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ABSTRAK 

 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran Matematika 

karena guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional dan selama proses 

pembelajaran berlangsung guru tidak menggunakan alat peraga untuk menyampaikan materi 

dikarenakan keterbatasan media dan alat bantu pembelajaran. Studi ini dimaksudkan untuk 

menjawab permasalahan: Bagaimanakah penggunaan alat peraga bingkai ajaib dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV/A SDN 33 Mataram tahun 

pelajaran 2015/2016? Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika dengan penggunaan alat peraga bingkai ajaib pada siswa kelas IV/A SDN 33 

Mataram tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan evaluasi serta refleksi. Hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah nilai akhir siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sehingga metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan metode 

observasi, metode tes dan non tes, serta metode dokumentasi. Pada siklus I diperoleh 

ketuntasan klasikal 62,5% dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 75 dan nilai akhir 

aktivitas belajar siswa sebesar 50,5 dengan kategori cukup aktif dan aktivitas guru 53,5 

dengan kategori cukup baik. Pada siklus II data hasil belajar, aktivitas siswa dan aktivitas 

guru mengalami peningkatan yakni ketuntasan klasikal 87,5%, nilai akhir aktivitas siswa 

sebesar 65,5 dengan kategori sangat aktif dan aktivitas guru sebesar 64 dengan kategori baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga bingkai ajaib dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV/A SDN 33 Mataram tahun pelajaran 

2015/2016. 

  

Kata-kata  kunci : Alat Peraga Bingkai Ajaib, Hasil Belajar Matematika. 
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ABSTRACT 

 

 

This study is caused by the low quality of students’ learning-outcome in mathematics because 

the teacher used  the same method in every activity in teaching and learning process in he 

classroom. Besides, the teacher lacked media to teach the students. This study is aimed to 

answer the research question : how to improve students’ learning-outcome in Mathematics by 

using Alat Peraga Bingkai Ajaib at IV A class at SDN 33 Mataram in academic year 

2015/2016?. Consequently, this study aimed to improve students’ learning-outcome in 

Mathematics by using Alat Peraga Bingkai Ajaib at IV A class at SDN 33 Mataram in 

academic year 2015/201. This study is classroom ection research (PTK) which cenducted in 

two syclus. Every syclus had its plan, implementation, observation and observation then 

reflection.  The result of this study is the aspect of kognitive, afective and phycomotoric. The 

researcher used both test and non tect to collect the data. In the first syclus the researcher got 

62.5%  with minimal score (KKM) ≥75 and the last score was 50.5 which catagerized active 

and teacher’s activity was 53.5 which categorized as fairy food. In second syclus, students’ 

activities and teachers’ activities improvesd were 64 and categoized as good. Considering 

that, the researcher assumed that the use of Alat peraga Bingkai ajaib can improve students’ 

learning-outcome in Mathematics at IV A class at SDN 33 Mataram in academic year 

2015/2016. 

 

Keywords : Alat Peraga Bingkai Ajaib, Learning-Outcome In Mathematics 
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A. Pendahuluan 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif 

serta kemampuan bekerja sama. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam proses 

pembelajaran bukan hanya kemampuan siswa yang sangat diperlukan, akan tetapi peran 

guru dalam memberikan dan menyampaikan materi pembelajaran juga sangat penting. 

Guru dapat menerapkan berbagai variasi media dan metode dalam penyampaian materi 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan materi yang disampaikan dapat melekat 

pada ingatan siswa. 

Kebermaknaan pembelajaran dapat berupa penyampaian konsep-konsep dengan 

menggunakan media dan alat peraga, yang mana tampak keterkaitan di antara konsep-

konsep yang diberikan sehingga pembelajaran akan lebih menarik. Akan tetapi, guru 

belum mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara dengan wali kelas IV/A SDN 33 Mataram yang telah di lakukan pada 

tanggal 14 Desember 2015, terdapat beberapa fakta dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran diantaranya siswa belum menguasai materi yang disampaikan terutama 

konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak. Guru masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional, yaitu guru berceramah, memberikan contoh cara 

mengerjakan soal, tanya jawab, diskusi, dan memberikan soal latihan. Keterbatasan 

sumber belajar juga merupakan hambatan bagi siswa seperti buku paket dan alat peraga 

