. Menggunakan penalaran pada pola sifat atau melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat genereralisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan, dan pernyataan matematika  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampaun memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh  

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari
29
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Tujuan Khusus  Mata Pelajaran Matematika Sekolah Dasar yaitu: 

1. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung 

sebagai latihan dalam kehidupan sehari-hari  

2. Menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialih gunakan 

melalui kegiatan matematika 

3. Mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai bekal 

belajar lebih lanjut 

4. Membentuk sikaf logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin.
 30

 

  Tujuan pendidikan itu bertahap sesuai dengan perbedaan 

satuan pendidikannya dan memiliki tingkatan mulai dari tujuan nasional, 

institusional, kurikulum, intruksional khusus. Antar tujuan satu dengan 

lainnya memiliki saling keterkaitan dan tujuan yang lebih rendah harus 

mendukung tujuan diatasnya 

  Secara garis besar, pembelajaran matematika terbagi atas dua 

tujuan yaitu tujuan formal dan tujuan material. Ada tujuan yang bersifat 

formal yanng lebih menekankan kepada menata penalaran, membentuk 

kepribadian, kecerdasan, berfikir logis dan kreatif. Tujuan yang bersifat 

meterial lebih menekankan pada kemampuan menerapkan matematika 

dan keterampilan matematika. 

 

c. Ruang Lingkup Materi Matematika Sekolah Dasar  

  Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan Sekolah 

Dasar meliputi  aspek-aspek sebagai berikut: (1) bilangan, (2) geometri, 
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 Hasan Sastra Negara, Op, cit, h.15 
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(3) pengolahan data
31

.  Berikut ini adalah standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran matematika kelas IV tahun pelajaran 

2016-2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel: 2 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika 

kelas IV SDN 2 Sunur Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3.Menggunakan 

pengukuran sudut, 

panjang, dan berat dalam 

pemecahan masalah 

  

  

3.1 Menentukan besar sudut dengan 

satuan tidak baku dan satuan 

derajat 

3.2  Menentukan hubungan antar 

satuan waktu, antar satuan 

panjang, dan antar satuan berat 

3.3  Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan satuan waktu, 

panjang dan berat 

3.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan satuan 

kuantitas 

3. Alat Peraga Jam Sudut 

a. Pengertian Alat Peraga 

  Menurut Sudjana dalam Arief pengertian alat peraga adalah 

suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan 

membantu guru atau proses belajar mengajar siswa lebih efiktif dan 

efisien.
32

Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran, dan segala 

                                                           
31

Ibid, h.15 
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 Arief Sadiman, Media Pendidikan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet-6, 2010), h. 5 
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macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi 

pembelajaran.
33

  

  Alat peraga disini mengandung pengertian bahwa dengan 

sesuatu yang masih bersifat abstrak, kemudian di konkretkan dengan 

menggunakan alat agar dapat di jangkau dengan pikiran yang sederhana 

dan dapat dilihat, dipandang, dan dirasakan sehingga pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

  Pengertian alat peraga dalam matematika adalah alat bantu 

untuk menerangkan atau mewujudkan konsep abstrak ke dalam bentuk 

konkrit. Alat peraga matematika merupakan bagian dari media 

pembelajaran. Ini diperlukan bagi anak didik yang memulai belajar 

dengan bagian yang konkret untuk memahami konsep yang abstrak. 

Benda konkret sebagai perantara. Konsep yang abstrak akan 

mengendap, melekat, dan tahan lama, bila dipelajari melalui hal yang 

konkret dan pengertian. 

  Alat peraga matematika direncanakan dan berguna terutama 

bagi siswa yang daya abstraknya kurang tajam. Dengan alat yang 

direncanakan itu siswa akan aktif, asyik bekerja tanpa ada rasa takut dan 

tertekan serta tegang. Ada alat peraga dua dimensi dan tiga dimensi 
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seperti bagan, grafik, poster, peta daftar kubus dari kayu atau karton, 

silinder, kaleng susu, dan lain-lain.
34

 

b. Syarat Alat Peraga 

  Ada beberapa syarat alat peraga yang harus dimiliki alat peraga 

agar fungsi dan manfaat alat peraga sesuai dengan yang diharpkan 

dalam pembelajaran. Menurut Rusefendi dalam Rostiana Sundayana 

beberapa persayaratan alat peraga antara lain:
35

 

1. Tahan lama 

2. Bentuk dan warnanya menarik 

3. Sederhana dan mudah dikelola 

4. Ukurannya sesuai (seimbang) dengan ukuran fisik anak 

5. Dapat menyajikan dalam bentuk riil, gambar, diagram konsep 

matematika 

6. Sesuai konsep matematika 

7. Dapat memperjelas konsep matematika da bukan sebaliknya 

8. Peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berfikir 

abtrak bagi siswa 

9. Menjadikan siswa belajar aktif da mandiri dengan mamaipulasi alat 

peraga 

10. Bila mungkin alat peraga tersebut bisa berfaedah lipat (banyak) 

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membuat 

alat  peraga harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu demi keektifan 

dan ketepatan dalam penggunaanya  
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 Ali Hamzah & Muhlisrarini. Op. Cit, h. 96 
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c. Manfaat  Alat Peraga 

  Manfaat alat peraga dalam pembelajaran matematika tidak 

hanya sebagai alat yang digunakan guru, tetapi juga mampu 

mengkomunikasikan pesan kepada peserta didik. Pada dasarnya manfaat 

alat peraga adalah menumbuhkan motivasi kepada peserta didik, dapat 

,mengingat pelajaran dengan mudah, peserta didik menjadi aktif dalam 

merespon, memberi umpan balik dengan cepat, mendorong peserta didik 

untuk melaksanaka kegiatan praktek dengan cepat. Menurut Erman 

Suherman dalam Sri Anitah manfaat alat peraga sebagai berikut: 

1. Menimbulkan minat sasaran pendidikan 

2. Mencapai sasaran yang lebih banyak 

3. Membantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam  proses 

pendidikan 

4. Merangsang masyarakat atau sasaran pendidikan untuk 

mengimplementasikan atau melaksanakan pesan-pesan  kesehatan a 

tau pesan pendidikan yang disampaikan.  

5. Membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat dan belajar  

lebih banyak materi yang disampaikan 

6. Mempermudah penyampaian materi pendidikan oleh para  pendidik 

atau pelaku pendidikan 
36

 

 

 

  Manfaat alat peraga menurut Sudjana dan Rivai 

mengunggkapkan manfaat alat peraga dalam proses belajar siswa, yaitu:  

1. Pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar  
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2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran  

3. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi  

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi aktifitas lain.
 37

 

  Berdasarkan penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa manfaat alat peraga dalam proses pembelajaran adalah  

memperjelas penyajian pesan dan informasi, menanamkan konsep yang 

benar, menunjukan konsep matematika dengan dunia sekitar, serta dapat 

meningkatkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi 

belajar. Interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya 

memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya. 

  Pengalaman akan benda-benda konkrit yang didapatkan siswa 

akan sangat membantu dalam mendasri konsep-konsep yang abstark. 

Oleh karena itu benda-benda nyata dan benda-benda yang di manipulasi  

akan sangat membantu siswa dalam belajar matematika. alat peraga 

sebagai media pendidikan memegang peranan yang besar dalam 

peningkatkan hasil belajar matematika 
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d. Alat Peraga Jam Sudut  

  Alat peraga jam sudut ini termasuk media sederhana. Media 

sederhana adalah media yang terbuat dari bahan-bahan sederhanan 

mudah di peroleh harganya murah dan pembuatanya tidak sulit.
38

 Hal ini 

mengingat bahwa sekolah dasar belum memiliki media pembelajaran IT 

keadaan yang demikian mendorong peneliti  meembuat pembelajaran 

yang sederhana. Pokok bahasan dari alat peraga ini adalah Waktu dan 

Pengukuran Sudut. Fungsinya alat adalah untuk mengenal jam, menit 

dan detik. Membaca dan menggambar jam dengan bilangan bulat dan 

tidak bulat. Dan membaca sudut yang ditunjukkan oleh jarum jam. 

  Pada dasarnya alat ini terdiri dari dua lingkaran dan dua jarum 

jam, lingkaran pertama digunakan sebagai papan jam dan lingkaran 

kedua berfungsi untuk mengukur sudut antar kedua jarum jam. Cara 

kerja dari alat ini adalah dengan menyesuaikan lingkaran besar yang 

telah diberi ukuran sudut dengan dua buah jarum jam yang ada pada 

lingkaran kecil. Secara rinci cara penggunaan alat ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Tentukan pukul berapakah waktu yang ingin diukur sudutnya.  
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2. Letakkan (putar) jarum jam sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. catatan : cara memutar jarum jam adalah dengan memutar 

jarum jam menit (panjang)  

3. Putar lingkaran besar dan sesuaikan angka 0o pada salah satu jarum 

jam (jarum jam pertama), bisa pada   jarum jam pendek maupun 

panjang tergantung ukuran sudut yang ingin diukur yaitu sudut 

terbesar ataukah sudut terkecil antara dua jarum jam.  

4. Setelah itu lihat pada bagian lingkaran besar, angka berapakah yang 

ditunjukkan atau terletak sesuai dengan jarum jam kedua.  

5. Maka angka tersebutlah yang merupakan sudut yang ingin kita cari 

yaitu sudut antara dua jarum jam.   

B. Penelitian Yang Relevan 

 Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumya. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan 

penelitian. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat 

penting untuk mengetahui relevansi, diantaranya:  

1. Suprapti,
39

 

menulis tentang Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 

Matematika Pokok Bahasan Perkalian Melalui Penggunaan Alat Peraga di 
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Kelas II MI Ma’arif Bego. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 2009. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

a. Pembelajaran dengan alat peraga dapat meningkatkan pemahaman siswa 

dalam menyelesaikan perkalian.  

b. Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Prestasi yang dicapai pada siklus pertama 6,85%, 

dan siklus kedua 8,41%. Rata-rata nilai ini telah melebihi KKM 

madrasah.  

c. Keadaan siswa selama pembelajaran dengan menggunakan alat peraga 

sangat kondusif, sehingga apa yang diharapkan mudah tercapai. Hasil 

observasi aktifitas dan sikap siswa pada siklus pertama sebesar 71,25% 

dan siklus kedua 82,5%, dilihat persentasenya meningkat berarti 

pembelajaran telah sukses sesuai harapan guru yaitu siswa minat dan 

suasana kondusif.  

2. Yuni Hasnahwati,
40

 

menulis tentang Pembelajaran Bangun Ruang Dengan 

Menggunakan Alat Peraga Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas V SD Muhammadiyah Sambisari Purwomartani Kalasan Sleman 
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menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan alatperaga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Penggunaan alat peraga dan dunia 

nyata yang berada di sekitar siswa dengan demonstrasi dan tanya jawab 

supaya siswa menjawab dan membuat siswa lebih tertarik serta antusias 

dalam pembelajaran, belajar kelompok menjadikan siswa bekerja sama 

serta berinteraksi dengan siswa lain. Pada aspek kognitif prestasi belajar 

siswa sebesar63,84% sudah sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh guru 

kelas. Banyaknya siswa tuntas belajar sebesar 69,23%. Pada aspek afektif 

persentase keaktifan siswa mengalami peningkatan lebih dari 75%. Pada 

aspek psikomotor ditunjukkan dengan aktifitas dan sikap siswa mengalami 

peningkatan.  

3. Candra Dewi,
41

 

menulis tentang Upaya Peningkatan Prestasi Belajar 

Matematika Materi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Melalui 

Alat Peraga Garis Bilangan Pada Siswa Kelas IV Di MIN Tepus, 

menyimpulkan bahwa:  

a. Alat peraga dalam proses pembelajaran ternyata mempermudah siswa 

memahami cara penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat.  
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b. Prestasi belajar siswa dapat mengalami peningkatan setelah diadakan 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, rata-rata prestasi belajar 

siswa dari sebelum penelitian tindakan yaitu 46,27. Setelah diadakan 

tindakan kelas rata-rata yang diperoleh dari siklus pertama 79,13 dan 

siklus kedua rata-rata 81,53.peningkatan rata-rata sebesar 56,75% dan 

hasil rata-rata telah melebihi nilai yang ditetapkan yaitu rata-rata naik 

sebesar 20%.  

  Persamaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang 

penulis laksanakan adalah sama-sama melakukan penelitian pada mata 

pelajaran matematika, sedangkan perbedaannya terletak pada alat peraga yang 

digunakan dan lokasi, subyek, objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan alat peraga jam sudut. 

  Dari hasil tiga penelitian tindakan kelas yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan alat peraga terjadi peningkatan 

proses pembelajaran siswa maupun guru. Hal ini terlihat dari hasil peningkatan 

hasil belajar dan prestasi belajar peserta didik serta hasil performansi guru. Oleh 

karena  itu, pembelajaran di SD sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan 

masalah konkrit atau realistik sehingga dapat dibayangkan oleh siswa. 
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C. Hipotesis Tindakan  

 Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan 

masih perlu dibuktikan pernyataannya.
42

Oleh karena itu agar rumusan jawaban 

dipecahkan, maka seorang peneliti memerlukan suatu pedoman yang digunakan 

sebagai tuntunan. Pedoman itu berupa jawaban sementara atau hipotesis. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka didalam penulisan skripsi ini penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut. Oleh karena itu agar rumusan jawaban 

dipecahkan, maka seorang peneliti memerlukan suatu pedoman yang digunakan 

sebagai tuntunan. Pedoman itu berupa jawaban sementara atau hipotesis. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka didalam penulisan proposal ini penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

 Dengan menggunakan alat peraga jam sudut maka hasil belajar 

matematika pada siswa kelas IV SDN 2 Sunur kecamatan Buay Runjung 

kabupaten OKU Selatan dapat meningkat. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

A. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian berasala dari kata“metode” yang artinya cara yang 

tepat melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. 

Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan megguakan pikiran 

secara saksama untuk mencapai suatu tujuan
43

. Adapun penelitian adalah 

kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat bagi peneliti.
44

 

 Beradasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud metodologi 

penelitian adalah suatu ilmu tentang cara  tepat mendapatkan data melalui 

kegiata mencermati suatu objek. Dengan menggunakan aturan metodologi 

tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat unutk 

meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tindakan 

kelas (PTK) pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika 

yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang 

selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephin Kemmis, Robin 
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MC Tanggart, John Eliot, Dave Ebbut, dan sebagainya. PTK di Indonesia bari 

dikenal pada akhir dekade 80-an.  

Kemmis dan Taggart penelitian tindakan adalah suatu bentuk self- 

inquiri colectic dikakuan oleh para partisifan didalam situasi soa\sial untuk 

meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktik sosial atau pendidikan 

yang mereka lakukan, serta mempertinggi pemahaman mereka terhadap 

praktik dan situasi dimana prakti iti dilaksanakan.
45

 

Eliot menyatakan bahwa PTK merupakan kajian tentang situasi sosial 

dengan kemungkinan untuk memperbaiki kulitas sosial tersebut.
46

. Cohen dan 

monien menartikan penelitian tindakan sebagai intervensi skala kecil terhadap 

tindakaan dalam dunia nyata dan pemeriksaan secara cermat terhadap efek 

dari intervensi tindakan tersebut. 

Dengan demikian, penelitian tindakan menekankan pada kegiatan 

(tindakan) dengan mengujicobakan suatu ide dalam praktik atau situasi nyata 

dalam skala mikro dengan harapan tindakan tersebut mampu memperbaiki 

dan meningkatkan hasil kualitas pada situasi nyata tersebut. Adapun prosedur 

Penelitian Tindakan Kelas sebagai berikut: 
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Gambar I 

Prosedur Penelitian Tindaka Kelas (PTK) 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

   

   

 

Bagan Penelitian Tindakan KelasModel Kemmis dan Tagart 
47
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C. SettingPenelitiandan Karakteristik Subyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Sunur, Kecamatan Buay 

Runjung, Kabupaten OKU Selatan. Adapun alasan peneliti memilih SDN 2 

Sunur, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU Selatan sebagai tempat 

penelitian sebagai berikut: 

a.  Hasil belajar peerta didik di SDN 2 Sunur Kecamatan Buay Runjung, 

Kabupaten OKU Selatan masih rendah 

b. Ditemukanya masalah-masalah dalam pembelajaran matematika kelas 

IV di SDN Sunur Sunur Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten OKU 

Selatan 

c. Standar KKM peserta didik masih rendah 

d. Terbatasnya sarana dan prasarana tentang bagaimana cara membuat dan 

menggunakan alat peraga 

e. Guru belum menerapkan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan alat peraga jam sudut 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran dari 

bulan Nopember sampai bulan Desember 2016. Selama lebih kurang 3 

bulan di mulai dari perecanaan sampai perbaikan hasil penelitian.  
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3. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian atau respon dan adalah pihak-pihak yang dijadikan 

sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Yang menjadi subjek penelitian 

ini adalah siswa-siswi kelas IV semester satu tahun pelajaran 2015/2016. 

 Objek adalah keseluruhan dari gejala yang terdapat di sekitar 

kehidupan. Objek penelitian ini adalah keseluruhan proses dan hasil 

pembelajaran matematika di kelas IV SD Negeri 2 Sunur dengan 

menggunakan alat peraga tangga garis bilangan 

D. Rencana Tindakan 

Penelitian Tindakan kelas ini direncanakan terdiri siklus 1 dan siklus II 

.Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Siklus ini terdiri dari tiga pertemuan, dua pertemuan untuk pembelajaran 

dan satu pertemuan untuk tes formatif akhir siklus dengan tahapan 

sebagaiberikut: 

a. Perencanaan 

1. Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah dan menentukan 

alternatif pemecahan masalah serta mengembangkannya. 

2. Membuat rancangan rencana pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran matematika realistik berbasis alat peraga materi 

yang telah ditetapkan. 

3. Merancang alat peraga dalam pembelajaran matematika 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pihak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
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4. Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. 

5. Menyusun tes formatif I. 

b. Pelaksanaan 

1. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2. Menyiapkan sumber pembelajaran dan soal-soal latihan. 

3. Mengecek kehadiran peserta didik 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi dan materi 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Langkah-langkah 

menerapkan model pembelajaran matematika menggunakan alat 

peraga jsm sudut : 

a. Menyiapkan dan membagi siswa dalam empat kelompok kecil 

yang mana setiap kelompok beranggotakan 5 siswa untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri 

dengan batas waktu yang sudah ditentukan guru. 

b. Guru memberikan alat peraga “jam sudut” kepada siswa dan 

memberikan arahan beserta contoh berupa soal yang 

berkaitandengan kehidupan sehari hari siswa.Contoh:Ani 

istirahat pukul 09.00 

c. Dengan arahahan dari guru, siswa mencoba alat peraga tersebut 

dengan permasalahan yang dicontohkan oleh guru. Guru 

berkeliling melihat hasil pekerjaan setiap kelompok 
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d. Jika setiap kelomplok sudah memahami cara menunjukan 

pukul 09.00, maka guru menjelasakan bagaimana cara 

mengukur besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam 

tersebut.  

e. Setelah semua kelompok memahami penjelasan, guru 

permasalahan kepada siswa. 

f. Semua siswa diharapkan dapat menyelesaikan setiap 

permasalahan yang diberikan. Tidak hanya pada jam bulat 

tetapi bisa dalam bentuk lain misalnya lebih atau kurang.  

g. Guru dan siswa bersama-  sama menyimpulkan rumus 

untuk menentukan besar sudut yang dibentuk jarum jam. Pada 

akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I. 

c. Pengamatan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada : 

1. Aktivitas siswa 

a. Pemahaman terhadap materi yang disampaikan guru. 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

2. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

3. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas dari guru. 

5. Tahap-tahap yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

pengukuran sudut 
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6. Kerjasama siswa pada saat bekerja kelompok. 

2. Performansi guru dalam pembelajaran 

a. Penguasaan materi. 

b. Penguasaan penggunaan model pembelajaran matematika 

menggunakan alat peraga 

3. Hasil Belajar Siswa 

a. Rata-rata kelas. 

b. Banyaknya siswa yang tuntas belajar 

d. Refleksi  

  Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua 

kegiatan yang dilakukan pada siklus I. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan unsur-unsur yang diamati pada 

siklus I, kemudian peneliti dan guru kelas merefleksikan hasil analisis 

tersebut untuk merencanakan tindakan selanjutnya pada siklus II. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, selanjutnya 

peneliti merencanakan tindakan pembelajaran pada siklus II. 

2. Siklus II 

  Dalam siklus II terdiri dari tiga pertemuan, pertemuan satu dan 

dua digunakan untuk pembelajaran, sedangkan pertemuan ketiga digunakan 

untuk tes akhir siklus II, dengan tahapan sebagai berikut: 
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a. Perencanaan 

1. Mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah dan menentukan 

alternatif pemecahan masalah serta mengembangkannya. 

2. Membuat rancangan rencana pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran matematika realistik berbasis alat peraga materi 

yang telah ditetapkan. 

3. Merancang alat peraga  

4. Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. 

5. Menyusun tes formatif II. 

b. Pelaksanaan 

1. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2. Menyiapkan sumber pembelajaran dan soal-soal latihan. 

3. Mengadakan presensi siswa. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi dan materi 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Langkah-langkah 

menerapkan model pembelajaran matematika menggunakan alat 

peraga jam sudut : 

a. Menyiapkan dan membagi siswa dalam empat kelompok kecil 

yang mana setiap kelompok beranggotakan 5 siswa untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri 

dengan batas waktu yang sudah ditentukan guru. 
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b. Guru memberikan alat peraga “jam sudut” kepada siswa dan 

memberikan arahan beserta contoh berupa soal yang 

berkaitandengan kehidupan sehari hari siswa. Contoh: Ani 

istirahat pukul 09.00. 

c. Dengan arahahan dari guru, siswa mencoba alat peraga tersebut 

dengan permasalahan yang dicontohkan oleh guru. Guru 

berkeliling melihat hasil pekerjaan setiap kelompok 

d. Jika setiap kelomplok sudah memahami cara menunjukan pukul 

09.00, maka guru menjelasakan bagaimana cara mengukur 

besarsudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut.  

e. Setelah semua kelompok memahami penjelasan, guru 

permasalahan kepada siswa. 

f. Semua siswa diharapkan dapat menyelesaikan setiap 

permasalahan yang diberikan. Tidak hanya pada jam bulat tetapi 

bisa dalam bentuk lain misalnya lebih atau kurang.  

g. Guru dan siswa bersama-  sama menyimpulkan rumus 

untuk menentukan besar sudut yang dibentuk jarum jam. Pada 

akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II. 
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c. Pengamatan  

Pengamatan Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan 

difokuskan pada: 

1. Aktivitas siswa 

a. Pemahaman terhadap materi yang disampaikan guru. 

b. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

c. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

d. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja. 

e. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas dari guru. 

f. Tahap-tahap yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

operasi hitung bilangan bulat. 

g. Kerjasama siswa pada saat bekerja kelompok. 

2. Performansi guru dalam pembelajaran 

a. Penguasaan materi. 

b. Penguasaan penggunaan model pembelajaran matematika 

menggunakan alat peraga 

3. Hasil Belajar Siswa 

a. Rata-rata kelas. 

b. Banyaknya siswa yang tuntas belajar  

d. Refleksi 

  Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua 

kegiatan yang dilakukan pada siklus II. Selain untuk mengetahui 
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pencapaian hasil belajar siswa, analisis juga dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar mengajar di 

kelas pada siklus II. Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada 

siklus I dan II terhadap hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, maka 

guru akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. 

Jika hasil belajar belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru sesuai 

dengan indikator (meningkat), maka model pembelajaran matematika 

yang diterapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa matematika di 

sekolah dasar. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Secara fungsional kegunaan teknik pengumpulan data adalah untuk 

memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah pada langkah 

pengumpulam informasi di lapangan. Ini berarti teknik yang hendak 

digunakan dan item yang perlu dimasukan sebagai isi penelitian, seluruhnya 

dibuat sebelum peneliti memasuki lapangan. Berikut ini teknik pengumpulan 

data yang dapat digunakan dalam penelitian tindakan kelas: 

1. Tes  

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
48

  

                                                           
 

48
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, Cetakan-15, 2013), h. 193 
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 Teknik tes diklakukan untuk mengumpulkan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini tes yang diberikan berupa soal kelompok yang harus 

dikerjakan setiap pertemuan dan dikerjakan secara berkelompok  berbentuk 

LKS dan soal tes berbentuk pilihan ganda yang pilihannya  berbentuk A, B, 

C, D  10 soal diberikan satu kali dalam satu siklus  

2. Observasi  

 Menurut Cholid dan Abu Achmadi  obseravsi adalah alat 

pengumpulan data dilakukan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gelaja-gelaja yang diselidiki.
49

 Observasi adalah kegiatan 

pengamatan (pengambilan data) utuk memotret sebera jauh efektif tindakan 

telah mencapai sasaran.
50

 Dengan demikian observasi teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai 

pengambilan data terhadap keadaan atau sebera jauh efektif tindakan telah 

mencapai sasaran 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi  terstruktur 

karena pada saat pengamatan yang dilakuakn oleh seorang peneliti 

terhadap subek atau objek dimana yang di amati itu sesuatu yang bersifat 

terstruktur. Dalam observasi struktur ini peneliti dan mitra peneliti  terlebih 

dahulu menyetujui kriteria-kriteria yang diamati, selanjutnya peneliti  

                                                           
 

49
Cholid Narkubo dan Abu Achmadi. Op. Cit, h.70 

 
50

Kunandar,  Penelitian Tindaka Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru  (Jakarta: 

Rajawali Pers,  Cetakan ke-7,  2011) h. 143 
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tinggal menghitung sa berapa kali jawaban, tindakan, atau sikap siswa yang 

sedang diteliti itu ditampilkan. Observasi terstruktur ini dilakukan oleh 

peneliti sebagai pelaksana dari kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga jam sudut di kelas IV SDN 2 Sunur.  Teknik ini, 

peneliti gunakan gambaran secara umun tentang pelaksanaan Penggunaan 

alata perag jam sudut pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang beruapa 

catatan, surat kabar, buku, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda, dan 

sebagainya.
51

 Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang 

dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seoranng 

klien melalui catatan pribadinya.
52

 Tenkik dokumentasi dalam penelitian 

ini dilakuakan dengan menggunakan catatan lapangan. Teknik dokumentasi 

ini digunakan untuk mencatat segala kegiatan siswa dan guru selama 

pelaksanaan PTK 

 

 

                                                           
 

51
Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 274 

 
52

 Abdurrahmat Fathoni. Op. Cit, h. 112  
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F. Analisis data 

Tekhnik analisis data yang digunakan secara deskreptif yaitu hanya 

mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan tes hasil belajar 

disusun, dijelasknan, dan akhirnya di analisis menjadi tiga tahapan yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemustan dan 

perbaikan pada penyederhanaan data observasi pengamatan terhadap 

proses pembelajaran. 

2. Penyajian Data 

Data yang diperoleh melalui tes hasil belajar berbentuk table dan 

kalimat sederhana setiap putaran.  

