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ABSTRAK 

Dewi Nur Kumala Sari.  2019. " Upaya meningkatkan 

kemampuan operasi hitung bilangan campuran 

melalui metode demonstrasi dan media realia 

pada mata pelajaran matematika siswa kelas 3 

SDN Sangen 01 Tahun Pelajaran 2018

2019”.Skripsi, Jurusan : Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo.

Pembimbing Sofwan Hadi, M.Pd  

Kata kunci : Metode Pembelajaran Demonstrasi, Media 

Pembelajaran Realia Kemampuan 

Memecahkan Soal, Hasil Belajar, Matematika, 

Materi Operasi Hitung Bilangan Campuran

Latar Belakang masalah penelitian ini adalah hasil 

pembelajaran matematika di kelas III SDN Sangen 01 Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun masih rendah. Berdasarkan hasil 

evaluasi pembelajaran matematika tentang operasi hitung 

bilangan campuran kurang berhasil. Dari informasi yang peneliti 

dapatkan ada sebagian siswa yang memiliki nilai dibawah KKM. 

Rendahnya penguasaan materi operasi hitung bilangan pecahan 

dalam pembelajaran dikarenakan kurang tepatnya media

metode yang digunakan, sehingga pada penelitian ini peneliti 

mencoba merubah metode dan media, salah satunya 

menggunakan pembelajaran dengan metode demonstrasi dan 

media realia. 

 

Metode demonstrasi merupakan penyajian pelajaran 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta 

didik. Sedangkan Media realia adalah salah satu jenis medium 

yang digunakan sebagai alat penyampaian informasi yang berupa 

benda atau obyek yang sebenarnya atau asli. 

 

Upaya meningkatkan 

kemampuan operasi hitung bilangan campuran 

melalui metode demonstrasi dan media realia 

pada mata pelajaran matematika siswa kelas 3 

DN Sangen 01 Tahun Pelajaran 2018-

Skripsi, Jurusan : Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo. 

Demonstrasi, Media 

Pembelajaran Realia Kemampuan 

Matematika, 

Materi Operasi Hitung Bilangan Campuran 

Latar Belakang masalah penelitian ini adalah hasil 

pembelajaran matematika di kelas III SDN Sangen 01 Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun masih rendah. Berdasarkan hasil 

ang operasi hitung 

bilangan campuran kurang berhasil. Dari informasi yang peneliti 

dapatkan ada sebagian siswa yang memiliki nilai dibawah KKM. 

Rendahnya penguasaan materi operasi hitung bilangan pecahan 

dalam pembelajaran dikarenakan kurang tepatnya media dan 

metode yang digunakan, sehingga pada penelitian ini peneliti 

mencoba merubah metode dan media, salah satunya 

menggunakan pembelajaran dengan metode demonstrasi dan 

Metode demonstrasi merupakan penyajian pelajaran 

mempertunjukkan kepada peserta 

didik. Sedangkan Media realia adalah salah satu jenis medium 

yang digunakan sebagai alat penyampaian informasi yang berupa 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 

Peningkatan Kemampuan memecahkan soal siswa dalam 

pelajaran matematika dengan menggunakan metode demonstrasi 

dan media realia siswa kelas III SDN Sangen 01. (2) Peningkatan 

hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika dengan 

menggunakan metode demonstrasi dan media realia siswa kelas 

III SDN Sangen 01. (3) Dapat meningkatkan kemampuan siswa 

menyelesaikan soal dan hasil belajar siswa paa materi operasi 

hitung campuran mata pelajaran matematika dikelas 3 SDN 

Sangen 01 Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Berdasarkan analisis siklus I kemampuan 

memecahkan soal siswa mencapai 80 %, pada siklus II 90 % dan 

meningkat 100 % pada siklus III. Selain itu hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari 60 % pada siklus I, pada siklus II 

meningkat 70 %, meningkat pesat menjadi 100 % pad

Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa 

pembelajaran matematika operasi hitung bilangan pecahan dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan soal dan hasil belajar 

siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan program pendidikan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu siswa, kurikulum, tenaga 

kependidikan, biaya, faktor lingkungan serta s

prasarana. Apabila faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi, 

maka akan mempermudah proses belajar mengajar dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal 

yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pe

pada sekolah tersebut. 

Guru sangat berperan dalam meningkatk

belajar dan berperan untuk meningkatkan keaktifan siswa 

ketika berada dalam proses belajar. Guru berperan untuk 

menfasilitasi siswa-siswanya supaya belajar secara 

maksimal dengan menggunakan strategi, media, metode, 

dan sumber belajar. Oleh karena itu, guru perlu mencari 

Keberhasilan program pendidikan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu siswa, kurikulum, tenaga 

kependidikan, biaya, faktor lingkungan serta sarana dan 

faktor tersebut dapat terpenuhi, 

maka akan mempermudah proses belajar mengajar dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal 

yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan 

Guru sangat berperan dalam meningkatkan hasil 

lajar dan berperan untuk meningkatkan keaktifan siswa 

ketika berada dalam proses belajar. Guru berperan untuk 

siswanya supaya belajar secara 

maksimal dengan menggunakan strategi, media, metode, 

itu, guru perlu mencari 



 

 
 

metode dan media pembelajaran yang cocok untuk 

memaksimalkan kegiatan belajar sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung dan  hasil belajar 

siswa.1 

 

�رفع ا للة ا لد ین ء ا منو ا منكم و ا لذ�ن اوتوا العلم د رجت

 

Artinya : “.... Niscaya Allah akan meninggikan orang

orang yang beriman diantara kamu dan orang

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...” (QS. 

Almujadalah ayat 11).2 

Bertolak dari penggalan ayat di atas

perkembangan, dan pendidikan merupakan hal yang 

menarik sekali untuk dipelajari. Ketiga gejala tersebut 

terkaid dengan pembelajaran. Belajar dilakukan oleh 

                                                           
1
 Muhammad Joko S. Bekal Bagi Calon Guru “belajar 

mengajar“, (Yogyakarta: Liebe Book Press,2006), 1. 
2 Depag, Al-Qur’an dan terjemahnya (Semarang, Kumu 

dasmono grafindo,1994), 910. 
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metode dan media pembelajaran yang cocok untuk 

memaksimalkan kegiatan belajar sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung dan  hasil belajar 

   �رفع ا للة ا لد ین ء ا منو ا منكم و ا لذ�ن اوتوا العلم د رجت
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dari penggalan ayat di atas belajar, 

perkembangan, dan pendidikan merupakan hal yang 

menarik sekali untuk dipelajari. Ketiga gejala tersebut 

terkaid dengan pembelajaran. Belajar dilakukan oleh 

Bekal Bagi Calon Guru “belajar 

(Semarang, Kumu 



 

 
 

siswa secara individu sebagai upaya pendewasaan diri 

sehingga segala yang mencakup aspek kegiatan belajar 

mengajar harus dialami dan dihayati pula oleh individu 

siswa itu sendiri. Sedangkan pendidikan merupakan 

kegiatan interaksi, di mana pendidik atau guru bertindak 

mendidik peserta didik atau siswa. Tindakan mendidik 

tersebut tertuju pada perkembangan siswa yakni menjadi 

siswa yang mandiri, sehingga untuk dapat berkembang 

menjadi mandiri, maka siswa harus belajar dan berilmu.

Dalam hubungannya dengan kegiatan proses 

pembelajaran yang di selenggarakan secara formal di 

sekolah-sekolah, guru mengarahkan perubahan tingkah 

pada diri siswa secara terencana baik perubahan dalam 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kemampuan 

guru dalam memanfaatkan hasil-hasil produk teknologi 

                                                           
3
 Muhammad Joko S. Bekal Bagi Calon Guru “belajar 

mengajar“, (Yogyakarta: Liebe Book Press,2006), 1. 

3 

siswa secara individu sebagai upaya pendewasaan diri 

giatan belajar 

mengajar harus dialami dan dihayati pula oleh individu 
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kegiatan interaksi, di mana pendidik atau guru bertindak 
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siswa yang mandiri, sehingga untuk dapat berkembang 

menjadi mandiri, maka siswa harus belajar dan berilmu.3 

Dalam hubungannya dengan kegiatan proses 
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pada diri siswa secara terencana baik perubahan dalam 
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Bekal Bagi Calon Guru “belajar 



 

 
 

dalam proses belajar mengajar, ilmu yang di peroleh guru 

harus disampaikan kepada siswa siswanya sehingga 

dalam hal ini fungsi guru adalah sebagai fasilitator yang 

harus bertanggung jawab dalam melaksanakan t

tugasnya sebagai pendidik. 

Matematika merupakan ilmu universal

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peranan penting dalam mengembangkan daya fikir 

manusia. Ilmu itu demikian penting, maka konsep 

matematika yang benar dan kuat. Pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan 

masalah yang sesuai dengan situasi (

Problem). 

Mata pelajaran matematika sebagai salah satu 

mata pelajaran di sekolah dasar yang mempunyai peran 

strategis yang membangun iptek karena mempelajari 

matematika sama halnya melatih siswa dalam 
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r mengajar, ilmu yang di peroleh guru 

harus disampaikan kepada siswa siswanya sehingga 

dalam hal ini fungsi guru adalah sebagai fasilitator yang 

harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-
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mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 
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memecahkan masalah yang dihadapi. Perkembangan 

pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, dan teori peluang.

Matematika biasanya dianggap sebagai pelajaran 

yang paling sulit oleh anak-anak maupun orang dewasa. 

Di sekolah, banyak murid tampaknya menjadi tidak 

tertarik dengan matematika, dan seringkali 

mempertanyakan relevansi dan begitu besarnya waktu 

yang dihabiskan untuk mengerjakan pelajaran ini. 

Matematika juga merupakan kendaraan utama untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir logis dan 

keterampilan kognitif yang lebih tinggi pada anak

Kelas rendah di SD, pada mata pelajaran matematika 

sangatlah antusias dalam pembelajaran. Mereka memiliki 

5 
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Kelas rendah di SD, pada mata pelajaran matematika 

sangatlah antusias dalam pembelajaran. Mereka memiliki 



 

 
 

daya ingat yang kuat dalam pelajaran matematika 

tersebut.4 

Pada kelas rendah, pembelajaran matematika 

ditekankan pada empat kemampuan dasar berhitung, 

yaitu kemampuan menghitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Empat 

kemampuan berhitung dasar ini sangat penting untuk 

dikuasai sebagai bekal penguasaan materi selanjutnya di 

kelas yang lebih tinggi. Selain itu juga penting dikuasai 

karena sering digunakan dalam kehidupan sehari

Keberhasilan proses belajar mengajar 

matematika tidak lepas dari persiapan peserta didik dan 

persiapan oleh para tenaga pendidik dibidangnya dan 

bagi para peserta didik yang sudah mempunyai minat 

untuk belajar matematika akan merasa senang dan 

dengan penuh perhatian mengikuti pelajaran tersebut. 

                                                           
4
 Yusuf Hartono, Strategi Pemecahan Masalah Matematika

(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),2. 

6 

am pelajaran matematika 

Pada kelas rendah, pembelajaran matematika 

ditekankan pada empat kemampuan dasar berhitung, 

yaitu kemampuan menghitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Empat 

kemampuan berhitung dasar ini sangat penting untuk 

asaan materi selanjutnya di   

kelas yang lebih tinggi. Selain itu juga penting dikuasai 

karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan proses belajar mengajar 

matematika tidak lepas dari persiapan peserta didik dan 

naga pendidik dibidangnya dan 

bagi para peserta didik yang sudah mempunyai minat 

untuk belajar matematika akan merasa senang dan 

dengan penuh perhatian mengikuti pelajaran tersebut. 

Strategi Pemecahan Masalah Matematika 



 

 
 

Oleh karena itu, para pendidik harus berupaya untuk 

memelihara maupun mengembangkan minat atau 

kesiapan belajar anak didiknya atau dengan kata lain 

bahwa teori belajar mengaja matematika harus dipahami 

betul-betul oleh pengelola pendidikan. 

Banyak orang menganggap bahwa matematika 

adalah pelajaran yang sulit, abstrak, membosankan, 

hanya punya jawaban untuk setiap permasalahan, hanya 

dapat dipahami oleh segelintir orang dan bahkan 

pelajaran yang sangat menakutkan. Ini adalah pandangan 

lama tentang matematika yang menganggap matematika 

bersifat absolut, sudah ada di alam sejak semula dan 

hanya berusaha menemukannya kemabali. 

Hal ini yang menjadi masalah adalah adanya 

kesan bahwa matematika itu sukar dan menjemukan. 

Muri-murid akan belalajr secara efektif jika mereka 

benar-benar tertarik terhadap pelajaranya, begitu juga 

7 
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dalam pelajaran matematika. Sulit bagi 

menemukan persediaan gagasan tentang menyampaikan 

matematika secara menarik. 

Banyak siswa berpendapat bahwa pelajaran 

matematika sukar dan menjemukan sehingga mereka 

kurang berminat memperlajarinya, salah sat

penambahan dan pengurangan. Mengatasi masalah ini 

guru harus menjadikan matematika sebagai suatu yang 

menarik dan menyenangkan sehingga anak didik 

menyukai pembelajaran matematika.5 

Guru menyadari bahwa dalam pengajaran 

matematika diperlukan metode atau strategi serta media 

yang dapat membantu berjalanannya sebuah proses 

pembelajaran matematika. 

Metode mengajar merupakan suatu cara yang 

harus dilalui di dalam mengajar. Metode mengajar guru 

                                                           
5
 Ibid,.3 
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ulit bagi guru untuk 

menemukan persediaan gagasan tentang menyampaikan 

Banyak siswa berpendapat bahwa pelajaran 

matematika sukar dan menjemukan sehingga mereka 

kurang berminat memperlajarinya, salah satunya aalah 

penambahan dan pengurangan. Mengatasi masalah ini 

guru harus menjadikan matematika sebagai suatu yang 

menarik dan menyenangkan sehingga anak didik 

Guru menyadari bahwa dalam pengajaran 

ode atau strategi serta media 

yang dapat membantu berjalanannya sebuah proses 

suatu cara yang 

harus dilalui di dalam mengajar. Metode mengajar guru 



 

 
 

yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang 

tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu 

dapat terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan 

kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru 

tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru 

terhadap siswa atau terhadap mata pelajaran itu s

tidak baik sehingga siswa kurang senang terhadap 

pelajaran atau gurunya. Agar siswa dapat belajar dengan 

baik, maka metode mengajar harus diusahakan 

tepat, efisien, dan efektif. Keberhasilan proses belajar 

mengajar matematika dapat diukur dari keberhasilan 

siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan itu 

dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi 

serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman 

dan penguasaan materi maka semakin tinggi pula prestasi 

belajar siswa. Kenyataan yang ada didalam lapangan 

9 

aruhi belajar siswa yang 

idak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu 

apat terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan 

kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru 

tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru 

terhadap siswa atau terhadap mata pelajaran itu sendiri 

tidak baik sehingga siswa kurang senang terhadap 

pelajaran atau gurunya. Agar siswa dapat belajar dengan 

baik, maka metode mengajar harus diusahakan  yang 

efisien, dan efektif. Keberhasilan proses belajar 

keberhasilan 

siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan itu 

dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi 

serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman 

dan penguasaan materi maka semakin tinggi pula prestasi 

alam lapangan 



 

 
 

dapat dilihat bahwa sampai saat ini prestasi belajar 

matematika yang dicapai siswa masih rendah.

Metode Demonstrasi Menurut Saiful Sagala di 

dalam buku stategi pembelajaran yaitu petunjuk tentang 

proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada 

penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat 

diketahui dan difahami oleh peserta didik secara nyata.

Metode demonstrasi merupakan penyajian pelajaran 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada 

peserta didik tentang suatu proses, situasi atau benda 

tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. 

Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas 

dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam 

proses demonstrasi peran peserta didik hanya sekedar 

                                                           
6 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 197. 
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memerhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan 

bahan pelajaran lebih kongkrit.7 

Media Realia (real thing) merupakan alat bantu 

yang paling mudah  penggunaanya, karena kita tidak 

perlu membuat persiapan selain langsung 

menggunakannya. Yang dimaksud dengan benda nyata 

sebagai media adalah alat penyampaian informasi yang 

berupa benda atau obyek yang sebenarnya atau asli dan 

tidak mengalami perubahan yang berarti. Sebagai obyek 

nyata, realia merupakan alat bantu yang bisa memberikan 

pengalaman langsung kepada pengguna. Oleh karena itu, 

realia banyak digunakan dalam proses pembelajaran 

sebagai alat bantu memperkenalkan subjek baru. Bentuk 

realia sama dengan benda sebenarnya yang tidak 

mengalami perubahan sama sekali dan dapat digunakan 

untuk keperluan pembelajaran. realia mampu 

                                                           
7 Udin Syaefudin Sa’ud, Strategi Pembelajaran, (Malang, 

UIN-Maliki Press, 2012), 86. 
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ikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan 

) merupakan alat bantu 

penggunaanya, karena kita tidak 

perlu membuat persiapan selain langsung 

menggunakannya. Yang dimaksud dengan benda nyata 

sebagai media adalah alat penyampaian informasi yang 

berupa benda atau obyek yang sebenarnya atau asli dan 

ng berarti. Sebagai obyek 

nyata, realia merupakan alat bantu yang bisa memberikan 

pengalaman langsung kepada pengguna. Oleh karena itu, 

realia banyak digunakan dalam proses pembelajaran 

sebagai alat bantu memperkenalkan subjek baru. Bentuk 

an benda sebenarnya yang tidak 

mengalami perubahan sama sekali dan dapat digunakan 

untuk keperluan pembelajaran. realia mampu 

, (Malang, 



 

 
 

memberikan arti nyata kepada hal-hal- yang sebelumnya 

hanya digambarkan secara abstrak yaitu dengan kata

atau hanya visual. 

Pada anak SD kelas bawah pembelajaran masih 

bersifat abstrak dan memerlukan metode dan media atau 

alat bantu dalam memahami materi pembelajaran. Pada 

dasarnya anak belajar dari hal-hal yang kongkrit, 

sehingga untuk mengetahui konsep-konsep yang abstrak 

anak memerlukan benda-benda yang riil sebagai 

perantara atau visualisasinya. Mengenalkan matematika 

pada anak tidak harus dengan menyodorkan buku latihan. 

Di sisi lain, banyak pula jenis media yang telah tersedia 

di lingkungan sekitar kita yang langsung dapat 

gunakan untuk keperluan pembelajaran, yang diperlukan 

adalah kemampuan, kejelian dan kreatifitas kita dalam 

memilih dan mendayagunakan potensi sumber dan media 

belajar yang ada di sekeliling kita. 
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yang sebelumnya 

hanya digambarkan secara abstrak yaitu dengan kata-kata 

ada anak SD kelas bawah pembelajaran masih 

bersifat abstrak dan memerlukan metode dan media atau 

alat bantu dalam memahami materi pembelajaran. Pada 

hal yang kongkrit, 

konsep yang abstrak 

benda yang riil sebagai 

perantara atau visualisasinya. Mengenalkan matematika 

pada anak tidak harus dengan menyodorkan buku latihan. 