yang tidak lengkap sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Guru kurang 

memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dalam pembelajaran matematika 

sehingga guru kurang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, guru harus menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa dapat dengan mudah memahami apa 

yang mereka pelajari. Kegiatan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan 

dapat tercipta bila guru menggunakan metode yang bervariasi dan media pembelajaran 

yang relevan dengan materi matematika yang akan diajarkan. Selain itu kegiatan 

pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah agar 

siswa merasa tertarik mempelajari matematika, mencoba, dan membuktikan sediri, 

sehingga akan memperkuat kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Dengan 

demikian pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan tujuan pembelajaran 

matematika SD dapat tercapai. 

Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan tersebut 

adalah melalui penggunaan alat peraga karena untuk memahami konsep matematika 

yang abstrak anak memerlukan benda-benda riil (konkret) sebagai perantara atau 

visualisasinya. Untuk itulah diperlukan alat peraga yang berorientasi dalam menerapkan 

matematika sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa dan pembelajaran 

matematika dapat lebih bermakna bagi siswa. Adapun alat peraga yang dapat digunakan 

adalah alat peraga Bingkai Ajaib. Alat peraga Bingkai Ajaib merupakan alat peraga 

matematika yang terbuat dari kertas transparan dan karton yang terdiri dari dua sisi yaitu 

sisi A dan sisi B.  Alat peraga Bingkai Ajaib ini dapat digunakan sebagai stimulus bagi 

siswa, sehingga dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan jawaban 

melalui pengalaman langsung, serta menumbuhkan kerjasama antar siswa melalui 

kegiatan pembelajaran. 

Dari uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan judul: “Penggunaan Alat Peraga Bingkai Ajaib untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa dalam Pelajaran Matematika Kelas IV/A SDN 33 Mataram Tahun 

Pelajaran 2015/2016”.  
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Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah 

Penggunaan Alat Peraga Bingkai Ajaib dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

pada Siswa Kelas IV/A SDN 33 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016?” 

Untuk memecahkan permasalahan di atas, maka peneliti dapat membuat kerangka 

pemecahan masalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara matang dan hal-hal 

yang mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga Bingkai 

Ajaib. 

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi dan penggunaan alat peraga dalam 

proses pembelajaran, yaitu: 

a. Melaksanakan skenario pembelajaran dengan penggunaan alat peraga Bingkai 

Ajaib untuk dapat dihubungkan dengan materi pembelajaran. 

b. Mengusahakan keterlibatan siswa dengan bantuan guru untuk menemukan kembali 

dan mengkonstruksi konsep sendiri sesuai materi matematika yang dipelajari. 

c. Mengaplikasikan konsep yang telah ditemukan ke dalam masalah kehidupan 

sehari-hari 

d. Melakukan evaluasi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi 

selama proses pembelajaran untuk mengetahui aktivitas belajar siswa yang 

dilakukan melalui observasi. Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi berupa 

tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. Hasil dari evaluasi tersebut akan 

direfleksi untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika dengan Penggunaan Alat Peraga Bingkai Ajaib pada Siswa 

Kelas IV/A SDN 33 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil Belajar 

a. belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang secara sadar untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. 

b. Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah 

menerima pengalaman belajar melalui serangkaian kegiatan yang terencana untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir siswa dalam pelajaran matematika, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. 

2. Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada 

siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir siswa sehingga dapat meningkatkan penguasaan terhadap materi matematika 

yang dipelajari. Oleh karena itu,  perlu adanya jembatan  yang dapat menghubungkan 

matematika yang abstrak dengan karakteristik siswa yaitu dengan memilih model atau 

metode pembelajaran serta alat peraga yang menarik, mudah dipahami siswa, serta 

dapat menyampaikan materi matematika dengan tepat. 