3. Rata-Rata 

Rata-rata adalah tiap bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari 

rentetan nilai rata-rata itu wujudnnya hanyalah satu bilangan saja: 

namun dengan satu bilangan itu akan dapat tercermin gambaran secara 

umum mengenai kumpulan atau deretan bahan keteragan yang berupa 

angka atau bilangan itu
53

. Rata-rata digunakan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar degan menggunakan rata-rata skor hasil 

                                                           
53

Anas Sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke 23, 

2011), h. 77 
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belajar masing-masing siklus. Adapun rumus mencari rata-rata sebagai 

berikut 

 

Keterangan: 

X = Nilai Rata-rata 

Ʃ X = Jumlah semua nilai siswa 

Ʃ N = Jumlah siswa 

 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dapat dilakukan dengan 

rumus: 

 

Keterangan: 

P= ketuntasan belajar 

G. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah apabila: 

a. Nilai rata-rata hasil tes siswa 65 

b. Banyaknya siswa-siswi megerjakan soal-soal yang mendapat nilai 65  

minimal mencapai 85% dari jumlah seluruh siswa 

c. Keaktifan siswa berada pada kategori baik (65 %) 



 

52 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 2 Sunur 

  Berdirinya SDN 2 Sunur ini berlatar belakang dari kebutuhan 

masyarakat terhadap sekolah dasar yang pada waktu itu di desa Nagar 

Agung sehingga timbulah inisiatif menidirikan sebuah Sekolah Dasar yang 

diawali   \penyerahan tanah/bangunan tepatnya pada hari Rabu, tanggal 02 

Januari 1985 Nomor 140/108/NA.01.1.327/1985. Bapak Ahmad Gimbar 

selaku tokoh masyarakat menyerahkan tanah/bangunan untuk keperluan 

SD yang bangunan tersebut berdiri tahun 1986 kepada  Bapak Yahya 

selaku Kepala desa Nagar Agung  pada saat itu. Tanah : 

1. Alamat / Lokasi  : Jl. Muaradua Kisam desa Nagar Agung     

                                     Kecamatan Buay Runjung 

2. Luas Tanah  : 45 x 45 M = 2,025 
M2

 

3. Hak atas Tanah  : Milik Sendiri 

Bangunan : 

a. Alamat / Lokasi : Jl. Muaradua Kisam desa Nagar Agung   

                                 Kecamatan Buay Runjung 

b. Luas Bangunan : 40 x 40 M = 1600 M
2
 

c. Konstruksi  : Permanen 

d. Jumlah lantai  : Satu 
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Penyerahan fisik tanah / bangunan di atas dilengkapi dengan dokumen    

tanah/bangunan berupa : Bangunan Sekolah :     

a. Ruang Belajar 3 lokal 

b. Ruang Kantor Guru / Pimpinan 1 lokal 

c. Kursi murid 50 buah 

d. Meja murid 25 buah 

e. Lemari guru / kantor 1 buah 

Usul Pembukaan dan Penegerian SDN 2 Sunur 

 Didesa Saung Naga Sunur berdiri SDN 1 Sunur yang memiliki ± 200 

peserta didik dan 10 Guru PNS dalam 4 desa yaitu desa Saung Naga, Nagar 

Agung, Negeri Batin Baru dan desa Kota Aman, dari banyaknya peserta 

didik dan guru maka, kepala desa Nagar Agung mengusulkan pembukaan 

SD kepada Dinas Pendidikan untuk mendirikan SDN  dengan ketentuan 

guru PNS dibagi menjadi 5 guru PNS dalam satu sekolah. pada tanggal 01 

Juli 1986  diresmikan berdirinya SD Negeri   didesa Nagar Agung dipimpin 

oleh Ibu Lamtana Sera’i dan SDN 1 Sunur dipimpin oleh Bapak Sahri.  

Dengan identitas : 

a. Sekolah 

1. Nama Sekolah : SDN 2 Sunur 

2. Alamat  : Jl. Muaradua Kisam Desa Nagar Agung  

                                         Kecamatan Buay Runjung 

3. Desa/Kelurahan : Nagar Agung 
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4. Kecamatan  : Buay Runjung 

5. Kabupaten/Kodya : OKU Selatan 

b. Jumlah 

1. Murid  : 66 orang 

2. Kelas   : 3 ruang 

3. Guru Negeri/ NIP  : 5 orang 

4. Guru Honor/Swasta : 1 orang 

kepemimpinan SD Negeri 2 sejak berdirinya pada tahun 1986/sekarang  

dalam kepemimpinan: 

- 1986 s/d 1992 Dipimpin oleh Ibu. Lamtana Sera’i 

- 1992 s/d 2004 Dipimpin oleh Bp. Arifin 

- 2004 s/d 2006 Dipimpin oleh Bp. Robisi 

- 2006 s/d 2008 Dipimpin oleh Ibu. Asmarawati 

- 2008 s/d 2015 Dipimpin oleh Ibu. Siti Sukarsih 

- 2015 s/d sekarang Dipimpin oleh Ibu. Dahniar, S. Pd. I 

Keadaaan SDN 2 Sunur pada Januari 2016 : 

a. Sekolah 

1. Nama Sekolah :SDN 2 Sunur  

2. Alamat  :Jl. Muaradua Kisam desa Nagar Agung  

                               Kecamatan Buay Runjung 

3. Desa/Kelurahan :Nagar Agung 

4. Kecamatan  :Buay Runjung 
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5. Kabupaten/Kodya :OKU Selatan 

b. Jumlah 

1. Murid  : 140 orang 

2. Kelas   : 6 ruang 

3. Perpustakaan  : 1 ruang 

4. Kantor  : 1 ruang 

5. Guru Negeri NIP : 7 orang 

6. Guru Honor/Swasta : 3 orang 

c. Status Tanah/Gedung :  Milik Sendiri / 1 lantai 

d. Luas Tanah  :  45 x 45 M = 2, 025 M
2
 

e. Luas Bangunan  :  40 x 40 M = 1600 M
2
 

B. Visi Dan Misi SDN 2 Sunur 

1. Visi : 

Menjadikan lulusan SDN 2 Sunur sebagai siswa yang cerdas dan 

berakhlak mulia 

2. Misi : 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, bagi siswa 

sesuai potensi masing –masing 

b. Melaksanakan pembelajaran tambahan sore hari 

c. Menerapkan pembelajaran PAKEM 

d. Meningkatkan kepropesionalan guru melalui berbagai pelatihan/ 

pendidikan 



 

56 
 

e. Mengaktifkan kegiatan KKG 

f. Meningkatkan latihan olahraga disegala cabang olahraga 

g. Melaksanakan ekstra kulikuler dibidang olahraga dan seni 

h. Meningkatkan kedisiplinan warga sekolah 

i. Menanamkan sifat taat dan patuh terhadap ajaran agama 

Tujuan : 

a. Semua kelas melaksanakan pendekatan “ pembelajaran aktif” pada 

semua mata pelajaran 

b. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas 

berbasisi pendidikan budaya dan karakter bangsa 

c. Mengembangkan budaya sekolah yang kondusif untuk mencapai 

tujuan pendidikan dasar 

d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan social yang menjadi bagian dari 

pendidikan budaya dan karakter bangsa 

e. Menjalin kerja sama lembaga pendidikan dengan media dalam 

memublikasikan program sekolah 

Sasaran : 

a. Tercapainya pendidikan Aktif pada semua mata pelajaran 

b. Tercapainya tujuan pendidikan dasar dengan menerapkan       

 pembelajaran PAKEM  

c. Tercapainya peningkatan kerjasama dengan orang tua siswa dan 

masyarakat 
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d. Tercapainya peningkatan kedisiplinan sekolah 

e. Tercapainya prestasi siswa dalam kegiatan olahraga  

C.  Prosedur Penelitian  

1. Deskripsi awal  

Kegiatan untuk mendapatkan data awal sebelum melakukan 

penelitian, terlebih dahulu di lakukan orientasi dan observasi mata 

pelajaran mengenai proses pembelajaran matematika  yang telah di 

lakukan pada tahun pelajaran 2016/2017. 

Dari observasi awal dapat di identifikasi bahwa dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran Matematika masih banyak kelemahan, 

sehingga berakibat pada hasil belajar peserta didik. Secara rinci 

kelemahan dalam proses pembelajaran yang berakibat pada hasil belajar 

adalah: 

a. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran 

matematika 

b. Penyampaian pembelajaran matematika yang masih monoton dan 

tidak menggunakan pengalaman siswa sehari-hari 

c. Masih terbatasnya penggunaan alat peraga pada pembelajaran 

matematika 

d. Nilai belajar siswa kelas IV pada pembelajaran matematika masih 

rendah  
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e. Guru belum menerapkan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan alat peraga jam sudut 

2. Refleksi Awal  

Dalam temuan observasi awal tersebut, maka perlu di lakukan 

perubahan pada proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

secara aktif dengan menggunakan alat peraga jam sudut. Penggunaan 

disesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator dan materi dalam 

melaksanakan pembelajaran matematika. 

3. Persiapan Pembelajaran  

Sebelum di laksanakan proses pembelajaran siklus I dan siklus II 

melalui penerapan alat peraga jam sudut dalam proses belajar di kelas 

IV SD Negeri 2 Sunur, maka penulis melakukan persiapan sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pokok bahasan atau materi yang akan di tuangkan 

dalam pembelajaran melalui alat peraga jam sudut 

2. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti pemetaan, silabus, 

rencana  perbaikan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, lembar kerja kelompok, lembar 

evaluasi yang terdiri dari  soal dan kunci jawaban, sumber belajar 

(buku paket). 
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D. Hasil Penelitian 

1. Siklus  

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus I pertemuan 1) di laksanakan 

pada hari Rabu, 02 Nopember 2016 pada pukul 07.30-09.00 dan hari 

Sabtu pada pukul 0.7.30-09.00 materi yang di ajarkan pada pertemuan 

ini adalah “membandingkan dua sudut, mengukur besar sudut “  

a. Perencanaan 

Peneliti melakukan konsultasi kepada guru mitra dan mencapai 

persetujuan bahwa mulai melakukan penelitian di kelas yaitu tanggal 

02 Nopember  2016 untuk melihat hasil belajar peserta didik pada 

materi pengukuran sudut, dimana pada hasil belajar peneliti  

menyadari kemampuan dalam mengamati proses belajar peserta didik 

secara keseluruhan maka dalam melakukan observasi peneliti 

berkolaborasi / bermitra dengan guru mata pelajaran matematika. 

Adapun untuk aspek yang akan diamati peneliti terlebih dahulu 

memberikan penjelasan sehingga telah mencapai kesepakatan. Pada 

hasil belajar yaitu dengan memberi soal, disini peneliti sebagai guru 

pengajar dan guru mitra sebagai pengobservasi. Selanjutnya peneliti 

mempersiapkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang akan di laksanakan dalam mata pelajaran Matematika pada 

materi Pengukuran sudut, mempersiapkan lembar pengamatan selama 
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proses pembelajaran, menyiapkan alat peraga jam sudut, membuat 

LKS (Lembar Kerja Kelompok) yang berisi soal-soal latihan 

b. Pelaksanaan  

Pertemuan Pertama, pada hari Rabu, 02 Nopember  2016 jam 

07.30-09.00  peneliti dan guru mitra memasuki ruangan kelas IV 

dengan membawa bahan dan alat peraga jam sudut berupa materi ajar 

matematika, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran. lembar 

observasi belajar dan soal untuk melihat hasil belajar peserta didik. 

1. Langkah awal  

Langkah awal yaitu peneliti dan guru mitra membuka pelajaran 

dengan salam dan berdoa bersama-sama, peneliti mengecek dan 

memeriksa daftar hadir peserta didik serta memberikan motivasi 

agar mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersungguh-

sungguh. Pada pertemuan pertama  ini materi pembelajaran yaitu 

membandingkan dua sudut, mengukur besar sudut dengan satuan 

baku dan satuan  baku.  

2. Kegiatan Inti  

Selanjutnya peneliti menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga jam sudut sebagai 

alat peraga yaitu: 1) Guru menjelaskan bagaimana cara 

membandingkan besar sudut dan mengukur besar sudut dengan 

satuan baku dan satuan tak baku melalui alat peraga jam sudut 2) 
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Selanjutnya peserta didik dibagi kelompok  menjadi 4 kelompok, 

setiap kelompok di beri lembar kerja kelompok 3) peserta didik 

menyelesaikan lembar kerja kelompok dengan menggunakan alat 

peraga jam sudut 4) selanjutnya peserta didik dan guru memeriksa 

hasil kerja kelompok 5) Guru dan siswa bersama – sama 

menyimpulkan  materi menentukan besar sudut yang dibentuk 

oleh jarum jam 6) selanjutnya guru memberikan penilaian 

terhadap kegiatan peserta didik dan hasil-hasil yang di capainya di 

lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang belum di capai 

peserta didik 

3. Kegiatan penutup 

Setelah kegiatan selesai guru menutup pembelajaran dengan 

hamdalah secara bersama. 

c. Observasi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Pada pertemuan pertama ini 

masih terdapat beberapa kendala., masih banyak peserta didik yang 

tidak terlibat dalam kerja kelompok, masih terlihat bingung, 

canggung, malu dan takut salah dalam menyampaikan hasil diskusi  

kelompok, pesertam didik masih bingung dengan cara belajar yang 

akan mereka lakukan, Tingkat keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan masih kurang, Tingkat keberanian siswa dalam menjawab 

pertanyaan dari guru masih membutuhkan bimbingan, Beberapa siswa 
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masih pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Meskipun 

demikian, alat peraga  ini dapat dikatakan berjalan cukup baik, 

namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala 

sebagaimana telah dipaparkan di atas  

Hasil pengamatan pada siklus I pertemuan pertama, masih 

banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Meskipun masih 

banyak gangguan dan hambatan, secara garis besar pembelajaran 

pada pertemuan pertama berlangsung dengan lancar. Pada siklus ini 

peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan soal yang 

dikerjakan secara kelompok kepada peserta didik yang berkaitan 

dengan membandingkan dua sudut, mengukur besar sudut dengan 

satuan tidak baku dan satuan  baku selanjutnya peneliti memberikan 

soal tes individu. Hasil tes siklus I pertemuan pertama adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

