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ABSTRAK 

 

Nasikah, Eka, 2018. Penerapan Media Benda Nyata dalam Meningkatkan Minat 

Belajar dan Kemampuan Memecahkan Soal Mata Pelajaran Matematika 

Siswa Kelas III SDN 2 Wagir Kidul. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru MI 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Kurnia Hidayati, M.Pd. 

   

Kata kunci: Media benda nyata, matematika, minat dan kemampuan 

memecahkan soal.  

 

Latar belakang masalah penelitian ini adalah hasil pembelajaran matematika di 

kelas III semester II SDN 2 Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

masih rendah. Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran matematika tentang pecahan 

sederhana kurang berhasil. Dari informasi yang peneliti dapatkan ada sebagian siswa 

yang memiliki nilai dibawah KKM. Rendahnya penguasaan materi pecahan 

sederhana dalam pembelajaran dikarenakan kurang tepatnya media dan strategi 

pembelajaran yang digunakan, sehingga pada penelitian ini peneliti mencoba 

merubah media, salah satunya menggunakan pembelajaran dengan media benda 

nyata. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan minat belajar siswa 

dalam pelajaran matematika dengan menggunakan media benda nyata siswa kelas III 

SDN 2 Wagir Kidul. (2) Peningkatan kemampuan memecahkan soal siswa dalam 

pelajaran matematika dengan menggunakan media benda nyata siswa kelas III SDN 2 

Wagir Kidul. (3) Peningkatan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika dengan 

menggunakan media benda nyata siswa kelas III SDN 2 Wagir Kidul.  

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan dua siklus yang menerapkan model menurut Hopkins, yaitu pelaksanaan 

penelitian tindakan dilakukan membentuk spiral, yang dimulai dari merasakan 

masalah, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, rencana ulang, tindakan dan 

seterusnya. 

Berdasarkan analisis data penelitian siklus I minat belajar siswa mencapai 

87,5%, siklus II meningkat menjadi 100%, kemampuan memecahkan soal siswa pada 

siklus I mencapai 91,6%, meningkatan menjadi 100% pada siklus II. Selain itu hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan dari 83,3% pada siklus I, meningkat menjadi 

100% pada siklus II. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika pokok bahasan pecahan sederhana dengan menggunakan 

media benda nyata dapat meningkatkan minat belajar, kemampuan memecahkan soal, 

serta hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”.
1
 Dengan 

demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 

pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak 

didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan kehadiran media sebagai perantara. 

Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat 

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang 

mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan 

keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan 

demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan 

media. 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), 135. 
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   Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat bila 

penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal 

acuan untuk menggunakan media. Manakala diabaikan, maka media bukan lagi 

sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian 

tujuan secara efektif dan efisien. Akhirnya, dapat dipahami bahwa media adalah 

alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagi penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pengajaran.
2
  

  Adapun media pengajaran memiliki beberapa tafsiran pengertian. 

Sebagian orang menyatakan bahwa media pengajaran menunjuk pada 

perlengkapan yang memiliki bagian-bagian yang rumit seperti yang 

diungkapkan oleh Marshall McLuhan. Marshall McLuhan berpendapat bahwa 

media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi 

orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. 
3
 

  Dalam arti sempit, media pengajaran hanya meliputi media yang dapat 

digunakan secara efektif dalam proses pengajaran yang terencana. Sedangkan 

dalam arti luas, media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang 

kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana, seperti slide, fotografi, 

                                                           
2
 Ibid,. 136.  

3
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2003), 200. 
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diagram dan bagan buatan guru, objek-objek nyata serta kunjungan keluar 

sekolah.
4
  

  Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu 

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah yang 

menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-

pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru 

sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna 

dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit dan 

kompleks. 

  Media pendidikan sebagai sumber belajar ikut membantu guru 

memperkaya wawasan anak didik. Aneka macam bentuk dan jenis media 

pendidikan yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi 

anak didik. Dalam menerangkan suatu benda, guru dapat membawa bendanya 

secara langsung kehadapan anak didik di kelas. Dengan menghadirkan 

bendanya seiring dengan penjelasan mengenai benda itu, maka benda itu 

dijadikan sebagai sumber belajar. 

 Media sebagai sumber belajar diakui sebagai alat bantu auditif, visual, 

audiovisual. Penggunaan ketiga jenis sumber belajar ini tidak sembarangan, 

tetapi harus disesuaikan dengan perumusan tujuan intruksional, dan tentu saja 

dengan kompetensi guru itu sendiri, dan sebagainya.
5
  

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Ibid,. 137. 
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Media pembelajaran sangat penting dalam perkembangan pemahaman 

terhadap materi, terutama beberapa materi yang dianggap sulit oleh siswa. 

Pada dasarnya anak belajar melalui yang konkret. Ketidakpahaman terhadap 

matematika membuat tujuan dari pembelajaran sulit terwujud. Untuk 

memahami konsep matematika yang bersifat abstrak anak memerlukan benda-

benda konkret sebagai perantara atau media. Benda-benda tersebut biasanya 

disebut dengan alat peraga. Penggunaan alat peraga tidak hanya pembentukan 

konsep anak tetapi dapat pula digunakan untuk pemahaman konsep, latihan 

dan penguatan, pelayanan terhadap perbedaan individu, pemecahan masalah, 

dan lain sebagainya. 
6
 Media dapat dibagi menjadi dua jenis, media yang 

terdapat di pasaran dan tinggal pakai tersebut dalam bahasa media disebut 

media by utilization, sedangkan media yang dengan sengaja dirancang dan 

dipersiapkan sesuai dengan tuntutan kompetensi atau tujuan pembelajaran 

disebut media by design.
7
    

Media digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu materi di 

mana setelah materi tersebut telah tuntas disampaikan biasanya seorang guru 

akan memberikan beberapa soal dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan seorang siswa dalam memahami materi.  

                                                           
6

 Faizalnisbah,’’Alat Peraga dalam Pembelajaran’’, blogspot.com. Diakses pada 26 

Desember 2016 
7
 Sri Anitah W, dkk, Strategi Pembelajaran Di SD (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 

2009), 6.15. 



 

 

 

5 

Soal dalam matematika juga ada yang dikategorikan sebagai masalah 

matematika. Masalah tidak hanya dihadapi oleh orang dewasa, anak usia 

sekolahpun juga menghadapi masalah dalam lingkungan belajarnya. Dalam 

konteks ini, masalah yang dimaksud berupa soal maupun tugas yang dapat 

dimengerti, namun menantang untuk diselesaikan oleh siswa.
8
 

Biasanya guru menggunakan soal matematika ini sebagai alat ukur 

bagi siswa, di mana guru dapat mengetahui sejauh mana siswa tersebut dapat 

memahami materi yang telah disampaikan. Jika soal-soal tersebut telah selesai 

dikerjakan dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau dapat memenuhi 

kriteria minimum maka pembelajaran dapat dikatakan berhasil, namun jika 

soal-soal telah dikerjakan dan hasil yang diperoleh oleh para siswa kurang 

memuaskan maka pembelajaran perlu diulang. 

Dalam mengulang suatu materi pembelajaran guru hendaknya 

menggunakan strategi atau media yang berbeda dari pembelajaran 

sebelumnya. Hal ini berguna untuk menarik perhatian peserta didik agar tidak 

bosan pada materi yang akan disampaikan kembali. 

Penggunaan matematika atau berhitung dalam kehidupan manusia 

sehari-hari telah menunjukkan hasil nyata seperti dasar bagi desain ilmu 

teknik misalnya perhitungan untuk pembangunan antariksa dan di samping 

dasar desain ilmu teknik metode matematis memberikan inspirasi pada 

                                                           
8
 Yusuf Hartono, Strategi Pemecahan Masalah Matematika (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

2. 
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pemikiran dibidang sosial dan ekonomi dan dapat memberikan warna kepada 

kegiatan seni lukis, arsitektur dan musik. 

Adapun dalam dunia pendidikan, matematika sudah menjadi pelajaran 

wajib bagi peserta didik mulai dari usia sekolah dasar (SD) hingga sekolah 

menengan atas (SMA), bahkan dalam perguruan tinggipun masih 

mencantumkan mata pelajaran tersebut pada beberapa jurusan tertentu. Dalam 

mata pelajaran ini tidak hanya membutuhkan kemampuan berpikir akademik 

saja tapi juga memerlukan minat belajar bagi peserta didik sehingga peserta 

didik dapat menyeselesaikan soal-soal dengan baik.  

Fenomena yang terjadi di SDN 2 Wagir Kidul khususnya kelas III 

menunjukan bahwa banyak terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran 

dan dalam menjawab soal-soal yang diberikan guru pada mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan pecahan sederhana di antaranya kurangnya minat 

belajar siswa-siswi dalam menyerap materi tersebut serta kurang tepatnya 

siswa dalam menjawab soal yang diberikan guru. 

Ketika peneliti mengamati pembelajaran yang berlangsung di kelas 

tersebut pada umumnya mereka kesulitan dalam memahami konsep dari 

pecahan itu sendiri. Seperti menunjukkan pembilang, penyebut, dan lain 

sebagainya. Menyadari banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut, 

maka dalam pembelajaran matematika pembahasan pecahan ini perlu dikaji 

faktor utama yang memungkinkan penyebab kesulitan yang dihadapi siswa. 