Di sisi lain, banyak pula jenis media yang telah tersedia 

di lingkungan sekitar kita yang langsung dapat kita 

gunakan untuk keperluan pembelajaran, yang diperlukan 

adalah kemampuan, kejelian dan kreatifitas kita dalam 

memilih dan mendayagunakan potensi sumber dan media 



 

 
 

Hasil observasi sebelumnya Fenomena yang 

terjadi di SDN 01 Sangen khususnya kelas III 

menunjukkan bahwa banyak terdapat kesulitan untuk 

memahami dan  memecahkan masalah serta menjawab 

soal-soal yang diberikan guru pada mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan operasi hitung 

campuran yang mengakibatkan hasil belajar siswa kurang 

memuaskan. Hal tersebut diakibatkan karena metode dan 

media yang kurang menarik sehingga siswa kurang 

faham dan kesulitan dalam memamahmi dan 

menyelesaikan operasi hitung tersebut. 

Salah satu cara meningkatkan hasil belajar sisw

adalah dengan menggunakan metode dan media yang 

sesuai. Sehingga, diharapkan konsep abstrak yang baru di 

fahami siswa akan mengendap, melekat dan tahan lama, 

tidak hanya sekedar lewat begitu saja. Dengan 

menggunakan media demonstrasi dan media realia sis
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Fenomena yang 

N 01 Sangen khususnya kelas III 

menunjukkan bahwa banyak terdapat kesulitan untuk 

memahami dan  memecahkan masalah serta menjawab 

soal yang diberikan guru pada mata pelajaran 

tung bilangan 

hasil belajar siswa kurang 

memuaskan. Hal tersebut diakibatkan karena metode dan 

media yang kurang menarik sehingga siswa kurang 

faham dan kesulitan dalam memamahmi dan 

Salah satu cara meningkatkan hasil belajar siswa 

adalah dengan menggunakan metode dan media yang 

sesuai. Sehingga, diharapkan konsep abstrak yang baru di 

fahami siswa akan mengendap, melekat dan tahan lama, 

tidak hanya sekedar lewat begitu saja. Dengan 

menggunakan media demonstrasi dan media realia siswa 



 

 
 

akan terbantu dalam memahami pembelajaran dan 

menyelesaikan soal operasi hitung bilangan campuran

Fenomena pendidikan inilah yang membawa peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Upaya 

meningkatkan kemampuan operasi hitung

campuran  melalui metode demonstrasi dan media realia 

pada mata pelajaran matematika siswa kelas 3 SDN 

Sangen 01 Tahun Pelajaran 2018-2019” 

 

B. Identifikasi  

Dalam proses pembelajaran pada materi operasi 

hitung bilangan campuran sebagian siswa kelas 3 SDN 

Sangen 01 mengalami kesulitan dalam memahami dan 

menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan

Banyak hal yang menyebabkan hasil belajar siswa rendah 

dilihat dari hasil rata-rata siswa. Sebagian besar siswa 

masih belum mampu menyelesaikan masalah yan
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akan terbantu dalam memahami pembelajaran dan 

bilangan campuran. 

Fenomena pendidikan inilah yang membawa peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Upaya 

katkan kemampuan operasi hitung bilangan 

melalui metode demonstrasi dan media realia 

pada mata pelajaran matematika siswa kelas 3 SDN 

Dalam proses pembelajaran pada materi operasi 

sebagian siswa kelas 3 SDN 

mengalami kesulitan dalam memahami dan 

bilangan pecahan. 

Banyak hal yang menyebabkan hasil belajar siswa rendah 

rata siswa. Sebagian besar siswa 

masih belum mampu menyelesaikan masalah yang ada di 



 

 
 

operasi hitung bilangan campuran. Mereka merasa 

kesulitan dalam menyelesaikannya tanpa adanya bantuan.

Dalam proses pembelajaran banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam hal memahami dan 

menyelesaikan masalah materi operasi hitung

campuan. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

dengan menggunakan metode dan media yang dapat 

memberikat kemudahan kepada siswa untuk memahami 

dan menyelesaikan operasi hitung tersebut. Yaitu metode

demosntrasi guru menyajikan pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta 

didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, 

baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan d

dengan media realia yang memanfaatkan lingkungan 

sekitar untuk di jadikan media hitung yang dapat 

membantu untuk dijadikan media untuk menghitung 

siswa. 
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. Mereka merasa 

saikannya tanpa adanya bantuan. 

Dalam proses pembelajaran banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam hal memahami dan 

menyelesaikan masalah materi operasi hitung bilangan 

. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

dengan menggunakan metode dan media yang dapat 

memberikat kemudahan kepada siswa untuk memahami 

perasi hitung tersebut. Yaitu metode 

demosntrasi guru menyajikan pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta 

didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, 

nya atau hanya sekedar tiruan dan di bantu 

dengan media realia yang memanfaatkan lingkungan 

ekitar untuk di jadikan media hitung yang dapat 

membantu untuk dijadikan media untuk menghitung 



 

 
 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, 

peneliti hanya akan membatasi masalah agar p

lebih efektif dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian hanya meneliti siswa-siswi kelas III 

semester II SD Negeri Sangen 01 di K

Geger Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

2. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan dan hasil 

belajar siswa dalam memecahkan masalah pada 

operasi hitung bilangan campuran 

pelajaran matematika dengan metode demonstrasi 

dan media realia. 

3. Penelitian ini diharapkan terjadi peningkatan 

kemampuan dan hasil belajar siswa dalam 

memecahkan masalah pada operasi hitung 
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Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, 

agar peneliti 

al yang membatasi 

siswi kelas III 

di Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 

Penelitian ini difokuskan pada kemampuan dan hasil 

belajar siswa dalam memecahkan masalah pada 

 pada mata 

pelajaran matematika dengan metode demonstrasi 

Penelitian ini diharapkan terjadi peningkatan 

an dan hasil belajar siswa dalam 

memecahkan masalah pada operasi hitung bilangan 



 

 
 

campuran pada mata pelajaran matematika dengan 

metode demonstrasi dan media realia. 

 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada mata pelajaran 

matematika yaitu kurangnya kemampuan memecahkan 

soal dan hasil belajar siswa pada operasi hitung 

campuran. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka 

perlu merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa 

pada materi operasi hitung bilangan campuran

pelajaran matematika dikelas 3 SDN 

Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 

2. Bagaimana penerapan media realia dapat 

meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa 

pada materi operasi hitung bilangan campuran
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pada mata pelajaran matematika dengan 

Permasalahan yang terjadi pada mata pelajaran 

matematika yaitu kurangnya kemampuan memecahkan 

soal dan hasil belajar siswa pada operasi hitung bilangan 

. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka 

 

demonstrasi dapat 

meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa 

bilangan campuran mata 

pelajaran matematika dikelas 3 SDN Sangen 01 

Bagaimana penerapan media realia dapat 

meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa 

bilangan campuran mata 



 

 
 

pelajaran matematika dikelas 3 SDN 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Apakah dengan penerapan metode pembelajaran 

demonstrasi dan media realia dapat meningkatkan 

kemampuan dan hasil belajar siswa pada materi 

operasi hitung bilangan campuran mata pelajaran 

matematika dikelas 3 SDN Sangen 01 

Pelajaran 2018/2019 ?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di 

tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk :

1. Meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan 

soal pada materi operasi hitung bilangan campuran

mata pelajaran matematika dikelas 3 SDN 

melalui metode pembelajaran demonstrasi

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

operasi hitung bilangan campuran mata pelajaran 

18 

pelajaran matematika dikelas 3 SDN Sangen 01 

pembelajaran 

nstrasi dan media realia dapat meningkatkan 

kemampuan dan hasil belajar siswa pada materi 

mata pelajaran 

Sangen 01 Tahun 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk : 

Meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan 

bilangan campuran 

ran matematika dikelas 3 SDN Sangen 

ran demonstrasi. 

hasil belajar siswa pada materi 

mata pelajaran 



 

 
 

matematika dikelas 3 SDN Sangen 01 melalui 

realia. 

3. Dapat meningkatkan kemampuan siswa 

menyelesaikan soal dan hasil belajar siswa paa 

materi operasi hitung campuran mata pelajaran 

matematika dikelas 3 SDN Sangen 01 

Pelajaran 2018/2019. 

 

F. 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 metode ataupun 

media yang bervariasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran sebagai upaya dalam meningkatkan 
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melalui media 

Dapat meningkatkan kemampuan siswa 

menyelesaikan soal dan hasil belajar siswa paa 

materi operasi hitung campuran mata pelajaran 

matematika dikelas 3 SDN Sangen 01 Tahun 

Hasil penelitian tindakan kelas, akan 

kan manfaat bagi proses pembelajaran, baik 

secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai 

Dari penelitian ini dapat menjadi wahana 

pengembangan keilmuan tentang metode ataupun 

media yang bervariasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran sebagai upaya dalam meningkatkan 



 

 
 

hasil belajar siswa terhadap pembelajaran pada mata 

pelajaran matematika pokok bahasan operasi hitung

bilangan campuran melalui metode demonstrasi

media realia di SDN Sangen 01 kelas III semester II 

tahun pelajaran 2018/2019 Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. Selain itu untuk kepentingan studi 

ilmiah dan sebagai bahan informasi serta 

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. 
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hasil belajar siswa terhadap pembelajaran pada mata 

an operasi hitung 

demonstrasi dan 

kelas III semester II 

tahun pelajaran 2018/2019 Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. Selain itu untuk kepentingan studi 

ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan bagi 

peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih 

Siswa lebih dapat berperan aktif dalam proses 

Membantu siswa dalam menguasai materi 



 

 
 

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. 

5) Serta Usaha meningkatkan kemampuan siswa 

menyelesaikan soal operasi hitung

pecahan dalam proses pembelajaran. 

6) Serta Usaha Meningkatkan hasil belajar siswa 

menyelesaikan soal operasi hitung 

pecahan dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru  

1) Meningkatkan model pembelajaran dalam 

proses pembelajaran. 

2) Dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pembelajaran matematika di kelas, sehingga 
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Dengan metode atau strategi dan media 

pembelajaran yang bervariasi dapat mengatasi 

 

Membantu siswa meningkatkan kemampuan 

memecahkan soal pada mata pelajaran 

Usaha meningkatkan kemampuan siswa 

menyelesaikan soal operasi hitung bilangan 

 

Usaha Meningkatkan hasil belajar siswa 

menyelesaikan soal operasi hitung bilangan 

 

Meningkatkan model pembelajaran dalam 

Dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pembelajaran matematika di kelas, sehingga 



 

 
 

matematika yang dianggap sulit akan terasa 

mudah dipahami oleh siswa. 

3) Sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pembelajaran di kelas, agar dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan 

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 Sekolah (lembaga pendidikan) 

1) meningkatkan kualitas sekolah. 

2) sebagai masukan dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran dan kualitas matematika 

operasi hitung pembelajaran disekolah
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matematika yang dianggap sulit akan terasa 

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pembelajaran di kelas, agar dapat menciptakan 

 

Menambah wawasan dan pengetahuan pendidik 

terhadap strategi dan pemanfaatan media 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Menyempurnakan sistem pembelajaran yang 

dapat meningkatkan minat belajar serta 

kemampuan memecahkan soal siswa. 

sebagai masukan dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran dan kualitas matematika 

operasi hitung pembelajaran disekolah 



 

 
 

3) meningkatkan prestasi akademik siswa siswi 

yang mana akan berpengaruh juga 

mutu pembelajaran dari lembaga pendidikan 

atau sekolah yang bersangkutan. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sebagai pola pemikiran penulis yang tertuang 

dalam kaya ilmiah ini, maka penulis menyusun 

sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab, 

bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan 

merupakan kesatuan yang utuh, yaitu : 

BAB I  : Pendahuluan, berisi tentang latar be

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II  : Kajian pustaka, berisi tentang telaah h

penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

berpikir, dan pengajua 
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meningkatkan prestasi akademik siswa siswi 

yang mana akan berpengaruh juga terhadap 

mutu pembelajaran dari lembaga pendidikan 

Sebagai pola pemikiran penulis yang tertuang 

dalam kaya ilmiah ini, maka penulis menyusun 

sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab, 

sub yang berkaitan erat dan 

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang 

dan pembatasan masalah, 

an masalah, tujuan penelitian, manfaat 

nelitian. 

Kajian pustaka, berisi tentang telaah hasil 

landasan teori, kerangka 



 

 
 

n hipotesis tindakan. 

BAB III :  Metode penelitian, berisi tentang obyek

penelitian, setting subyek penelitian, variabel 

yang diamati, prosedur pelaksanaan penelitian, 

dan jadwal penelitian.  

BAB IV :  Hasil penelitian, berisi tentang gambar singkat 

setting lokasi penelitian, penjelasan data per

siklus, proses analisis data per- 

pembahasan. 

BAB V  : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.
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Metode penelitian, berisi tentang obyek 

penelitian, variabel 

yang diamati, prosedur pelaksanaan penelitian, 

Hasil penelitian, berisi tentang gambar singkat 

penjelasan data per-

 siklus, dan 

Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 



 

25 
 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini adalah penelitian yang relevan dari 

penelitian terdahulu 

1. Dea Ayu Permata dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh penggunaan Media Realia terhadap hasil 

belajar Matematika peserta didik kelas V SD Kartika 

11-5 Bandar Lampung”.8 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran realia 

memang cocok untuk membantu  menyelesaikan 

masalah  siswa terlebih masalah pembelajaran 

                                                           
8
 Dea Ayu Permata, Pengaruh penggunaan Media Realia 

terhadap hasil belajar Matematika peserta didik kelas V SD Kartika 
11-5 Bandar Lampung (Online), http://digilib.unila.ac.id
pada tanggal 5 Desember 2018, pukul 19.25 WIB. 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

penelitian yang relevan dari 

Dea Ayu Permata dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh penggunaan Media Realia terhadap hasil 

belajar Matematika peserta didik kelas V SD Kartika 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran realia 

memang cocok untuk membantu  menyelesaikan 

masalah  siswa terlebih masalah pembelajaran 

Pengaruh penggunaan Media Realia 
hasil belajar Matematika peserta didik kelas V SD Kartika 

http://digilib.unila.ac.id. Diakses 



 

 
 

matematika yang memerlukan alat bantu dan 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan peningkatan 

hingga 30%. Dengan hasil peningkatan hasil belajar 

dan keaktifan siswa peneliti dan guru akan mencoba 

dengan media-media pembelajaran lainnya.

2. Sulikah dalam skripsinya yang berjudul “Peningk

kemampuan mengerjakan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan menggunakan Metode Demonstrasi 

dan Media Potong Lidi pada siswa kelas 1 semester 2 

SD Negeri 2 Sedayu Tahun 2013/2014”.

penelitian ini menunjukkan bahwa motode dan media 

pembelajara ini dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dan hasil belajar siswa. Selain dalam hal aktifitas, 

hasil belajar siswa juga meningkat. Hal ini dapat 

                                                           
9
 Sulikah, Peningkatan kemampuan mengerjakan

hitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan Metode 
Demonstrasi dan Media Potong Lidi pada siswa kelas 1 semester 2 
SD Negeri 2 Sedayu Tahun 2013/2014 (Online), 
http://eprints.ums.ac.id. Diaskes pada tanggal 3 Desember 2018, 
pukul 14.10 WIB.9 
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lat bantu dan 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan peningkatan 

hingga 30%. Dengan hasil peningkatan hasil belajar 

dan keaktifan siswa peneliti dan guru akan mencoba 

media pembelajaran lainnya. 

Sulikah dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

kemampuan mengerjakan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan menggunakan Metode Demonstrasi 

dan Media Potong Lidi pada siswa kelas 1 semester 2 

SD Negeri 2 Sedayu Tahun 2013/2014”.9 Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa motode dan media 

ra ini dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dan hasil belajar siswa. Selain dalam hal aktifitas, 

hasil belajar siswa juga meningkat. Hal ini dapat 

Peningkatan kemampuan mengerjakan operasi 
hitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan Metode 
Demonstrasi dan Media Potong Lidi pada siswa kelas 1 semester 2 

l 3 Desember 2018, 



 

 
 

dilihat dari ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

adalah 53,3% dan pada siklus II adalah 87,1%. Hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 33,77%. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada 

bahwa model pembelajaan kooperatif unggul dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

B. Landasan Teori 

1. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi merupakan penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu 

proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya 

atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, 

demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan 

oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran 

peserta didik hanya sekedar memerhatikan, akan tetapi 

demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih 
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dilihat dari ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

adalah 53,3% dan pada siklus II adalah 87,1%. Hasil 

siswa mengalami peningkatan sebesar 33,77%. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada 

bahwa model pembelajaan kooperatif unggul dalam 

Metode demonstrasi merupakan penyajian 

aran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu 

proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya 

atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, 

demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan 

aupun dalam proses demonstrasi peran 

peserta didik hanya sekedar memerhatikan, akan tetapi 

demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih 



 

 
 

kongkrit.10 Metode demonstrasi akan digunakan dalam 

proses pembelajaran operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan pada mata pelajaran matematika untuk 

membantu siswa lebih mudah memahami operasi 

hitung. 

Metode demonstrasi akan melalui langkah

langkah yang dapat dilakukan dalam model 

pembelajaran ini sebagai berikut : 

a. Guru menjelaskan indikator pembelajaran yang 

diharapkan. 

b. Guru menyajikan sekilas materi yang akan 

disampaikan. 

c. Guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan.

d. Guru menunjuka salah seorang peserta didik 

mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah 

disiapkan. 

                                                           
10

 Udin Syaefudin Sa’ud, Strategi Pembelajaran
UIN-Maliki Press, 2012), 86. 
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Metode demonstrasi akan digunakan dalam 

proses pembelajaran operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan pada mata pelajaran matematika untuk 

mudah memahami operasi 

Metode demonstrasi akan melalui langkah-

kukan dalam model 

Guru menjelaskan indikator pembelajaran yang 

Guru menyajikan sekilas materi yang akan 

Guru menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. 

Guru menunjuka salah seorang peserta didik untuk 

mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah 

Strategi Pembelajaran, (Malang, 



 

 
 

e. Seluruh peserta diidk memerhatikan demonstrasi 

dan menganalisanya. 

f. Setiap peserta didik atau kelompk mengemukakan 

hasil analisanya dan juga pengalaman peserta didik 

untuk mendemonstrasikan. 

g. Guru membuat kesimpulan.11 

Metode demonstrasi tentunya memiliki 

beberapa kelebihan dan kelemahan, diantarannya 

yaitu: 

a. Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi

1) Melalui metode demonstrasi terjadinya 

verbalisme akan dapat dihindari, sebab peserta 

didik disuruh langsung memperhatikan bahan 

pelajaran yang dijelaskan. 

2) Perhatian peserta didik dapat dipusakan kepada 

hal-hal yang dianggap penting oleh pengajar 

                                                           
11

 Ibid,.87. 
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Seluruh peserta diidk memerhatikan demonstrasi 

Setiap peserta didik atau kelompk mengemukakan 

hasil analisanya dan juga pengalaman peserta didik 

Metode demonstrasi tentunya memiliki 

n kelemahan, diantarannya 

Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi 

Melalui metode demonstrasi terjadinya 

verbalisme akan dapat dihindari, sebab peserta 

ngsung memperhatikan bahan 

Perhatian peserta didik dapat dipusakan kepada 

hal yang dianggap penting oleh pengajar 



 

 
 

sehingga peserta didik dapat menangkap hal

yang penting. 

3) Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab 

peserta didik tak hanya mendengar, tetapi juga 

melihat peristiwa yang terjadi. 

4) Beberapa masalah yang menimbulkan prtanyaan 

peserta didik akan dapat dijawab waktu 

mengalami proses demonstrasi. 

b. Kelemahan metode pembelajatan demonstrasi 

1) Metode demonstrasi memerlukan persiapan 

yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang 

memadsi demonstrasi bisa gagal sehingga dapat 

menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. 

Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan 

pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus 

beberapa kali mencobanya terlebih dahulu, 

sehingga dapat mema kan waktu tang banyak.
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sehingga peserta didik dapat menangkap hal-hal 

Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab 

rta didik tak hanya mendengar, tetapi juga 

Beberapa masalah yang menimbulkan prtanyaan 

peserta didik akan dapat dijawab waktu 

Kelemahan metode pembelajatan demonstrasi  

ukan persiapan 

yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang 

memadsi demonstrasi bisa gagal sehingga dapat 

menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. 

Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan 

pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus 

banya terlebih dahulu, 

kan waktu tang banyak. 



 

 
 

2) Demonstrasi memerlukan kemampuan dan 

keterampilan guru yang khusus, sehingga guru 

dituntut untuk bekerja lebih profesional. 

Disamping itu demonstrasi juga meme

kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk 

keberhasilan proses pembelajaran peserta 

didik.12   

2. Media Realia 

Media realia adalah salah satu jenis medium 

yang digunakan sebagai alat penyampaian informasi 

yang berupa benda atau obyek yang sebenarnya atau 

asli. Sebagai obyek nyata, realia merupakan alat bantu 

belajar yang bisa memberikan pengalaman langsung 

(learning experience) kepada pengguna. Oleh karena 

itu, realia kadang-kadang juga digunakan dalam 

proses belajar mengajar sebagai alat bantu dalam 

                                                           
12

 Ibid,.88 
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Demonstrasi memerlukan kemampuan dan 

keterampilan guru yang khusus, sehingga guru 

dituntut untuk bekerja lebih profesional. 

Disamping itu demonstrasi juga memerlukan 

u yang bagus untuk 

keberhasilan proses pembelajaran peserta 

Media realia adalah salah satu jenis medium 

yang digunakan sebagai alat penyampaian informasi 

yang berupa benda atau obyek yang sebenarnya atau 

alia merupakan alat bantu 

belajar yang bisa memberikan pengalaman langsung 

) kepada pengguna. Oleh karena 

kadang juga digunakan dalam 

proses belajar mengajar sebagai alat bantu dalam 



 

 
 

memperkenalkan obyek baru. Realia 

memberikan arti nyata kepada hal

sebelumnya hanya digambarkan secara abstrak 

melalui kata-kata atau hanya dengan menggunakan 

gambar (visual).13 Dengan demikian media realia akan 

digunakan untuk membatu proses pembelajaran 

matematika untuk mempermudah siswa 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam operasi 

hitung matematika. 

Media pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kondisi nyata atau merupakan benda nyata 

akan memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta 

didik yang tidak akan mudah dilupakan. Dengan 

melihat sendiri benda nyatanya maka diharapkan 

peserta didik akan mampu mengaplikasikannya dalam 

kehidupan nyata dan bukan hanya secara teori y

                                                           
13 Benny A. Pribadi, dan Yuni Katrin, Media Pembelajaran

(Yogyakarta: Andi offset, 2002), 72. 
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memperkenalkan obyek baru. Realia mampu 

memberikan arti nyata kepada hal-hal yang 

sebelumnya hanya digambarkan secara abstrak 

kata atau hanya dengan menggunakan 

Dengan demikian media realia akan 

digunakan untuk membatu proses pembelajaran 

permudah siswa 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam operasi 

Media pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kondisi nyata atau merupakan benda nyata 

akan memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta 

dilupakan. Dengan 

melihat sendiri benda nyatanya maka diharapkan 

peserta didik akan mampu mengaplikasikannya dalam 

a dan bukan hanya secara teori yang 

Media Pembelajaran, 



 

 
 

dipahaminya, namun benda sendiri hanya dilihat 

melalui gambar. Sebagai ilustrasi seorang pi

diberikan pembelajaran praktek langsung dengan yang 

hanya diberikan teori dan melihat gambarnya, 

tentunya akan mampu dilihat hasilnya. Seorang pilot 

yang sudah terbiasa praktek langsung akan lebih 

terampil dalam menjalankan pesawatnya. “merekan 

akan belajar lebih banyak tentang binatang serangga 

yang dikumpulkan dari hasil perjalanan karya wisata, 

dibandingkan dengan melihat difilm strip mengenai 

kehidupan binatang tersebut”. 

Media realia akan dapat melalui langkah

langkah pembelajaran, diantarannya yaitu :

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

2. Siswa diminta untuk berfikir tentang 

materi/permasalahan yang disampaikan guru.

33 

i hanya dilihat 

Sebagai ilustrasi seorang pilot yang 

diberikan pembelajaran praktek langsung dengan yang 

hanya diberikan teori dan melihat gambarnya, 

tentunya akan mampu dilihat hasilnya. Seorang pilot 

yang sudah terbiasa praktek langsung akan lebih 

terampil dalam menjalankan pesawatnya. “merekan 

an belajar lebih banyak tentang binatang serangga 
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Media realia akan dapat melalui langkah-

a yaitu : 

Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi 

Siswa diminta untuk berfikir tentang 

materi/permasalahan yang disampaikan guru. 



 

 
 

3. Guru bersama siswa mengamati hasil percobaan 

tersebut. 

4. Berawal dari kegiatan tersebut mengarah 

pembicara pada pokok permasalahan dan 

menambah materi yang belum diungkapkan para 

siswa. 

5. Guru memberi kesimpulan dan menutup 

pembelajaran14 

Dalam menggunakan media realia/benda 

nyata memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, 

diantarannya yaitu  

a. Kelebihan media realia, yaitu: 

                                                           
14

 Dea Ayu Permata, Pengaruh penggunaan Media 
Realia terhadap hasil belajar Matematika peserta didik 
kelas V SD Kartika 11-5 Bandar Lampung (Online), 
http://digilib.unila.ac.id. Diakses pada tanggal 5 
Desember 2018, pukul 19.25 WIB. 
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Guru bersama siswa mengamati hasil percobaan 

Berawal dari kegiatan tersebut mengarah 

ara pada pokok permasalahan dan 

menambah materi yang belum diungkapkan para 

Guru memberi kesimpulan dan menutup 

Dalam menggunakan media realia/benda 

nyata memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, 

Pengaruh penggunaan Media 
Realia terhadap hasil belajar Matematika peserta didik 

(Online), 
. Diakses pada tanggal 5 



 

 
 

1. Dapat memperlihatkan seluruh atau sebagian 

besar rangsangan yang relevan 

dengan biaya yang sedikit. 

2. Dapat memberikan kesempatan yang maksimal 

mungkin pada siswa untuk melaksanakan tugas

tugas nyata, atau tugas-tugas simulasi dan 

mengurangi transfer belajar. 

3. Memudahkan pengukuran penampilan siswa, 

bila ketangkasan fisik atau keterampilan 

koordinasi diperlukan dalam pekerjaan.

4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengalami dan melatih ketrampilan 

manipulative mereka dengan menggu

indera peraba. 

b. Kelemahan media realia, yaitu:   

1. Tidak selalu memberikan gambaran dari obyek 

yang sebenarnya, seperti pembesaan, 
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Dapat memperlihatkan seluruh atau sebagian 

besar rangsangan yang relevan dari kerja, 

Dapat memberikan kesempatan yang maksimal 

mungkin pada siswa untuk melaksanakan tugas-

tugas simulasi dan 

Memudahkan pengukuran penampilan siswa, 

bila ketangkasan fisik atau keterampilan 

koordinasi diperlukan dalam pekerjaan. 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengalami dan melatih ketrampilan 

manipulative mereka dengan menggunakan 

Tidak selalu memberikan gambaran dari obyek 

yang sebenarnya, seperti pembesaan, 



 

 
 

pemotongan, dan gambar bagian demi bagian, 

sehingga pengajaran harus didukung dengan 

media lain. 

2. Sulit untuk mengontrol hasil belajar, karena 

konflik-konflik yang mungkin terjadi dengan 

pekerjaan atau dengan lingkungan kelas.

3. Seringkali dapat menimbulkan bahaya bagi 

siswa atau orang lain dalam lingkungan kerja. 

3.  Hasil belajar 

Hasil belajar adalah hasil akhir dari proses 

pembelajaran yang menggambarkan siswa tersebut 

berhasil atau gagal dalam proses pembelajaran. Hasil 

belajar adalah pola-pola perubahan, nilai

pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan.

Penilaian dilakukan oleh guru untuk mengukur 

                                                           
15 Benny A. Pribadi, dan Yuni Katrin, Media Pembelajaran

(Yogyakarta: Andi offset, 2002), 72. 
16 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi 

PAIKEM  (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 5. 
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pemotongan, dan gambar bagian demi bagian, 

sehingga pengajaran harus didukung dengan 

sil belajar, karena 

konflik yang mungkin terjadi dengan 

pekerjaan atau dengan lingkungan kelas. 

Seringkali dapat menimbulkan bahaya bagi 

siswa atau orang lain dalam lingkungan kerja. 15 

Hasil belajar adalah hasil akhir dari proses 

pembelajaran yang menggambarkan siswa tersebut 

lam proses pembelajaran. Hasil 

pola perubahan, nilai-nilai, 

pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan.16 

Penilaian dilakukan oleh guru untuk mengukur 

Media Pembelajaran, 

Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi 



 

 
 

kemampuan dan tingkat pemahaman siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran, dan dijadikan bahan 

untuk penyusunan laporan kemajuan hasil belajar 

siswa serta untuk mengevaluasi proses pembelajaran 

agar menjadi lebih baik. Makna hasil belajar yaitu 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar.

Dengan adanya hasil belajar guru dan peneliti akan 

mengetahui hasil pembelajaran yang menggunakan 

metode demonstrasi dan media realia pada operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan pada mata 

pelajaran matematika apakah meningkat atau bahkan 

menurun dengan menggunakan metode dan media 

tersebut. 

                                                           
17  Ahmad  Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di 

Sekolah Dasar,  (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 5.
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tingkat pemahaman siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran, dan dijadikan bahan 

untuk penyusunan laporan kemajuan hasil belajar 

siswa serta untuk mengevaluasi proses pembelajaran 

agar menjadi lebih baik. Makna hasil belajar yaitu 

g terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar.17 

Dengan adanya hasil belajar guru dan peneliti akan 

mengetahui hasil pembelajaran yang menggunakan 

ealia pada operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan pada mata 

pelajaran matematika apakah meningkat atau bahkan 

menurun dengan menggunakan metode dan media 

Teori Belajar dan Pembelajaran di 
,  (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 5. 



 

 
 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang 

didapatkan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran

Proses pembelajaran biasanya sudah disediakan 

tujuan-tujuan pembelajarannya oleh guru. Anak

berhasil dalam belajar maka telah mencapai tujuan 

belajar dan anak yang belum berhasil dalam proses 

pembelajaran maka tidak mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah disusun oleh guru.

a. Macam-Macam Hasil Belajar 

Macam-macam hasil belajar menurut Ahmad 

Susanto sebagai berikut : 

1. Pemahaman Konsep (Aspek Kognitif)

Pemahaman konsep menurut 

diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap 

arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Untuk mengukur pemaham konsep ini 

hendaknya guru melakukan evaluasi yang 
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Hasil belajar merupakan kemampuan yang 

didapatkan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Proses pembelajaran biasanya sudah disediakan 

ujuan pembelajarannya oleh guru. Anak yang 

berhasil dalam belajar maka telah mencapai tujuan 

belajar dan anak yang belum berhasil dalam proses  

pembelajaran maka tidak mencapai tujuan 

g telah disusun oleh guru. 

macam hasil belajar menurut Ahmad 

Pemahaman Konsep (Aspek Kognitif) 

Pemahaman konsep menurut Bloom 

diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap 

ang dipelajari. 

Untuk mengukur pemaham konsep ini 

hendaknya guru melakukan evaluasi yang 



 

 
 

berupa evaluasi produk. memalui evaluasi 

produk dapat diselidiki apakah dan sampai 

berapa jauh suatu tujuan instruksional telah 

tercapai, semua tujuan itu merupakan ha

belajar yang seharusnya diperoleh oleh siswa. 

Hasil belajar erat kaitannya dengan tujuan 

instruksional (pembelajaran) ang telah disusun 

oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

2. Keterampilan Proses (Aspek Psikomotorik)

Keterampilan proses merupakan 

keterampilan yang 

kepadapembangunan kemampuan fisik,

dan sosial yang mendasar sebagi penggerak 

kemampuan yang lebih tinggi dalam diri 

individu. 
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berupa evaluasi produk. memalui evaluasi 

produk dapat diselidiki apakah dan sampai 

berapa jauh suatu tujuan instruksional telah 

tercapai, semua tujuan itu merupakan hasil 

belajar yang seharusnya diperoleh oleh siswa. 

Hasil belajar erat kaitannya dengan tujuan 

instruksional (pembelajaran) ang telah disusun 

oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan 

Keterampilan Proses (Aspek Psikomotorik) 

oses merupakan 

 mengarah 

kepadapembangunan kemampuan fisik,  mental, 

dan sosial yang mendasar sebagi penggerak 

kemampuan yang lebih tinggi dalam diri 



 

 
 

Keterampilan proses berguna untuk 

menjadikan siswa lebi berani untuk bertany

ketika belum paham dengan materi yang telah 

disampaikan oleh guru. Sehingga, siswa akan 

mudah mengerjakan tugas yang telah diberikan 

oleh guru.  

3. Sikap (Aspek Afektif) 

Sikap tidak hanya merupakan aspek 

mental semata, melainkan mencakup pula aspek 

respon fisik. Maka aspek mental dan fisik juga 

harus bekerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kaitannya dengan hasil belajar siswa, 

sikap ini akan lebih mengarah kepada pengertian 

pemahaman konsep. 
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Keterampilan proses berguna untuk 

menjadikan siswa lebi berani untuk bertanya 

ketika belum paham dengan materi yang telah 

disampaikan oleh guru. Sehingga, siswa akan 

mudah mengerjakan tugas yang telah diberikan 

ikap tidak hanya merupakan aspek 

mental semata, melainkan mencakup pula aspek 

isik. Maka aspek mental dan fisik juga 

harus bekerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kaitannya dengan hasil belajar siswa, 

sikap ini akan lebih mengarah kepada pengertian 



 

 
 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Siswa 

Hasil belajar yang dicapai siswa 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

eksternal. Uraian tentang faktor internal dan faktor 

eksternal sebagai berikut : 

1) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa yang mempengaruhi kempuan 

belajar siswa. Faktor internal dapat di 

kelompokkan, yaitu factor jasmaniah, factor 

psikologis dan factor kelelahan.  

2) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari 

luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar. 
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Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

belajar yang dicapai siswa 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

eksternal. Uraian tentang faktor internal dan faktor 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari 

diri siswa yang mempengaruhi kempuan 

belajar siswa. Faktor internal dapat di 

kelompokkan, yaitu factor jasmaniah, factor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari 

luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar. 



 

 
 

Misalnya saja keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.18 

 

4. Matematika 

Matematika berasal dari akar kata mathema 

artinya pengetahuan, mathanein artinya berfikir atau 

belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan matematika adalah ilmu tentang bilangan 

hubungan antara bilangan dan prosedur operasional 

yang digunakan dalam menyelesaikan masalah 

mengenai bilangan. Dalam definisi lain dikatakan 

bahwa matematika adalah cara atau metode berfikir 

dan bernalar, bahasa lambang yang dapat dipahami 

oleh semua bangsa berbudayya, seni pada musik yang 

penuh dengan simetri, pola dan irama yang dapat 

                                                           
18

 Ahmad  Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di 
Sekolah Dasar,  (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 9.
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Misalnya saja keluarga, sekolah, dan 

Matematika berasal dari akar kata mathema 

artinya pengetahuan, mathanein artinya berfikir atau 

belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan matematika adalah ilmu tentang bilangan 

gan antara bilangan dan prosedur operasional 

yang digunakan dalam menyelesaikan masalah 

mengenai bilangan. Dalam definisi lain dikatakan 

bahwa matematika adalah cara atau metode berfikir 

dan bernalar, bahasa lambang yang dapat dipahami 

rbudayya, seni pada musik yang 

penuh dengan simetri, pola dan irama yang dapat 

Teori Belajar dan Pembelajaran di 
,  (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 9. 



 

 
 

menghibur, alat bagi pembuat peta arsitek, navigator 

luar angkasa, pembuat mesin akuntan.19 

5. Pokok Bahasan Bilangan Campuran 

a. Pengertian operasi hitung campuran  

Operasi hitung campuran yaitu operasi 

hitung bilangan yang melibatkan lebih dari satu 

operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan 

terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian. Operasi hitung campuran apat 

berupa kombinasi dari keempat operasi hitung 

tersebut. 

Untuk dapat mengerjakan operasi hitung 

campuran bilangan harus dipahami aturan

yang berlaku dalam operasi hitung campuran. 

Aturan operasi hitung campuran adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
19 Sukardjono, Hakekat dan Sejarah Matematika

Universitas Terbuka, 2008), 13.  
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menghibur, alat bagi pembuat peta arsitek, navigator 

puran yaitu operasi 

hitung bilangan yang melibatkan lebih dari satu 

operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan 

terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian. Operasi hitung campuran apat 

berupa kombinasi dari keempat operasi hitung 

Untuk dapat mengerjakan operasi hitung 

campuran bilangan harus dipahami aturan-aturan 

yang berlaku dalam operasi hitung campuran. 

Aturan operasi hitung campuran adalah sebagai 

dan Sejarah Matematika, (Jakarta: 



 

 
 

1) Operasi dalam tanda kurung harus 

didahulukan. 

2) Operasi perkalian dan pembagian setingkat. 

Selesaikan perhitungan dari sebelah kiri ke 

kanan. 

3) Operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi 

dari pada penjumlahan dan pengurangan. 

Perkalian dan pembagian harus dikerjakan 

dahulu.20 

b. Operasi Hitung Campuran penjumlahan 

pengurangan. 

1) Bentuk operasi penjumlahan ada dua macam, 

yaitu tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. 

2) Bentuk operasi pengurangan juga ada dua 

macam, yaitu tanpa meminjam dan dengan 

meminjam 

                                                           
20

 http://edu.elizato.com/melakukan-operasi-hitung
campuran/ Diakses pada tanggal 5 April 2019, pukul 20.35 WIB. 
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Operasi dalam tanda kurung harus 

perkalian dan pembagian setingkat. 

Selesaikan perhitungan dari sebelah kiri ke 

Operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi 

dari pada penjumlahan dan pengurangan. 

Perkalian dan pembagian harus dikerjakan 

Operasi Hitung Campuran penjumlahan dan 

Bentuk operasi penjumlahan ada dua macam, 

yaitu tanpa menyimpan dan dengan menyimpan.  