                            Hasil Belajar peserta didik siklus I pertemuan I 

No Nama Siswa Nilai 

Siklus 

I 

KKM Keterangan 

1 Agung Putra 60 65 Tidak Tuntas 

2 Al Haji Parezo Dio Putra 50 65 Tidak Tuntas 

3 Al Holil Akbar 70 65 Tuntas  

4 Anita 70 65 Tuntas  

5 Erlin Erwinda 60 65 Tidak Tuntas 

6 Idyus Irgi Hotman Arip 60 65 Tidak Tuntas 

7 Gloria Puspasari 70 65 Tuntas  
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8 Ira Aza Aziza 50 65 Tidak tuntas 

9 Indah Permata Sari 80 65 Tuntas  

10 Frisca Virgiani 70 65 Tuntas  

11 Fitri Sartika 50 65 Tidak Tuntas 

12 Frista Yopa Yansi 80 65 Tuntas 

13 Sahrial Ibrahim 50 65 Tidak Tuntas 

14 Sahrial Adinata 70 65 Tuntas  

15 Sugiarti 60 65 Tidak Tuntas  

16 Tasa Eka Sari 60 65 Tidak Tuntas 

17 Wisnu Arahim 60 65 Tidak Tuntas 

18 Nadisa Rotika 60 65 Tidak Tuntas 

19 Wiranda Septia  70 65 Tuntas  

20 Yandra Rasid 60 65 Tidak Tuntas 

21 Verda Awi Mania 70 65 Tuntas 

Jumlah  1340 

Rata-Rata 63,33 

Tuntas 9 Peserta Didik 

Tidak Tuntas  12  peserta Didik 

Presentase Tetuntasan  42,86% 

Persentase Tidak 

Tuntas 

58,14% 

Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I pertemuan1 

mata pelajaran Matematika kelas IV SDN 2 Sunur 

 

  Hasil belajar Matematika dari siklus 1 pertemuan 1 bahwa 

peserta didik yang mengalami ketuntasan belajar sebanyak 9 atau 42. 

86% peserta didik sedangkan 12 peserta didik atau 58.14% tidak 

tuntas dalam belajar. Nilai terendah yang diperoleh Pesera didik 50 

dan nilai tertinggi diperoleh 80 unuk ini lebih jelas dapat dilihat pada 

diagram dibawah ini 
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Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai terendah sebesar 50 

sebanyak 4  peserta didik dan 60 sebanyak 8 peserta didik dan nilai 

tertinggi sebesar 70 sebanyak 6 peserta didik  dan 80 sebanyak 3 

peserta didik 

Pertemuan  2 

Pelaksanaan tindakan kedua (siklus I pertemuan II) di laksanakan pada hari 

Sabtu 05 November 2016 pada pukul 07.30-09.00 materi yang di ajarkan pada 

pertemuan ini adalah “Sudut siku-siku dan sudut lurus “   

1. Perencanaan 

 Pada hasil belajar yaitu dengan memberi soal, disini peneliti sebagai 

guru pengajar dan guru mitra sebagai pengobservasi. 
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Selanjutnya peneliti mempersiapkan silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang akan di laksanakan dalam mata pelajaran 

Matematika pada materi Sudut siku-siku dan sudut lurus, mempersiapkan 

lembar pengamatan selama proses pembelajaran, menyiapkan media 

pembelajaran, membuat LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berisi soal-soal 

latihan, dan menyiapkan alat peraga jam sudut sudut.. 

2. Pelaksanaan  

 Pertemuan kedua, pada hari Sabtu, 05 November 2016 jam 07.30-

09.00  peneliti dan guru mitra memasuki ruangan kelas IV dengan 

membawa bahan dan media pembelajaran berupa materi ajar Matematika, 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran. lembar observasi aktivitas 

belajar dan soal untuk melihat hasil belajar peserta didik. 

a.  Kegitan Awal 

Langkah awal yaitu peneliti dan guru mitra membuka pelajaran dengan 

salam dan berdoa bersama-sama, membahahas materi – materi yang 

diajarkan kemarin, dilanjutkan mengecek dan memeriksa daftar hadir 

peserta didik serta memberikan motivasi agar mengikuti pembelajaran 

dengan baik dan bersungguh-sungguh. Pada pertemuan pertama ini 

materi pembelajaran yaitu Sudut siku-siku dan sudut lurus, Selanjutnya 

peneliti menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan alat peraga jam sudut sebagai media 

pembelajaran yaitu: 1) Guru mengajak siswa untuk memperhatikan jam 
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sudut yang akan di jadikan alat peraga dalam  belajar 2) menjelaskan 

dan menentukan cara belajar peserta didik pada saat menentukan besar 

sudut dengan satuan tidak baku dan besaran derajat, bertanya atau 

wawancara dan menggambarkan besar sudut 3) dibagi kelompok dan 

setiap kelompok di beri tugas khusus dalam kegiatan belajarnya 4) 

Siswa memperhatikan petunjuk guru, untuk mencari informasi yang di 

butuhkan dan mencatat semua penjelasan yang di dapat 5) siswa dalam 

kelompok mendiskusikan hasil-hasil belajar, untuk melengkapi dan 

memahami materi yang di pelajari 6) menyimpulkan materi yang 

diperoleh  7) selanjutnya guru membagikan soal tes kepada peserta 

didik 8) selanjutnya guru memberikan penilaian terhadap kegiatan 

peserta didik dan hasil-hasil yang di capainya di lanjutkan guru 

mengkonfirmasi materi yang belum di capai peserta didik. 

b. Kegiatan Penutup  

Peneliti dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. 

Setelah kegiatan selesai guru menutup pembelajaran dengan hamdalah 

secara bersama. 

3.  Observasi  

Pada pertemuan kedua ini keadaan siswa lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Sebagian peserta didik mulai terlihat lebih semangat, 

mereka mulai antusias dengan kegiatan belajar mengajar, tanpa diberi 

perintah para siswa langsung dengan sendirinya membentuk kelompok 
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yang sudah dibagi. Tetapi masih ada beberapa kendala yaitu, beberapa 

Peserta didik masih kurang memperhatikan pada saat pembelajaran 

Masih sedikit peserta didik yang memahami dan kurang aktif dalam 

kelompoknya. berapa peserta didik masih belum berani mengemukakan 

pendapatnya 

Pada siklus ini  peneliti yang  bertindak  sebagai guru memberikan soal 

yang dikerjakan secara individu kepada siswa yang berkaitan dengan 

sudut siku-siku dan sudut lurus. Hasil tes siklus I  pertemuan kedua 

adalah sebagai berikut: 

a. Hasil Belajar Siswa  

Pertemuan II Pada pertemuan ini peneliti yang bertindak sebagai guru 

memberikan soal yang dikerjakan secara individu kepada siswa yang 

berkaitan dengan lingkungan. Adapun Hasil tes siklus I pertemuan 2 

adalah sebagai berikut:  

Tabel : 4 

                         Hasil Belajar peserta didik siklus I pertemuan II 

No Nama Siswa Nilai 

Siklus I 

per II 

KKM Keterangan 

1 Agung Putra 70 65 Tuntas 

2 Al Haji Parezo Dio Putra 70 65 Tuntas 

3 Al Holil Akbar 80 65 Tuntas  

4 Anita 60 65 Tidak Tuntas  
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5 Erlin Erwinda 60 65 Tidak Tuntas 

6 Idyus Irgi Hotman Arip 50 65 Tidak Tuntas 

7 Gloria Puspasari 70 65 Tuntas  

8 Ira Aza Aziza 60 65 Tidak tuntas 

9 Indah Permata Sari 80 65 Tuntas  

10 Frisca Virgiani 70 65 Tuntas  

11 Fitri Sartika 60 65 Tidak Tuntas 

12 Frista Yopa Yansi 70 65 Tuntas 

13 Sahrial Ibrahim 60 65 Tidak Tuntas 

14 Sahrial Adinata 80 65 Tuntas  

15 Sugiarti 60 65 Tidak Tuntas  

16 Tasa Eka Sari 60 65 Tidak Tuntas 

17 Wisnu Arahim 60 65 Tidak Tuntas 

18 Nadisa Rotika 80 65 Tuntas 

19 Wiranda Septia  80 65 Tuntas  

20 Yandra Rasid 50 65 Tidak Tuntas 

21 Verda Awi Mania 80 65 Tuntas 

Jumlah  1400 

Rata-Rata 67,14 

Tuntas 11 Peserta Didik 

Tidak Tuntas  10  peserta didik 

Presentase ketuntasan  52,38% 

Persentase Tidak Tuntas 42,85% 
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Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I pertemuan 1I 

mata pelajaran Matematika kelas IV SDN 2 Sunur 

 

  Hasil belajar Matematika dari siklus 1 pertemuan II bahwa 

peserta didik yang mengalami ketuntasan belajar sebanyak 11 atau 

52,38% peserta didik sedangkan 10 atau 47,62% peserta didik tidak 

tuntas dalam belajar. Nilai terendah yang diperoleh Pesera didik 50 

dan nilai tertinggi diperoleh 80 unuk ini lebih jelas dapat dilihat pada 

diagram dibawah ini 

 

 Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai terendah sebesar 50 

sebanyak 2  peserta didik dan 60 sebanyak 8 peserta didik dan nilai 

tertinggi sebesar 70 sebanyak 6 peserta didik  dan 80 sebanyak 5 

peserta didik 

4. Refleksi  
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Berdasarkan penelitian pertemuan pertama dan kedua direkomendasikan 

perbaikan  untuk pertemuan Siklus ke II sebagai berikut: 

1. Guru akan lebih memperhatikan setiap individu dengan mendekati siswa 

yang kurang aktif untuk diberi motivasi dan bimbingan untuk 

membangkitkan semangat belajar mereka. 

2. Peserta didk dberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang 

belum dimengerti dengan guru sesering mungkin menanyakan masih ada hal 

yang belum dimengerti atau tidak dalam pembelajarannya dan pendekatan 

individu lebih sering dilakukan kepada individu yang masih belum berani 

bertanya.  

3. Peneliti melakukan tanya jawab untuk menemukan jawaban berdasarkan 

hasil diskusi, kepada siswa yang terlihat belum ikut berpartisispasi dalam 

kelompok.  

4. Peneliti memberi pemahaman lebih dalam tentang materi dengan cara 

memberikan contoh-contoh lebih banyak dallam pembelajaran dan 

memberikan pertanyaa-pertanyaan yang mengarah kepada konsep 

matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari  
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5. Rekapitulasi  

Tabel: 5 

 Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus 1 

No  Nama Siklus I 

Pertemuan 

 

I II 

1 Agung Putra 60 70 

2 Al Haji Parezo Dio Putra 50 70 

3 Al Holil Akbar 70 80 

4 Anita 70 60 

5 Erlin Erwinda 60 60 

6 Idyus Irgi Hotman Arip 60 50 

7 Gloria Puspasari 70 70 

8 Ira Aza Aziza 50 60 

9 Indah Permata Sari 80 80 

10 Frisca Virgiani 70 70 

11 Fitri Sartika 50 60 

12 Frista Yopa Yansi 80 70 

13 Sahrial Ibrahim 50 60 

14 Sahrial Adinata 70 80 

15 Sugiarti 60 60 

16 Tasa Eka Sari 60 60 

17 Wisnu Arahim 60 60 

18 Nadisa Rotika 60 80 

19 Wiranda Septia  70 80 

20 Yandra Rasid 60 50 

21 Verda Awi Mania 70 80 

Jumlah 1330 1410 

Rata-Rata 63,33 67,14 

Tuntas 9  11  

Tidak Tuntas 12  10  

Persentase Ketuntasan 42,86% 52,38% 

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa hasil belajar peserta didik 

mengalami peningkatan setiap siklusnya pada siklus I hasil belajar peserta 

didik memperoleh nilai rata-rata sebesar 65 
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Siklus II 

a. Pertemuan I 

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus I pertemuan I) di laksanakan pada 

hari Rabu 09 November 2016 pada pukul 07.30-09.00 materi yang di 

ajarkan pada pertemuan ini adalah “ Menetukan hubugan antar satuan 

waktu“  

1. Perencanaan 

 Untuk melihat hasil belajar peserta didik pada menentukan satuan 

waktu peneliti. Pada hasil belajar yaitu dengan memberi soal, disini 

peneliti sebagai guru pengajar dan guru mitra sebagai pengobservasi. 

 Selanjutnya peneliti mempersiapkan silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang akan di laksanakan dalam mata pelajaran 

Matematika pada materi menentukan hubungan antar satuan waktu 

mempersiapkan lembar pengamatan selama proses pembelajaran, 

menyiapkan media pembelajaran, membuat LKS (Lembar Kerja 

Siswa) yang berisi soal-soal latihan, dan menyiapkan alat peraga jam 

sudut dan kalender. 