3. Alat Peraga Bingkai Ajaib 

a. Alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu 

memperjelas dan menanamkan pemahaman konsep matematika yang akan 

disampaikan kepada siswa sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

b. Alat Peraga Bingkai Ajaib merupakan alat peraga matematika yang terbuat dari 

kertas transparan dan karton serta terdiri dari dua sisi yaitu sisi A dan sisi B. Alat 

peraga ini dapat dibentuk seperti pola lingkaran utuh, persegi, dan persegi panjang 
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yang apabila sisi A dan sisi B tersebut digabungkan maka akan menunjukkan hasil 

dari suatu operasi bilangan.  

c. Langkah-langkah penggunaan Bingkai Ajaib 

Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan 

1) Guru menyiapkan dua lembar kertas. Lembar kertas pertama menunjukkan 

pecahan 
𝑎

𝑏
. Kemudian, kertas kedua menunjukkan pecahan 

𝑐

𝑏
.  

2) Siswa dengan bimbingan guru menunjukkan hasil penjumlahan maupun 

pengurangan dengan cara menggabungkan kedua lembar kertas tersebut 

sehingga hasilnya akan kelihatan pada bagian yang beririsan atau berpotongan. 

3) Setelah melakukan peragaan, siswa dan guru kemudian berdiskusi untuk 

menemukan prinsip operasi penjumlahan maupun pengurangan pecahan. 
 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Lalu Muhibban dengan NIM E1E110054 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram dengan judul: “Penggunaan Alat Peraga Blok Pecahan Dalam 

Pembelajaran Operasi Hitung Bilangan Pecahan Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa Dan Aktivitas Belajar Siswa Kelas V Semester II SDN Jabon Barat Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari masalah yang terjadi di kelas 

IV/A SDN 33 Mataram berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada Bab I, 

pembelajaran matematika masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimum karena 

hanya 45% atau 11 siswa yang tuntas dari 24 siswa. Penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa  dikarenakan siswa belum menguasai materi yang disampaikan terutama konsep-

konsep matematika yang bersifat abstrak, guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi dan memberikan soal latihan. 

Keterbatasan sumber belajar juga merupakan hambatan bagi siswa seperti buku paket 

dan alat peraga yang tidak tersedia sehingga proses pembelajaran menjadi tidak efektif. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

proses pembelajaran matematika adalah dengan menggunakan Alat Peraga Bingkai 

Ajaib. Alat Peraga Bingkai Ajaib merupakan salah satu alat peraga pembelajaran 

matematika yang dapat digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep matematika 

yang abstrak. Penggunaan Alat Peraga Bingkai Ajaib dalam pembelajaran matematika 

dapat menarik perhatian dan mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan 

aktivitas yakni belajar bergerak aktif secara fisik dan mental sehingga membuat seluruh 

tubuh dan pikiran siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Kondisi akhir yang 

diharapkan dengan penggunaan Alat Peraga Bingkai Ajaib dalam proses pembelajaran 

yaitu dapat meningkatkan pemahaman siswa, yang secara langsung dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini : Jika Alat Peraga Bingkai Ajaib digunakan secara optimal, maka 

hasil belajar matematika pada siswa kelas IV/A SDN 33 Mataram tahun pelajaran 

2015/2016 dapat meningkat. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kelas IV/A SDN 33 Mataram. Penelitian ini 

telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Penyusunan proposal dimulai pada bulan Desember 2015 sampai April 2016.  

2. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 24 Mei dan 31 Mei 2016.  
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3. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 3 Juni dan 10 Juni 2016.  

4. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sampai Agustus 2016.  

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV/A SDN 33 

Mataram yang berjumlah 24 orang siswa, terdiri dari 10 orang siswa perempuan dan 14 

orang siswa laki-laki. Observer penelitian ini adalah guru kelas IV/A SDN 33 Mataram, 

yaitu Ibu Zohriah, S.Pd. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya faktor guru dan 

faktor siswa. Faktor guru yang diteliti adalah aktivitas mengajar guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan alat peraga Bingkai Ajaib pada materi 

bilangan pecahan. Sedangkan faktor siswa yang diteliti adalah aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga Bingkai Ajaib dan hasil 

belajar sebagai dampak dari penggunaan alat peraga Bingkai Ajaib pada materi bilangan 

pecahan. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel tindakan. 