Bentuk operasi pengurangan juga ada dua 

macam, yaitu tanpa meminjam dan dengan 

hitung-
pada tanggal 5 April 2019, pukul 20.35 WIB.  



 

 
 

c. Operasi Hitung Campuran pembagian dan 

perkalian. 

1) Perkalian merupakan bentuk penjumlahan 

berulang.  

Contoh :  

  3 x 50 = 

Dinyatakan dengan penjumlahan 50 + 50 + 50 = 

150  

Jadi 3 x 50 = 150 

2) Pembagian merupakan bentuk pengurangan 

berulang. 

Contoh : 

  45 :15 = 

Dinyatakan dengan pengurangan 45 

15 = 0 

Ada 3 kali pengurangan dengan 15. 

Maka 45 : 15 = 3 

45 

Operasi Hitung Campuran pembagian dan 

akan bentuk penjumlahan 

Dinyatakan dengan penjumlahan 50 + 50 + 50 = 

Pembagian merupakan bentuk pengurangan 

Dinyatakan dengan pengurangan 45 - 15 - 15  – 



 

 
 

3) Pada perkalian berlaku: 

a) Sifat pertukaran, a x b = b x a 

Contoh : 12 x 5 = 60  

  5 x 12 = 60  

Maka 12 x 5 = 5 x 12 ( sifat pertukaran)

b) Sifat pengelompokan, ( a x b ) x c = a x ( b x 

c ) 

Contoh : 8 x 7 x 5 =  

  (8 x 7) x 5 = 56 x 5 = 280 

  8 x (7 x 5) = 8 x 35 = 280 

4) Perkalian dengan dua hasilnya sama dengan 

menjumlah dua bilangan itu sendiri. 

 Contoh : 36 x 2 = 36 + 36 = 72  

5) Pembagian dengan dua hasilnya sama dengan 

setengah dari bilangan yang dibagi. 

40 : 2 = ……. Setengah dari 40 adalah 20

Maka 40 : 2 = 20. 
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Maka 12 x 5 = 5 x 12 ( sifat pertukaran) 

Sifat pengelompokan, ( a x b ) x c = a x ( b x 

 

 

Perkalian dengan dua hasilnya sama dengan 

 

Pembagian dengan dua hasilnya sama dengan 

engah dari 40 adalah 20 



 

 
 

6) Bilangan genap selalu dibagi bilangan 2. 

Sedangkan bilangan ganjil bila dibagi dengan 2 

selalu ada sisa. 

Contoh : 36 (genap) karena 36 : 2 = 18 (habis 

dibagi) 

  39 (ganjil) karena 39 : 2 = 19, sisa 1.

7) Pada operasi hitung campuran perkalian dan 

pembagian lebih kuat dari pada penjumlahan 

dan pengurangan. Maka pembagian dan 

perkalian didahulukan.21 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir ini dibuat untuk 

mempermudah penelitian. Kerangka berfikir ini disusun 

sebagai pedoman penelitian serta menghubungkan 

tentang teori dengan berbagai factor yang diidentifikasi 

sebagai masalah. 

                                                           
21

 Nurul Masitoch dkk, Gemar Matematika, (Jakarta, pusat 
perbukuan departemen pendidikan nasional, 2009), 59.
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Bilangan genap selalu dibagi bilangan 2. 

Sedangkan bilangan ganjil bila dibagi dengan 2 

Contoh : 36 (genap) karena 36 : 2 = 18 (habis 

39 (ganjil) karena 39 : 2 = 19, sisa 1. 

hitung campuran perkalian dan 

pembagian lebih kuat dari pada penjumlahan 

dan pengurangan. Maka pembagian dan 

Kerangka berfikir ini dibuat untuk 

mempermudah penelitian. Kerangka berfikir ini disusun 

penelitian serta menghubungkan 

tentang teori dengan berbagai factor yang diidentifikasi 

(Jakarta, pusat 
n pendidikan nasional, 2009), 59. 



 

 
 

Kemampuan mengerjakan dan hasil belajar akan 

terlihat hasilnya apabila menggunakan proses belajar 

yang menyenangkan. Sehingga siswa akan tertarik 

terhadap materi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan 

guru mampu memilih berbagai variasi model tentunya 

sesuai dengan materi, karakteristik siswa, media 

pembelajaran, dan didukung dengan lingkungan sekolah. 

Dengan terpenuhinya hal tersebut, maka akan menunjang

keberhasilan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa 

akan meningkat. 

Metode demonstrasi adalah petunjuk tentang 

proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada 

penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat 

diketahui dan difahami peserta didik. Dengan di bantu 

media realia atau media nyata yang memanfaatkan 

lingkungan disekitar. Dengan metode dan media 

pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan 
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Kemampuan mengerjakan dan hasil belajar akan 

terlihat hasilnya apabila menggunakan proses belajar 

yang menyenangkan. Sehingga siswa akan tertarik 

dap materi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan 

guru mampu memilih berbagai variasi model tentunya 

sesuai dengan materi, karakteristik siswa, media 

pembelajaran, dan didukung dengan lingkungan sekolah. 

Dengan terpenuhinya hal tersebut, maka akan menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa 

Metode demonstrasi adalah petunjuk tentang 

proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada 

penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat 

didik. Dengan di bantu 

media realia atau media nyata yang memanfaatkan 

lingkungan disekitar. Dengan metode dan media 

pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan 



 

 
 

kemampuan dan hasil belajar siswa serta memecahkan 

masalah siswa dalam operasi hitung bilangan campuran

pada mata pelajaran matematika. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Penelitian merumuskan hipotesis tindakan yaitu 

melalui penerapan metode pembelajaran demonstrasi dan 

media pembelajaran realia akan meningkatkan

kemampuan dan hasil belajar siswa pada materi

hitung bilangan campuran mata pelajaran matematika di 

kelas 3 SDN Sangen 01 tahun Pelajaran 2018/2019.
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kemampuan dan hasil belajar siswa serta memecahkan 

gan campuran 

hipotesis tindakan yaitu 

melalui penerapan metode pembelajaran demonstrasi dan 

media pembelajaran realia akan meningkatkan 

kemampuan dan hasil belajar siswa pada materi operasi 

mata pelajaran matematika di 

tahun Pelajaran 2018/2019. 
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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 teknik 

tindakan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan memecahkan soal siswa pada mata 

pelajaran matematika tentang operasi hitung 

campuran kelas III SDN Sangen 01 Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

tentang operasi hitung bilangan campuran kelas III 

SDN Sangen 01 Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun. 

 

 

ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas dan adapun jenis tindakan yang memfokuskan 

a pengembangan kemampuan siswa. Maka teknik 

tindakan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

Kemampuan memecahkan soal siswa pada mata 

perasi hitung bilangan 

Kecamatan Geger 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

bilangan campuran kelas III 

Kecamatan Geger Kabupaten 



 

 
 

B. Setting Subjek Penelitian 

1. Setting Lokasi Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian bersifat praktis berdasakan 

permasalahan real dalam pembelajaran matemtika di 

SDN Sangen 01, yang berada di Desa Sangen, 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas di SDN 

01 karena peneliti menemukan permasalahan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika di 

kelas III. 

2. Karakteristik Subjek Penelitian Tindakan Kelas

Subjek penelitian tindakan kelas adalah siswa 

kelas III dengan jumlah siswa 10 orang yang terdiri 

dari 5 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan pada 

mata pelajaran matematika tahun ajaran 2018/2019.
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Setting Lokasi Penelitian Tindakan Kelas 

ktis berdasakan 

l dalam pembelajaran matemtika di 

, yang berada di Desa Sangen, 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti 

n kelas di SDN Sangen 

karena peneliti menemukan permasalahan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika di 

Karakteristik Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

Subjek penelitian tindakan kelas adalah siswa 

rang yang terdiri 

laki dan 5 siswa perempuan pada 

mata pelajaran matematika tahun ajaran 2018/2019. 



 

 
 

C. Variable yang diamati 

 Dalam penelitian ini yang menjadi

utama untuk diamati adalah: 

1. Variabel proses : meningkatkan minat belajar dan 

kemampuan memecahkan soal dengan menggunakan 

metode demonstrasi dan media realia pada mata 

pelajaran matematika operasi hitung 

campuran. 

2. Variabel Output : hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika operasi hitung 

campuran. 

D. Prosedur Penelitian 

 Menurut Hopkins yang dikutip oleh Wina 

Sanjaya, pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan 

membentuk spiral yang dimulai dari merasakan

masalah, menyusun perencanaan, melaksanakan 

tindakan, melakukan observasi, mengadakan refleksi, 
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penelitian ini yang menjadi fokus 

meningkatkan minat belajar dan 

kemampuan memecahkan soal dengan menggunakan 

metode demonstrasi dan media realia pada mata 

pelajaran matematika operasi hitung bilangan 

hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika operasi hitung bilangan 

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.22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Gambar 3.1 Alur PTK 
                                                           

22
 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta:Kencana 

Prenada Media Group,2011),53. 

Identifikasi masalah

perencanaan 

Observasi 

 

Refleksi 

 

Perencanaan ulang

 

Refleksi 

 

Aksi 

 

Observasi 
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melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan dan 

(Jakarta:Kencana 

Identifikasi masalah 

Perencanaan ulang 

 

AKSI 



 

 
 

 

Sebelum melaksanakan pembelajaran berbasis 

PTK guru melakukan observasi awal untuk : 

1. Menemukan masalah. 

2. Melakukan ientifikasi masalah. 

3. Menemukan 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 pe

masalah. 

7. Merumuskan judul perencanaan kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK. 
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Sebelum melaksanakan pembelajaran berbasis 

 

Menganalisis masalah dengan menentukan faktor-

faktor yang diduga sebagai penyebab utama terjadinya 

gagasan pemecahan masalah 

dengan merumuskan hipotesis tindakan sebagai 

Menentukan pilihan hipotesis tindakan pemecahan 

Merumuskan judul perencanaan kegiatan 



 

 
 

Setelah judul perencanaan kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK dirumuskan langkah

sebagai berikut. 

1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) perbaikan. 

b. Menyiapkan sumber/bahan/alat yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Menyiapkan instrument penilaian yang akan 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi. 

d. Menyiapkan criteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

instrumen tolak ukur keberhasilan tindakan.

e. Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan 

data yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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Setelah judul perencanaan kegiatan 

langkah-langkah 

Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan 

Menyiapkan sumber/bahan/alat yang digunakan 

Menyiapkan instrument penilaian yang akan 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

Menyiapkan criteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

tolak ukur keberhasilan tindakan. 

Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan 

data yang akan digunakan dalam kegiatan 



 

 
 

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  

a. Mencatat hasil observasi. 

b. Mengevaluasi hasil observasi. 

c. Menganalisis hasil pembelajaran. 
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Pada tahap ini peneliti melaksanakan tindakan 

yang telah dirumuskan dalam RPP dalam situasi yang 

eliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan 

Pada tahap ini yang harus dilakukan: 

Mengamati perilaku siswa dalam mengikuti 

Memantau minat belajar dan kemampuan 



 

 
 

d. Mencatat kelemahan-kelemahan pembelajaran 

untuk dijadikan bahan perbaikan siklus 

selanjutnya.23 

 Empat tahapan tersebut ketika diterapkan 

dikelas akan berubah menjadi tiga tahap. Tahap pertama

adalah perencanaan, tahap keua adalah melakukan 

tindakan dan pengamatan secara bersamaan, tahap ketiga 

adalah refleksi. 

  

                                                           
23

 Zainal Aqil, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Yrama 
Widya, 2007),32. 
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kelemahan pembelajaran 

untuk dijadikan bahan perbaikan siklus 

Empat tahapan tersebut ketika diterapkan 

dikelas akan berubah menjadi tiga tahap. Tahap pertama 

adalah perencanaan, tahap keua adalah melakukan 

tindakan dan pengamatan secara bersamaan, tahap ketiga 

(Bandung: Yrama 



 

 
 

 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian Tindakan Kelas

Hari/Tanggal Waktu Kelas Keterangan

Rabu, 27 

Februari 2019 

09.00-

11.00 

III Siklu s I

Kamis, 28 

Februari 2019 

09.00-

11.00 

III Siklus II

Jum’at 01 

Maret 2019 

09.00-

10.30 

III Siklus III

 

  

58 

Jadwal Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan 

Siklu s I 

Siklus II 

Siklus III 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

yang beralamatkan di Desa Sangen Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. Lokasi SDN Sangen 01

daerah perkotaan, perjalanan menuju lokasi cukup mudah 

karena sekolah ini terletak di pinggir jalan raya dengan 

transportasi yang memadai. 

SDN Sangen 01 memiliki lingkungan fisik yang 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan 

yang masih kokoh, halaman sekolah yang cukup luas dan 

bersih, serta tata ruang yang rapi. SDN Sangen

memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang tamu, 1 ruang guru, 1 

ruang perpustakaan, 1 ruang gudang,  kamar mandi 

beserta toilet, dan mushola sekolah. 

Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

 Sangen 01, 

yang beralamatkan di Desa Sangen Kecamatan Geger 

01 berada di 

daerah perkotaan, perjalanan menuju lokasi cukup mudah 

karena sekolah ini terletak di pinggir jalan raya dengan 

memiliki lingkungan fisik yang 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan 

yang masih kokoh, halaman sekolah yang cukup luas dan 

bersih, serta tata ruang yang rapi. SDN Sangen 01 

mu, 1 ruang guru, 1 

ruang perpustakaan, 1 ruang gudang,  kamar mandi 



 

 
 

SDN Sangen 01 pada tahun ajaran 2018/2019 

memiliki jumlah siswa sebanyak 48 siswa, seorang 

kepala sekolah, serta 10 guru yaitu 6 guru kelas, 1 guru 

agama islam, 1 guru olah raga, dan 2 guru BTQ. Jenjang 

pendidikan dari guru adalah sarjana dan diploma. Selain 

itu SD tersebut memiliki 1 kayawan yaitu seorang 

penjaga sekolah. 

Siswa kelas III SDN Sangen 01 berjumlah 10 

siswa dengan 5 siswa perempuan dan 5 siswa laki

Berdasarkan observasi yang dilakukan, guru masih jarang 

menggunakan media pembelajaran dalam mengajar 

khususnya materi operasi hitung matematika. Siswa 

masih mengalami kebingungan dalam memecahkan 

masalah operasi hitung bilangan pecahan. Ha

menyebabkan hasil belajar matematika materi operasi 

hitung bilangan pecahan menurun.  
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pada tahun ajaran 2018/2019 

memiliki jumlah siswa sebanyak 48 siswa, seorang 

kepala sekolah, serta 10 guru yaitu 6 guru kelas, 1 guru 

ama islam, 1 guru olah raga, dan 2 guru BTQ. Jenjang 

pendidikan dari guru adalah sarjana dan diploma. Selain 

itu SD tersebut memiliki 1 kayawan yaitu seorang 

berjumlah 10 

iswa laki-laki. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, guru masih jarang 

menggunakan media pembelajaran dalam mengajar 

khususnya materi operasi hitung matematika. Siswa 

masih mengalami kebingungan dalam memecahkan 

masalah operasi hitung bilangan pecahan. Hal ini 

menyebabkan hasil belajar matematika materi operasi 



 

 
 

B. Penjelasan Data Per-siklus 

Penelitian tindakan kelas di SDN Sangen

Kecamatan Geger ini dilaksanakan pada tanggal 27 

Februari sampai 1 Maret 2019. Penelitian ini

dilaksanakan dalam 3 siklus, yang masing-masing siklus 

terdiri dari 1 kali pertemuan untuk membahasan materi 

sekaligus pemberian tes akhir siklus. Subjek dalam 

penelitian ini adalah kelas III SDN Sangen 01

Geger yang berjumlah 10 siswa. 

Proses pembelajaran dimulai pukul 09.00 yaitu 

setelah istirahat pertama selama 3 hari berturut

sesuai jadwal yang telah diberikan dari pihak sekolah. 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I, siklus II, siklus 

III terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksan

observasi/pengamatan, dan refleksi. 
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tindakan kelas di SDN Sangen 01 

Kecamatan Geger ini dilaksanakan pada tanggal 27 

Februari sampai 1 Maret 2019. Penelitian ini 

masing siklus 

terdiri dari 1 kali pertemuan untuk membahasan materi 

sekaligus pemberian tes akhir siklus. Subjek dalam 

01 Kecamatan 

pembelajaran dimulai pukul 09.00 yaitu 

setelah istirahat pertama selama 3 hari berturut-turut 

sesuai jadwal yang telah diberikan dari pihak sekolah. 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I, siklus II, siklus 

III terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan, 



 

 
 

C. Proses Analisis Data Per-siklus 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam 

penelitian ini menggunakan alur atau tahapan 

(Perencanaan,  Tindakan, Observasi, dan Refleksi) dan 

disajikan dalam 3 (tiga) siklus sebagai berikut:

1. Penelitian Tindakan Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I 

  Kegiatan perencanan bertujuan untuk 

merencanakan dan mempersiapkan segala 

sesuatu sebelum pelaksanaan tindakan. Kegiatan 

yang dilakukan penelitian pada tahap 

perencanaan siklus I meliputi: 

1) Menyusun RPP  

 Dalam siklus I terdapat I kali 

pertemuan, sehingga peneliti cukup 

membuat 1 RPP yang akan membahas 

tentang pengertian operasi hitung 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam 

penelitian ini menggunakan alur atau tahapan 

Tindakan, Observasi, dan Refleksi) dan 

kut: 

Kegiatan perencanan bertujuan untuk 

merencanakan dan mempersiapkan segala 

sesuatu sebelum pelaksanaan tindakan. Kegiatan 

yang dilakukan penelitian pada tahap 

Dalam siklus I terdapat I kali 

pertemuan, sehingga peneliti cukup 

membuat 1 RPP yang akan membahas 

tentang pengertian operasi hitung 



 

 
 

penjumlahan dan pengurangan, dan 

menyelesaikan permasalahan yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan, 

serta menyajikan penyelesaian 

permasalahan yang melibatkan penjumlahan 

dan pengurangan menggunakan media 

realia. 

 

2) Membuat LKS 

 Peneliti membuat lembar kerja siswa 

yang berisi tentang materi, dan soal 

evaluasi. LKS ini dibuat dengan semenarik 

mungkin, menggunakan gambar

sehingga siswa tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran.  
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penjumlahan dan pengurangan, dan 

menyelesaikan permasalahan yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan, 

ta menyajikan penyelesaian 

permasalahan yang melibatkan penjumlahan 

dan pengurangan menggunakan media 

Peneliti membuat lembar kerja siswa 

yang berisi tentang materi, dan soal 

evaluasi. LKS ini dibuat dengan semenarik 

kan gambar-gambar, 

sehingga siswa tertarik untuk mengikuti 



 

 
 

Gambar.4.1 contoh gambar LKS

3) Membuat lembar tes dan rublik penskoran 

  Lembar tes pada siklus I terdapat 5 

soal, tentang penjumlahan dan pengurangan. 

Setiap soal memiliki tingkata

sendiri. 

4) Membuat lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal  

 Lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa saat memecahkan 
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Gambar.4.1 contoh gambar LKS 

Membuat lembar tes dan rublik penskoran  

Lembar tes pada siklus I terdapat 5 

soal, tentang penjumlahan dan pengurangan. 