2. Pelaksanaan 

 Pertemuan pertama, pada hari Rabu 09 November 2016 pada pukul 

07.30-09.00 peneliti dan guru mitra memasuki ruangan kelas IV 

dengan membawa bahan dan alat peraga berupa materi ajar 
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Matematika, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran. dan soal 

untuk melihat hasil belajar peserta didik. 

a. Langkah awal 

Langkah awal yaitu peneliti dan guru mitra membuka pelajaran 

dengan salam dan berdoa bersama-sama, peneliti mengecek dan 

memeriksa daftar hadir peserta didik serta memberikan motivasi 

agar mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersungguh-sungguh. 

b. Kegiatan Inti 

Pada pertemuan pertama ini materi pembelajaran yaitu menentukan 

hubungan antar satuan waktu (KD.menentukan hubungan antar 

satuan waktu ). Selanjutnya peneliti menjelaskan terlebih dahulu 

langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan alat peraga 

media pembelajaran yaitu: 1) Guru menjelaskan tentang satuan 

waktu dengan menggunakan alat peraga 2) dibagi kelompok dan 

setiap kelompok di beri tugas khusus dalam kegiatan belajarnya 3) 

setiap kelompok mengumpulkan lembar kerja kelompok  4) 

Selanjutnya setiap perwakilan kelompok maju mengisi soal soal 

yang dipapan tulis dan menjelaskan bagaimana cara menjawab 

latihan yang diberikan 4) peserta didik dan guru menyimpulkan 

materi yang diperoleh 8) selanjutnya guru membagikan soal tes 

kepada peserta didik 9) selanjutnya guru memberikan penilaian 

terhadap kegiatan peserta didik dan hasil-hasil yang di capainya di 
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lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang belum di capai peserta 

didik 

c. Kegiatan Penutup  

Peneliti dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan 

pembelajaran. Setelah kegiatan selesai guru menutup pembelajaran 

dengan hamdalah secara bersama. 

3. Observasi  

 Siklus II pertemuan I ini, peneliti sudah melakukan pembelajaran 

sesuai RPP yang telah di siapkan. Observasi pada siklus II pertemuan 

I. pengamatan di lakukan oleh guru mitra berdasarkan lembar 

observasi yang telah di lakukan peneliti sebelumnya. 

 Pada siklus ini peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan soal 

yang dikerjakan secara individu kepada siswa yang berkaitan dengan 

Menetukan hubugan antar satuan waktu. Adapun Hasil tes siklus I  

pertemuan kedua adalah sebagai berikut 

a. Hasil Belajar Siswa  

Pertemuan I 

Pada pertemuan ini peneliti yang bertindak sebagai guru 

memberikan soal yang dikerjakan secara individu kepada siswa 

yang berkaitan dengan lingkungan. Adapun Hasil tes siklus II 

pertemuan pertama adalah sebagai berikut: 
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Tabel 6 

                                Hasil Belajar peserta didik siklus II pertemuan I 

No Nama Siswa Nilai 

Siklus 

II per I 

KKM Keterangan 

1 Agung Putra 80 65 Tuntas 

2 Al Haji Parezo Dio Putra 80 65 Tuntas 

3 Al Holil Akbar 80 65 Tuntas 

4 Anita 70 65 Tidak Tuntas 

5 Erlin Erwinda 70 65 Tuntas 

6 Idyus Irgi Hotman Arip 80 65 Tuntas 

7 Gloria Puspasari 70 65 Tuntas 

8 Ira Aza Aziza 70 65 Tidak tuntas 

9 Indah Permata Sari 90 65 Tuntas 

10 Frisca Virgiani 70 65 Tuntas 

11 Fitri Sartika 60 65 Tidak Tuntas 

12 Frista Yopa Yansi 70 65 Tuntas 

13 Sahrial Ibrahim 60 65 Tidak Tuntas 

14 Sahrial Adinata 80 65 Tuntas 

15 Sugiarti 50 65 Tidak Tuntas 

16 Tasa Eka Sari 60 65 Tidak Tuntas 

17 Wisnu Arahim 70 65 Tuntas 

18 Nadisa Rotika 80 65 Tidak Tuntas 

19 Wiranda Septia 80 65 Tuntas 

20 Yandra Rasid 70 65 Tuntas 

21 Verda Awi Mania 90 65 Tuntas 

Jumlah  1530 

Rata-Rata 72,86 

Tuntas 17 Peserta Didk 

Belum Tuntas  4 Peserta didik 

Presentase ketuntasan  80,95% 

Persentase Tidak Tuntas 19,05% 

    Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II pertemuan 1    

mata pelajaran Matematika kelas IV SDN 2 Sunur 

 

 Hasil belajar Matematika dari siklus II pertemuan 1 bahwa peserta 

didik yang mengalami ketuntasan belajar sebanyak 17 atau 80,95%  

peserta didik sedangkan 4 atau 19,05% peserta didik belum tuntas 
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dalam belajar. Nilai terendah yang diperoleh Pesera didik 50 dan nilai 

tertinggi diperoleh 90 unuk ini lebih jelas dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini 

 

  Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai terendah sebesar 50 

sebanyak 2  peserta didik dan 60 sebanyak 4 peserta didik dan nilai 

tertinggi sebesar 70 sebanyak 6 peserta didik, 80 sebanyak 7 peserta 

didik, dan 90 sebanyak 2 peserta didik 

Pertemuan II 

  Pelaksanaan tindakan pertama (siklus II pertemuan II) di laksanakan 

pada hari Sabtu 12 Nopember 2016 pada pukul 07.30-09.00 materi yang di 

ajarkan pada pertemuan ini adalah “menyelesaikan masalah dengan satuan 

waktu “ 
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a. Perencanaan 

 Untuk melihat hasil belajar peserta didik pada  hasil belajar yaitu 

dengan memberi soal kerja kelompok dan lembar kerja siswa, disini 

peneliti sebagai guru pengajar dan guru mitra sebagai pengobservasi. 

Selanjutnya peneliti mempersiapkan silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang akan di laksanakan dalam mata pelajaran IPS 

pada materi lingkungan sekitar, mempersiapkan lembar pengamatan selama 

proses pembelajaran, menyiapkan media  pembelajaran, membuat LKS 

(Lembar Kerja Siswa) yang berisi soal-soal latihan, dan menyiapkanalat 

peraga jam sudut 

b. Pelaksanaan 

 Pertemuan kedua, pada hari sabtu 12 Nopember  2016 jam 07.30-

09.00. lembar  soal untuk melihat hasil belajar peserta didik. peneliti dan 

guru mitra memasuki ruangan kelas IV dengan membawa bahan dan alat 

peraga jam sudut berupa materi ajar Matematika tentang menyelesaikan 

masalah satuan waktu, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran 

1. Langkah awal 

 yaitu peneliti dan guru mitra membuka pelajaran dengan salam dan 

berdoa bersama-sama, ,dilanjutkan mengecek dan memeriksa daftar 

hadir peserta didik serta memberikan motivasi agar mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan bersungguh-sungguh.  

2. Kegiatan Inti 
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Pada pertemuan kedua ini materi pembelajaran yaitu menyelesaikan 

masalah dengan satuan waktu. Selanjutnya peneliti menjelaskan terlebih 

dahulu langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan alat peraga 

jam sudut  yaitu: 1) Guru menjelaskan menentukan cara belajar peserta 

didik 2) dibagi kelompok dan setiap kelompok di beri tugas khusus 

dalam kegiatan belajarnya 3) Siswa menyelesaikan lembar kerja 

kelompok secara bersama-sama, untuk mencari informasi yang di 

butuhkan dan mencatat semua penjelasan yang di dapat 4) siswa dalam 

kelompok menceritakan hasil-hasil belajar, untuk melengkapi dan 

memahami materi yang di pelajari 5) menyimpulkan materi yang 

diperoleh) selanjutnya guru membagikan soal tes kepada peserta didik  

selanjutnya guru memberikan penilaian terhadap kegiatan peserta didik 

dan hasil-hasil yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi 

materi yang belum di capai peserta didik 

c. Kegiatan Penutup  

Peneliti dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. 

Setelah kegiatan selesai guru menutup pembelajaran dengan hamdalah 

secara bersama. 

d. Observasi  

 Pada siklus II pertemuan II ini banyak perkembangan positif yang 

dicapai siswa, akan tetapi masih terdapat 3 peserta didik yang masih tidak 

tuntas, penyebabnya kurang antusias siswa ketika dalam proses belajar 
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mengajar, yang bersifat pada ranah psikomotoriknya, namun disamping itu 

siswa sudah mengalami peningkatan hasil belajar yang cukup dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, para siswa semakin aktif karena 

dalam empat kali pertemuan ini mereka mendapatkan pengalaman belajar 

yang bervariasi, hal ini ditunjukkan dengan peran aktif mereka dalam 

berbagai hal, seperti dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar siswa 

terlihat sangat aktif, siswa bisa menjadi ahli dalam bidangnya dan bisa 

mengajarkan temannya serta memahami materi yang diberikan, juga 

menampakkan rasa gembira dan senang selama mengikuti pembelajaran. 

Pada siklus ini peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan soal yang 

dikerjakan secara individu kepada siswa.  

a. Hasil Belajar Siswa  

Pertemuan II 

Pada pertemuan ini peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan 

soal yang dikerjakan secara individu kepada peserta didik. Adapun Hasil 

tes siklus II pertemuan II adalah sebagai berikut: 

Tabel 7 

                    Hasil Belajar peserta didik siklus II pertemuan II 

No Nama Siswa Nilai 

Siklus 

II per II 

KK

M 

Keterangan 

1 Agung Putra 80 65 Tuntas 

2 Al Haji Parezo Dio Putra 100 65 Tuntas 

3 Al Holil Akbar 100 65 Tuntas  

4 Anita 60 65 Tidak Tuntas  

5 Erlin Erwinda 70 65 Tuntas 
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6 Idyus Irgi Hotman Arip 80 65 Tuntas 

7 Gloria Puspasari 80 65 Tuntas  

8 Ira Aza Aziza 70 65 Tuntas 

9 Indah Permata Sari 100 65 Tuntas  

10 Frisca Virgiani 70 65 Tuntas  

11 Fitri Sartika 90 65 Tuntas 

12 Frista Yopa Yansi 80 65 Tuntas 

13 Sahrial Ibrahim 70 65 Tuntas 

14 Sahrial Adinata 80 65 Tuntas  

15 Sugiarti 60 65 Tidak Tuntas  

16 Tasa Eka Sari 70 65 Tuntas 

17 Wisnu Arahim 70 65 Tuntas 

18 Nadisa Rotika 70 65 Tidak Tuntas 

19 Wiranda Septia Wulandari 80 65 Tuntas  

20 Yandra Rasid 80 65 Tuntas 

21 Verda Awi Mania 90 65 Tuntas 

Jumlah  1650 

Rata-Rata 78,57 

Tuntas  19 Peserta didik 

Tidak Tuntas 2 Peserta didik 

Presentase ketuntasan  90.48% 

Persentase Tidak Tuntas 9, 52% 

Sumber : Dokumentasi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II pertemuan 

II mata pelajaran Matematika kelas IV SDN 2 Sunur 

 

Hasil belajar Matematika dari siklus II pertemuan I bahwa peserta 

didik yang mengalami ketuntasan belajar sebanyak 19 atau 90.48% 

peserta didik sedangkan 2 atau 9,52% peserta didik belum tuntas 

dalam belajar. Nilai terendah yang diperoleh Pesera didik 60 dan nilai 

tertinggi diperoleh 100 unuk ini lebih jelas dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini 
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 Berdasarkan diagram diatas diperoleh nilai terendah sebesar 60 

sebanyak 2  peserta didik dan nilai tertinggi sebesar 70 sebanyak 6 

peserta didik, 80 sebanyak 7 peserta didik, dan 100 sebanyak 3 

e. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) yang di lakukan oleh (observer) 

terhadap proses pembelajaran pada siklus ke II bahwa proses pembelajaran 

sudah memenuhi harapan antara lain yaitu: 

1. Pada siklus II pertemuan I persentase keberhasilannya sudah mencapai 

85%  sehingga siklus ini dihentikan. 

2. Pengelolaan waktu sudah baik, sudah di sesuaikan dengan alokasi waktu 

yang sudah di tentukan. 

3. Pengelolaan kelas sudah baik kondisi kelas lebih kondusif sehingga 

sebagian besar peserta didik sudah bisa menerima pelajaran dengan 

baik. 
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4. Melalui penerapan alat peraga jam sudut yang di pergunakan oleh guru 

dalam pembelajaran telah membuat peserta didik terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran hasil belajar menjadi meningkat dan menjadi 

lebih baik 

6. Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus II 

Tabel: 8 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

No Nama Siklus I Siklus II 

Pertemuan Peretemuan 

I II I II 

1 Agung Putra 60 70 80 80 

2 Al Haji Parezo Dio Putra 50 70 80 100 

3 Al Holil Akbar 70 80 80 100 

4 Anita 70 60 70 60 

5 Erlin Erwinda 60 60 70 70 

6 Idyus Irgi Hotman Arip 60 50 80 80 

7 Gloria Puspasari 70 70 70 80 

8 Ira Aza Aziza 50 60 70 70 

9 Indah Permata Sari 80 80 90 100 

10 Frisca Virgiani 70 70 70 70 

11 Fitri Sartika 50 60 60 90 

12 Frista Yopa Yansi 80 70 70 80 

13 Sahrial Ibrahim 50 60 60 70 

14 Sahrial Adinata 70 80 80 80 

15 Sugiarti 60 60 50 60 

16 Tasa Eka Sari 60 60 60 70 

17 Wisnu Arahim 60 60 70 70 

18 Nadisa Rotika 60 80 80 70 

19 Wiranda Septia Wulandari 70 80 80 80 

20 Yandra Rasid 60 50 70 80 

21 Verda Awi Mania 70 80 90 90 

Jumlah 1330 1410 1530 1650 

Rata-Rata 63,33 67,14 72,86 78,57 

Tuntas 9  11  17  19  

Tidak Tuntas 12  10  4  2  

Persentase Ketuntasan 42,86% 52,38% 80,95% 90.48% 
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  Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui peningkatan rata-rata belajar 

matematika dari siklus I  sampai siklus II. Siklus I pertemuan ke I rata-rata hasil 

belajar sebesar 63,33 dengan persentase ketuntasan sebesar 42,86%, tidak 

tuntas mencapai 12 peserta didik. Siklus I pertemuan II rata-rata hasil belajar 

sebesar 67,14 dengan persentase ketuntasan 52,38%, tidak tuntas 10 peserta 

didik. Siklus II pertemuan I rata-rata hasil belajar 72,86 dengan persentase 

ketentusan 80,95% dan tidak tuntas mencapai 4 peserta didik. Siklus II rata-rata 

hasil belajar sebesar 78,09 dengan persentase ketuntasan 90,48%, ini artinya 

indikator keberhasilan pada penelitian ini berhasil dengan adanya peningkatan 

dari siklus ke siklus. pada siklus I meningkat sebesar 9,52% dan siklus II 

meningkat menjadi 9,53%. dapat disimpulkan bahwa alat peraga jam sudut 

dapat meningkatkan hasil belajar pserta didik 

E. Pembahasan 

 Proses pembelajaran memiliki suatu tujuan yang ingin di capai yang 

telah di tetapkan sebelumnya. Tujuan yang di maksud adalah tujuan 

pendidikan. Untuk mencapai tujuan belajar atau hasil belajar tidak akan 

dicapai peserta didik, apa bila peserta didik tersebut tidak memperhatikan 

cara-cara dan factor yang menunjang keberhasilan belajar tersebut.  