Melalui hal tersebut, dapat ditemukan dan sekaligus ditentukan langkah-
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langkah untuk memperbaikinya. Berbagai upaya telah dilakukan seperti 

menggunakan video, penambahan waktu belajar, dan lain sebagainya. Tetapi 

belum menunjukkan hasil yang maksimal terutama dalam hal pecahan. Justru 

ketika suatu pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan media video, 

peserta didik lebih tertarik untuk menontonnya tanpa mencerna makna dari 

video yang disajikan. Terlebih bagi siswa kelas III yang sebagian orang masih 

menggolongkannya dengan kelas bawah. Para peserta didik masih terlalu 

polos dan masih sangat suka bermain. 

Berangkat dari uraian fenomena diatas, penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian tentang kualitas proses dan hasil belajar, dengan judul 

penelitian: ”Penerapan Media Benda Nyata dalam Meningkatkan Minat 

dan Kemampuan Memecahkan Soal Mata Pelajaran Matematika Siswa 

Kelas III SDN 2 Wagir Kidul”. 

 

B. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH 

Dari kenyataan di atas, peneliti dengan bantuan teman sejawat untuk 

ikut bergabung yaitu dengan guru kelas, bersama-sama mengidentifikasi 

masalah terhadap kekurangan dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan 

hasil refleksi terungkap masalah-masalah dalam pembelajaran. Antara lain: 

1. Kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika pokok  

bahasan pecahan sederhana pada kelas III semester II SDN 2 Wagir Kidul 

Pulung Ponorogo. 
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2. Kurangnya kemampuan memecahkan soal dalam mata pelajaran 

matematika pokok bahasan pecahan sederhana pada kelas III semester II 

SDN 2 Wagir Kidul Pulung Ponorogo. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika pokok 

bahasan pecahan sederhana pada kelas III semester II SDN 2 Wagir Kidul 

Pulung Ponorogo. 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, 

dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian hanya meneliti siswa-siswi kelas III semester II SD Negeri 2 

Wagir Kidul di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

2. Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan minat dan kemampuan 

memecahkan soal dengan media benda nyata. 

3. Penelitian ini diharapkan terjadi peningkatan minat dan kemampuan 

memecahakan soal siswa terhadap materi pecahan sederhana.  

  

C. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang terjadi pada mata pelajaran matematika yaitu 

kurangnya minat belajar dan kemampuan memecahkan soal siswa pada 

pembahasan pecahan sederhana. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka 

perlu merumuskan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah dengan menggunakan media benda nyata dapat meningkatan minat 

belajar siswa dalam pelajaran matematika siswa kelas III SDN 2 Wagir 

Kidul Pulung Ponorogo ? 

2. Apakah dengan menggunakan media benda nyata dapat meningkatan 

kemampuan memecahkan soal siswa dalam pelajaran matematika siswa 

kelas III SDN 2 Wagir Kidul Pulung Ponorogo ? 

3. Apakah dengan menggunakan media benda nyata dapat meningkatan hasil 

belajar siswa dalam pelajaran matematika siswa kelas III SDN 2 Wagir 

Kidul Pulung Ponorogo ? 

 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa dalam pelajaran 

matematika dengan menggunakan media benda nyata siswa kelas III SDN 

2 Wagir Kidul ? 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan memecahkan soal siswa dalam 

pelajaran matematika dengan menggunakan media benda nyata siswa kelas 

III SDN 2 Wagir Kidul ? 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pelajaran 

matematika dengan menggunakan media benda nyata siswa kelas III SDN 

2 Wagir Kidul ? 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas, akan memberikan manfaat bagi proses 

pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:  

1. Secara Teoritik  

Dari penelitian ini dapat menjadi wahana pengembangan keilmuan 

tentang strategi ataupun metode yang bervariasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran sebagai upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

terhadap pembelajaran pada mata pelajaran matematika pokok bahasan 

pecahan sederhana melalui  media benda nyata di SDN 2 Wagir Kidul 

kelas III semester II tahun pelajaran 2017/2018 Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo. Selain itu untuk kepentingan studi ilmiah dan 

sebagai bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian lebih lanjut.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi Siswa  

1) Siswa lebih dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

2) Membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran dengan baik. 

3) Dengan metode atau strategi dan media pembelajaran yang 

bervariasi dapat mengatasi kejenuhan siswa terhadap pelajaran. 

4) Membantu siswa meningkatkan kemampuan memecahkan soal 

pada mata pelajaran matematika. 
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b. Bagi Pendidik/Peneliti  

1) Meningkatkan model pembelajaran dalam proses pembelajaran.  

2) Mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa. 

3) Bahan pertimbangan dalam mengajar, mendorong serta 

membimbing siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran.  

4) Menambah wawasan dan pengetahuan pendidik terhadap strategi 

dan pemanfaatan media pembelajaran yang efektif dan efisien.  

5) Menyempurnakan sistem pembelajaran yang dapat meningkatkan 

minat belajar serta kemampuan memecahkan soal siswa.  

c. Bagi lembaga pendidikan (sekolah)  

1) Meningkatkan kualitas sekolah.  

2) Sebagai sumbangan pikiran dan untuk menambah referensi berupa 

hasil penelitian.  

3) Meningkatkan prestasi akademik siswa-siswi yang mana akan 

berpengaruh juga terhadap mutu pembelajaran dari lembaga 

pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karaya 

ilmiah ini, maka penulis menyususn sistematika pembahasan yang dibagi dalam 

beberapa bab, bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan 

kesatuan yang utuh, yaitu: 
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BAB I:  Pendahuluan, berisi tentang latar belakang  masalah, identifikasi 

dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II:  Kajian pustaka, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis 

tindakan. 

BAB III: Metode penelitian, berisi tentang obyek penelitian, setting subyek 

penelitian, variabel yang diamati, prosedur pelaksanaan penelitian, 

dan jadwal pelaksanaan penelitian.  

BAB IV:    Hasil penelitian, berisi tentang gambaran singkat setting lokasi 

penelitian, penjelasan data per-siklus, proses analisis data per-

siklus, dan pembahasan.  

BAB V:  Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.  

  

 



 

13 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,  

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam mengkaji penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah hasil 

penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan yaitu skripsi yang disusun oleh 

Kadek Ayu Susanti dengan judul: Pengaruh Snowball Throwing Berbantuan 

Media Konkret Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Gugus I Gusti Ngurah 

Rai Denpasar. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang 

signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang belajar melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing berbantuan media benda konkret 

dengan siswa yang belajar melalui pembelajaran konvensional pada siswa kelas 

V SD Gugus I Gusti Ngurah Rai Denpasar Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian tersebut merupakan penelitian eksperimen semu, dengan 

menggunakan Noneqievalent Control Group Design. Populasi penelitian adalah 

siswa kelas V SD Gugus I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Data hasil belajar  IPA 

dikumpulkan dengan menggunakan tes objektif bentuk pilihan ganda biasa, yang 

kemudian dianalisis dengan uji-t. Setelah data dari kedua kelompok berdistribusi 

normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji-t yang 

menunjukkan thitung=3,31 dan ttabel=2,000 dengan dk=81 (n1+n2-2=41+42-
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2=81) dan taraf signifikasi 5%. Berdasarkan kriteria pengujian, thitung > ttabel 

(3,31>2,000), maka Ha diterima dan H0 ditolak. Rata-rata hasil belajar IPA 

siswa kelas V pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding kelompok 

kontrol (76,09>67,88). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif  tipe Snowball Throwing berbantuan Media 

Benda Konkret berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus 

I Gusti Ngurah Rai Denpasar. 
9
 

Telaah hasil penelitian terdahulu lainnya yang dijadikan pertimbangan 

adalah skripsi yang disusun oleh Sri Khajati tahun 2017 dengan judul: Penerapan 

Pendekatan Saintifik dengan Media Benda Konkret  dalam Peningkatan Hasil 

Belajar Matematika Tentang Bangun Datar Pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 

Karangsari Tahun Pelajaran 2016/2017 Siswa  Kelas V SD. Tujuan penelitian 

tindakan kelas tersebut yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan pendekatan 

saintifik dengan media benda konkret, (2) meningkatkan hasil belajar 

Matematika tentang bangun datar melalui penerapan pendekatan saintifik dengan 

media benda konkret, dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan 

pendekatan seintifik dengan media benda konkret dalam peningkatan hasil 

belajar Matematika tentang bangun datar pada siswa kelas V. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan 
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dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 

Karangsari yang berjumlah 24 siswa, terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. Sumber data berasal dari siswa, guru, dan dokumen. Pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 

Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

validitas isi. Analisis data kuantitatif  dan kualitatif  dilakukan melalui tahap 

reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan pendekatan saintifik dengan media konkret yang tepat dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika tentang bangun datar pada siswa kelas V 

SD Negeri 2 Karangsari tahun ajaran 2016/2017, yaitu pada siklus I ketuntasan 

hasil belajar siswa mencapai 79,17% kemudian meningkat menjadi 90,48% pada 

siklus II dan menjadi 95,65% pada siklus III.
10

  

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan adalah 

skripsi yang disusun oleh Arnanda Afroh Laila tahun 2015 dengan judul: 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Tentang Operasi Hitung Pembagian 

Melalui Metode Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Pada Siswa 

Kelas III di SDN Candigaron 02 Kecamatan Sumawono Kabupaten Semarang 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Latar belakang penelitian tersebut adalah hasil 

                                                           
10

 Sri Khajati, Penerapan Pendekatan Saintifik dengan Media Benda Konkret  dalam 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Tentang Bangun Datar Pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 

Karangsari Tahun Pelajaran 2016/2017 Siswa  Kelas V SD (Online), http://scholar.google.co.id. 