Setiap soal memiliki tingkatan kesulitan 

Membuat lembar observasi kemampuan 

Lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa saat memecahkan 



 

 
 

permasalahan yang ada dalam operasi 

hitung 

5) Membuat lembar observasi naan Tindakan 

Siklus I 

Penelitian pada siklus I 

dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan yaitu 

hari Rabu 27 Februari 2019 pukul 09.00

11.00 WIB. Materi yang dipelajari adalah 

pengertian serta penyelesaian permasalahan 

operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan. Peneliti telah menyiapkan 

LKS, Materi, Media benda kongkrit yang 

akan digunakan untuk proses pembelajaran.

Kegiatan pendahuluan dimulai 

dengan peneliti membuka kegiatan 

pembelajaran dengan mengucap salam, 

mengecek kehadiran siswa, memberi 
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permasalahan yang ada dalam operasi 

naan Tindakan 

Penelitian pada siklus I 

dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan yaitu 

hari Rabu 27 Februari 2019 pukul 09.00-

11.00 WIB. Materi yang dipelajari adalah 

pengertian serta penyelesaian permasalahan 

operasi hitung penjumlahan dan 

telah menyiapkan 

LKS, Materi, Media benda kongkrit yang 

akan digunakan untuk proses pembelajaran. 

Kegiatan pendahuluan dimulai 

dengan peneliti membuka kegiatan 

pembelajaran dengan mengucap salam, 

mengecek kehadiran siswa, memberi 



 

 
 

motivasi kepada siswa. Kem

memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan 

sebagai berikut :  

Guru : “ Dita diberi saku sekolah oleh 

ayahnya sebesar Rp.5.000, 

diperjalanan menuju sekolah dita 

bertemu dengan neneknya dan dita 

dikasih uang sebesar Rp

sampai sekolah dita membeli kue 

untuk sarapan pagi seharga 

Rp.2.000. tinggal berapa uang dita?..  

Pelajaran apa yang akan dibahas hari 

ini anak- anak?”. 

Murid : “ penjumlahan dan pengurangan 

bu” 
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motivasi kepada siswa. Kemudian guru 

memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan 

Dita diberi saku sekolah oleh 

sebesar Rp.5.000, 

diperjalanan menuju sekolah dita 

bertemu dengan neneknya dan dita 

dikasih uang sebesar Rp.5.000, 

sampai sekolah dita membeli kue 

untuk sarapan pagi seharga 

Rp.2.000. tinggal berapa uang dita?..  

Pelajaran apa yang akan dibahas hari 

: “ penjumlahan dan pengurangan 



 

 
 

Guru         : “iya betul anak-anak. Siang ini 

kita akan mempelajari tentang 

operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan”.  

 

Kemudian Peneliti memberikan 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran 

yang akan dipelajari yaitu dapat memahami 

konsep operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan, dapat menyelesaikan soal

permasalahan yang ada di operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan, dan dapat 

mengerjakan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan dengan mudah. Peneliti 

memberikan LKS sebagai acuan materi 

pembelajaran yang akan dipelajari.

Setelah kegiatan pendahulua

selesai, peneliti mengajak siswa untuk 
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anak. Siang ini 

kan mempelajari tentang 

hitung penjumlahan dan 

Kemudian Peneliti memberikan 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran 

yang akan dipelajari yaitu dapat memahami 

konsep operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan, dapat menyelesaikan soal 

permasalahan yang ada di operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan, dan dapat 

mengerjakan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan dengan mudah. Peneliti 

memberikan LKS sebagai acuan materi 

pembelajaran yang akan dipelajari. 

Setelah kegiatan pendahuluan 

selesai, peneliti mengajak siswa untuk 



 

 
 

mengamati dan membaca teks bacaan 

operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan. Setelah siswa selesai 

membaca peneliti mendemonstrasikan 

operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan dengan penjelasan di papan 

tulis. Setelah itu peneliti memberikan 

contoh soal dipapan tulis dan diperagakan 

dengan media realia berupa uang mainan 

untuk memecahkan soal tersebut. selain itu 

guru juga memberikan beberapa contoh soal 

mengenai operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan.  
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mengamati dan membaca teks bacaan 

operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan. Setelah siswa selesai 

membaca peneliti mendemonstrasikan 

operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan dengan penjelasan di papan 

elah itu peneliti memberikan 

contoh soal dipapan tulis dan diperagakan 

dengan media realia berupa uang mainan 

untuk memecahkan soal tersebut. selain itu 

guru juga memberikan beberapa contoh soal 

mengenai operasi hitung penjumlahan dan 



 

 
 

Gambar 4.2 Peneliti Menggunakan Media Realia 

berupa Uang mainan untuk menyelesaikan soal

 

Setelah siswa memahami operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan guru 

membagikan soal post test kepada setiap 

siswa untuk dikerjakan sendiri

dengan bantuan media realia berupa uang 

mainan.  
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Peneliti Menggunakan Media Realia 

berupa Uang mainan untuk menyelesaikan soal 

Setelah siswa memahami operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan guru 

kepada setiap 

siswa untuk dikerjakan sendiri-sendiri 

realia berupa uang 



 

 
 

Gambar 4.3 Siswa mengerjakan soal dengan 

menggunakan media realia berupa uang 

mainan 

Setelah selesai mengerjakan guru 

menunjuk siswa secara acak kemudian 

diarahkan untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaan kedepan dan teman-teman

ada di belakang bertugas untuk mengoreksi 

dan membenarkan secara bersama

ada jawaban yang belum sesuai. 
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Gambar 4.3 Siswa mengerjakan soal dengan 

menggunakan media realia berupa uang 

Setelah selesai mengerjakan guru 

menunjuk siswa secara acak kemudian 

diarahkan untuk mempresentasikan hasil 

teman yang 

ada di belakang bertugas untuk mengoreksi 

dan membenarkan secara bersama-sama jika 

 



 

 
 

Pada kegiatan akhir siswa dengan 

bimbingan guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru 

juga memberikan nasehat dan motovasi 

kepada siswa untuk belajar dengan giat. 

b. Tahap Pengamatan Siklus I 

 Pada siklus I awal pembelajaran 

siswa tampak antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Antusiasme siswa tersebut 

dimulai melalui guru memotivasi siswa 

menggunakan lagu-lagu yang membuat siswa 

tampak lebih semangat lagi dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Penggunaan media realia 

berupa uang mainan dapat meningkatkan 

antusiasme siswa dan dapat meningkatkan 

ketertarikan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan pada saat 
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Pada kegiatan akhir siswa dengan 

bimbingan guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru 

juga memberikan nasehat dan motovasi 

kepada siswa untuk belajar dengan giat.  

Pada siklus I awal pembelajaran 

siswa tampak antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Antusiasme siswa tersebut 

dimulai melalui guru memotivasi siswa 

lagu yang membuat siswa 

tampak lebih semangat lagi dalam mengikuti 

aran. Penggunaan media realia 

berupa uang mainan dapat meningkatkan 

antusiasme siswa dan dapat meningkatkan 

ketertarikan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan pada saat 



 

 
 

guru menjelaskan dan mendemonstrasikan 

media realia berupa uang mainan tersebut. Siswa 

penasaran dengan uang mainan ter

digunakan untuk apa? 

Pada saat melakukan apersepsi 

dengan uang mainan guru terdengar jelas dalam 

menjelaskan materi operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan berdasarkan demonstrasi 

tersebut. Guru mendemosntrasikan materi 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

mulai dari pengertian sampai ke contoh

contohnya menggunakan media realia uang 

mainan. Siswa lebih mudah memahami operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan 

menggunakan bantuan uang mainan. Dibuktikan 

saat guru memberikan contoh dan dikerjakan 

secara bersama-sama dengan siswa dan guru 
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guru menjelaskan dan mendemonstrasikan 

uang mainan tersebut. Siswa 

penasaran dengan uang mainan tersebut akan 

Pada saat melakukan apersepsi 

dengan uang mainan guru terdengar jelas dalam 

menjelaskan materi operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan berdasarkan demonstrasi 

ersebut. Guru mendemosntrasikan materi 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

mulai dari pengertian sampai ke contoh-

contohnya menggunakan media realia uang 

mainan. Siswa lebih mudah memahami operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan 

an uang mainan. Dibuktikan 

saat guru memberikan contoh dan dikerjakan 

sama dengan siswa dan guru 



 

 
 

banyak siswa yang aktif menjawab. Walaupun 

ada sebagian siswa yang masih kelihatan 

kebingungan. 

Selama proses pembelajaran 

berlangsung siswa dapat mengikuti dari awal 

sampai akhir dengan baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa dapat secara aktif 

berdiskusi dengan guru. Selain itu siswa 

mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh 

guru serta siswa dapat menjawab pertanyaan

pertanyaan yang diberikan oleh guru.

Pada saat mengerjakan soal latihan 

mayoritas siswa dapat mengerjakan soal tersebut 

sampai selesai. Namun ada beberapa siswa yang 

masih suka bertanya dengan guru tentang teknik 

dalam menjawab soal yang diberikan oleh guru, 

dan ada juga yang bertanya pada teman 
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banyak siswa yang aktif menjawab. Walaupun 

ng masih kelihatan 

Selama proses pembelajaran 

at mengikuti dari awal 

sampai akhir dengan baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa dapat secara aktif 

berdiskusi dengan guru. Selain itu siswa 

mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh 

guru serta siswa dapat menjawab pertanyaan-

kan oleh guru. 

Pada saat mengerjakan soal latihan 

mayoritas siswa dapat mengerjakan soal tersebut 

sampai selesai. Namun ada beberapa siswa yang 

masih suka bertanya dengan guru tentang teknik 

dalam menjawab soal yang diberikan oleh guru, 

ertanya pada teman 



 

 
 

sebangkunya bahkan bekerja sama 

menyelesaikan soal tersebut bersama

c. Hasil Tes Siklus I 

1) Kemampuan Memecahkan Soal

Berikut hasil kemampuan 

memecahkan soal siswa pada siklus I, yang 

dibuktikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 

Hasil Penelitian 

No Nama Siswa Nilai 

1 AF 3 

2 AY 2 Cukup

3 CB 2 Cukup

4 EP 2 Cukup

5 GJ 2 Cukup

6 JS 1 Kurang
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sebangkunya bahkan bekerja sama 

menyelesaikan soal tersebut bersama-sama.  

Kemampuan Memecahkan Soal 

Berikut hasil kemampuan 

memecahkan soal siswa pada siklus I, yang 

dibuktikan pada tabel dibawah ini. 

 

Ket 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Kurang 



 

 
 

7 RD 1 Kurang

8 R W 2 Cukup

9 RN 3 

10 SE 3 

 

  

Keterangan : 

 3 = Baik 

 2 = Cukup 

 1 = Kurang 

 Siswa dikatakan mampu ketika 

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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Kurang 

Cukup 

Baik 

Baik 

Siswa dikatakan mampu ketika siswa 

tersebut mengerjakan soal dengan mandiri 

dan tidak menyontek jawaban dari siswa 

Siswa dikatakan cukup mampu ketika 

siswa tersebut mengerjakan soal dengan 

mandiri tetapi sesekali masih menyontek 



 

 
 

 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   = 
∑

�
	�	100	% 

          = 
�

��
	�	100	% = 30 %

 

 Cukup  = 
∑

�
	�	100	% 

           = 
�

��
	�	100	% = 50 %

 

 Kurang  = 
∑

�
	�	100	% 

            = 
�

��
	�	100	% = 20 %

Dari hasil tersebut menunjukkan

bahwa siklus 1 siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan baik 
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mpu, ketika 

siswa tersebut mengerjakan soal dengan 

tidak mandiri dan menyontek atau 

meminta jawaban dari siswa lain. 

Prosentase kemampuan memecahkan soal 

= 30 % 

= 50 % 

= 20 % 

menunjukkan 

bahwa siklus 1 siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan baik 



 

 
 

sebanyak 3 siswa dari 10 siswa dengan 

prosentase 30 %, kemudian siswa yang 

memiliki kemampuan memecahkan soal 

dengan cukup baik sebanyak 5 siswa dari 10 

siswa dengan prosentase 50 %, dan siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal 

dengan kurang baik sebanyak 2 siswa dari 10 

siswa dengan prosentase 20 %.  

2) Perolehan Hasil Belajar 

Berikut perolehan hasil belajar siswa 

pada siklus I, yang dibuktikan pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.2 

Daftar Nilai Hasil Belajar

No Nama Siswa Nilai Ket 

1 AF 100 Tuntas 

2 AY 90 Tuntas 
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sebanyak 3 siswa dari 10 siswa dengan 

prosentase 30 %, kemudian siswa yang 

memiliki kemampuan memecahkan soal 

dengan cukup baik sebanyak 5 siswa dari 10 

siswa dengan prosentase 50 %, dan siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal 

nyak 2 siswa dari 10 

perolehan hasil belajar siswa 

pada siklus I, yang dibuktikan pada tabel 

Daftar Nilai Hasil Belajar 

 

 



 

 
 

3 CB 100 Tuntas 

4 EP 55 Belum Tuntas

5 GJ 60 Belum Tuntas

6 JS 58 Belum Tuntas

7 RD 80 Tuntas 

8 RW 60 Belum Tuntas

9 RN 90 Tuntas 

10 SE 100 Tuntas 

 

Keterangan: 

 Tuntas          = Siswa yang memiliki 

nilai standart atau diatas KKM

 Belum Tuntas   = Siswa yang 

nilai dibawah atau kurang dari 

 KKM        =  Nilai 65 

 Prosentase Hasil belajar siswa adalah:

   Ketuntasan = 
∑

�
	�	100	% 
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Belum Tuntas 

Belum Tuntas 

Belum Tuntas 

 

Belum Tuntas 

 

 

= Siswa yang memiliki 

nilai standart atau diatas KKM 

= Siswa yang  mendapat 

i dibawah atau kurang dari  KKM 

Prosentase Hasil belajar siswa adalah: 



 

 
 

                 = 
�

��
	�	100	% = 60 %

Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pada siklus I perolehan hasil belajar 

siswa yang mencapai KKM adalah sebanyak 

6 siswa dari 10 siswa. Jika diprosentasekan, 

perolehan hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM adalah sebanyak 60 %. Maka, masih 

ada beberapa siswa yang nilainya di bawah 

KKM. Sehingga tindakan pada siklus I belum 

memenuhi nilai target yang ingin dicapai. 

Maka penelitian harus dilanjutkan pada 

tindakan siklus ke-2.  

d. Tahap Refleksi Siklus I 

 Dalam hasil pengamatan pada siklus I 

ini kegiatan refleksi difokuskan pada temuan 

masalah pada siklus I, dan perencanaan perbaikan 

yang akan dilaksanakan pada siklus II. Dalam 
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= 60 % 

hasil tersebut menunjukkan 

perolehan hasil belajar 

siswa yang mencapai KKM adalah sebanyak 

6 siswa dari 10 siswa. Jika diprosentasekan, 

hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM adalah sebanyak 60 %. Maka, masih 

ada beberapa siswa yang nilainya di bawah 

pada siklus I belum 

memenuhi nilai target yang ingin dicapai. 

Maka penelitian harus dilanjutkan pada 

hasil pengamatan pada siklus I 

ini kegiatan refleksi difokuskan pada temuan 

masalah pada siklus I, dan perencanaan perbaikan 

yang akan dilaksanakan pada siklus II. Dalam 



 

 
 

tahap ini menentukan masalah-masalah yang 

harus diperbaiki dalam siklus selanjutnya d

menyusun rencangan tindakan yang berupa desain 

pembelajaran dengan menggunakan media realia. 

Perbaikan rencana disesuaikan dengan daftar 

temuan masalah pada siklus I beserta rancangan 

perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus II.

Tabel 4.3 

Temuan Masalah Siklus I dan Rancangan 

Perbaikan yang akan Dilaksanakan pada 

Siklus II 

No Temuan Masalah pada 

Siklus I 

Rancangan Perbaikan yang 

akan Dilakukan pada Siklus 

II

1. Siswa kurang 

memperhatikan dan 

main dengan teman 

Peneliti berkeliling untu

mendapatkan perhatian siswa
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masalah yang 

harus diperbaiki dalam siklus selanjutnya dan 

menyusun rencangan tindakan yang berupa desain 

pembelajaran dengan menggunakan media realia. 

Perbaikan rencana disesuaikan dengan daftar 

temuan masalah pada siklus I beserta rancangan 

kan dilaksanakan pada siklus II. 

Masalah Siklus I dan Rancangan 

Perbaikan yang akan Dilaksanakan pada 

Rancangan Perbaikan yang 

akan Dilakukan pada Siklus 

II 

Peneliti berkeliling untuk 

mendapatkan perhatian siswa 



 

 
 

sebangkunya 

2. Banyak siswa yang 

diam 

Peneliti memberikan 

pertanyaan kepada siswa 

yang diam saja 

3. Siswa merasa kurang 

percaya diri saat 

ditunjuk untuk maju 

didepan kelas 

Peneliti menemani siswa saat 

maju didepan kelas

4. Siswa masih enggan 

bertanya ketika 

mengalami kesulitan 

Peneliti menanyakan kepada 

setiap siswa jika masih belum 

faham 

5. Ada sebagian Siswa 

masih bingung dan 

kurang faham dalam 

menghitung 

penambahan dan 

Peneliti memberikan contoh 

soal penyelesaian masalah 

lebih banyak agar siswa lebih 

faham 
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Peneliti memberikan 

pertanyaan kepada siswa 

 

Peneliti menemani siswa saat 

maju didepan kelas 

Peneliti menanyakan kepada 

setiap siswa jika masih belum 

memberikan contoh 

soal penyelesaian masalah 

lebih banyak agar siswa lebih 



 

 
 

pengurangan 

menggunakan media 

realia berupa uang 

mainan 

6. Siswa bertanya pada 

guru dan teman 

sebangkunya bahkan 

bekerja sama dengan 

teman sebangkunya 

tentang cara 

menyelesaikan soal 

yang telah di bagikan 

Sebelum memberikan soal 

post test guru memberikan 

kesempatan bertanya untuk 

siswa yang belum faham agar 

siswa dapat mengerjakan soal 

dengan mudah 
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Sebelum memberikan soal 

guru memberikan 

kesempatan bertanya untuk 

siswa yang belum faham agar 

siswa dapat mengerjakan soal 

 



 

 
 

2. Penelitian Tindakan Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan Siklus II 

Kegiatan perencanan bertujuan untuk 

merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu 

sebelum pelaksanaan tindakan. Kegiatan yang 

dilakukan penelitian pada tahap perencanaan 

siklus I meliput 

1) Menyusun RPP  

Dalam siklus II terdapat I kali 

pertemuan, sehingga peneliti cukup membuat 1 

RPP yang akan membahas tentang pengertian 

operasi hitung perkalian dan pembagian, dan 

menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

perkalian dan pembagian, serta menyajikan 

penyelesaian permasalahan yang melibatkan 

perkalian dan pembagian menggunakan media 

realia. 
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Kegiatan perencanan bertujuan untuk 

segala sesuatu 

sebelum pelaksanaan tindakan. Kegiatan yang 

p perencanaan 

Dalam siklus II terdapat I kali 

pertemuan, sehingga peneliti cukup membuat 1 

RPP yang akan membahas tentang pengertian 

operasi hitung perkalian dan pembagian, dan 

menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 

perkalian dan pembagian, serta menyajikan 

penyelesaian permasalahan yang melibatkan 

perkalian dan pembagian menggunakan media 



 

 
 

2) Membuat LKS 

 Peneliti membuat lembar kerja siswa 

yang berisi tentang materi, dan soal evaluasi. 