Definisi operasional variabel harapan, yaitu hasil belajar adalah perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa setelah menerima pengalaman belajar melalui serangkaian 

kegiatan yang terencana untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa dalam 

pelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotor. Definisi operasional variabel tindakan, yaitu alat peraga Bingkai Ajaib 

merupakan alat peraga yang terbuat dari kertas transparan dan karton serta terdiri dari 

dua sisi yaitu sisi A dan sisi B.  Alat peraga ini dapat dibentuk seperti pola lingkaran 

utuh, persegi, dan persegi panjang yang apabila sisi A dan sisi B tersebut digabungkan 

maka akan menunjukkan hasil dari suatu operasi bilangan pecahan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas 

ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu : tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Setiap siklus 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu, yaitu 2 x 35 menit untuk 

setiap pertemuan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk tes 

essay. Tes dilakukan pada setiap akhir siklus guna untuk mengumpulkan data 

kuantitatif berupa hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan alat peraga 

Bingkai Ajaib. 

3. Penilaian Unjuk Kerja 

Penilaian unjuk kerja ini digunakan untuk menilai performansi siswa dalam 

menggabungkan konsep-konsep pecahan dan mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan alat peraga Bingkai Ajaib yang digunakan. 

4. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

dengan tujuan memperoleh data berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), dan foto mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan guru dan siswa 

dengan menggunakan Alat Peraga Bingkai Ajaib. 
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Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar siswa dikumpulkan melalui tes evaluasi. Jenis soal tes yang 

digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk essay yang dibuat guna mengetahui 

sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah 

diberikan. 

2. Lembar Observasi  

a. Data Aktivitas Guru 

Indikator keberhasilan aktivitas guru adalah aktivitas guru berkategori baik pada 

proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga Bingkai Ajaib. Adapun 

indikator dan rincian deskriptor aktivitas guru adalah sebagai berikut : 

1) Kemampuan melakukan pendahuluan atau kegiatan awal 

2) Eksplorasi  

3) Elaborasi  

4) Konfirmasi  

5) Kemampuan menutup pelajaran 

b. Data Aktivitas Siswa 

Indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 

proses pembelajaran. Adapun indikator dan rincian deskriptor aktivitas siswa 

adalah sebagai berikut : 

1) Kesiapan siswa mengikuti pelajaran 

2) Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

3) Interaksi siswa dengan guru 

4) Kemampuan siswa menggunakan alat peraga Bingkai Ajaib 

5) Kerjasama dalam diskusi 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Data Hasil Belajar 

a. Ketuntasan Individual 

Ketuntasan belajar secara individu dianalisis dengan rumus sebagai berikut : 

N (Nilai Akhir) =  
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚   (40)
𝑥 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎(100)  (Purwanto, 2014 : 207) 

 

b. Rata-rata Hasil Belajar 

Skor rata-rata (mean) hasil belajar pada setiap siklus, dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

M =  
Σ  X

N
     

 

(Sudjana, 2014 : 125) 

 

Keterangan : 

M :  Rata-rata 

X :  Nilai yang diperoleh individu 

N :  Banyaknya individu 

 

c. Ketuntasan Klasikal 

Ketuntasan belajar secara klasikal dianalisis dengan rumus sebagai berikut : 

P =
 siswa yang tuntas belajar

 siswa
X 100% 

(Aqib, 2009 : 41) 

Keterangan : 

P :  Ketuntasan Klasikal 
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2. Analisis Data Hasil Observasi 

a. Data Aktivitas Guru 

Data aktivitas guru dianalisis dengan cara sebagai berikut (Nurkencana, 

1990 : 100) : 

1) Menetukan skor aktivitas guru yang diperoleh untuk setiap indikator 

Skor 4 diberikan jika guru melakukan deskriptor dengan sangat baik 

Skor 3 diberikan jika guru melakukan deskriptor dengan baik 

Skor 2 diberikan jika guru melakukan deskriptor dengan kurang baik 

Skor 1 diberikan jika guru melakukan deskriptor dengan tidak baik 

Banyaknya deskriptor :  20 

Skor maksimal setiap deskriptor :  4 

Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMI) =  20 x 4 = 80 

Skor minimal keseluruhan deskriptor = 20 x 1 = 20 

 

2) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) 

MI = 
1

2
 (skor maks. + skor min.) 

       = 
1

2
 (80 + 20) 

       = 
100

2
 = 50 

SDI  = 
1

6
 (skor maks. – skor min.) 