 Pada proses pembelajaran matematika melalui alat peraga jam sudut 

hasil belajar peserta didik menunjukkan adanya peningkatan di setiap 

siklusnya. Hasil ini dapat di lihat dari hasil penelitian di atas bahwa dari 
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setiap siklus  hasil belajar meningkat. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel 

berikut:  

Tabel: 8 

Rekapitulasi Hasil Belajar 

No Penilaian Jumlah Peserta 

Didik 

Nilai 

Rata-

Rata 

Persentase 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. 

 

Pra Survey 7 13 53,80 33,33% 66,67% 

2. Siklus I 

Pertemuan I 
9 12 63,33 42,86% 58,14% 

3.  Siklus II 

Pertemuan ke II 
11 10 67,14 52,38% 47,62% 

4. Siklus II 

Peretemuanke I 
17 4 72,86 80,95% 19,05 

 Siklus II 

peretemuan ke 

II 

 

19 2 78, 57 90.48% 9, 52% 

Berdasarkan hasil tabel diatas, pada saat pra survey yang diambil 

dari materi pokok sebelumnya rata-rata nilainya 53,80 dengan peresentase 

ketuntasan 33,33% tidak tuntas mencapai 13 peserta didik. Siklus I 

pertemuan ke I rata-rata hasil belajar sebesar 63,33 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 42,86%, tidak tuntas mencapai 12 peserta didik. Siklus I 

pertemuan II rata-rata hasil belajar sebesar 67,14 dengan persentase 

ketuntasan 52,38%, tidak tuntas 10 peserta didik.. Siklus II pertemuan ke I 

rata-rata hasil belajar sebesar 72,86 dengan persentase ketuntasan sebesar 

80,95%,tidak tuntas mencapai 4 peserta didik, Siklus II Pertemuan II rata-
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rata hasil belajar sebesar 78,57 dengan persentase ketuntasan 90.48%, ini 

artinya indikator keberhasilan pada penelitian ini berhasil melebihi 85% 

dengan adanya peningkatan dengan adanya peningkatan dari siklus ke 

siklus. 

Siklus I siklus II

Petemuan I 42,86 80,95

Pertemuan II 52,38 90,48

0

20

40

60

80

100

Gambar 6

Diagram Persentase Ketuntasan Hasil belajar Siklus I 

dan II

 

 Berdasarkan diagram di atas dapat di ketahui bahwa persentase 

ketuntasan hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan setiap 

siklusnya. Pada siklus I pertemuan I di proleh nilai persentase sebesar 

42,86% dan pada siklus I pertemuan II sebesar 52,38% dan terjadi 

peningkatan sebesar 9,52 dalam proses pembelajaran matematika melalui 

alat peraga jam sudut. 

 Pada siklus II pertemuan I di proleh hasil nilai persentase sebesar 

80,95% dan siklus II pertemuan II di proleh nilai persentase  sebesar 



 

86 
 

90,48% dan terjadi peningkatan sebesar 9,53 dan pada kriteria keberhasilan 

menunjukkan hasil belajar dalam kategori tinggi, dalam proses 

pembelajaran matematika alat peraga jam sudut. 

 Hal tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan alat peraga jam sudut 

dalam pembelajaran Matematika berhasil meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada pembelajaran Matematika. Berdasarkan pembelajaran 

siklus I, dan II terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik.  Berdasarkan 

hasil catatan lapangan, tes, observasi, yang telah peneliti laksanakan 

memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran Matematika 

dangan menerapkan alat peraga jam sudut membawa dampak positif yang 

bisa menghasilkan peningkatan hasil belajar Matematika  peserta didik 

kelas IV SDN 2 Sunur, Namun diharapkan penerapannya tidak sampai 

disini, guru diharapkan mengadakan tindak lanjut dari penerapan ini 

dengan lebih memperdalam alat peraga jam sudut ataupun dengan alat 

peraga yang lain bersifat inovatif.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Bedasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bawa 

menggunakan alat peraga jam sudut mengalami peningkatan hasil belajar. 

Peningkatan hasil belajar tersebut sejalan dengan peningkatan hasil tes yang 

diperoleh. Pada siklus I pertemuan ke I rata-rata hasil belajar sebesar 63,33 

dengan persentase ketuntasan sebesar 42,86%, tidak tuntas mencapai 12 

peserta didik. Siklus I pertemuan II rata-rata hasil belajar sebesar 67,14 

dengan persentase ketuntasan 52,38%, tidak tuntas 10 peserta didik. Siklus II 

pertemuan I rata-rata hasil belajar sebesar 72,86 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 80,95%,tidak tuntas mencapai 4 peserta didik. Siklus II Pertemuan II 

rata-rata hasil belajar sebesar 78,57 dengan persentase ketuntasan 90.48%. 

Dengan demikian indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu peserta didik 

mencepapai kriteria ketuntasan dengan persentase 85% telah tercapai 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan temuan data di atas, ada beberapa hal 

yang perlu di perhatikan antara lain  

a. Peserta didik  

Untuk selalu fokus dalam mengikuti pelajaran menggunakan alat peraga 

jam sudut supaya hasilnya lebih optimal. Selain itu siswa juga harus selalu 
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aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan alat peraga jam 

sudut karena dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang 

disampaikan oleh guru. 

b. Peneliti/Guru  

Hendaknya terus berusaha dalam menyiapkan alat peraga jam sudut yang 

kreatif dan inovatif supaya pembelajaran lebih bervariasi dan tidak 

monoton menggunakan paradigma lama sehingga anak tidak bosan. 

c. Kepala Sekolah  

Hendaknya memberikan arahan dan motivasi kepada guru untuk 

menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan 

sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. Hendaknya menyediakan alat 

peraga yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses 

pembelajaran di SDN 2 Sunur 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Sunur 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/ I 

Alokasi Waktu : 2x 45 menit          

A. Standar Kompentensi  

3. Menggunakan pengukuran sudut, dan waktu dalam pemecahan                               

masalah 

B. Kompentensi dasar 

3.1 Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat 

C. Indikator  

1. Menentukan sudut 

2. Mengukur besar sudut 

3. Membandingkan besar dua sudut 

D. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik dapat: 

1. Menentukan pengertian sudut 

2. Menentukan nama sudut 

3. Mengukur besar sudut 

E. Materi Pembelajaran 

Menentukan besar sudut 

o Mengenal sudut  

o Mengukur sudut  

o Membandingkan dua besar sudut 

F. Metode dan Media Pmebelajaran 

Metode 

o Tanya jawab 

o Diskusi  

o Demonstrasi  

Media  

o Alat peraga jam sudut 
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit)  

a. Pengkondisian kelas 

- Salam pembuka 

“ Asalamualaikum wr. wb Selamat siang, apa kabar hari ini, 

Apakah kalian sehat semua?  

- Berdoa“ 

Sebelum pelajaran hari ii kita mulai, mari kita berdoa terlebih 

dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa” 

- Absensi 

“ memanggil nama-nama siswa, mengecek kehadiaran siswa. 

b. Apresepsi dan  Motivasi 

- Mengingat kembali sudut dengan satuan tidak baku dan satuan 

derajat 

2. Kegiatan inti 

- Peneliti membagi peserta didik dalam empat kelompok yang 

beranggotakan 5 peserta didik 

- Dengan tanya jawab peneliti Menentukan besar sudut dengan 

satuan tidak baku dan satuan derajat menggunakan alat peraga jam 

sudut 

- Peneliti membagikan soal tentang besar sudut dengan satuan tidak 

baku kepada peserta didik 

- Secara berkelompok  peserta didik menentukan tentang besar sudut 

dengan satuan tidak baku menggunakan alat peraga jam sudut, 

peneliti memantau dan mengarahkan peserta didik yang 

mengalami kesulitan 

- Peneliti dan peserta didik memerika hasil belajar kelompok 

- Guru bersama peserta didik menyimpulkan anggota tentang besar 

sudut dengan satuan tidak baku 
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- Latihan mandiri tentang menuliskan bilangan bulat dalam kata-

kata dan angka dengan materi pada lembar kerja siswa yang 

dipersipakan oleh peneliti 

3. Kegiatan Akhir 

- Guru meminta siswa melakukan refleksi tentang pengetahaun yang 

diperoleh hari ini dan suasana pembelajaran  

- Siswa deberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas dari materi pelajaran 

- Siswa bersama guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik 

H. Sumber Belajar 

Buku Matematika untuk SD da MI kela IV, karya Burhan Mustakim dan Ary 

Astuti, Penerbit Erlangga  

I. Penilaian  

Nilai  Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaia

n 

Bentuk 

Instru

men 

Instrumen/ Soal 

o Rasa ingin tahu : 

Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya 

untuk mengetahui 

lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, 

dilihat, dan 

didengar. 

o Mandiri : Sikap dan 

perilaku yang tidak 

mudah tergantung 

pada orang lain 

dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugas. 

o Kreatif: Berpikir dan 

o Mengukur 

besar sudut 

dengan 

satuan 

tidak baku 

dan satuan 

baku 

 

o Menentuka

n besar 

sudut satu 

putaran, 

setengah 

putaran 

dan 

seperempa

t putaran 

Tugas 

Individu  

 

 

 

1sian  

 

o Sebutkan 

pengertia sudut 

 

 

 

o Tentukan nama 

masing masing 

sudut pada alat 

peraga jam sudut 

o  Tentukan besar 

sudut bangun 

dibawah dengan 

menggunakan alat 

peraga jam sudut 
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melakukan sesuatu 

untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang 

telah dimiliki. 

o Kerja keras : 

Perilaku yang 

menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh 

dalam mengatasi 

berbagai hambatan 

belajar dan 

tugas,serta 

menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-

baiknya. 

o Disiplin : Tindakan 

yang menunjukkan 

perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai 

ketentuan dan 

peraturan 

o Demokratis : Cara 

berfikir, bersikap, 

dan bertindak yang 

menilai sama hak 

dan kewajiban 

dirinya dan orang 

lain. 

o Tanggung-jawab : 

Sikap dan perilaku 

seseorang untuk 

melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia 

lakukan,terhadap 

diri sendiri, 

masyarakat, 

lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

o Mengenal 

sudut siku-

siku pada 

arah mata 

angin 

 

o Mengguna

kan empat 

arah mata 

angin 

 

 

 

 

 

 

 

o Besar sudut dua 

putaran penuh 

adalah ... o 
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Menghargai Prestasi : 

Sikap dan tindakan 

yang mendorong 

dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi 

masyarakat, dan 

mengakui, serta 

menghormati 

keberhasilan orang lain 

 

Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

Pengetahuan  

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

4 

2 

1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Sunur 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/ I 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit          

A. Standar Kompentensi  

3. Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan                               

masalah 

B. Kompentensi dasar 

3.2 Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat 

C. Indikator  

1. Mengenal sudut siku-siku dengan menggunakan empat arah mata angin 

2. Menentukan besar sudut satu putaran, setengah putaran, dan seperempat 

putaran dalam satuan derajat 

D. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik dapat: 

1. Menentukan sudut lancip, tumpul dan siku-siku dari bangun datar dan 

bangun sekitar 

2. Menentukan nama sudut 

3. Mengukur besar sudut 

4. Membandingkan besar dua sudut 

5. Mengenal sudut siku-siku dengan menggunakan empat arah mata angin 

6. Menentukan besar sudut satu putaran, setengah putaran, dan seperempat 

putaran dalam satuan derajat 

E. Materi Pembelajaran 

Menentukan besar sudut 

o Mengenal sudut  

o Mengukur sudut  

o Mengidentifikasi sudut siku-siku bangun datar  

o Sudut pada arah mata angin  

F. Metode dan Media Pmebelajaran 
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Metode 

o Tanya jawab 

o Diskusi  

o Demonstrasi  

Media  

o Alat peraga jam sudut 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

4. Pendahuluan (10 menit)  

c. Pengkondisian kelas 

- Salam pembuka 

“ Asalamualaikum wr. wb Selamat siang, apa kabar hari ini, 

Apakah kalian sehat semua?  