Diakses pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 20.55WIB.  
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belajar matematika siswa tentang operasi hitung pembagian yang masih rendah 

yaitu dibawah KKM= 60. Secara klasikal nilai tes formatif siswa belum 

memenuhi KKM, dari 16 siswa baru 4 yang memenuhi KKM atau sebesar 25% 

sedangkan sisanya masih berada di bawah KKM, rata-rata kelas hanya mencapai 

45,5. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peningkatan belajar 

mtematika mengenai  operasi hitung pembagian dengan menggunakan metode 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) pada siswa kelas III SDN 

Candigaron 02 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 

2014/2015.  

Penelitian tersebut adalah Penelitian Tindakan Kelas yang menggunakan 

model Kemmis dan Mc. Dimulai dengan perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi yang dilaksanakan dengan dua siklus. Siklus I terdiri dari dua kali 

pertemuan dan siklus II terdiri dari dua kali pertemuan. Penelitian tersebut 

dilaksanakan pada kelas III SDN Candigaron 02 dengan siswa yang berjumlah 16 

siswa. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa untuk mata pelajaraan matematika tentang operasi hitung 

pembagian kelas III tahun pelajaran 2014. Melalui metode kooperatif tipe TGT 

adanya peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat pada kondisi awal yakni pada 

pra siklus 25%, siklus 37,5% , dan siklus II 87,5% siswa tuntas. Berdasarkan 

hasil belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui metode Kooperatif tipe 

TGT dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang operasi hitung 
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pembagian pada siswa kelas III SDN Candigaron 02 Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2014/2015. 
11

 

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu, belum ada yang 

menggunakan media benda nyata pada mata pelajaran pokok bahasan pecahan 

sederhan. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

Penerapan Media Benda Nyata dalam Meningkatkan Minat Belajar dan 

Kemampuan Memecahkan Soal Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas III 

SDN 2 Wagir Kidul Pulung Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B.    Landasan Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Heinich yang dikutip oleh Sri Anitah, dkk, media 

merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiyah 

berarti “perantara”, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima 

pesan. Heinich mencontohkan media ini, seperti film, televisi, diagram, 

bahkan tercetak, komputer dan instruktur. Contoh media tersebut bisa 

                                                           
11
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dipertimbangkan sebagai, media pembelajaran jika membawa pesan-

pesan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
12

   

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Adapun manfaat media pembelajaran menurut Sudjana & 

Rivai yang dikutip oleh Azhar Arsyad adalah sebagai berikut: 

1) Pengajaran akan lebih baik dan menarik perhatian siswa sehingga 

dapat  menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran yang lebih baik. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apabila guru 

mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.
13

  

Selain dari uraian di atas, manfaat media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 
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1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, 

dan waktu; 

a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung 

di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, 

film, radio, atau model. 

b) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh 

indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, 

atau gambar. 

c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali 

dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, 

film, slide di samping secara verbal. 

d) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat 

ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, atau 

simulasi komputer. 
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e) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat 

disimulasikan dengan media seperti komputer, film dan video. 

f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau 

proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti 

proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan 

teknik-teknik rekaman seperti time-lapse untuk film, video, slide, 

atau simulasi komputer.
14

 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, 

serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui karyawisata, 

kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. 
15

 

c. Fungsi Media Pembelajaran 

Adapun fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan 

pengajaran bagi guru. 

2) Memberikan pengalaman lebih nyata (dari abstrak ke konkrit). 

3) Menarik perhatian siswa lebih besar. 

4) Semua indera murid dapat diaktifkan. 
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5) Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya.
16

 

2. Media Benda Nyata 

a. Pengertian Media Benda Nyata 

Media realita yaitu semua media nyata yang ada dilingkungan 

alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun diawetkan.
17

 

Media konkret atau media benda nyata juga dapat dipahami sebagai 

segala sesuatu yang nyata dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien menuju kepada tercapainya 

tujuan yang diharapkan. 

Media realita (media bantu benda nyata) merupakan alat bantu 

visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman 

langsung kepada para siswa, yaitu merupakan model dan objek nyata 

dari suatu benda, seperti meja, kursi, mata uang, tumbuhan, makanan, 

binatang, dan lain sebagainya.  

b. Fungsi Media Benda Nyata 

Secara umum media konkret atau benda nyata berfungsi 

sebagai: 

1) Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 
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2) Bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. 

3) Meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak 

sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. 

4) Mengembangkan motivasi belajar siswa-siswi. 

5) Mempertinggi mutu belajar mengajar.
18

 

c. Keuntungan Penggunaan Media Benda Nyata 

1) Membangkitkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat 

konseptual, sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam 

mempelajarinya. 

2) Meningkatkan minat siswa untuk materi pelajaran. 

3) Memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang 

aktivitas diri sendiri untuk belajar. 

4) Dapat mengambangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. 

5) Menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat 

melalui materi-materi yang lain dan menjadikan proses belajar 

mendalam dan beragam.
19

 

3. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat  

Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
20
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Minat merupakan rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu 

diluar diri. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa menyukai suatu hal daripada hal lainnya, 

dapat pula dimanivestikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.
21

 

Minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diamati seseorang, diperhatikan 

terus-menerus yang disertai dengan rasa senang.
22

 

b. Macam-macam Minat 

1) Minat terhadap Agama 

Pada masa kanak-kanak minat pada agama bersifat egosentris. 

Bagi kebanyakan anak, Tuhan adalah seseorang yang dapat dan 

mau melakukan sesuatu untuk orang lain dan tidak menghendaki 

suatu imbalan. Oleh karena itu cerita-cerita agama sangat menarik 

bagi anak-anak. 

2) Minat terhadap Diri Sendiri  

Anak-anak menunjukkan minat pada dirinya sendiri melalui 

banyak cara, yang paling sering kita ketahui adalah melihat 
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dirinya sendiri melalui kaca, meneliti bagian-bagian tubuhnya, 

pakaian yang dikenakannya, mengajukan pertanyaan tentang 

dirinya sendiri dan lain sebagainya. Anak yang berpenampilan 

menarik, cerdas, cekatan atau anak yang cacat biasanya menjadi 

pusat perhatian dirumahnya. Ini yang mendorong anak-anak untuk 

lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. 

3) Minat terhadap Aktivitas Fisik 

Pada umumnya anak-anak suka bergerak, rasa ingin tahunya 

besar, imajinatif dan suka meniru gerakan. Anak-anak yang masih 

dalam tahap perkembangan mempunyai sifat yang individualistik 

dan egosentrik. 

4) Minat terhadap Kegiatan Bermain 

Bermain dianggap sangat penting untuk perkembangan fisik 

dan psikologis, sehingga semua anak diberi waktu dan kesempatan 

untuk bermain.
23

 

c. Ciri-Ciri Memiliki Minat Belajar 

Adapun menurut Slameto siswa yang berminat dalam belajar 

mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

1) Memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 
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2) Ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diamati. 

3) Memperoleh suatu kebanggan dan kepuasan pada sesuatu 

yang diamati. Ada rasa ketertarikan pada suatu aktifitas-

aktifitas yang diamati. 

4) Lebih menyukai sesuatu hal yang menjadi minatnya daripada 

yang lainnya.  

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktifitas dan 

kegiatan.
24

 

4. Masalah atau Soal Matematika 

a. Pengertian Masalah atau Soal Matematika 

Dalam matematika menyelesaikan soal merupakan bagian yang 

sangat penting, karena soal yang disediakan adalah salah satu tolak 

ukur sejauh mana pemahaman siswa berkaitan dengan materi yang 

telah disampaikan. Kemampuan memecahkan soal matematika 

merupakan suatu kemampuan dari siswa untuk mengerjakan soal-soal 

yang telah disediakan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan 

dengan tujuan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap 

materi tersebut. 

Pemecahan masalah atau soal dalam matematika merupakan 

bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting. Hal ini 

dikarenakan siswa akan memperoleh pengalaman dalam menggunakan 
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pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki untuk menyelesaikan 

soal-soal matematika.  