         = 
1

6 
 (80 – 20) 

         = 
60

6 
 = 10 

 

3) Menentukan kriteria aktivitas guru digunakan skor standar seperti tertera 

pada tabel berikut : 

Konversi Nilai Kriteria  

X ≥ MI + 1,5 SDI 65 - 80 Sangat baik (A) 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 55 - 64 baik (B) 

MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 45 - 54 Cukup baik (C) 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 35 - 44 Kurang baik (D) 

X < MI – 1,5 SDI 20 - 34 Sangat kurang baik (E) 

 

b. Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dianalisis dengan cara sebagai berikut (Nurkencana, 

1990 : 100) : 

1) Menentukan skor aktivitas siswa yang diperoleh untuk setiap indikator 

Skor 1 diberikan jika X  25% (0 – 6 siswa) melakukan deskriptor dengan 

sangat baik 

Skor 2 diberikan jika 26%  X  50% (7 - 12 siswa) melakukan deskriptor 

dengan sangat baik 

Skor 3 diberikan jika 51%  X  75% (13 – 18 siswa) melakukan deskriptor 

dengan sangat baik 

Skor 4 diberikan jika X  76% (19 – 24 siswa) melakukan deskriptor 

dengan sangat baik 

Keterangan: 

X = Jumlah siswa dalam kelas yang aktif melakukan kegiatan menurut 

deskriptor.  

Banyaknya deskriptor :  20 

Skor maksimal setiap deskriptor :  4 
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Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMI) =  20 x 4 = 80 

Skor minimal keseluruhan deskriptor = 20 x 1 = 20 

 

2) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) digunakan 

rumus sebagai berikut : 

MI = 
1

2
 ( skor maks. + skor min.) 

            = 
1

2
 (80 + 20) 

            = 
100

2
 = 50 

SDI    = 
1

6
 (skor maks. – skor min.) 

           = 
1

6 
 (80 – 20) 

           = 
60

6 
 = 10 

3) Menentukan kriteria aktivitas belajar siswa digunakan skor standar seperti 

tertera pada tabel berikut :  

Konversi Nilai Kriteria  

X ≥ MI + 1,5 SDI 65 - 80 Sangat aktif (A) 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 55 - 64 Aktif (B) 

MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 45 - 54 Cukup aktif (C) 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 35 - 44 Kurang aktif (D) 

X < MI – 1,5 SDI 20 - 34 Sangat kurang aktif (E) 

 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tindakan penelitian ini dikatakan berhasil jika ketuntasan hasil belajar matematika 

siswa secara klasikal telah mencapai 85%. Artinya 85% siswa memperoleh nilai ≥ 

75 sesuai dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk mata pelajaram 

matematika. 

2. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan Alat Peraga Bingkai Ajaib dengan kategori aktivitas siswa minimal 

aktif. 

3. Aktivitas guru minimal berada pada kategori baik selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan Alat Peraga Bingkai Ajaib. 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Siklus 1 

a. Skor rata-rata aktivitas guru sebesar 53,5 dengan kategori cukup baik.  

b. Skor rata-rata aktivitas siswa sebesar  50,5 dengan kategori cukup aktif.  

c. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu 

sebesar 62,5%. Siswa yang tuntas sebanyak 15 orang dan yang tidak tuntas 

sebanyak 9 orang. Hasil tersebut kurang dari nilai KKM yang ditentukan, yaitu 

≥ 75 dengan ketuntasan klasikal 85%.  

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dilanjutkan ke siklus II.  

 

2. Siklus 2 

a. Skor rata-rata aktivitas guru sebesar 64 dengan kategori baik.  

b. Skor rata-rata aktivitas siswa sebesar 65,5 dengan kategori sangat aktif.  
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c. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi, yaitu 

sebesar 87,5%. Siswa yang tuntas sebanyak 21 orang dan yang tidak tuntas 

sebanyak 3 orang.  

d. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II 

serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini 

dihentikan pada siklus II.  

 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil observasi aktivitas 

guru, hasil observasi aktivitas siswa, dan data hasil belajar pada siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Siklus  Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Skor Rata-rata Kriteria Skor Rata-rata Kriteria  Nilai 

Rata-rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

I 
53,5 

Cukup 

Baik 
50,5 

Cukup 

Aktif 

74 62,5% 

II 64 Baik 65,5 Sangat 

Aktif 

81,1 87,5% 

 

1. Aktivitas Guru 

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas guru dari siklus 

I ke siklus II. Meningkatnya aktivitas guru tersebut terjadi karena guru telah 

maksimal dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I dan 

perencanaan yang dilakukan juga lebih baik dari pada siklus I.  