- Berdoa“ 

Sebelum pelajaran hari ii kita mulai, mari kita berdoa terlebih 

dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa” 

- Absensi 

“ memanggil nama-nama siswa, mengecek kehadiaran siswa. 

d. Apresepsi dan  Motivasi 

- Mengingat kembali sudut dengan satuan tidak baku dan satuan 

derajat 

5. Kegiatan inti 

- Peneliti membagi peserta didik dalam empat kelompok yang 

beranggotakan 5 peserta didik 

- Dengan tanya jawab peneliti Menentukan besar sudut dengan 

satuan tidak baku dan satuan derajat menggunakan alat peraga jam 

sudut 

- Peneliti membagikan soal tentang besar sudut dengan satuan tidak 

baku kepada peserta didik 

- Secara berkelompok  peserta didik menentukan tentang besar sudut 

dengan satuan tidak baku menggunakan alat peraga jam sudut, 
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peneliti memantau dan mengarahkan peserta didik yang 

mengalami kesulitan 

- Peneliti dan peserta didik memerika hasil belajar kelompok 

- Guru bersama peserta didik menyimpulkan anggota tentang besar 

sudut dengan satuan tidak baku 

- Latihan mandiri tentang menuliskan bilangan bulat dalam kata-

kata dan angka dengan materi pada lembar kerja siswa yang 

dipersipakan oleh peneliti 

6. Kegiatan Akhir 

- Guru meminta siswa melakukan refleksi tentang pengetahaun yang 

diperoleh hari ini dan suasana pembelajaran  

- Siswa deberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas dari materi pelajaran 

- Siswa bersama guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik 

H. Sumber Belajar 

Buku Matematika untuk SD da MI kela IV, karya Burhan Mustakim dan Ary 

Astuti, Penerbit Erlangga  

I. Penilaian  

Nilai  Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaia

n 

Bentuk 

Instru

men 

Instrumen/ Soal 

o Rasa ingin tahu : 

Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya 

untuk mengetahui 

lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, 

dilihat, dan 

didengar. 

Menentuka

n besar 

sudut satu 

putaran, 

setengah 

putaran 

dan 

seperempa

t putaran 

Tugas 

Individu  

 

 

 

1sian  

 

o Besar sudut dua 

putaran penuh 

adalah ... o 

o Sebutkan sudut 

yang membentuk 

arah mata angin 

utara ke selatan 

adalah... 
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o Mandiri : Sikap dan 

perilaku yang tidak 

mudah tergantung 

pada orang lain 

dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugas. 

o Kreatif: Berpikir dan 

melakukan sesuatu 

untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang 

telah dimiliki. 

o Kerja keras : 

Perilaku yang 

menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh 

dalam mengatasi 

berbagai hambatan 

belajar dan 

tugas,serta 

menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-

baiknya. 

o Disiplin : Tindakan 

yang menunjukkan 

perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai 

ketentuan dan 

peraturan 

o Demokratis : Cara 

berfikir, bersikap, 

dan bertindak yang 

menilai sama hak 

dan kewajiban 

dirinya dan orang 

lain. 

o Tanggung-jawab : 

Sikap dan perilaku 

seseorang untuk 

melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, 

 

o Mengenal 

sudut siku-

siku pada 

arah mata 

angin 

 

o Mengguna

kan empat 

arah mata 

angin 

 

 

o Hitunglah besar 

sudut terkecil dari 

mata angin utara 

ke selatan 
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yang seharusnya dia 

lakukan,terhadap 

diri sendiri, 

masyarakat, 

lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Menghargai Prestasi : 

Sikap dan tindakan 

yang mendorong 

dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi 

masyarakat, dan 

mengakui, serta 

menghormati 

keberhasilan orang lain 

Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

Pengetahuan  

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

4 

2 

1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Sunur 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/ I 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit          

A. Standar Kompentensi  

3. Menggunakan pengukuran sudut, dalam pemecahan                               

masalah 

B. Kompentensi dasar 

Menentukan hubungan antar satuan waktu, 

C.  Indikator  

1. Mempelajari contoh hubungan hari, minggu, bulan, tahun, windu dan 

abad 

2. Membaca, menulis dan menggambar jam 

3. Mempelajari satuan panjang tidak baku dan baku 

D. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik dapat: 

1. Mempelajari contoh hubungan hari, minggu, bulan, tahun, windu dan 

abad 

2. Membaca, menulis dan menggambar jam 

3. Mempelajari satuan panjang tidak baku dan baku 

E. Materi Pembelajaran 

Hubungan antar satuan waktu,  

F. Metode dan Media Pmebelajaran 

Metode 

o Tanya jawab 

o Diskusi  

o Demonstrasi  

Media  

o Alat peraga tangga jam sudut 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 
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7. Pendahuluan (10 menit)  

e. Pengkondisian kelas 

- Salam pembuka 

“ Asalamualaikum wr. wb Selamat siang, apa kabar hari ini, 

Apakah kalian sehat semua?  

- Berdoa“ 

Sebelum pelajaran hari ii kita mulai, mari kita berdoa terlebih 

dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa” 

- Absensi 

“ memanggil nama-nama siswa, mengecek kehadiaran siswa. 

f. Apresepsi dan  Motivasi 

 Mengingat kembali Menentukan hubungan antar satuan waktu, 

antar satuan panjang, dan antar satuan berat 

8. Kegiatan inti 

- Peneliti membagi peserta didik dalam empat kelompok yang 

beranggotakan 5 peserta didik 

- Dengan tanya jawab peneliti Menentukan hubungan antar satuan 

waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat 

- menggunakan alat peraga jam sudut 

- Peneliti membagikan soal Menentukan hubungan antar satuan 

waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat kepada peserta 

didik 

- Secara berkelompok  peserta didik menentukan Menentukan 

hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar 

satuan berat 

- menggunakan alat peraga jam sudut, peneliti memantau dan 

mengarahkan peserta didik yang mengalami kesulitan 

- Peneliti dan peserta didik memerika hasil belajar kelompok 
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- Guru bersama peserta didik menyimpulkan anggota tentang besar 

sudut dengan satuan tidak baku 

- Latihan mandiri tentang Menentukan hubungan antar satuan 

waktu, dengan materi pada lembar kerja siswa yang dipersipakan 

oleh peneliti 

9. Kegiatan Akhir 

- Guru meminta siswa melakukan refleksi tentang pengetahaun yang 

diperoleh hari ini dan suasana pembelajaran  

- Siswa deberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas dari materi pelajaran 

- Siswa bersama guru mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah bersama peserta didik 

H. Sumber Belajar 

Buku Matematika untuk SD da MI kela IV, karya Burhan Mustakim dan Ary 

Astuti, Penerbit Erlangga 

I. Penilaian  

Penilian hasil pemahaman peserta didik dapat dilihat dari tugas individu 

peserta didik dalam megerjakan LKS yang diberikan 

Nilai  Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ 

Soal 

o Rasa ingin 

tahu : Sikap 

dan tindakan 

yang selalu 

berupaya 

untuk 

mengetahui 

lebih 

mendalam 

dan meluas 

dari sesuatu 

yang 

o Menyebutkan 

hubungan 

hari, minggu, 

bulan, tahun, 

dan abad 

 

 

Tugas 

Individu  

 

 

 

1sian  

 

o 2 hm = 

... dm 

o 7 dam = 

... dm = 

... mm  

o 1 jam = 

... menit 

= ... 

detik 

o Sebutkan 

hubunga



 

103 
 

dipelajarinya, 

dilihat, dan 

didengar. 

o Mandiri : 

Sikap dan 

perilaku yang 

tidak mudah 

tergantung 

pada orang 

lain dalam 

menyelesaika

n tugas-tugas. 

o Kreatif: 

Berpikir dan 

melakukan 

sesuatu untuk 

menghasilkan 

cara atau hasil 

baru dari 

sesuatu yang 

telah dimiliki. 

o Kerja keras : 

Perilaku yang 

menunjukkan 

upaya 

sungguh-

sungguh 

dalam 

mengatasi 

berbagai 

hambatan 

belajar dan 

tugas,serta 

menyelesaika

n tugas 

dengan 

sebaik-

baiknya. 

o Disiplin : 

Tindakan 

yang 

menunjukkan 

n hari, 

minggu, 

bulan, 

tahun, 

dan abad 
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perilaku tertib 

dan patuh 

pada berbagai 

ketentuan dan 

peraturan 

o Demokratis : 

Cara berfikir, 

bersikap, dan 

bertindak 

yang menilai 

sama hak dan 

kewajiban 

dirinya dan 

orang lain. 

o Tanggung-

jawab : Sikap 

dan perilaku 

seseorang 

untuk 

melaksanakan 

tugas dan 

kewajibannya, 

yang 

seharusnya 

dia 

lakukan,terha

dap diri 

sendiri, 

masyarakat, 

lingkungan 

(alam, sosial 

dan budaya), 

negara dan 

Tuhan Yang 

Maha Esa. 

o Menghargai 

Prestasi : 

Sikap dan 

tindakan yang 

mendorong 

dirinya untuk 

menghasilkan 
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sesuatu yang 

berguna bagi 

masyarakat, 

dan 

mengakui, 

serta 

menghormati 

keberhasilan 

orang lain. 

 

 

 

Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

Pengetahuan  

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

4 

2 

1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Sunur 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/ I 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit          

A. Standar Kompentensi  

3.4 Menggunakan pengukuran sudut, dalam pemecahan                               

masalah 

B. Kompentensi dasar 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu 

C. Indikator  

1. Mengubah ukuran satuan waktu  

2. Menyelesaikan soal cerita sederhana dalam kehidupan sehari-hari melalui 

operasi hitung berkaitan dengan satuan waktu 

D. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik dapat: 

1. Mengubah ukuran satuan waktu 

2. Menyelesaikan soal cerita sederhana dalam kehidupan sehari-hari melalui 

operasi hitung berkaitan dengan satuan waktu 

E. Materi Pembelajaran 

Satuan waktu,  

F. Metode dan Media Pmebelajaran 

Metode 

o Tanya jawab 

o Diskusi  

o Demonstrasi  

Media  

o Alat peraga tangga jam sudut 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

10. Pendahuluan (10 menit)  
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g. Pengkondisian kelas 

- Salam pembuka 

“ Asalamualaikum wr. wb Selamat siang, apa kabar hari ini, 

Apakah kalian sehat semua?  

- Berdoa“ 

Sebelum pelajaran hari ii kita mulai, mari kita berdoa terlebih 

dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa” 

- Absensi 

“ memanggil nama-nama siswa, mengecek kehadiaran siswa. 

h. Apresepsi dan  Motivasi 

 Mengingat kembali Menentukan hubungan antar satuan waktu, 

antar satuan panjang, dan antar satuan berat 

11. Kegiatan inti 

- Peneliti membagi peserta didik dalam empat kelompok yang 

beranggotakan 5 peserta didik 

- Dengan tanya jawab peneliti Menentukan hubungan antar satuan 

waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat 

- menggunakan alat peraga jam sudut 

- Peneliti membagikan soal cerita sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari melalui operasi hitung berkaitan dengan satuan waktu 

- Secara berkelompok  peserta didik menentukan Menentukan 

hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar 

satuan berat 

- menggunakan alat peraga jam sudut, peneliti memantau dan 

mengarahkan peserta didik yang mengalami kesulitan 

- Guru bersama peserta didik menyimpulkan anggota tentang besar 

sudut dengan satuan tidak baku 

- Latihan mandiri tentang Menyelesaikan masalah satuan waktu  
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- dengan materi pada lembar kerja siswa yang dipersipakan oleh 

peneliti 

12. Kegiatan Akhir 

- Guru meminta siswa melakukan refleksi tentang pengetahaun yang 

diperoleh hari ini dan suasana pembelajaran  

- Siswa deberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

jelas dari materi pelajaran 

- Siswa bersama guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik 

H. Sumber Belajar 

Buku Matematika untuk SD da MI kela IV, karya Burhan Mustakim dan Ary 

Astuti, Penerbit Erlangga  

I. Penilaian  

Nilai  Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

o Rasa ingin 

tahu : Sikap 

dan tindakan 

yang selalu 

berupaya 

untuk 

mengetahui 

lebih 

mendalam 

dan meluas 

dari sesuatu 

yang 

dipelajarinya, 

dilihat, dan 

didengar. 

o Mandiri : 

Sikap dan 

perilaku yang 

o Menentukan 

hasil operasi 

hitung satuan 

waktu 

o Menyelesaikan 

soal sederhana 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

melalui 

operasi hitung 

berkaitan 

dengan satuan 

waktu 

 

 

Tugas 

Individu  

 

 

 

1sian  

 

Dini berangkat 

sekolah pada pukul 

06.15. Ia sampai di 

sekolah pada pukul 

06.52. 

Berapa menitkah 

lama perjalanan 

Dini? 

o Ayah pergi ke 

kantor pada pukul 

06.12.10. Ayah 

tiba di kantor pada 

pukul 08.02.08. 

Berapa lamakah 

perjalanan ayah? 

Hari ini ayah 

pulang pada pukul  

17: 15 : 10. 
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tidak mudah 

tergantung 

pada orang 

lain dalam 

menyelesaika

n tugas-tugas. 

o Kreatif: 

Berpikir dan 

melakukan 

sesuatu untuk 

menghasilkan 

cara atau hasil 

baru dari 

sesuatu yang 

telah dimiliki. 

o Kerja keras : 

Perilaku yang 

menunjukkan 

upaya 

sungguh-

sungguh 

dalam 

mengatasi 

berbagai 

hambatan 

belajar dan 

tugas,serta 

menyelesaika

n tugas 

dengan 

sebaik-

baiknya. 

o Disiplin : 

Tindakan 

yang 

menunjukkan 

perilaku tertib 

dan patuh 

pada berbagai 

ketentuan dan 

peraturan 

o Demokratis : 

Berapa lama 

waktu yang 

dihabiskan ayah di 

kantor? 

o Dini berangkat 

sekolah pada 

pukul 06.15. Ia 

sampai di sekolah 

pada pukul 06.52. 

Berapa menitkah 

lama perjalanan 

Dini 
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Cara berfikir, 

bersikap, dan 

bertindak 

yang menilai 

sama hak dan 

kewajiban 

dirinya dan 

orang lain. 

o Tanggung-

jawab : Sikap 

dan perilaku 

seseorang 

untuk 

melaksanakan 

tugas dan 

kewajibannya, 

yang 

seharusnya 

dia 

lakukan,terha

dap diri 

sendiri, 

masyarakat, 

lingkungan 

(alam, sosial 

dan budaya), 

negara dan 

Tuhan Yang 

Maha Esa. 

o Menghargai 

Prestasi : 

Sikap dan 

tindakan yang 

mendorong 

dirinya untuk 

menghasilkan 

sesuatu yang 

berguna bagi 

masyarakat, 

dan 

mengakui, 

serta 
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menghormati 

keberhasilan 

orang lain. 