Mengikuti beberapa langkah dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika, memungkinkan kita dapat menemukan 

jawaban. Agar kita dapat myelesaikan permasalahan (soal matematika) 

secara tepat, maka kita perlu terlebih dahulu memahami soal serta 

mencari informasi dari permasalahannya. Ketika sudah memahami 

soal, maka kita dapat menentukan metode penyelesaian yang sesuai 

dengan permasalahan, kemudian dilanjutkan pada tahap proses 

penyelesaiannya.
25

 

b. Macam-macam Masalah Matematika  

Masalah matematika dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1) Masalah untuk menemukan (problem to find) dimana kita 

mencoba untuk mengkonstruksikan semua jenis objek atau 

informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 

2) Masalah untuk membuktikan (problem to prove) dimana kira akan 

ditunjukkan salah satu kebenaran pernyataan, yakni pernyataan itu 

benar atau salah. Masalah jenis ini mengutamakan hipotesis 
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ataupun konklusi dari suatu teorema yang kebenarannya harus 

dibuktikan.
26

 

5. Hasil Belajar 

Hakikat dari aktivitas belajar adalah suatu perubahan yang terjadi 

dalam individu. Perubahan itu nantinya akan mempengaruhi pola pikir 

individu dalam berbuat dan bertindak. Perubahan sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam belajar. Hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekran dari kecakapan-kecakapan potensial 

atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar dari 

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan 

motorik. Hamper sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang 

diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar. Disekolah hasil belajar 

ini dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata pelajaran yang 

diterima.
27

 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar juga dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 
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sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.
28

 

Pada umumnya hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Secara eksplisit 

ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap mata 

pelajaran selalu mengandung bketiga ranah tersebut, namun 

penekanannya selalu berbeda. Mata pelajaran praktik lebih menekankan 

pada ranah psikomotor, sedangkang pada mata pelajaran konsep lebih 

menekankan pada ranah kognitif. Berikut mengenai penjelasan dari ketiga 

ranah tersebut: 

a. Ranah psikomotor berhubungan denga hasil belajar yang 

pencapaiannya melalui keterampilan manipulaasi yang melibatkan otot 

dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan 

dengan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat dan 

sebagainya. 

b. Ranah kognitif berhubungan erat dengan kemampuan berfikir, 

termasuk kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, menyintesis dan kemampuan mengevaluasi. 

c. Ranah afektif mencangkup watak perilaku seperti sikap, minat, konsep 

diri, nilai, dan moral. Penilaian dalam aspek afektif berhubungan 
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dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerja 

sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat 

orang lain, dam kemampuam menghargai orang lain.
29

 

6. Pecahan 

a. Pengertian Pecahan 

Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai 
𝑝

𝑞
, 

dengan p dan q adalah bilangan bulat dan q ≠ 0. Bilangan p disebut 

pembilang dan bilangan q disebut penyebut. Pecahan dapat 

dikatakan senilai apabila pecahan tersebut mempunyai nilai atau 

bentuk paling sederhana. 

Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa 

dalam pembelajaran mata pelajran Matematika kelas III tentang 

konsep bilangan pecahan sederhana sesuai kurikulum KTSP adalah 

sebagai berikut : 

1) Mengenal pecahan sederhana. 

Dalam mengenal pecahan sederhana secara garis besar yang 

harus dipelajari siswa adalah meliputi: 

a) Mengenal pecahan sederhana (Misal: setengah, seperempat, 

sepertiga, dan seperenam). 

b) Membaca, membilang, dan menulis lambang pecahan. 
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2) Membandingkan pecahan sederhana. 

3) Memecahkan masalah yang melibatkan pecahan sederhana.
30

  

  

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu dan landasan teori bahwa jika 

pembelajaran menggunakan media benda nyata, maka minat belajar dan 

kemampuan memecahkan soal mata pelajaran matematika siswa kelas III SDN 2 

Wagir Kidul akan meningkat.  

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

 Pembelajaran dengan menggunakan media benda nyata dapat 

meningkatkan minat, kemampuan memecahkan soal dan hasil belajar mata 

pelajaran matematika siswa kelas III  SDN 2 Wagir Kidul. 
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(Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 137.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Dan adapun jenis 

tindakan yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan siswa. Maka 

teknis tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas III SDN 2 Wagir 

Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

2. Kemampuan memecahkan soal siswa pada mata pelajaran matematika kelas 

III SDN 2 Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas III SDN 2 Wagir 

Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

 

B. Setting Subjek Penelitian  

1. Setting Lokasi Penelitian Tindakan Kelas  

 Penelitian bersifat praktis berdasarkan permasalahan riel dalam 

pembelajaran matematika di SDN 2 Wagir Kidul, yang berada di Dukuh 

Kerep, Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas di SDN 2 Wagir Kidul karena peneliti 

menemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

matematika di kelas III. 
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2. Karakteristik Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

 Subjek penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas III dengan jumlah 

24 orang yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan pada 

mata pelajaran matematika tahun ajaran 2017/2018. 

 

C. Variabel yang Diamati 

  Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama untuk diamati adalah: 

1) Variabel proses: meningkatkan minat belajar dan kemampuan memecahkan 

soal dengan menggunakan media benda nyata pada mata pelajaran 

matematika pokok bahasan pecahan sederhana.   

2) Variabel Output: hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika pokok 

bahasan pecahan sederhana. 

 

D. Prosedur Penelitian  

Menurut Hopkins yang dikutip oleh Wina Sanjaya, pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas dilakukan membentuk spiral yang dimulai dari 

merasakan adanya masalah, menyusun perencanaan, melaksanakan tindakan, 

melakukan observasi, mengadakan refleksi, melakukan rencana ulang, 

melaksanakan tindakan dan seterusnya.
31
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 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

53. 
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Gambar 3.1 Alur PTK 

Siklus I 
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Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK guru melakukan observasi 

awal untuk: 

1. Menemukan masalah. 

2. Melakukan identifikasi masalah. 

3. Menentukan batasan masalah. 

4. Menganalisis masalah dengan menentukan faktor-faktor yang diduga 

sebagai penyebab utama terjadinya masalah. 

5. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan merumuskan 

hipotesis tindakan sebagai pecahan. 

6. Menentukan pilihan hipotesis tindakan pemecahan masalah. 

7. Merumuskan judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK.  

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK dirumuskan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

a. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) perbaikan. 

b. Menyiapkan sumber/bahan/alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi. 

d. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan intstrumen tolak ukur keberhasilan tindakan. 
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e. Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan  

 Pada tahap ini peneliti melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan 

dalam RPP dalam situasi yang aktual, yang meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup. 

3. Pengamatan  

Pada tahap ini yang harus dilakukan: 

a. Mengamati perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Memantau minat belajar dan kemampuan memecahkan soal siswa. 

4. Refleksi 

Pada tahap ini yang harus dilakukan: 

a. Mencatat hasil observasi. 

b. Mengevaluasi hasil observasi. 

c. Menganalisis hasil pembelajaran. 

d. Mencatat kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk dijadikan bahan 

perbaikan siklus selanjutnya.
32

 

Empat tahapan tersebut ketika diterapkan dikelas akan berubah menjadi 

tiga tahap. Tahap pertama adalah perencanaan, tahap kedua adalah melakukan 

tindakan dan pengamatan secara bersamaan, tahan ketiga adalah refleksi. 
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 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Yrama Widya, 2007), 32. 
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Dari tiga tahapan prosedur pelaksanaan tindakan kelas tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Siklus I (Pertama) Langkah-langkah Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Menggunakan                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Media Benda Nyata 

 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

 Menyusun deskripsi 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

berbasis tindakan  

kelas, yang 

mencakup kegiatan 

awal, inti dan akhir 

 Menyiapkan 

sumber/bahan/alat 

yang digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu, 

Lembar Kegiatan 

Siswa Matematika 

kelas 2, Hand out 

materi, sosis, Spidol, 

White Board 

 Menyiapkan 

 Guru membagikan 

hand out materi pada 

tiap-tiap siswa 

 Guru meminta 

perwakilan dari siswa 

untuk menuliskan 

contoh dari pecahan 

sederhana di papan 

tulis 

 Guru mengajak semua 

siswa untuk 

memperhatikan teman 

yg berada didepan 

kelas 

 Guru mengurai materi 

tentang mengenal 

pecahan sederhana 

secara rinci 

 Mengamati minat 

belajar masing-

masing siswa dalam 

proses pembelajaran 

dengan memberikan 

contreng √ pada 

lembar observasi 

terstruktur 

 Mengamati 

kemampuan siswa 

dalam memecahkan 

soal dengan 

memberikan tanda 

contreng √ pada 

lembar observasi 

terstruktur 

 Mencatat nilai 

perolehan hasil 

Merefleksikan 

hasil pengamatan 

kegiatan 

mengamati minat 

belajar, 

berpartisipasiaktif

, menjelaskan 

kembali, 

memecahkan 

soal, serta 

menganalisis 

nilai perolehan 

hasil evaluasi 

siswa dengan 

menggunakan 

tolak ukur yang 

telah ditentukan 

untuk membuat 
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instrumen penilaian 

yang akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

 Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian 

kompetensi serta  

menyiapkan 

instrumen tolak ukur 

keberhasilan 

tindakan 

 Menyiapkan lembar 

perekam proses 

pengumpulan data 

yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

menggunakan hand out 

materi yang telah 

dibagikan 

 Guru mengaplikasikan 

media benda nyata 

berupa sosis kedalam 

materi sederhana 

dengan memotongnya 

menjadi beberapa 

bagian 

 Guru bersama siswa 

mencoba memecahkan 

satu soal menggunakan 

media benda nyata 

berupa potongan sosis 

 Guru membagikan 

lembar kosong kepada 

siswa  

 Guru meminta semua 

siswa untuk menulis 

nama masing-masing 

pada kertas yang telah 

dibagikan 

 Guru menuliskan soal-

soal evaluasi pada 

papan tulis dan 

belajar masing-

masing siswa 

terhadap materi 

pecahan sederhana 

keputusan apakah 

perlu siklus II 

atau tidak 

 

 

Lanjutan tabel 
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meminta siswa untuk 

menyalin pada kertas 

yang telah dibagikan 

 Guru membagikan 

sosis kepada semua 

siswa di mana setiap 

siswa mendapatkan 

satu sosis 

 Guru meminta siswa 

untuk memotong sosis 

tersebut menjadi 10 

bagian 

 Guru memberi waktu 

pada siswa untuk 

mengerjakan soal 

menggunakan media 

benda nyata berupa 

potongan sosis 

 Guru meminta siswa 

untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

 Guru mengajak siswa 

untuk mengerjakan 

soal secara bersama-

sama menggunakan 

media benda nyata 

berupa potongan sosis 
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Tabel 3.2 