LKS ini dibuat dengan semenarik mungkin, 

menggunakan gambar-gambar, sehingga siswa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran.

Gambar 4.4 contoh gambar LKS

  

84 

r kerja siswa 

yang berisi tentang materi, dan soal evaluasi. 

LKS ini dibuat dengan semenarik mungkin, 

gambar, sehingga siswa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

 

Gambar 4.4 contoh gambar LKS 



 

 
 

 

3) Membuat lembar tes dan rublik penskoran

Lembar tes pada siklus I terdapat 5 

soal, tentang perkalian dan pembagian. Setiap 

soal memiliki tingkatan kesulitan sendiri.

4) Membuat lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal  

 Lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa saat memecahkan 

permasalahan yang ada dalam operasi hitung

5) Membuat lembar observasi guru 

 Lembar observasi guru ini disusun 

untuk menilai kegiatan peneliti apakah sesuai 

dengan RPP atau tidak, sehingga peneliti harus 

melakukan kegiatan dalam RPP secara runtut. 
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Membuat lembar tes dan rublik penskoran  

Lembar tes pada siklus I terdapat 5 

soal, tentang perkalian dan pembagian. Setiap 

soal memiliki tingkatan kesulitan sendiri. 

Membuat lembar observasi kemampuan 

Lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal untuk mengetahui tingkat 

n siswa saat memecahkan 

permasalahan yang ada dalam operasi hitung 

Lembar observasi guru ini disusun 

untuk menilai kegiatan peneliti apakah sesuai 

dengan RPP atau tidak, sehingga peneliti harus 

melakukan kegiatan dalam RPP secara runtut. 



 

 
 

Lembar observasi guru ini akan dipegang oleh 

wali kelas sebagai peneliti. 

b. Tahap Pelaksanaan Siklus II 

Penelitian pada siklus II dilaksanakan 

dalam 1 kali pertemuan yaitu hari Kamis 28 

Februari 2019 pukul 09.00-11.00 WIB. Materi 

yang dipelajari adalah pengertian serta 

penyelesaian permasalahan operasi hitung 

perkalian dan pembagian. Peneliti telah 

menyiapkan LKS, Materi, Media benda kongkrit 

yang akan digunakan untuk proses pembelajaran.

Kegiatan pendahuluan dimulai dengan 

peneliti membuka kegiatan pembelajaran dengan 

mengucap salam, mengecek kehadiran siswa, 

memberi motivasi kepada siswa. Kemudian guru 

memberikan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi yang akan disampaikan sebagai berikut : 
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Lembar observasi guru ini akan dipegang oleh 

Penelitian pada siklus II dilaksanakan 

dalam 1 kali pertemuan yaitu hari Kamis 28 

11.00 WIB. Materi 

yang dipelajari adalah pengertian serta 

penyelesaian permasalahan operasi hitung 

Peneliti telah 

menyiapkan LKS, Materi, Media benda kongkrit 

yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. 

Kegiatan pendahuluan dimulai dengan 

peneliti membuka kegiatan pembelajaran dengan 

mengucap salam, mengecek kehadiran siswa, 

iswa. Kemudian guru 

memberikan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi yang akan disampaikan sebagai berikut :  



 

 
 

Guru : “ Anisa mempunyai 5 bungkus 

permen. Setiap 1 bungkus permen 

berisi 10 permen. Permen tersebut 

akan diberikan kepada 10 temanya 

sama banyak. Berapakan yang 

didapat setiap teman anisa?..  

Pelajaran apa yang akan dibahas 

hari ini anak-anak?”. 

Murid : “ perkalian dan pembagian bu”

Guru : “iya betul anak-anak. Siang ini 

kita akan mempelajari tentang 

operasi hitung perkalian dan 

pembagian”.  

Kemudian Peneliti memberikan 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari yaitu dapat memahami konsep operasi 

hitung perkalian dan pembagian, dapat 
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: “ Anisa mempunyai 5 bungkus 

permen. Setiap 1 bungkus permen 

berisi 10 permen. Permen tersebut 

akan diberikan kepada 10 temanya 

. Berapakan yang 

didapat setiap teman anisa?..  

Pelajaran apa yang akan dibahas 

: “ perkalian dan pembagian bu” 

anak. Siang ini 

kita akan mempelajari tentang 

operasi hitung perkalian dan 

ian Peneliti memberikan 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari yaitu dapat memahami konsep operasi 

hitung perkalian dan pembagian, dapat 



 

 
 

menyelesaikan soal permasalahan yang ada di 

operasi hitung perkalian dan pembagian, dan 

dapat mengerjakan operasi hitung perkalian dan 

pembagian dengan mudah. Peneliti memberikan 

LKS sebagai acuan materi pembelajaran yang 

akan dipelajari. 

Setelah kegiatan pendahuluan selesai, 

peneliti mengajak siswa untuk mengamati dan 

membaca teks bacaan operasi hitun

dan pembagian. Setelah siswa selesai membaca 

peneliti mendemonstrasikan operasi hitung 

perkalian dan pembagian dengan penjelasan di 

papan tulis sambil berkeliling untuk mendapatkan 

perhatian dari siswa. Peneliti juga memancing 

pertanyaan kepada siswa terutama siswa yang 

diam sebelum memberikan contoh agar siswa 

mau bertanya dan juga faham apa yang sudah 
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menyelesaikan soal permasalahan yang ada di 

operasi hitung perkalian dan pembagian, dan 

erjakan operasi hitung perkalian dan 

pembagian dengan mudah. Peneliti memberikan 

LKS sebagai acuan materi pembelajaran yang 

Setelah kegiatan pendahuluan selesai, 

peneliti mengajak siswa untuk mengamati dan 

membaca teks bacaan operasi hitung perkalian 

dan pembagian. Setelah siswa selesai membaca 

peneliti mendemonstrasikan operasi hitung 

perkalian dan pembagian dengan penjelasan di 

papan tulis sambil berkeliling untuk mendapatkan 

perhatian dari siswa. Peneliti juga memancing 

siswa terutama siswa yang 

diam sebelum memberikan contoh agar siswa 

mau bertanya dan juga faham apa yang sudah 



 

 
 

dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. 

peneliti memberikan contoh soal dipapan tulis dan 

diperagakan dengan media realia berupa permen

untuk memecahkan soal tersebut. selain itu 

peneliti juga memberikan beberapa contoh soal 

mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian 

dengan mengajak siswa memecahkan masalah 

soal tersebut bersama-sama dengan di bantu 

media realia berupa permen. Sehing

interaksi aktif antara peneliti dengan siswa dan 

juga tidak memberikan tempat untuk siswa 

bergurau saat proses pembelajaran. Setelah selesai 

peneliti memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila masih ada kebingungan 

dalam memahami dan memecahkan masalah 

dalam soal operasi hitung perkalian dan 
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askan oleh peneliti sebelumnya. Setelah itu 

peneliti memberikan contoh soal dipapan tulis dan 

diperagakan dengan media realia berupa permen 

untuk memecahkan soal tersebut. selain itu 

peneliti juga memberikan beberapa contoh soal 

mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian 

dengan mengajak siswa memecahkan masalah 

sama dengan di bantu 

media realia berupa permen. Sehingga terjadi 

interaksi aktif antara peneliti dengan siswa dan 

juga tidak memberikan tempat untuk siswa 

bergurau saat proses pembelajaran. Setelah selesai 

peneliti memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila masih ada kebingungan 

dan memecahkan masalah 

dalam soal operasi hitung perkalian dan 



 

 
 

pembagian. Jika masih ada yang bingung peneliti 

memberikan contoh kembali agar siswa faham .

    Gambar 4.5 Peneliti memperagakan memecahkan 

soal perkalian dan pembagian dengan menggunakan 

media realia berupa permen 

Setelah dirasa siswa sudah mampu 

memahami operasi hitung perkalian dan 

pembagian, peneliti membagikan soal 

kepada setiap siswa untuk dikerjakan sendiri

sendiri dengan bantuan media realia.  
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pembagian. Jika masih ada yang bingung peneliti 

memberikan contoh kembali agar siswa faham . 

 

Peneliti memperagakan memecahkan 

soal perkalian dan pembagian dengan menggunakan 

 

Setelah dirasa siswa sudah mampu 

memahami operasi hitung perkalian dan 

pembagian, peneliti membagikan soal post test 

kepada setiap siswa untuk dikerjakan sendiri-

 



 

 
 

Gambar 4.6 Peneliti membagikan soal 

kepada siswa. 

Peneliti mengamati siswa saat 

mengerjakan agar tidak ada lagi yang 

bekerjasama dengan temanya. Setelah selesai 

peneliti menunjuk siswa secara acak kemudian 

diarahkan untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaan kedepan dan teman-teman yang ada di 

belakang bertugas untuk mengoreksi dan 
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n soal post test 

Peneliti mengamati siswa saat 

mengerjakan agar tidak ada lagi yang 

bekerjasama dengan temanya. Setelah selesai 

peneliti menunjuk siswa secara acak kemudian 

diarahkan untuk mempresentasikan hasil 

man yang ada di 

belakang bertugas untuk mengoreksi dan 



 

 
 

membenarkan secara bersama-sama jika ada 

jawaban yang belum sesuai. 

Pada kegiatan akhir siswa dengan 

bimbingan peneliti menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru juga 

memberikan nasehat kepada siswa untuk belajar 

dengan giat.  

c. Tahap Pengamatan Siklus II 

Pada siklus II awal pembelajaran siswa 

tampak antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Antusiasme siswa tersebut dimulai 

melalui peneliti memotivasi siswa menggunakan 

lagu-lagu yang membuat siswa tampak lebih 

semangat lagi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Penggunaan media realia berupa 

permen dapat meningkatkan antusiasme siswa dan 

dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam 
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sama jika ada 

Pada kegiatan akhir siswa dengan 

bimbingan peneliti menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru juga 

ehat kepada siswa untuk belajar 

Pada siklus II awal pembelajaran siswa 

tampak antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Antusiasme siswa tersebut dimulai 

melalui peneliti memotivasi siswa menggunakan 

lagu yang membuat siswa tampak lebih 

semangat lagi dalam mengikuti proses 

belajaran. Penggunaan media realia berupa 

permen dapat meningkatkan antusiasme siswa dan 

dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam 



 

 
 

mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut 

dibuktikan pada saat guru menjelaskan dan 

mendemonstrasikan media realia berupa

tersebut, Siswa penasaran dengan permen tersebut 

akan digunakan untuk apa?  

Pada saat melakukan apersepsi dengan 

permen peneliti terdengar jelas dalam 

menjelaskan materi operasi hitung perkalian dan 

pembagian berdasarkan demonstrasi tersebut. 

Mayoritas siswa tampak focus dalam 

mendengarkan penjelasan guru. P

mendemosntrasikan materi operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan mulai dari 

pengertian sampai ke contoh

menggunakan media realia permen

mengajak siswa berperan aktif dalam proses 

belajar mengajar. Peneliti mengajak siswa 
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mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut 

dibuktikan pada saat guru menjelaskan dan 

mendemonstrasikan media realia berupa permen 

tersebut, Siswa penasaran dengan permen tersebut 

Pada saat melakukan apersepsi dengan 

permen peneliti terdengar jelas dalam 

menjelaskan materi operasi hitung perkalian dan 

pembagian berdasarkan demonstrasi tersebut. 

itas siswa tampak focus dalam 

ndengarkan penjelasan guru. Peneliti 

mendemosntrasikan materi operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan mulai dari 

pengertian sampai ke contoh-contohnya 

menggunakan media realia permen serta 

mengajak siswa berperan aktif dalam proses 

belajar mengajar. Peneliti mengajak siswa 



 

 
 

menyelesaikan soal bersama-sama, agar siswa 

lebih mudah dan cepat memahami operasi hitung 

perkalian dan pembagian. Siswa lebih mudah 

memahami operasi hitung perkali

pembagian menggunakan bantuan media realia 

berupa permen. Dibuktikan saat peneliti 

memberikan contoh dan dikerjakan secara 

bersama-sama dengan siswa dan peneliti, banyak 

siswa yang aktif menjawab. Dibanding pada 

pertemuan sebelumnya. 

Selama proses pembelajaran berlangsung 

siswa dapat mengikuti dari awal sampai akhir 

dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

siswa dapat secara aktif berdiskusi dengan 

peneliti. Selain itu siswa mengerjakan semua 

tugas yang diberikan oleh peneliti serta siswa 
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sama, agar siswa 

lebih mudah dan cepat memahami operasi hitung 

perkalian dan pembagian. Siswa lebih mudah 

memahami operasi hitung perkalian dan 

pembagian menggunakan bantuan media realia 

berupa permen. Dibuktikan saat peneliti 

memberikan contoh dan dikerjakan secara 

sama dengan siswa dan peneliti, banyak 

siswa yang aktif menjawab. Dibanding pada 

embelajaran berlangsung 

siswa dapat mengikuti dari awal sampai akhir 

dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

siswa dapat secara aktif berdiskusi dengan 

peneliti. Selain itu siswa mengerjakan semua 

tugas yang diberikan oleh peneliti serta siswa 



 

 
 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti dengan baik.  

d. Hasil Tes Siklus II 

1) Kemampuan Memecahkan Soal 

Berikut hasil kemampuan memecahkan 

soal siswa pada siklus II, yang dibuktikan pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Penelitian 

 

No Nama Siswa Nilai 

1 AF 3 

2 AY 3 

3 CB 2 

4 EP 2 

5 GJ 3 

6 JS 1 

95 

pertanyaan yang 

 

Berikut hasil kemampuan memecahkan 

soal siswa pada siklus II, yang dibuktikan pada 

 

Ket 

Baik 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Baik 

Kurang 



 

 
 

7 RD 3 

8 RW 2 

9 RN 3 

10 SE 3 

 

 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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Baik 

Cukup 

Baik 

Baik 

Siswa dikatakan mampu ketika siswa 

mengerjakan soal dengan mandiri 

dan tidak menyontek jawaban dari siswa 

Siswa dikatakan cukup mampu ketika 

siswa tersebut mengerjakan soal dengan 

mandiri tetapi sesekali masih menyontek 



 

 
 

 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   = 
∑

�
	�	100	% 

          = 
�

��
	�	100	% = 60 %

 

 Cukup   = 
∑

�
	�	100	% 

                     = 
�

��
	�	100	% = 30 %

 

 Kurang  = 
∑

�
	�	100	% 

            = 
�

��
	�	100	% = 10 %

 

  Dari hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa siklus II siswa yang 

memiliki kemampuan memecahkan soal dengan 
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Siswa dikatakan kurang mampu, ketika 

wa tersebut mengerjakan soal dengan 

tidak mandiri dan menyontek atau 

meminta jawaban dari siswa lain. 

Prosentase kemampuan memecahkan soal 

= 60 % 

= 30 % 

= 10 % 

Dari hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa siklus II siswa yang 

memiliki kemampuan memecahkan soal dengan 



 

 
 

baik sebanyak 6 siswa dari 10 siswa dengan 

prosentase 60 %, kemudian siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan cukup 

baik sebanyak 3 siswa dari 10 siswa dengan 

prosentase 30 %, dan siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan kuang 

baik sebanyak 1 siswa dari 10 siswa engan 

prosentase 10 %. Hal ini diperkuat dengan hasil 

observasi mendalam dapat dilihat pada gambar. 

2) Perolehan Hasil Belajar 

 Berikut hasil perolehan hasil belajar 

siswa pada siklus II, yang dibuktikan pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5  

Daftar Nilai Hasil Belajar

No Nama Siswa Nilai 

1 AF 100 
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baik sebanyak 6 siswa dari 10 siswa dengan 

prosentase 60 %, kemudian siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan cukup 

baik sebanyak 3 siswa dari 10 siswa dengan 

prosentase 30 %, dan siswa yang memiliki 

kemampuan memecahkan soal dengan kuang 

sebanyak 1 siswa dari 10 siswa engan 

prosentase 10 %. Hal ini diperkuat dengan hasil 

observasi mendalam dapat dilihat pada gambar.  

Berikut hasil perolehan hasil belajar 

siswa pada siklus II, yang dibuktikan pada 

Daftar Nilai Hasil Belajar 

Ket 

Tuntas 



 

 
 

2 AY 100 

3 CB 90 

4 EP 80 

5 GJ 60 Belum Tuntas

6 JS 60 Belum Tuntas

7 RD 80 

8 RW 60 Belum Tuntas

9 RN 100 

10 SE 90 

 

Keterangan: 

 Tuntas          = Siswa yang memiliki 

nilai standart atau diatas KKM

 Belum Tuntas    = Siswa yang mendapat 

nilai dibawah atau kurang dari 

 KKM         = Nilai 65 

 Prosentase Hasil belajar siswa adalah:
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Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Belum Tuntas 

Belum Tuntas 

Tuntas 

Belum Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

= Siswa yang memiliki 

nilai standart atau diatas KKM 

= Siswa yang mendapat 

dibawah atau kurang dari KKM 

Prosentase Hasil belajar siswa adalah: 



 

 
 

   Ketuntasan = 
∑

�
	�	100	% 

                 = 
7

10
	�	100	% = 70 % 

 Dari hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus II 

perolehan hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM adalah sebanyak 7 siswa dari 10 

siswa. Jika diprosentasekan, perolehan hasil 

belajar siswa yang mencapai KKM adala

sebanyak 70 %. Hal ini diperkuat dengan 

hasil observasi mendalam dapat dilihat pada 

gambar.  

 

e. Tahap Refleksi Siklus II 

 Dalam hasil pengamatan pada siklus 

II ini kegiatan refleksi difokuskan pada temuan 

masalah pada siklus II, dan perencanaan 

perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus III. 
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Dari hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus II 

perolehan hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM adalah sebanyak 7 siswa dari 10 

siswa. Jika diprosentasekan, perolehan hasil 

belajar siswa yang mencapai KKM adalah 

sebanyak 70 %. Hal ini diperkuat dengan 

hasil observasi mendalam dapat dilihat pada 

Dalam hasil pengamatan pada siklus 

II ini kegiatan refleksi difokuskan pada temuan 

masalah pada siklus II, dan perencanaan 

perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus III. 



 

 
 

Dalam tahap ini menentukan masalah

yang harus diperbaiki dalam siklus selan

dan menyusun rencangan tindakan yang berupa 

desain pembelajaran dengan menggunakan media 

realia. Perbaikan rencana disesuaikan dengan 

daftar temuan masalah pada siklus II beserta 

rancangan perbaikan yang akan dilaksanakan 

pada siklus III. 