 

 

Format Kriteria Penilaian        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

Pengetahuan  

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

4 

2 

1 
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Soal / Tes Siklus I  

Pertemuan Pertama 

Nama  : 

Kelas  : 

A.  Pililah jawaban yang paling benar dan berilag tanda silang X pada huruf 

A,B,C atau     

      D sesuai pilihan jawaban 

1. Perhatikan gambar berikut 

1.1  1.2       1. 3  1.4  

 

 

Gambar yang menujukan sudut adalah... 

a. 1.2    b. 1.2   c. 1.3   d. 

1.4 

 

2. Perhatikan gambar berikut 

A.    B.  
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Pernyataan berikut yang benar adalah... 

a.  Sudut A <  sudut B 

b.  Sudut A > sudut B 

c.  Sudut A = sudut B 

d. Sudut B < Sudut A 

 

3. Perhatikan gambar disamping 

 

 

Pernyataan berikut yang benar adalah ... 

a.       Sudut ABE > sudut DBE 

b.      Sudut ABE > sudut CBD 

c.       Sudut CBD > sudut DBE 

d.      Sudut ABE > sudutABD 

         

4. Mana yang lebuh besar diantara dua sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam 

pada pukul 04.00 dan 04.30 

a. sudut pukul 04.00 lebih besar dari pukul 04.30 

b. sudut pukul 04.00 lebih kecil dari pukul 04.30 

c. sudut pukul 04.00 sama besar dari pukul 04.30 

d. sudut pukul 04.30 lebih kecil dari pukul 04.00 

 

5.                                                            Besar sudut disamping adalah.... 

    a. 80 

    b. 90 

     c.120 

     d.180 
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6. Sudut terkecil yang dibentuk oleh pukul 07.00 adalah ... 

a.       180 derajat 

b.      210 derajat 

c.       270 derajat 

d.      75 derajat 

 

7. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 04.00... 

a. 60    b. 80    c. 120   d. 140 

 

8. Sedut terkecil yang dibentuk oleh pukul 17.00 adalah... 

a.180    b. 210   c. 150  d. 140 

 

9. Sudut  dapat dibentuk oleh dua jarum jam yang menunjukan pukul... 

a. 06.00   b. 05.00  c.04.00  d. 03.00 

 

10. Sudut  dapat dibentuk oleh dua jarum jam yang menunjukan pukul... 

a. 03.00   b. 06.00  c.12.00  d. 09.00 
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Soal / Tes Siklus I 

Pertemuan Kedua 

Nama  : 

Kelas  : 

A.  Pililah jawaban yang paling benar dan berilag tanda silang X pada huruf 

A,B,C atau     

      D sesuai pilihan jawaban 

1. Besar sudut satu putaran.... 

     c. 300   d. 

390  

2. Sudut siku – siku besarnya ... derajat 

a. 30   b. 60    c. 90    d. 120  

3. Sudut lurus besarnya.... derajat 

a. 120  b. 180   c. 190   d. 200 

4. Sudut ¼ putaran disebut sudut.... 

a. sudut lurus  b. sudut tumpul c. sudut lingkaran d. Sudut 

siku-siku 

5. Sudut ½ putaran sidebut sudut 
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a. sudut lurus  b. sudut tumpul c. sudut lingkaran d. Sudut 

siku-siku 

6. Perhatikan arah mata anging berikut 

                                 Utara 

Barat Laut Timur laut 

  

 

 

                                  Selatan 

 

Besar sudut terkecil antara utara dan timur adalah.... 

a. 45   b.60   c.90    d. 120 

7. Besar sudut atara Utara dan Tenggara menurut arah jarum jam adalah... 

a. 120  b. 125   c. 135   d. 135 

8. Besar sudut anatar Timur dan Barat adalah... 

a. 140  b. 180   c. 220   d. 240 

9. Besar sudut antara  Timur dan Selatan adalah... 

a. 90   b. 135   c. 180   d. 200 

10. Besar sudut antara Utara dan Selatan adalah.... 

a. 90   b. 135   c. 180   d. 200 

 

 

Timur 

Tenggara 
Barat Daya 

Barat 
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Soal / Tes Siklus II 

Pertemuan Pertama 

Nama  : 

Kelas  : 

A.  Pililah jawaban yang paling benar dan berilag tanda silang X pada huruf 

A,B,C atau     

      D sesuai pilihan jawaban 

1. 3 menit =... detik 

a.180    b. 181   c. 182  

 d.183 

2. 10 jam = .... menit  

a. 360   b. 360   c. 400   d. 

600 

3. 3 bulan =... hari 

a. 30    b. 60   c.90   d. 

100 

4. 2 windu =....bulan 

a. 190   b. 191   c. 192  

 d.193 

5. 5 dasawarsa =....tahun 

a. 10    b. 30   c. 50   d. 

60 

6. 7 menit + 15 menit= .... menit 



 

118 
 

a. 22    b. 23   c.24  

 d.25 

7. 2 abad – 5 windu=...tahun 

a. 180   b.160   c. 220   d. 

360 

8. 3 bulan + 4 minggu =... hari 

a. 118   b. 119   c. 180   d. 

360 

9. 2 dasawarsa + 3 windu = ... tahun 

a. 8    b. 100   c. 10   d. 

44 

10. 5 minggu – 28 hari =... minggu 

a. 1    b. 2   c. 3  

 d.40 
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Soal / Tes Siklus II 

Pertemuan Kedua  

Nama  : 

Kelas  : 

 

A. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat 

 

1. Susi mencuci baju pada pukul 07.00 pagi. Berapa menit, yang digunakan Susi 

untuk mencuci baju adalah 1 jam 20 menit. Pada pukul berapakah Susi 

selesai mencuci baju tersebut ? 

2. Pada tahun 2012 lalu usia Rara adalah setengah dari usia ibunya, kebetulan 

saat ini adalah tahun 2016. Jika ibu Rara lahir pada tahun 1984 maka, pada 

tahun berapakah Rara dilahirkan dan berapa usia Rara sekarang ? 

3. Pak Edo akan mengecat 15 kursi, untuk mengecar sebuah kurai, pak Edo 

membutuhkan 25 menit. Jika pak edo mulai mengecat pada pukul 08.25, 

pukul berapakah pak edo selesai mengecat? 

4. Kecuali hari minggu, setiap hari Abid belajar selama 2 jam. berapa menit abid 

belajar dalam seminggu? 

5. Pada bulan juli tahun 2007, adik tina berumur 3 tahun. Berapa tahun umur 

adik tina pada bulan juli tahun 2009? 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

(Pertemuan Pertama) 

       Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Alat Peraga Jam 

Sudut Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatera Selatan 

 

Nama Pengajar/ Guru  : Ariska Destia Putri 

Nama Sekolah   : SDN 2 Sunur 

Kelas     : IV 

Hari/ Tanggal   :  

Mata Pelajaran Materi  :  

Jumlah Siswa   : 21 Peserta Didik 

No Aspek Yang Diamati Pengamatan 

Siklus I Pertemuan I 

Ya Tidak 

1  Persiapan   

 Silabus   

 RPP   

 Sumber Belajar   

 Alat peraga   

2.  Pendahuluan   

 Salam Pembuka   

 Berdoa    

 Mengecek kehadiran siswa   

 Melakukan Apresepsi   

3. Kegiatan Inti   
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 Peneliti menyiapkan dan membagi peserta 

didik dalam empat kelompok dan 

membagikan alat peraga 

  

 Peneliti melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik tentang materi melalui alat 

peraga jam sudut 

  

 Peneliti membagikan lembar kerja 

kelompok pada peserta didik untuk 

berdiskusi  

  

 Peneliti mengawasi dan membimbing 

peserta didik dalam diskusi 

  

 Peneliti dan peserta didik memeriksa hasil 

kerja kelompok 

  

 Peneliti dan peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran 

  

 Peneliti memberikan tes individu   

3 Penutup   

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyakan hal-hal yang belum jelas dari 

meteri pembelajaran 

  

 Peneliti bersama peserta didik mengakhiri 

pelajaran dengan mengucapkan hamdalah 

  

           

           

       Pengamatan   

       Guru Kelas IV 

                                             

                                                                                                            

           

       Poniah, S.Pd 

       NIP. 1973305252009012007 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

(Pertemuan Kedua) 

       Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Alat Peraga Jam 

Sudut Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatera Selatan 

 

Nama Pengajar/ Guru  : Ariska Destia Putri 

Nama Sekolah   : SDN 2 Sunur 

Kelas     : IV 

Hari/ Tanggal   :  

Mata Pelajaran Materi  :  

Jumlah Siswa   : 21 Peserta Didik 

No Aspek Yang Diamati Pengamatan 

Siklus I Pertemuan I 

Ya Tidak 

1  Persiapan   

 Silabus   

 RPP   

 Sumber Belajar   

 Alat peraga   

2.  Pendahuluan   

 Salam Pembuka   

 Berdoa    

 Mengecek kehadiran siswa   

 Melakukan Apresepsi   

3. Kegiatan Inti   
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 Peneliti menyiapkan dan membagi peserta 

didik dalam empat kelompok dan 

membagikan alat peraga 

  

 Peneliti melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik tentang materi melalui alat 

peraga jam sudut 

  

 Peneliti membagikan lembar kerja 

kelompok pada peserta didik untuk 

berdiskusi  

  

 Peneliti mengawasi dan membimbing 

peserta didik dalam diskusi 

  

 Peneliti dan peserta didik memeriksa hasil 

kerja kelompok 

  

 Peneliti dan peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran 

  

 Peneliti memberikan tes individu   

3 Penutup   

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyakan hal-hal yang belum jelas dari 

meteri pembelajaran 

  

 Peneliti bersama peserta didik mengakhiri 

pelajaran dengan mengucapkan hamdalah 

  

           

           

       Pengamatan   

       Guru Kelas IV 

                                             

                                                                                                            

           

       Poniah, S.Pd 

       NIP. 1973305252009012007 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

(Pertemuan Pertama) 

       Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Alat Peraga Jam 

Sudut Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatera Selatan 

 

Nama Pengajar/ Guru  : Ariska Destia Putri 

Nama Sekolah   : SDN 2 Sunur 

Kelas     : IV 

Hari/ Tanggal   :  

Mata Pelajaran Materi  :  

Jumlah Siswa   : 21 Peserta Didik 

No Aspek Yang Diamati Pengamatan 

Siklus I Pertemuan I 

Ya Tidak 

1  Persiapan   

 Silabus   

 RPP   

 Sumber Belajar   

 Alat peraga   

2.  Pendahuluan   

 Salam Pembuka   

 Berdoa    

 Mengecek kehadiran siswa   

 Melakukan Apresepsi   

3. Kegiatan Inti   
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 Peneliti menyiapkan dan membagi peserta 

didik dalam empat kelompok dan 

membagikan alat peraga 

  

 Peneliti melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik tentang materi melalui alat 

peraga jam sudut 

  

 Peneliti membagikan lembar kerja 

kelompok pada peserta didik untuk 

berdiskusi  

  

 Peneliti mengawasi dan membimbing 

peserta didik dalam diskusi 

  

 Peneliti dan peserta didik memeriksa hasil 

kerja kelompok 

  

 Peneliti dan peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran 

  

 Peneliti memberikan tes individu   

3 Penutup   

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyakan hal-hal yang belum jelas dari 

meteri pembelajaran 

  

 Peneliti bersama peserta didik mengakhiri 

pelajaran dengan mengucapkan hamdalah 

  

           

           

       Pengamatan   

       Guru Kelas IV 

                                             

                                                                                                            

           

       Poniah, S.Pd 

       NIP. 1973305252009012007 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

(Pertemuan Kedua) 

       Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Alat Peraga Jam 

Sudut Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Sunur Sumatera Selatan 

 

Nama Pengajar/ Guru  : Ariska Destia Putri 

Nama Sekolah   : SDN 2 Sunur 

Kelas     : IV 

Hari/ Tanggal   :  

Mata Pelajaran Materi  :  

Jumlah Siswa   : 21 Peserta Didik 

No Aspek Yang Diamati Pengamatan 

Siklus I Pertemuan I 

Ya Tidak 

1  Persiapan   

 Silabus   

 RPP   

 Sumber Belajar   

 Alat peraga   

2.  Pendahuluan   

 Salam Pembuka   

 Berdoa    

 Mengecek kehadiran siswa   

 Melakukan Apresepsi   

3. Kegiatan Inti   
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 Peneliti menyiapkan dan membagi peserta 

didik dalam empat kelompok dan 

membagikan alat peraga 

  

 Peneliti melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik tentang materi melalui alat 

peraga jam sudut 

  

 Peneliti membagikan lembar kerja 

kelompok pada peserta didik untuk 

berdiskusi  

  

 Peneliti mengawasi dan membimbing 

peserta didik dalam diskusi 

  

 Peneliti dan peserta didik memeriksa hasil 

kerja kelompok 

  

 Peneliti dan peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran 

  

 Peneliti memberikan tes individu   

3 Penutup   

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

menyakan hal-hal yang belum jelas dari 

meteri pembelajaran 

  

 Peneliti bersama peserta didik mengakhiri 

pelajaran dengan mengucapkan hamdalah 

  

           

           

       Pengamatan   

       Guru Kelas IV 

                                             

                                                                                                            

           

       Poniah, S.Pd 

       NIP. 1973305252009012007 

Gambar 3 
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Dokumentasi Kegiatan Belajar Mengajar di SDN 2 Sunur Sumatera Selatan 

Proses Belajar Kelas IV 

Peserta didik di bagi menjadi beberapa kelompok 
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Proses Diskusi 
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