Siklus 2 (kedua) Langkah-langkah Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Menggunakan 

Media Benda Nyata 

 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

 Menyusun deskripsi 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

berbasis tindakan  

kelas, yang 

mencakup kegiatan 

awal, inti dan akhir 

 Menyiapkan 

sumber/bahan/alat 

yang digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu, 

Lembar Kegiatan 

Siswa Matematika 

kelas 2, Hand out 

materi, coklat 

permen, permen 

merk x dua rasa, 

permen merk y                                                            

tiga rasa, Spidol, 

White Board 

 Menyiapkan 

instrumen penilaian 

yang akan 

digunakan                             

untuk mengukur 

pencapaian 

 Guru membagikan 

hand out materi pada 

tiap-tiap siswa 

 Guru meminta 

perwakilan dari siswa 

untuk menuliskan 

contoh dari pecahan 

sederhana dipapan 

tulis 

 Guru mengajak semua 

siswa untuk 

memperhatikan teman 

yang berada di depan 

kelas 

 Guru mengurai materi 

tentang mengenal 

pecahan sederhana 

secara rinci 

menggunakan hand out 

materi yang telah 

dibagikan 

 Guru mengaplikasikan 

media benda nyata 

berupa coklat ke dalam 

materi pecahan 

sederhana  

 Guru bersama siswa 

 Mengamati minat 

belajar masing-

masing siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

dengan 

memberikan 

contreng √ pada 

lembar observasi 

terstruktur 

 Mengamati 

kemampuan siswa 

dalam 

memecahkan soal 

dengan 

memberikan tanda 

contreng √ pada 

lembar observasi 

terstruktur 

 Mencatat nilai 

perolehan hasil 

belajar masing-

masing siswa 

terhadap materi 

pecahan sederhana 

Merefleksikan 

hasil pengamatan 

kegiatan 

mengamati minat 

belajar, 

berpartisipasiaktif

, menjelaskan 

kembali, 

memecahkan 

soal, serta 

menganalisis 

nilai perolehan 

hasil evaluasi 

siswa dengan 

menggunakan 

tolak ukur yang 

telah ditentukan 

untuk membuat 

keputusan apakah 

perlu siklus II 

atau tidak 
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kompetensi 

 Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian 

kompetensi serta  

menyiapkan 

instrument tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan 

 Menyiapkan lembar 

perekam proses 

pengumpulan data 

yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

mencoba memecahkan 

satu soal menggunakan 

media benda nyata 

berupa coklat 

 Guru mengaplikasikan 

media benda nyata 

berupa permen merk x 

dua rasa ke dalam 

materi pecahan 

sederhana  

 Guru bersama siswa 

mencoba memecahkan 

satu soal menggunakan 

media benda nyata 

berupa permen merk x 

dua   rasa 

 Guru mengaplikasikan 

media benda nyata 

berupa permen merk y 

tiga rasa kedalam 

materi pecahan 

sederhana  

 Guru bersama siswa 

mencoba memecahkan 

satu soal menggunakan 

media benda nyata 

berupa permen merk y 

tiga   rasa 

 Guru membagikan 

lembar kosong kepada 

siswa  

 Guru meminta semua 

siswa un tuk menulis 

nama masing-masing 

Lanjutan tabel 
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pada kertas yang telah 

dibagikan 

 Guru menuliskan soal-

soal evaluasi pada 

papan tulis dan 

meminta siswa untuk 

menyalin pada kertas 

yang telah dibagikan 

 Guru membagikan 

coklat, permen merk x, 

dan permen merk y 

kepada semua siswa 

dimana setiap siswa 

mendapatkan satu 

coklat, satu permen 

merk x, dan satu 

permen merk y 

 Guru meminta siswa 

untuk membuka 

bungkus masing-

masing bagian yang 

diterima 

 Guru memberi waktu 

pada siswa untuk 

mengerjakan soal 

menggunakan media 

benda nyata  

 Guru meminta siswa 

untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

 Guru mengajak siswa 

untuk mengerjakan 

soal secara bersama-

sama menggunakan 
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media benda nyata 

berupa coklat, permen 

merk x, dan permen 

merk y     

 

 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Table 3.3 

Jadwal Penelitian Tindakan Kelas 

Hari/tanggal Waktu Kelas Keterangan 

Kamis / 19 April 2018 07.00-09.00 III Siklus I 

Kamis / 26 April 2018 07.00-09.00 III Siklus II 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Wagir Kidul yang terletak di Desa 

Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sekolah ini memiliki 

lokasi yang kurang strategis. Hal ini dikarenakan sekolah ini berada di gang 

masuk suatu desa. Namun sekolah ini juga memiliki kualitas yang bagus dan 

jumlah murid yang banyak. Lokasi selengkapnya adalah terletak pada: 

Dukuh : Kerep 

Desa : Wagir Kidul  

Kecamatan : Pulung 

Kabupaten : Ponorogo 

Propinsi   : Jawa Timur 

   

B. Penjelasan Per-siklus  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam penelitian ini menggunakan alur 

atau tahapan (Perencanaan, Tindakan, Observasi, dan Refleksi) dan disajikan 

dalam 2 (dua) siklus sebagai berikut: 
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1. Siklus I 

a. Perencanaan  

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab 

sebelumnya, dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebagai 

upaya guru untuk meningkatkan minat belajar, kemampuan 

memecahkan soal dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

Matematika pokok bahasan pecahan sederhana dengan menggunakan 

media benda nyata. 

b. Tindakan  

Setelah melakukan perencanaan diatas, tahap selanjutnya adalah 

melakukan rencana yang telah dibuat, yaitu meningkatkan minat, 

kemapuan memecahkan soal dan hasil belajar pada mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan pecahan sederhana menggunakan media 

benda nyata. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam 

Penelitian Tindakan Kelas siklus I adalah sebagi berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a. 

b) Secara serentak siswa menjawab salam dan berdo’a bersama-

sama. 

c) Guru melakukan absensi untuk melihat kehadiran siswa. 
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d) Guru menghubungkan pembelajaran hari ini merupakan pelajaran 

yang pernah dipelajari sebelumnya. 

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini tentang menulis 

lambang, membandingkan dan menjumlahkan pecahan sederhana.  

2) Kegiatan Inti 

(Eksplorasi) 

a) Guru menguraikan materi tentang mengenal pecahan sederhana 

secara rinci. 

b) Guru dalam mengurai materi tentang mengenal pecahan sederhana 

menggunakan benda nyata yang berupa sosis.  

c) Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa dengan media 

benda nyata untuk mencari informasi yang lebih luas tentang 

materi atau topik yang dipelajari secara individu. 

d) Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dalam bentuk tanya jawab maupun berpendapat.  

(Elaborasi) 

a) Guru membagi media benda nyata berupa sosis kepada masing-

masing siswa. 

b) Guru memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas berupa soal dan 

meminta siswa menyelesaikannya menggunakan media benda 

nyata berupa sosis. 
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c) Guru memberi kesempatan siswa untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

d) Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan soal dengan 

memanfaatkan media benda nyata yang tela 

e) Guru memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok. 

(Konfirmasi) 

a) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. 

b) Guru meluruskan kesalah pahaman, memberikan penguatan, dan 

menyimpulkan. 

3) Kegiatan Akhir 

Refleksi 

a) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum dipahami. 

b) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah 

dipelajari hari ini. 

c) Guru melakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa 

dengan mengerjakan soal secara mandiri menggunakan media 

benda nyata. 

d) Guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar 

semangat dalam belajar. 
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e) Guru menutup pelajaran dengan do’a dan salam.  

c. Observasi  

Observasi pada pembelajaran dilakukan secara terus menerus 

dalam kegiatan pembelajaran maupun hasil belajarnya. Sedangkan 

observasi dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui minat, 

kemampuan memecahkan soal, dan hasil belajar siswa setelah 

diterapkan proses belajar mengajar Matematika pokok bahasan pecahan 

sederhana menggunakan media benda nyata. Adapun hasil data 

Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I yaitu tentang minat belajar, 

kemampuan memecahkan soal, dan hasil belajar dalam penerapan media 

benda nyata pada mata pelajaran matematika pokok bahasan pecahan 

sederhana mendapatkan tabel sebagai berikut: 
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1) Minat Siswa 

Tabel 4.1 

Hasil Penelitian 

 

NO Nama 

Aspek Yang dinilai 

Jumlah 

 

A B C 

Keteranga

n 

1 Adhellia Putri P √ √ √ 3 Baik 

2 

Aisha Anaera 

Aramititiya B √ - √ 2 Cukup 

3 

Anggun 

Purwaningrum M √ √ √ 3 Baik 

4 Arina Masqurotul F √ - √ 2 Cukup 

5 

Denisa Aulia 

Rahmadani √ - √ 2 Cukup 

6 Dinda Aulia Ananta - √ - 1 Kurang 

7 Dio Aditia Pratama √ - √ 2 Cukup 

8 

Frinza Aghe 

Masruqi - √ - 1 Kurang 

9 Gheisha Geotama A √ - √ 2 Cukup 

10 Josse Junior √ √ - 2 Cukup 

11 

Khalimatus 

Zuhudiyah √ - √ 2 Cukup 

12 

Lutfi Aurelia 

Nuraini √ - √ 2 Cukup 
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13 

Muhammad 

Choirul Anam √ - √ 2 Cukup 

14 

Muhammad Titan 

M √ √ √ 3 Baik 

15 Nadia Agustina √ √ √ 3 Baik 

16 

Nadiska Aura 

Rahmadani - - √ 1 Kurang 

17 Rafid Adiharja √ √ - 2 Cukup 

18 Rasya Aditia P √ √ √ 3 Baik 

19 Rehan Aditia P - √ √ 2 Cukup 

20 Rizky Handoko - √ √ 2 Cukup 

21 Riski Agung P √ - √ 2 Cukup 

22 Yoki Dinar P √ - √ 2 Cukup 

23 

Ferdiansyah Candra 

P - √ √ 2 Cukup 

24 Indika Gio J √ √ - 2 Cukup 

  