Tabel 4.6 

Temuan Masalah Siklus II dan Rancangan 

Perbaikan yang akan Dilaksanakan pada 

Siklus III 

No Temuan Masalah 

pada Siklus II 

Rancangan Perbaikan yang 

akan Dilakukan pada Siklus 

III 

1. Masih ada 

sebagian siswa 

Peneliti lebih focus lag

membimbing siswa yang 

101 

Dalam tahap ini menentukan masalah-masalah 

yang harus diperbaiki dalam siklus selanjutnya 

dan menyusun rencangan tindakan yang berupa 

desain pembelajaran dengan menggunakan media 

realia. Perbaikan rencana disesuaikan dengan 

daftar temuan masalah pada siklus II beserta 

rancangan perbaikan yang akan dilaksanakan 

Temuan Masalah Siklus II dan Rancangan 

Perbaikan yang akan Dilaksanakan pada 

Rancangan Perbaikan yang 

akan Dilakukan pada Siklus 

Peneliti lebih focus lagi 

membimbing siswa yang 



 

 
 

yang terlihat 

kebingungan 

masih kelihatan kebingungan 

pada saat proses pembelajaran.

 

2. Terdapat siswa 

yang masih ramai 

dengan teman 

sebangkunya saat 

peneliti 

menjelaskan 

materi 

Peneliti meminta siswa yang 

ramai untuk maju kedepan 

kelas mengerjakan contoh 

3. Terdapat siswa 

yang asal-asalan 

saat mengerjakan 

soal tes 

Peneliti memberi bimbingan 

agar mengerjakan sesuai 

dengan yang diperintah

 

3. Penelitian Tindakan Siklus III 

a. Perencanaan Tindakan Siklus III 
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masih kelihatan kebingungan 

pada saat proses pembelajaran. 

Peneliti meminta siswa yang 

ramai untuk maju kedepan 

kelas mengerjakan contoh soal 

Peneliti memberi bimbingan 

agar mengerjakan sesuai 

dengan yang diperintah 



 

 
 

Kegiatan perencanan bertujuan untuk 

merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu 

sebelum pelaksanaan tindakan. Kegiatan yang 

dilakukan penelitian pada tahap perencanaan 

siklus III meliputi: 

1) Menyusun RPP  

 Dalam siklus III terdapat I kali 

pertemuan, sehingga peneliti cukup membuat 1 

RPP yang akan membahas tentang pengertian 

operasi hitung campuran, dan menyelesaikan 

permasalahan yang melibatkan campuran, serta 

menyajikan penyelesaian permasalahan yang 

melibatkan campuran menggunakan media 

realia. 

2) Membuat LKS 

 Peneliti membuat lembar kerja siswa 

yang berisi tentang materi, dan soal evaluasi. 
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Kegiatan perencanan bertujuan untuk 

dan mempersiapkan segala sesuatu 

sebelum pelaksanaan tindakan. Kegiatan yang 

dilakukan penelitian pada tahap perencanaan 

Dalam siklus III terdapat I kali 

pertemuan, sehingga peneliti cukup membuat 1 

s tentang pengertian 

operasi hitung campuran, dan menyelesaikan 

permasalahan yang melibatkan campuran, serta 

menyajikan penyelesaian permasalahan yang 

melibatkan campuran menggunakan media 

Peneliti membuat lembar kerja siswa 

yang berisi tentang materi, dan soal evaluasi. 



 

 
 

LKS ini dibuat dengan semenarik mungkin, 

menggunakan gambar-gambar, sehingga siswa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran.

Gambar 4.7 contoh gambar LKS

3) Membuat lembar tes dan rublik penskoran 

 Lembar tes pada siklus III terdapat 5 soal, 

tentang operasi hitung campuran. Setiap soal 

memiliki tingkatan kesulitan sendiri.

4) Membuat lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal 

 Lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal untuk mengetah
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LKS ini dibuat dengan semenarik mungkin, 

gambar, sehingga siswa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

Gambar 4.7 contoh gambar LKS 

n rublik penskoran 

Lembar tes pada siklus III terdapat 5 soal, 

tentang operasi hitung campuran. Setiap soal 

memiliki tingkatan kesulitan sendiri. 

rvasi kemampuan 

Lembar observasi kemampuan 

memecahkan soal untuk mengetahui tingkat 



 

 
 

kemampuan siswa saat memecahkan 

permasalahan yang ada dalam operasi hitung

5) Membuat lembar observasi guru 

Lembar observasi guru ini disusun 

untuk menilai kegiatan peneliti apakah sesuai 

dengan RPP atau tidak, sehingga peneliti harus 

melakukan kegiatan dalam RPP secara runtut. 

Lembar observasi guru ini akan dipegang oleh 

wali kelas sebagai peneliti. 

b. Tahap Pelaksanaan Siklus III 

Penelitian pada siklus III dilaksanakan 

dalam 1 kali pertemuan yaitu hari Jum’at 29 

Februari 2019 pukul 09.00-10.30 WIB. M

yang dipelajari adalah pengertian serta 

penyelesaian permasalahan operasi hitung 

campuran. Peneliti telah menyiapkan LKS, 
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kemampuan siswa saat memecahkan 

permasalahan yang ada dalam operasi hitung 

Lembar observasi guru ini disusun 

untuk menilai kegiatan peneliti apakah sesuai 

dengan RPP atau tidak, sehingga peneliti harus 

iatan dalam RPP secara runtut. 

Lembar observasi guru ini akan dipegang oleh 

Penelitian pada siklus III dilaksanakan 

dalam 1 kali pertemuan yaitu hari Jum’at 29 

10.30 WIB. Materi 

yang dipelajari adalah pengertian serta 

penyelesaian permasalahan operasi hitung 

campuran. Peneliti telah menyiapkan LKS, 



 

 
 

Materi, Media benda kongkrit yang akan 

digunakan untuk proses pembelajaran.

Kegiatan pendahuluan dimulai dengan 

peneliti membuka kegiatan pembelajaran dengan 

mengucap salam, mengecek kehadiran siswa, 

memberi motivasi kepada siswa. Kemudian 

peneliti memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan.

Kemudian Peneliti memberikan 

penjelasan tentang tujuan pembela

akan dipelajari yaitu dapat memahami konsep 

operasi hitung campuran, dapat menyelesaikan 

soal permasalahan yang ada di operasi hitung 

campuran, dan dapat mengerjakan operasi 

hitung campuran dengan mudah. Peneliti 

memberikan LKS sebagai acuan mat

pembelajaran yang akan dipelajari. 
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Materi, Media benda kongkrit yang akan 

digunakan untuk proses pembelajaran. 

Kegiatan pendahuluan dimulai dengan 

kegiatan pembelajaran dengan 

mengucap salam, mengecek kehadiran siswa, 

memberi motivasi kepada siswa. Kemudian 

peneliti memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan. 

Kemudian Peneliti memberikan 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari yaitu dapat memahami konsep 

operasi hitung campuran, dapat menyelesaikan 

soal permasalahan yang ada di operasi hitung 

campuran, dan dapat mengerjakan operasi 

hitung campuran dengan mudah. Peneliti 

memberikan LKS sebagai acuan materi 



 

 
 

Setelah kegiatan pendahuluan selesai, 

peneliti mengajak siswa untuk mengamati dan 

membaca teks bacaan operasi hitung campuran. 

Setelah siswa selesai membaca peneliti 

mendemonstrasikan operasi hitung campuran 

dengan penjelasan di papan tulis sambil 

berkeliling untuk mendapatkan perhatian dari 

siswa.  

Gambar 4.8 Peneliti mendemonstraikan operasi hitung 

campuran menggunakan media realia berupa permen

107 

Setelah kegiatan pendahuluan selesai, 

peneliti mengajak siswa untuk mengamati dan 

membaca teks bacaan operasi hitung campuran. 

Setelah siswa selesai membaca peneliti 

mendemonstrasikan operasi hitung campuran 

dengan penjelasan di papan tulis sambil 

ing untuk mendapatkan perhatian dari 

 

Peneliti mendemonstraikan operasi hitung 

campuran menggunakan media realia berupa permen 



 

 
 

 Sebelum memberikan contoh

peneliti memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. setelah itu peneliti memberikan 

beberapa contoh soal mengenai operasi hitung 

campuran dengan menggunakan alat peraga 

permen dan menunjuk siswa yang tidak 

memperhatikan untuk maju kedepan 

memecahkan masalah soal tersebut. Sehingga 

ada jera bagi siswa yang tidak memperhatikan. 

Setelah itu peneliti menyelesaikan contoh soal 

tersebut bersama-sama sehingga terjadi interaksi 

aktif antara guru dengan siswa dan memberikan 

hukuman kepada siswa yang tidak 

memperhatikan agar memperhatikan saat guru 

menjelaskan.  
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Sebelum memberikan contoh-contoh 

peneliti memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. setelah itu peneliti memberikan 

beberapa contoh soal mengenai operasi hitung 

campuran dengan menggunakan alat peraga 

permen dan menunjuk siswa yang tidak 

ikan untuk maju kedepan 

memecahkan masalah soal tersebut. Sehingga 

ada jera bagi siswa yang tidak memperhatikan. 

Setelah itu peneliti menyelesaikan contoh soal 

sama sehingga terjadi interaksi 

aktif antara guru dengan siswa dan memberikan 

ukuman kepada siswa yang tidak 

memperhatikan agar memperhatikan saat guru 



 

 
 

Gambar 4.9 Peneliti menyelesaikan soal bersama 

dengan siswa 

Setelah selesai peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

apabila masih ada kebingungan da

memahami dan memecahkan masalah dalam 

soal operasi hitung campuran terkhusus pada 

siswa yang nilainya belum cukup KKM. Jika 

masih ada yang bingung peneliti memberikan 

contoh kembali agar siswa bisa faham. Setelah 

dirasa siswa sudah mampu memahami opera
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Peneliti menyelesaikan soal bersama 

Setelah selesai peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

apabila masih ada kebingungan dalam 

memahami dan memecahkan masalah dalam 

soal operasi hitung campuran terkhusus pada 

siswa yang nilainya belum cukup KKM. Jika 

masih ada yang bingung peneliti memberikan 

contoh kembali agar siswa bisa faham. Setelah 

dirasa siswa sudah mampu memahami operasi 



 

 
 

hitung campuran, peneliti membagikan soal 

test kepada setiap siswa untuk dikerjakan 

sendiri-sendiri dengan bantuan media realia 

berupa permen. peneliti mengamati siswa saat 

mengerjakan agar tidak ada lagi yang 

bekerjasama dengan temanya. Setelah se

peneliti menunjuk siswa secara acak kemudian 

diarahkan untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaan kedepan dan teman-teman yang ada di 

belakang bertugas untuk mengoreksi dan 

membenarkan secara bersama-sama jika ada 

jawaban yang belum sesuai. 

 Pada kegiatan akhir siswa dengan 

bimbingan peneliti menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. peneliti 

juga memberikan nasehat kepada siswa untuk 

belajar dengan giat.  
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hitung campuran, peneliti membagikan soal post 

kepada setiap siswa untuk dikerjakan 

sendiri dengan bantuan media realia 

berupa permen. peneliti mengamati siswa saat 

mengerjakan agar tidak ada lagi yang 

bekerjasama dengan temanya. Setelah selesai 

peneliti menunjuk siswa secara acak kemudian 

diarahkan untuk mempresentasikan hasil 

teman yang ada di 

belakang bertugas untuk mengoreksi dan 

sama jika ada 

n akhir siswa dengan 

bimbingan peneliti menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. peneliti 

juga memberikan nasehat kepada siswa untuk 



 

 
 

 

c. Tahap Pengamatan Siklus III 

Pada siklus III awal pembelajaran 

siswa tampak antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Antusiasme siswa tersebut dimulai 

melalui peneliti memotivasi siswa menggunakan 

lagu-lagu yang membuat siswa tampak lebih 

semangat lagi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Penggunaan media realia berupa 

permen dapat meningkatkan antusiasme siswa dan 

dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut 

dibuktikan pada saat peneliti menjelaskan dan 

mendemonstrasikan media realia berupa permen 

tersebut. 

Pada saat melakukan apersepsi 

dengan permen peneliti terdengar jelas dalam 

111 

Pada siklus III awal pembelajaran 

dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Antusiasme siswa tersebut dimulai 

melalui peneliti memotivasi siswa menggunakan 

lagu yang membuat siswa tampak lebih 

semangat lagi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Penggunaan media realia berupa 

meningkatkan antusiasme siswa dan 

dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut 

dibuktikan pada saat peneliti menjelaskan dan 

mendemonstrasikan media realia berupa permen 

Pada saat melakukan apersepsi 

gan permen peneliti terdengar jelas dalam 



 

 
 

menjelaskan materi operasi hitung perkalian dan 

pembagian berdasarkan demonstrasi tersebut. 

Mayoritas siswa tampak focus dalam 

mendengarkan penjelasan peneliti. Peneliti lebih 

focus mendemosntrasikan materi operasi

campuran mulai dari pengertian sampai ke 

contoh-contohnya menggunakan media realia 

permen dan mengajak siswa berperan aktif dalam 

proses belajar mengajar.  

Peneliti mengajak siswa 

menyelesaikan soal bersama-sama, agar siswa 

lebih mudah dan cepat memahami operasi hitung 

perkalian dan pembagian. Siswa lebih mudah 

memahami operasi hitung perkalian dan 

pembagian menggunakan bantuan permen. 

Dibuktikan saat peneliti  memberikan contoh dan 

dikerjakan secara bersama-sama dengan siswa 
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menjelaskan materi operasi hitung perkalian dan 

pembagian berdasarkan demonstrasi tersebut. 

Mayoritas siswa tampak focus dalam 

mendengarkan penjelasan peneliti. Peneliti lebih 

focus mendemosntrasikan materi operasi hitung 

campuran mulai dari pengertian sampai ke 

contohnya menggunakan media realia 

permen dan mengajak siswa berperan aktif dalam 

Peneliti mengajak siswa 

sama, agar siswa 

mahami operasi hitung 

perkalian dan pembagian. Siswa lebih mudah 

memahami operasi hitung perkalian dan 

pembagian menggunakan bantuan permen. 

Dibuktikan saat peneliti  memberikan contoh dan 

sama dengan siswa 



 

 
 

dan guru, banyak siswa yang aktif menjawab. 

Dibanding pada pertemuan sebelumnya. 

Selama proses pembelajaran peneliti 

selalu mendampingi kegiatan yang dilakukan 

siswa. Selain itu peneliti juga memperhatikan 

siswa yang tidak memperhatikan untuk maju 

kedepan mengerjakan contoh soal yang telah 

dijelaskan oleh peneliti sebelumnya agar siswa 

tidak mengulanginya lagi. Peneliti juga 

memperhatikan dan membimbing siswa yang nilai 

sebelumnya kurang dari KKM. Selain itu peneliti 

selalu membantu siswa jika mengalami kesulitan 

selama proses pembelajaran belangsung.

Selama proses pembelajaran 

berlangsung siswa dapat mengikuti dari awal 

sampai akhir dengan baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa dapat secara aktif 
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yang aktif menjawab. 

Dibanding pada pertemuan sebelumnya.  

Selama proses pembelajaran peneliti 

selalu mendampingi kegiatan yang dilakukan 

siswa. Selain itu peneliti juga memperhatikan 

siswa yang tidak memperhatikan untuk maju 

l yang telah 

dijelaskan oleh peneliti sebelumnya agar siswa 

tidak mengulanginya lagi. Peneliti juga 

memperhatikan dan membimbing siswa yang nilai 

sebelumnya kurang dari KKM. Selain itu peneliti 

selalu membantu siswa jika mengalami kesulitan 

embelajaran belangsung. 

Selama proses pembelajaran 

berlangsung siswa dapat mengikuti dari awal 

sampai akhir dengan baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa dapat secara aktif 



 

 
 

berdiskusi dengan peneliti. Selain itu siswa 

mengerjakan semua tugas yang dibe

peneliti secara individu dan siswa juga tidak 

tampak mengalami kesulitan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan siswa dapat mengerjakan soal 

secara tepat waktu. Pada akhir pembelajaran 

peneliti juga membantu siswa dalam 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah 

dilakukan. peneliti juga memberikan klarifikasi 

dari masalah-masalah yang dihadapi siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran.  

d. Hasil Data Tes Siklus III 

1) Kemampuan Memecahkan Soal

Berikut hasil kemampuan 

memecahkan soal siswa pada siklus III,

dibuktikan pada tabel dibawah ini.
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berdiskusi dengan peneliti. Selain itu siswa 

mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh 

peneliti secara individu dan siswa juga tidak 

tampak mengalami kesulitan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan siswa dapat mengerjakan soal 

secara tepat waktu. Pada akhir pembelajaran 

peneliti juga membantu siswa dalam 

an yang sudah 

dilakukan. peneliti juga memberikan klarifikasi 

masalah yang dihadapi siswa selama 

Kemampuan Memecahkan Soal 

Berikut hasil kemampuan 

memecahkan soal siswa pada siklus III, yang 

dibuktikan pada tabel dibawah ini. 



 

 
 

Tabel 4.7 

Hasil Penelitian 

No Nama Siswa Nilai 

1 AF 3 

2 AY 3 

3 CB 2 

4 EP 3 

5 GJ 3 

6 JS 2 

7 RD 3 

8 RW 3 

9 RN 3 

10 SE 3 

 

 Keterangan : 

 3 = Baik 

 2 = Cukup 

 1 = Kurang 
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Ket 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 



 

 
 

 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 ja

siswa lain. 

 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  = 
∑

�
	�	100	% 

          = 
8

10
	�	100	% = 80 % 

 

 Cukup = 
∑

�
	�	100	% 
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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 dikatakan kurang mampu, ketika siswa 

tersebut mengerjakan soal dengan tidak 

mandiri dan menyontek atau meminta 

Prosentase kemampuan memecahkan soal 



 

 
 

                   = 
2

10
	�	100	% = 20 % 

 

 Kurang = 
∑

�
	�	100	% 

           = 
0

10
	�	100	% = 0 % 

 Dari hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa siklus 1 siswa yang 

memiliki kemampuan memecahkan

dengan baik sebanyak 8 siswa dari 10 siswa 

dengan prosentase 80 %, kemudian siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal 

dengan cukup baik sebanyak 2 siswa dari 10 

siswa dengan prosentase 20 %, dan siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal 

dengan kuang baik sebanyak 0 siswa dari 10 

siswa engan prosentase 0 %. Hal ini 

diperkuat dengan hasil observasi mendalam 

dapat dilihat pada gambar.  
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observasi tersebut 

menunjukkan bahwa siklus 1 siswa yang 

memecahkan soal 

dengan baik sebanyak 8 siswa dari 10 siswa 

dengan prosentase 80 %, kemudian siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal 

dengan cukup baik sebanyak 2 siswa dari 10 

siswa dengan prosentase 20 %, dan siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan soal 

n kuang baik sebanyak 0 siswa dari 10 

siswa engan prosentase 0 %. Hal ini 

diperkuat dengan hasil observasi mendalam 



 

 
 

2) Perolehan Hasil Belajar 

 Berikut hasil perolehan hasil belajar 

pada siklus III, yang dibuktikan pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.8 

Daftar Nilai Hasil Belajar

No Nama Siswa Nilai 

1 AF 100 

2 AY 100 

3 CB 100 

4 EP 80 

5 GJ 90 

6 JS 80 

7 RD 90 

8 RW 100 

9 RN 100 
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Berikut hasil perolehan hasil belajar 

pada siklus III, yang dibuktikan pada tabel 

Daftar Nilai Hasil Belajar 

 Ket 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 



 

 
 

10 SE 100 

 

Keterangan: 

 Tuntas             = Siswa yang memiliki 

nilai standart atau diatas KKM

 Belum Tuntas  = Siswa yang mendapat 

nilai dibawah atau kurang dari

 KKM         = Nilai 65 

 Prosentase Hasil belajar siswa adalah:

Ketuntasan = 
∑

�
	�	100	% 

                 = 
10

10
	�	100	% = 100 %

 

 Dari hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus III 

perolehan hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM adalah sebanyak 10 siswa dari 10 

siswa. Jika diprosentasekan, perolehan hasil 
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Tuntas 

= Siswa yang memiliki 

nilai standart atau diatas KKM 

= Siswa yang mendapat 

i dibawah atau kurang dari KKM 

Prosentase Hasil belajar siswa adalah: 

= 100 % 

hasil observasi tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus III 

perolehan hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM adalah sebanyak 10 siswa dari 10 

siswa. Jika diprosentasekan, perolehan hasil 



 

 
 

belajar siswa yang mencapai KKM adalah 

sebanyak 100 %. Hal ini diperkuat dengan 

hasil observasi mendalam dapat dilihat pada 

gambar.  

e. Tahap Refleksi Siklus III 

 Setelah dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas siklus III terjadi peningkatan 

kemampuan memecahkan masalah dan hasil 

belajar pada siklus III. Berasarkan hasil tes 

siklus III, hasil nilai siswa juga mengalami 

peningkatan setiap indikatornya. 