2. Aktivitas Siswa 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas 

siswa dari siklus I ke siklus II. Meningkatnya aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II 

disebabkan karena siswa telah terbiasa dan memahami hal-hal yang harus dilakukan 

dalam proses pembelajaran, siswa juga lebih aktif untuk menjawab pertanyaan dan 

melakukan diskusi kelompok.  

3. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan tabel data hasil penelitian siklus I dan siklus II di atas, 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. 

Meningkatnya hasil belajar siswa ini disebabkan karena siswa telah memahami 

prinsip dan langkah-langkah penggunaan alat peraga Bingkai Ajaib.  

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SDN 33 Mataram 

sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV dengan 

menggunakan Alat Peraga Bingkai Ajaib dapat disimpulkan bahwa:  

Aktivitas mengajar guru, aktivitas belajar siswa, nilai rata-rata dan ketuntasan 

klasikal mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Aktivitas mengajar guru pada 

siklus I mencapai skor rata-rata 53,5 dengan kriteria cukup baik, kemudian meningkat 

pada siklus II yang mencapai skor rata-rata 64 dengan kriteria baik. Aktivitas siswa pada 

siklus I mencapai skor rata-rata 50,5 dengan kriteria cukup aktif, kemudian meningkat 

pada siklus II yang mencapai skor rata-rata 65,5 dengan kriteria sangat aktif. Selain 

aktivitas guru dan siswa yang meningkat, penggunaan Alat Peraga Bingkai Ajaib juga 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV/A SDN 33 Mataram pada materi bilangan 

pecahan yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa dari siklus I yaitu 74 

yang kemudian meningkat menjadi 81,1 pada siklus II. Kemudian, ketuntasan belajar 
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siswa secara klasikal mengalami peningkatan dari siklus I yaitu 62,5% meninkat menjadi 

87,5% pada siklus II. Hal tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu 85%. Hasil ini dicapai dengan menggunakan Alat Peraga Bingkai Ajaib 

dalam pembelajaran dengan prosedur dan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Urutkan sub materi pokok bilangan pecahan yang akan diajarkan dari yang paling 

mendasar menuju materi yang lebih meningkat. 

b. Jelaskan prinsip penggunaan Alat Peraga Bingkai Ajaib pada setiap operasi hitung 

bilangan pecahan baik itu penjumlahan maupun pengurangan. 

c. Jelaskan cara menyelesaikan soal operasi hitung bilangan pecahan dengan 

menggunakan Alat Peraga Bingkai Ajaib dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

penggunaannya. 

d. Arahkan siswa untuk mempresentasikan ulang konsep yang didapat pada saat 

memperagakan Alat Peraga Bingkai Ajaib dalam bentuk gambar. 

e. Dengan melihat hasil peragaan dari penggunaan Alat Peraga Bingkai Ajaib maupun 

dalam bentuk gambar arahkan siswa untuk membuat kesimpulan. 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penelitian dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepada guru sebagai pendidik sekaligus sebagai fasilitator disarankan untuk 

menggunakan media atau alat peraga dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

pada mata pelajaran matematika khususnya pada materi bilangan pecahan karena 

dengan menggunakan media atau alat peraga yang sudah diterapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain itu juga materi yang terlihat 

abstrak akan lebih dikonkretkan dengan adanya media atau alat peraga. 

2. Siswa diharapkan dapat lebih aktif dan termotivasi sehingga tidak merasa bosan dalam 

belajar pada materi bilangan pecahan terutama untuk membangun pemahaman konsep 

penjumlahan maupun pengurangan baik secara individu maupun kelompok. 

3.  Kepada pihak sekolah khususnya kepala sekolah hendaknya menyediakan fasilitas 

yang memadai guna meningkatkan kreativitas guru dalam merancang dan melakukan 

inovasi pembelajaran khususnya pelajaran matematika 

4. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian yang serupa untuk 

meningkatkan hasil belajar pada materi bilangan pecahan.    
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