 Keterangan: 

A. = Adanya rasa suka dan senang terhadap pelajaran.  

B. = Memperoleh kebanggan dan kepuasan. 

C. = Mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Keterangan Penilaian: 

3   = Baik 

2   = Cukup  
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1   = Kurang 

Prosentase minat siswa adalah:  

Baik   = 
Σ

𝑵
 × 100% 

    =  
5

24
 × 100% =  20,8% 

Cukup = 
Σ

𝑵
 × 100% 

    =  
16

24
 × 100% =  66,7% 

Kurang = 
Σ

𝑵
 × 100% 

    =  
3

24
 × 100% =  12,5% 

Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I siswa 

yang memiliki minat baik sebanyak 5 siswa dari 24 siswa dengan prosentase 

20,8%, kemudian siswa yang memiliki minat cukup baik sebanyak 16 siswa 

dari 24 siswa dengan prosentase 66,7%, dan siswa yang memiliki minat 

kurang baik sebanyak 3 siswa dari 24 siswa dengan prosentase 12,5%. Hal 

ini diperkuat dengan hasil observasi mendalam dapat dilihat pada gambar. 

2) Kemampuan Memecahkan Soal 

Tabel 4.2 

Hasil Penelitian 

NO NAMA NILAI KET. 

1 Adhellia Putri P 3 Baik 

2 Aisha Anaera Aramititiya B 2 Cukup 

3 Anggun Purwaningrum M 1 Kurang   

4 Arina Masqurotul F 3 Baik  
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5 Denisa Aulia Rahmadani 2 Cukup  

6 Dinda Aulia Ananta 2 Cukup  

7 Dio Aditia Pratama 3 Baik  

8 Frinza Aghe Masruqi 2 Cukup  

9 Gheisha Geotama A 2 Cukup  

10 Josse Junior 2 Cukup    

11 Khalimatus Zuhudiyah 3 Baik  

12 Lutfi Aurelia Nuraini 3 Baik   

13 Muhammad Choirul Anam 2 Cukup  

14 Muhammad Titan M 2 Cukup  

15 Nadia Agustina 3 Baik  

16 Nadiska Aura Rahmadani 3 Baik  

17 Rafid Adiharja 2 Cukup  

18 Rasya Aditia P 2 Cukup  

19 Rehan Aditia P 1 Kurang  

20 Rizky Handoko 3 Baik   

21 Riski Agung P 2 Cukup  

22 Yoki Dinar P 2 Cukup   

23 Ferdiansyah Candra P 2 Cukup  

24 Indika Gio Juliananta 3 Baik  

 

Keterangan : 

3   = Baik  

2   = Cukup 

1   = Kurang 

 Siswa dikatakan mampu ketika siswa tersebut mengerjakan soal dengan 

mandiri dan tidak menyontek jawaban dari siswa lain. 

 Siswa dikatakan cukup mampu ketika siswa tersebut mengerjakan soal 

dengan mandiri tetapi sesekali masih menyontek jawaban dari siswa lain. 
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 Siswa dikatakan kurang mampu, ketika siswa tersebut mengerjakan soal 

dengan tidak mandiri dan menyontek atau meminta jawaban dari siswa 

lain. 

Prosentase kemampuan memecahkan soal adalah:  

Baik  = 
Σ

𝑵
 × 100% 

   =  
9

24
 × 100% =  37,5 % 

Cukup = 
Σ

𝑵
 × 100% 

     =  
13

24
 × 100% =  54,2% 

Kurang = 
Σ

𝑵
 × 100% 

      =  
2

24
 × 100% =  8,3% 

Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal dengan baik sebanyak 9 siswa 

dari 24 siswa dengan prosentase 37,5%, kemudian siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan cukup baik sebanyak 13 siswa dari 24 

siswa dengan prosentase 54,2%, dan siswa yang memiliki kemampuan 

memecahkan soal dengan kurang baik sebanyak 2 siswa dari 24 siswa 

dengan prosentase 8,3%. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi mendalam 

dapat dilihat pada gambar. 
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3) Perolehan Hasil Belajar 

Tabel 4.3 

Daftar Nilai Hasil Belajar 

KKM 65 

NO NAMA NILAI KET. 

1 Adhellia Putri P 90 Tuntas 

2 Aisha Anaera Aramititiya B 100 Tuntas 

3 Anggun Purwaningrum M 60 Belum Tuntas 

4 Arina Masqurotul F 100 Tuntas 

5 Denisa Aulia Rahmadani 90 Tuntas 

6 Dinda Aulia Ananta 100 Tuntas 

7 Dio Aditia Pratama 90 Tuntas 

8 Frinza Aghe Masruqi 80 Tuntas 

9 Gheisha Geotama A 100 Tuntas 

10 Josse Junior 90 Tuntas 

11 Khalimatus Zuhudiyah 100 Tuntas 

12 Lutfi Aurelia Nuraini 90 Tuntas 

13 Muhammad Choirul Anam 60 Belum Tuntas 

14 Muhammad Titan M 100 Tuntas 

15 Nadia Agustina 90 Tuntas 

16 Nadiska Aura Rahmadani 100 Tuntas 

17 Rafid Adiharja 90 Tuntas 

18 Rasya Aditia P 90 Tuntas 

19 Rehan Aditia P 60 Belum Tuntas 

20 Rizky Handoko 90 Tuntas 

21 Riski Agung P 100 Tuntas 

22 Yoki Dinar P 70 Tuntas 

23 Ferdiansyah Candra P 60 Belum Tuntas 

24 Indika Gio Juliananta 90 Tuntas 
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Keterangan: 

 Tuntas             = Siswa yang memiliki nilai standart atau diatas KKM 

 Belum Tuntas = Siswa yang mendapat nilai dibawah atau kurang dari 

KKM  

Prosentase Hasil belajar siswa adalah:  

Ketuntasan =  
Σ

𝑵
 × 100% 

    =  
20

24
 × 100% =  83,3% 

Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I 

perolehan hasil belajar siswa yang mencapai KKM adalah sebanyak 20 

siswa dari 24 siswa. Jika diprosentasekan, perolehan hasil belajar siswa 

yang mencapai KKM adalah sebanyak 83,3%. Hal ini diperkuat dengan 

hasil observasi mendalam dapat dilihat pada gambar. 

d. Refleksi  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Penelitian Tindakan Kelas 

mata pelajaran matematika pokok bahasan pecahan sederhanamenggunakan 

media benda nyata, peneliti menyimpulkana bahwa kegiatan pembelajaran 

pada siklus I belum mencapai hasil yang sesuai apa yang diharapkan, 

dikarenakan masih ada beberapa siswa yang memiliki minat kurang baik, 

dan beberapa siswa mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Hal ini dapat 

dilihat dari penjelasan di atas, di mana siswa yang memiliki minat baik 

sebanyak 5 siswa dengan prosentasi 20,8%, minat cukup baik sebanyak 16 
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siswa dengan prosentase 66,7% dan minat kurang baik sebanyak 3 siswa 

dengan prosentase 12,5%. Serta siswa yang memiliki kemampuan 

memecahkan soal dengan baik sebanyak 9 siswa dari 24 siswa dengan 

prosentase 37,5%, kemudian siswa yang memiliki kemampuan memecahkan 

soal dengan cukup baik sebanyak 13 siswa dari 24 siswa dengan prosentase 

54,2%, dan siswa yang memiliki kemampuan memecahkan soal dengan 

kurang baik sebanyak 2 siswa dari 24 siswa dengan prosentase 8,3%.  

Selain itu peneliti juga menyimpulkan ada beberapa siswa yang 

mendapatkan hasil belajar belum tuntas. Hal ini dapat dilihat bahwa ada 20 

siswa yang tuntas dari 24 siswa, maka diperoleh prosentase hasil belajar 

pada siklus I yaitu 83,3%. Sehingga perlu ada perbaikan pembelajaran pada 

siklus I dengan cara melanjutkan pada siklus II agar minat, kemampuan 

memecahkan soal, dan hasil belajar siswa menjadi meningkat dengan 

menggunakan media benda nyata. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan  

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab 

sebelumnya, dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebagai 

upaya guru untuk meningkatkan minat belajar, kemampuan memecahkan 

soal dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran Matematika 
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pokok bahasan pecahan sederhana dengan menggunakan media benda 

nyata. 

b. Tindakan  

Setelah melakukan perencanaan diatas, tahap selanjutnya adalah 

melakukan rencana yang telah dibuat, yaitu meningkatkan minat, 

kemapuan memecahkan soal dan hasil belajar pada mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan pecahan sederhana menggunakan media 

benda nyata. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam 

Penelitian Tindakan Kelas siklus I adalah sebagi berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a. 

b) Secara serentak siswa menjawab salam dan berdo’a bersama-

sama. 

c) Guru melakukan absensi untuk melihat kehadiran siswa. 

d) Guru menghubungkan pembelajaran hari ini merupakan pelajaran 

yang pernah dipelajari sebelumnya. 

e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini tentang menulis 

lambang, membandingkan dan menjumlahkan pecahan sederhana.  