Alasan dilakukan siklus III adalah 

sebagai penguat siklus II untuk membuktikan 

bahwa model pembelajaran demonstrasi dan 

media realia mampu dalam meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah siswa dan 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa akan 
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belajar siswa yang mencapai KKM adalah 

100 %. Hal ini diperkuat dengan 

hasil observasi mendalam dapat dilihat pada 

Setelah dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas siklus III terjadi peningkatan 

kemampuan memecahkan masalah dan hasil 

Berasarkan hasil tes 

siklus III, hasil nilai siswa juga mengalami 

Alasan dilakukan siklus III adalah 

sebagai penguat siklus II untuk membuktikan 

bahwa model pembelajaran demonstrasi dan 

media realia mampu dalam meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah siswa dan 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa akan 



 

 
 

meningkat apabila siswa mampu berperan aktif 

dikelas, tidak malu bertanya apabila mengalami 

kesulitan, dan selalu memperhatikan guru. 

Dalam tahap ini sudah tidak 

ditemukan masalah-masalah yang utama dan 

harus diperbaiki dalam siklus selanjutnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini berhenti pada siklus III dan tidak perlu 

dilanjutkan.  

D. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan dikelas III SDN 01 Sangen, terlihat bahwa 

pembelajaran matematika materi operasi hitung 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan 

campuran dengan menggunakan media realia berupa 

uang mainan dan permen mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Siswa lebih mudah memahami materi 
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bila siswa mampu berperan aktif 

dikelas, tidak malu bertanya apabila mengalami 

kesulitan, dan selalu memperhatikan guru.   

Dalam tahap ini sudah tidak 

masalah yang utama dan 

harus diperbaiki dalam siklus selanjutnya. 

ulkan bahwa penelitian 

ini berhenti pada siklus III dan tidak perlu 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan dikelas III SDN 01 Sangen, terlihat bahwa 

pembelajaran matematika materi operasi hitung 

erkalian, pembagian dan 

campuran dengan menggunakan media realia berupa 

uang mainan dan permen mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Siswa lebih mudah memahami materi 



 

 
 

operasi hitung melalui media realia. Pembelajaran lebih 

menarik dan menyenangkan karena siswa dapat belajar 

sambil menggunakan peraga untuk menghitung dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar walaupun guru 

menggunakan contoh media uang mainan dan permen. 

tetapi siswa juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar 

untuk media hitung seperti kursi, meja, jendela, alat tulis 

dll. Selain itu dalam pembelajaran ini melatih siswa 

untuk memiliki keterampilan berfikir memecahkan soal 

mengunakan media realia yang memanfaatkan 

lingkungan sekitar tidak hanya menggunakan media uang 

mainan dan permen.  

Hal di atas sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Gatot Muhsetyo bahwa pembelajaran 

matematika merupakan suatu proses untuk menciptakan 

lingkungan belajar bagi siswa agar terkondisikan dalam 

belajar matematika. Pembelajaran matematika juga 
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operasi hitung melalui media realia. Pembelajaran lebih 

siswa dapat belajar 

sambil menggunakan peraga untuk menghitung dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar walaupun guru 

menggunakan contoh media uang mainan dan permen. 

tetapi siswa juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar 

eja, jendela, alat tulis 

dll. Selain itu dalam pembelajaran ini melatih siswa 

untuk memiliki keterampilan berfikir memecahkan soal 

mengunakan media realia yang memanfaatkan 

lingkungan sekitar tidak hanya menggunakan media uang 

as sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Gatot Muhsetyo bahwa pembelajaran 

matematika merupakan suatu proses untuk menciptakan 

lingkungan belajar bagi siswa agar terkondisikan dalam 

belajar matematika. Pembelajaran matematika juga 



 

 
 

menggunakan suatu desain yang mengoptimalkan siswa 

dalam belajar matematika sehingga terciptalah belajar 

matematika yang optimal dan dapat mendapatkan hasil 

belajar yang optimal. Desain pembelajaran dalam 

mengoptimalkan siswa melalui sebuah media 

pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Sudjana & Rivai mengenai manfaat media pembelajaran. 

Manfaat tersebut antara lain Bahan pembelajaran akan 

lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh 

siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran. Media realia bermanfaat untuk 

memberikan pemahaman siswa mengenai materi operasi 

hitung. Penelitian inipun memberikan hasil yang cukup 

optimal terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar 

matematika siswa kelas III SDN 01 Sangen meningkat 

setelah dilaksanakan pembelajaran matematika 
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ain yang mengoptimalkan siswa 

dalam belajar matematika sehingga terciptalah belajar 

matematika yang optimal dan dapat mendapatkan hasil 

belajar yang optimal. Desain pembelajaran dalam 

mengoptimalkan siswa melalui sebuah media 

uai dengan pendapat 

Sudjana & Rivai mengenai manfaat media pembelajaran. 

Manfaat tersebut antara lain Bahan pembelajaran akan 

lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh 

siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai 

bermanfaat untuk 

memberikan pemahaman siswa mengenai materi operasi 

hitung. Penelitian inipun memberikan hasil yang cukup 

optimal terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar 

matematika siswa kelas III SDN 01 Sangen meningkat 

belajaran matematika 



 

 
 

menggunakan media realia berupa uang mainan dan 

permen yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terjadi 

pada kegiatan pembelajaran siklus I adalah dalam 

penyampaian materi pelajaran guru kurang ma

dalam memanfaatkan metode demontrasi dan media 

realia berupa uang rupiah sebagai media pembelajaran. 

hal tersebut berakibat pada kemampuan peserta didik 

dalam memahami materi yang disampaikan, sehingga 

nilai tes akhir yang diperoleh tidak sesuai den

yang diharapkan. Banyak peserta didik yang masih pasif, 

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). 
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menggunakan media realia berupa uang mainan dan 

permen yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terjadi 

pada kegiatan pembelajaran siklus I adalah dalam 

penyampaian materi pelajaran guru kurang maksimal 

dalam memanfaatkan metode demontrasi dan media 

realia berupa uang rupiah 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 konsentrasi hal ini terlihat ketika pelaksanaan 

pembelajaran yakni peserta didik satu dengan yang 

lainnya masih sering bergurau dan tidak memperhatikan 

erta nilai akhir tes 

yang diperoleh beberapa peserta didik masih ada yang di 

 



 

 
 

Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran 

siklus II adalah dalam menyampaikan materi pelajaran, 

guru telah menggunakan metode demonstrasi d

realia berupa permen sebagai media pembelajaran. Hal 

tersebut berakibat pada kemampuan peserta didik dalam 

memahami dan memecahkan soal pada materi yang 

disampaikan. Pada pembelajaran kali ini memiliki 

peningkatan dari sebelumnya yaitu pada siklus

siklus II ini banyak peserta didik yang mulai aktif 

bertanya dan menanggapi pertanyaan. Walaupun pada 

nilai akhir tes yang diperoleh masih ada beberapa peserta 

didik yang masih ada yang di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

Pada pembelajaran siklus III ini, guru 

mengambil pengalaman dari pembelajaran-pembelajaran 

pada sebelumnya, guru lebih maksimal dalam 

memanfaatkan metode demontrasi dan media realia 
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Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran 

siklus II adalah dalam menyampaikan materi pelajaran, 

guru telah menggunakan metode demonstrasi dan media 

realia berupa permen sebagai media pembelajaran. Hal 

tersebut berakibat pada kemampuan peserta didik dalam 

memahami dan memecahkan soal pada materi yang 

disampaikan. Pada pembelajaran kali ini memiliki 

peningkatan dari sebelumnya yaitu pada siklus I. pada 

siklus II ini banyak peserta didik yang mulai aktif 

bertanya dan menanggapi pertanyaan. Walaupun pada 

nilai akhir tes yang diperoleh masih ada beberapa peserta 

didik yang masih ada yang di bawah Kriteria Ketuntasan 

n siklus III ini, guru 

pembelajaran 

pada sebelumnya, guru lebih maksimal dalam 

memanfaatkan metode demontrasi dan media realia 



 

 
 

dengan tepat dan sesuai dengan materi yang disampikan 

dalam pembelajaran. Peserta didik lebih aktif dan 

bergerak dengan leluasa untuk mengekspresikan diri dan 

kemampuanya.  Dibuktikan pada hasil nilai tes akhir 

semua peserta didik mendapatkan nilai diatas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

Penggunaan metode demontrasi dan media 

realia 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. 

Hasil PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang 

dilakukan selama 3 siklus pada pembelajaran Matematika 

pokok bahasan operasi hitung campuran di SDN 01 

Sangen kelas III semester genap tahun pelajaran 

2018/2019 dengan metode demonstrasi dan media realia 
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dengan tepat dan sesuai dengan materi yang disampikan 

bih aktif dan 

bergerak dengan leluasa untuk mengekspresikan diri dan 

kemampuanya.  Dibuktikan pada hasil nilai tes akhir 

semua peserta didik mendapatkan nilai diatas Kriteria 

Penggunaan metode demontrasi dan media 

edia pembelajaran secara maksimal, 

berakibat pada kemampuan peserta didik dalam 

menguasai materi pelajaran menjadi lebih mudah 

sehingga nilai tes yang diperoleh peserta didik menjadi 

Hasil PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang 

siklus pada pembelajaran Matematika 

di SDN 01 

Sangen kelas III semester genap tahun pelajaran 

2018/2019 dengan metode demonstrasi dan media realia 



 

 
 

menunjukkan hasil yang memuaskan. Semua aspek 

menunjukkan adanya peningkatan, baik kemampuan 

memecahkan soal dan perolehan hasil belajar siswa. 

Berikut adalah data perbandingan ketiga siklus dapat 

dicermati pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 

Profil Hasil Penelitian

Kemampuan 

Memecahkan Soal 

Siklus I 8 siswa

Siklus II 9 siswa

Siklus III 10 siswa

Hasil Belajar Siswa Siklus I 6 siswa

Siklus II 7 siswa

Siklus III 10 siswa

 

 Hasil observasi selama tiga siklus, 2 aspek 

yang menjadi sasaran tindakan penelitian sudah dipenuhi. 
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menunjukkan hasil yang memuaskan. Semua aspek 

katan, baik kemampuan 

memecahkan soal dan perolehan hasil belajar siswa. 

Berikut adalah data perbandingan ketiga siklus dapat 

Profil Hasil Penelitian 

8 siswa % 

9 siswa 90 % 

10 siswa 100 % 

6 siswa 60 % 

7 siswa 70 % 

10 siswa 100 % 

Hasil observasi selama tiga siklus, 2 aspek 

yang menjadi sasaran tindakan penelitian sudah dipenuhi. 



 

 
 

Dengan demikian, pemilihan metode dan media yang 

digunakan  dalam proses pembelajaran ini, dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan soal dan 

perolehan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

Matematika pokok bahasan operasi hitung campuran 

SDN 01 Sangen kelas III semester genap tahun pelajaran 

2018/2019. 

Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka 

profil hasil penelitian pada  tabel 4.15 di atas dilihat pada 

gambar 4.16 sebagai berikut : 
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20

40

60
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100

120

Siklus I Siklus II Siklus III
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Dengan demikian, pemilihan metode dan media yang 

digunakan  dalam proses pembelajaran ini, dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan soal dan 

perolehan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

campuran di 

las III semester genap tahun pelajaran 

Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka 

tabel 4.15 di atas dilihat pada 

 

Pemecaha
n Soal

Hasil 
Belajar 
Siswa



 

 
 

Gambar 4.10 Diagram Profil Hasil Penelitian

   

Semua aspek menunjukkan

peningkatan, baik dalam kemampuan memecahkan soal 

dan hasil belajar siswa, dapat dilihat dari hasil 

pengamatan ketuntasan hasil belajar. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa metode demonstrasi dan media realia 

secara teoritik dan praktik dapat meningkatkan kualitas 

dan proses hasil belajar. 
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Diagram Profil Hasil Penelitian 

Semua aspek menunjukkan adanya 

peningkatan, baik dalam kemampuan memecahkan soal 

dan hasil belajar siswa, dapat dilihat dari hasil 

pengamatan ketuntasan hasil belajar. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa metode demonstrasi dan media realia 

tkan kualitas 



 

130 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini adalah penerapan Metode 

Demonstrasi dan Media Realia dalam proses 

pembelajaran matematika pokok bahasan 

meningkatkan kemampuan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan melalui metode demonstrasi dan media 

realia pada mata pelajaran matematika siswa kelas 3 

SDN 01 Sangen Tahun Pelajaran 2018-2019. 

Pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan 

kemampuan dan hasil belajar siswa pada materi operasi 

hitung bilangan campuran. Peneliti mendemonstrasikan 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan serta 

menjelaskan kepada peserta didik tentang operasi hitung 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini adalah penerapan Metode 

Demonstrasi dan Media Realia dalam proses 

pembelajaran matematika pokok bahasan Upaya 

meningkatkan kemampuan operasi hitung penjumlahan 

etode demonstrasi dan media 

ran matematika siswa kelas 3 

 

Pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan 

kemampuan dan hasil belajar siswa pada materi operasi 

. Peneliti mendemonstrasikan 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan serta 

menjelaskan kepada peserta didik tentang operasi hitung 



 

 
 

bilangan campuran. Terlihat saat peneliti memperagakan 

dan mejelaskan siswa antusias mendengarkan dan 

memperhatikan. Sehingga siswa lebih cepat mudah 

menerima yang diajarkan oleh peneliti/guru dengan 

bantuan penggunaan media tersebut. 

Pembelajaran dengan menggunakan media realia 

dapat meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa 

pada materi operasi hitung bilangan campuran. Realia 

mampu memberikan arti nyata kepada hal

sebelumnya hanya digambarkan secara abstrak melalui 

kata-kata atau hanya dengan menggunakan gambar 

(visual). Media pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kondisi nyata atau merupakan benda nyata akan 

memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta didik 

yang tidak akan mudah dilupakan. Dengan melihat 

sendiri benda nyatanya maka peserta didik akan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata dan bukan 
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bilangan campuran. Terlihat saat peneliti memperagakan 

dan mejelaskan siswa antusias mendengarkan dan 

a lebih cepat mudah 

yang diajarkan oleh peneliti/guru dengan 

Pembelajaran dengan menggunakan media realia 

dapat meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa 

g bilangan campuran. Realia 

mampu memberikan arti nyata kepada hal-hal yang 

sebelumnya hanya digambarkan secara abstrak melalui 

kata atau hanya dengan menggunakan gambar 

). Media pembelajaran yang disesuaikan dengan 

benda nyata akan 

memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta didik 

yang tidak akan mudah dilupakan. Dengan melihat 

sendiri benda nyatanya maka peserta didik akan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata dan bukan 



 

 
 

hanya secara teori. Dibuktikan oleh peneliti saat proses 

pembelajaan operasi hitung bilangan campuran 

mengunakan media realia berupa uang mainan dan 

permen siswa lebih mudah memahami operasi hitung 

tersebut. 

Dengan penerapan model pembelajaran 

demonstrasi dan media realia dapat meningkatka

kemampuan dan hasil belajar siswa pada materi operasi 

hitung bilangan campuran. Dibuktikan pada hasil siklus I, 

II, dan III siswa mengalami peningkatan yang cukup baik 

kemampuan memecahkan soal dan hasil belajar siswa. 

Dilihat dari hasil akhir siswa kemampuan memecahkan 

soal, 10 siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang 

ada di soal dengan baik dan cukup baik. Sedangkan hasil 

akhir siswa dari 10 siswa mengalami peningkatan nilai di 

atas KKM. Jadi penerapan model pembelajaran 

demonstrasi dan media realia pada pelajaran operasi 
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h peneliti saat proses 

pembelajaan operasi hitung bilangan campuran 

mengunakan media realia berupa uang mainan dan 

permen siswa lebih mudah memahami operasi hitung 

Dengan penerapan model pembelajaran 

demonstrasi dan media realia dapat meningkatkan 

kemampuan dan hasil belajar siswa pada materi operasi 

hitung bilangan campuran. Dibuktikan pada hasil siklus I, 

II, dan III siswa mengalami peningkatan yang cukup baik 

kemampuan memecahkan soal dan hasil belajar siswa. 

mpuan memecahkan 

soal, 10 siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang 

ada di soal dengan baik dan cukup baik. Sedangkan hasil 

akhir siswa dari 10 siswa mengalami peningkatan nilai di 

atas KKM. Jadi penerapan model pembelajaran 

pada pelajaran operasi 



 

 
 

hitung bilangan campuran dapat meningkatkan 

kemampuan dan hasil belajar siswa. 

B. Saran  

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan hal

sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Matematika yang selama ini hanya 

menggunakan media ceramah saja sudah saatnya 

direnovasi dengan menambahkan media-

lebih menarik seperti media realia. 

2. Dengan melakukan hasil pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi dan media realia 

ini, diharapkan peneliti lain tidak menjadikan acuan 

hanya sampai sini tetapi bisa mengembangkan 

metode demonstrasi dan media realia lebih baik lagi 

dalam penggunaan saat proses pembelajaran. 
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hitung bilangan campuran dapat meningkatkan 

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal 

Pembelajaran Matematika yang selama ini hanya 

sudah saatnya 

-media yang 

Dengan melakukan hasil pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi dan media realia 

ini, diharapkan peneliti lain tidak menjadikan acuan 

pi bisa mengembangkan 

metode demonstrasi dan media realia lebih baik lagi 

dalam penggunaan saat proses pembelajaran.  



 

 
 

3. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat dipakai 

sebagai  wahana pengembangan profesionalisme 

guru dalam kegiatan pembelajaran. 
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Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat dipakai 

sebagai  wahana pengembangan profesionalisme 
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