2) Kegiatan Inti 

(Eksplorasi) 

a) Guru menguraikan materi tentang mengenal pecahan sederhana 

secara rinci. 
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b) Guru dalam mengurai materi tentang mengenal pecahan sederhana 

menggunakan benda nyata yang berupa sosis.  

c) Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa dengan media 

benda nyata untuk mencari informasi yang lebih luas tentang 

materi atau topik yang dipelajari secara individu. 

d) Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dalam bentuk tanya jawab maupun berpendapat.  

(Elaborasi) 

e) Guru membagi media benda nyata berupa sosis kepada masing-

masing siswa. 

f) Guru memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas berupa soal dan 

meminta siswa menyelesaikannya menggunakan media benda 

nyata berupa sosis. 

g) Guru memberi kesempatan siswa untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

h) Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan soal dengan 

memanfaatkan media benda nyata yang tela 

i) Guru memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok. 

(Konfirmasi) 

j) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa. 
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k) Guru meluruskan kesalah pahaman, memberikan penguatan, dan 

menyimpulkan. 

3) Kegiatan Akhir 

Refleksi 

a) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum dipahami. 

b) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari 

hari ini. 

c) Guru melakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa 

dengan mengerjakan soal secara mandiri menggunakan media 

benda nyata. 

d) Guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar 

semangat dalam belajar. 

e) Guru menutup pelajaran dengan do’a dan salam.  

c. Observasi  

Observasi pada proses pembelajaran siklus II dilaksanakan 

sebagai upaya untuk menegetahui minat, kemampuan memecahkan soal, 

dan hasil belajar siswa setelah diterapkan proses belajar mengajar 

matematika pokok bahasan pecahan sederhana menggunakan media 

benda nyata. Adapun hasil data Penelitian Tindakan Kelas pada siklus II 

yaitu tentang minat belajar, kemampuan memecahkan soal, dan hasil 

belajar dalam penerapan media benda nyata pada mata pelajaran 
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matematika pokok bahasan pecahan sederhana mendapatkan tabel 

sebagai berikut: 

1) Minat Siswa 

Tabel 4.4 

Hasil Penelitian 

NO NAMA 
Aspek Yang dinilai       

Jumlah Keterangan  
A B C 

1 Adhellia Putri P √ √ √ 3 Baik  

2 

Aisha Anaera 

Aramititiya B √ - √ 2 Cukup  

3 

Anggun 

Purwaningrum 

M √ √ √ 3 Baik  

4 

Arina 

Masqurotul F √ - √ 2 Cukup  

5 

Denisa Aulia 

Rahmadani √ - √ 2 Cukup  

6 

Dinda Aulia 

Ananta √ √ √ 3 Baik   

7 

Dio Aditia 

Pratama √ - √ 2 Cukup  

8 

Frinza Aghe 

Masruqi √ √ - 2 Cukup  

9 

Gheisha 

Geotama A √ - √ 2 Cukup  

10 Josse Junior √ √ √ 3 Baik  

11 

Khalimatus 

Zuhudiyah √ - √ 2 Cukup  

12 

Lutfi Aurelia 

Nuraini √ √ √ 3 Baik  

13 Muhammad √ - √ 2 Cukup 
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Choirul Anam 

14 

Muhammad 

Titan M √ √ √ 3 Baik 

15 Nadia Agustina √ √ √ 3 Baik 

16 

Nadiska Aura 

Rahmadani √ - √ 2 Cukup  

17 Rafid Adiharja √ √ - 2 Cukup 

18 Rasya Aditia P √ √ √ 3 Baik 

19 Rehan Aditia P - √ √ 2 Cukup 

20 Rizky Handoko - √ √ 2 Cukup 

21 Riski Agung P √ √ √ 3 Baik  

22 Yoki Dinar P √ - √ 2 Cukup   

23 

Ferdiansyah 

Candra P - √ √ 2 Cukup 

24 Indika Gio J √ √ √ 3 Baik  

 Keterangan: 

A. = Adanya rasa suka dan senang terhadap pelajaran.  

B. = Memperoleh kebanggan dan kepuasan. 

C. = Mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Keterangan Penilaian: 

3   = Baik 

2   = Cukup  

1   = Kurang 

Prosentase minat belajar siswa adalah:  

Baik   = 
Σ

𝑵
 × 100% 

    =  
10

24
 × 100% =  41,7% 
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Cukup = 
Σ

𝑵
 × 100% 

    =  
14

24
 × 100% =  58,3% 

Kurang = 
Σ

𝑵
 × 100% 

    =  
0

24
 × 100% = 0% 

Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II 

siswa yang memiliki minat baik sebanyak 10 siswa dari 24 siswa dengan 

prosentase 41,7%, kemudian siswa yang memiliki minat cukup baik 

sebanyak 14 siswa dari 24 siswa dengan prosentase 58,3%, dan sudah tidak 

terdapat siswa yang memiliki minat kurang baik dari 24 siswa  atau dengan 

prosentase 0%. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi mendalam dapat 

dilihat pada gambar. 

2) Kemampuan Memecahkan Soal 

Tabel 4.5 

Hasil Penelitian 

NO NAMA NILAI KET. 

1 Adhellia Putri P 3 Baik 

2 Aisha Anaera Aramititiya B 3 Baik  

3 Anggun Purwaningrum M 2 Cukup   

4 Arina Masqurotul F 3 Baik  

5 Denisa Aulia Rahmadani 2 Cukup  

6 Dinda Aulia Ananta 2 Cukup  

7 Dio Aditia Pratama 3 Baik  

8 Frinza Aghe Masruqi 2 Cukup  

9 Gheisha Geotama A 3 Baik   
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10 Josse Junior 2 Cukup    

11 Khalimatus Zuhudiyah 3 Baik  

12 Lutfi Aurelia Nuraini 3 Baik   

13 Muhammad Choirul Anam 2 Cukup  

14 Muhammad Titan M 2 Cukup  

15 Nadia Agustina 3 Baik  

16 Nadiska Aura Rahmadani 3 Baik  

17 Rafid Adiharja 3 Baik   

18 Rasya Aditia P 2 Cukup  

19 Rehan Aditia P 2 Cukup   

20 Rizky Handoko 3 Baik   

21 Riski Agung P 2 Cukup  

22 Yoki Dinar P 3 Baik    

23 Ferdiansyah Candra P 2 Cukup  

24 Indika Gio Juliananta 3 Baik  

 

Keterangan : 

3   = Baik  

2   = Cukup 

1   = Kurang 

 Siswa dikatakan mampu ketika siswa tersebut mengerjakan soal dengan 

mandiri dan tidak menyontek jawaban dari siswa lain. 

 Siswa dikatakan cukup mampu ketika siswa tersebut mengerjakan soal 

dengan mandiri tetapi sesekali masih menyontek jawaban dari siswa lain. 

 Siswa dikatakan kurang mampu, ketika siswa tersebut mengerjakan soal 

dengan tidak mandiri dan menyontek atau meminta jawaban dari siswa 

lain. 
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Prosentase kemampuan memecahkan soal adalah:  

Baik  =  
Σ

𝑵
 × 100% 

   =  
14

24
 × 100% =  58,3% 

Cukup =  
Σ

𝑵
 × 100% 

     =  
10

24
 × 100% = 41,7% 

Kurang =  
Σ

𝑵
 × 100% 

      =  
0

24
 × 100% = 0% 

 Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal dengan baik sebanyak 14 

siswa dari 24 siswa dengan prosentase 58,3%, kemudian siswa yang 

memiliki kemampuan memecahkan soal dengan cukup baik sebanyak 10 

siswa dari 24 siswa dengan prosentase 41,7%, dan sudah tidak terdapat siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal dengan kurang baik dari 24 

siswa atau dengan prosentase 0%. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi 

mendalam dapat dilihat pada gambar. 
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3) Perolehan Hasil Belajar 

Tabel 4.6 

Daftar Nilai Hasil Belajar 

KKM 65 

NO NAMA NILAI KET. 

1 Adhellia Putri P 100 Tuntas 

2 Aisha Anaera Aramititiya B 100 Tuntas 

3 Anggun Purwaningrum M 100 Tuntas 

4 Arina Masqurotul F 100 Tuntas 

5 Denisa Aulia Rahmadani 100 Tuntas 

6 Dinda Aulia Ananta 100 Tuntas 

7 Dio Aditia Pratama 100 Tuntas 

8 Frinza Aghe Masruqi 80 Tuntas 

9 Gheisha Geotama A 80 Tuntas 

10 Josse Junior 100 Tuntas 

11 Khalimatus Zuhudiyah 100 Tuntas 

12 Lutfi Aurelia Nuraini 100 Tuntas 

13 Muhammad Choirul Anam 80 Tuntas 

14 Muhammad Titan M 100 Tuntas 

15 Nadia Agustina 80 Tuntas 

16 Nadiska Aura Rahmadani 100 Tuntas 

17 Rafid Adiharja 100 Tuntas 

18 Rasya Aditia P 100 Tuntas 

19 Rehan Aditia P 80 Tuntas 

20 Rizky Handoko 100 Tuntas 
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21 Riski Agung P 90 Tuntas 

22 Yoki Dinar P 80 Tuntas 

23 Ferdiansyah Candra P 90 Tuntas 

24 Indika Gio Juliananta 100 Tuntas 

 

Keterangan: 

 Tuntas             = Siswa yang memiliki nilai standart atau diatas KKM 

 Belum Tuntas = Siswa yang mendapat nilai dibawah atau kurang dari 

KKM 

Prosentase Hasil belajar siswa adalah:  

Ketuntasan =  
Σ

𝑵
 × 100% 

              =  
24

24
 × 100% =  100% 

  Dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II 

perolehan hasil belajar siswa yang mencapai KKM adalah sebanyak 24 

siswa dari 24 siswa. Jika diprosentasekan, perolehan hasil belajar siswa 

yang mencapai KKM adalah sebanyak 100%. Hal ini diperkuat dengan 

hasil observasi mendalam dapat dilihat pada gambar. 

 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 

Proses analisis data sebagai hasil penelitian meliputi: minat siswa, 

kemampuan memecahkan soal  serta perolehan hasil belajar siswa dalam  pokok 

bahasan pecahan sederhana yang disajikan dalam siklus sebagai berikut:  
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1. Siklus I  

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Media yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah media benda nyata berupa 

sosis. Hasil penelitian siklus I dapat dilihat sebagaimana pada table 4.7  

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Penelitian Siklus I 

Aspek yang diamati Jumlah Pencapaian Prosentase 

Minat Siswa 21 siswa 87,5 % 

Kemampuan Memecahkan Soal 22 siswa 91,6 % 

Ketuntasan hasil belajar 20 siswa 83,3 % 

 

Interpretasi: 

Dalam proses pembelajaran pada siklus pertama ini, siswa sudah 

memiliki minat belajar yang cukup baik, dan sudah mampu memecahkan soal 

yang diberikan oleh guru, serta sudah mampu memperolehan hasil belajar 

yang cukup baik, hanya saja belum maksimal dan  sebagian belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65,  maka proses pembelajaran 

harus diulang pada siklus berikutnya.
 
 

2. Siklus II  
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Dalam kegiatan pembelajaran siklus kedua, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Strategi yang 

digunakan kembali dalam kegiatan pembelajaran adalah media benda nyata 

berupa coklat, permen dua warna, dan permen tiga warna. Hasil penelitian 

siklus II dapat dilihat sebagaimana pada tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Penelitian Siklus II 

Aspek yang diamati Jumlah Pencapaian Prosentase 

Minat Siswa 24 siswa 100 % 

Kemampuan Memecahkan Soal 24 siswa 100 % 

Ketuntasan hasil belajar 24 siswa 100 % 

 

Interpretasi: 

Pada siklus II ini, proses pembelajaran sudah memenuhi semua aspek. 

Penggunaan media benda nyata sangat efektif dalam upaya peningkatan minat 

belajar dan kemampuan memecahkan soal siswa. Kemampuan siswa dalam 

memahami materi dengan menggunakan media benda nyata menunjukan hasil 

yang memuaskan. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan dalam minat siswa, kemampuan memecahkan soal dan perolehan 

hasil belajar siswa. Semakin siswa aktif di dalam kegiatan pembelajaran maka 

bisa dikatakan proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan maksimal.
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D. Pembahasan  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran siklus I adalah dalam penyampaian materi pelajaran guru kurang 

maksimal dalam memanfaatkan benda nyata sebagai media pembelajaran. Hal 

tersebut berakibat pada kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang 

disampaikan, sehingga nilai tes akhir yang diperoleh tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Banyak peserta didik yang masih pasif, kurang memiliki minat, 

serta kurang konsentrasi hal ini terlihat ketika pelaksanaan pembelajaran yakni 

peserta didik satu dengan yang lainnya masih sering bergurau dan tidak 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru.  Serta nilai akhir tes yang 

diperoleh beberapa peserta didik masih ada yang di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran siklus II adalah dalam 

penyampaian materi pelajaran, guru telah menggunakan media benda nyata 

dengan tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran. 

Peserta didik lebih aktif dan bergerak dengan leluasa untuk mengekspresikan diri 

dan kemampuannya. 

Penggunaan benda nyata sebagai media pembelajaran secara maksimal, 

berakibat pada kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran 

menjadi lebih mudah sehingga nilai tes yang diperoleh peserta didik menjadi 

meningkat. 
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Hasil PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang dilakukan selama 2 siklus 

pada pembelajaran Matematika pokok bahasan pecahan sederhana di SD Negeri 

2 Wagir Kidul kelas III semester genap tahun pelajaran 2017/2018 dengan media 

benda nyata menunjukkan hasil yang memuaskan. Semua aspek menunjukkan 

adanya peningkatan, baik pada minat siswa, kemampuan memecahkan soal dan 

perolehan hasil belajar siswa. Berikut adalah data perbandingan ketiga siklus 

dapat dicermati pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Profil Hasil Penelitian 

Minat Belajar Siswa  Siklus I 21 siswa 87,5 % 

Siklus II 24 siswa 100 % 

Kemampuam Memecahkan Soal Siklus 

 

Siklus 

I 

 

II 

22 siswa 

 

24 siswa 

91,6 % 

 

100 % 

Hasil Belajar Siswa Siklus   

Siklus  

I 

 

II 

20 siswa 

 

24 siswa 

83,3 % 

 

100 % 

 

Hasil observasi selama dua siklus, tiga aspek yang menjadi sasaran 

tindakan penelitian sudah dipenuhi. Dengan demikian,  pemilihan media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran ini, dapat meningkatkan minat siswa, 

kemampuan memecahkan soal dan perolehan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Matematika pokok bahasan pecahan sederhana di SD Negeri 2 

Wagir Kidul kelas III semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 
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Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka profil hasil penelitian pada 

tabel 4.9 di atas dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 Diagram Profil Hasil Penelitian 

Semua aspek menunjukkan adanya peningkatan, baik dalam minat belajar 

dan kemampuan memecahkan soal. Sedangkan prestasi belajar peserta didik 

dapat dilihat dari hasil pengamatan ketuntasan hasil belajar. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media benda nyata secara teoritik dan praktik dapat 

meningkatkan kualitas dan proses hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

adalah penerapan Media Benda Nyata dalam proses pembelajaran matematika 

pokok bahasan pecahan sederhana di SD Negeri 2 Wagr Kidul kelas III semester 

genap Tahun Pelajaran 2017/2018, dapat meningkatkan : 

1. Pembelajaran dengan menggunakan media benda nyata dapat meningkatkan 

minat belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan di atas, di mana 

siswa yang memiliki minat baik sebanyak 5 siswa dengan prosentasi 20,8%, 

minat cukup baik sebanyak 16 siswa dengan prosentase 66,7% dan minat 

kurang baik sebanyak 3 siswa dengan prosentase 12,5%. Sedangkan pada 

siklus II, siswa yang memiliki minat baik meningkat menjadi 10 siswa dari 

24 siswa dengan prosentase 41,7%, kemudian siswa yang memiliki minat 

cukup baik meningkat menjadi 14 siswa dari 24 siswa dengan prosentase 

58,3%, dan sudah tidak terdapat siswa yang memiliki minat kurang baik dari 

24 siswa  atau dengan prosentase 0%. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan media benda nyata dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan soal siswa. Hal ini ditunjukkan dari data 

pencapaian siswa pada setiap siklus. Siklus I siswa yang memiliki 



 

 

 

72 

kemampuan memecahkan soal dengan baik sebanyak 9 siswa dari 24 siswa 

dengan prosentase 37,5%, kemudian siswa yang memiliki kemampuan 

memecahkan soal dengan cukup baik sebanyak 13 siswa dari 24 siswa 

dengan prosentase 54,2%, dan siswa yang memiliki kemampuan 

memecahkan soal dengan kurang baik sebanyak 2 siswa dari 24 siswa 

dengan prosentase 8,3%. Sedangkan pada siklus II, siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan baik sebanyak 14 siswa dari 24 siswa 

dengan prosentase 58,3%, kemudian siswa yang memiliki kemampuan 

memecahkan soal dengan cukup baik sebanyak 10 siswa dari 24 siswa 

dengan prosentase 41,7%, dan sudah tidak terdapat siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan kurang baik dari 24 siswa atau 

dengan prosentase 0%. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi mendalam 

dapat dilihat pada gambar.  

3. Pembelajaran dengan menggunakan media benda nyata dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari data pencapaian siswa pada 

setiap siklus. Siklus I dari 24 siswa terlihat sebanyak 20 siswa yang 

mendapatkan hasil standart atau diatas KKM dengan prosentase 83,3%. 

Sedangkan pada siklus II, dari 24 siswa semuanya telah mendapat nilai hasil 

belajar standar atau diatas KKM, dengan jumlah prosentase 100%. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Matematika yang selama ini hanya menggunakan media 

ceramah saja sudah saatnya direnovasi dengan menambahkan media-media 

yang lebih menarik seperti media benda nyata.  

2. Dengan melakukan hasil pembelajaran menggunkan media benda nyata ini, 

tentunya bisa dikembangkan dengan menggunkan media-media  pembelajaran 

lainnya.  

3. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat dipakai sebagai wahana 

pengembangan profesionalisme guru dalam kegiatan pembelajaran. 
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