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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika
siswa kelas III SDN 4 Suranadi. Hal ini disebabkan guru jarang menggunakan
media atau alat peraga dalam pembelajaran khususnya pelajaran Matematika, guru
juga terlihat mendominasi proses pembelajaran sehingga siswa hanya mendengar
informasi dari guru saja. Hal ini yang membuat siswa kurang aktif dan kurang
termotivasi dalam belajar. Berdasarkan masalah tersebut maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah ”Bagaimanakah penggunaan alat peraga papan
berpaku untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III SDN 4
Suranadi Tahun Ajaran 2015/2016”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan hasil belajar Matematika dengan menggunakan alat peraga papan
berpaku pada siswa kelas III SDN 4 Suranadi. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu
perencanaan,tindakan, observasi dan refleksi, yang berlangsung selama 2 siklus.
Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa diperoleh data penggunaan alat
peraga papan berpaku memiliki rata-rata skor 14 dengan kategori  baik dan
dengan ketuntasan klasikal sebesar 63,89%. Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh pada siklus I belum mencapai target yang diinginkan sehingga
dilakukan penelitian siklus II. Hasil yang diperoleh pada siklus II yaitu hasil dari
penggunaan alat peraga papan berpaku memperoleh skor 17,75 dengan kategori
sangat baik. Dan hasil belajar siswa meningkat dengan ketuntasan klasikal
86,11%. Hasil belajar matematika meningkat juga terbukti dengan hasil uji gain
ternormalisasi dari hasil pretest (pra-tindakan= 66,11) dan post-test (siklus 2=
77,32) sebesar 0,330 dengan kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian dapat
dinyatakan bahwa penggunaan alat peraga papan berpaku dapat meningkatkan
hasil belajar matematika siswa kelas III SDN 4 Suranadi.

Kata-kata kunci : Hasil belajar matematika, Alat peraga papan berpaku
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ABSTRACT
The Background of This study based on the study results of mathematics

with low achievement that obtained by the students of class III at SDN 4
Suranadi. Because scare teachers to use media or teaching aids instrument in
particular mathematics learning, teachers had seen learning process dominate until
the student only hear information from teachers. This was  student lay to a lack of
active and motivation in learn. Based on these problems, the formulation of the
problem in this research was how to use of appliance physic of geoboard can
improve learning outcomes mathematics in class III at SDN 4 Suranadi on the
academic year 2015/2016. The purpose of this study was how to improve
mathematics learning outcomes by utilizing appliance physic of geoboard to
student in class III at SDN 4 Suranadi. Type of the research is a research action
class room, consist of several stages planning, action, observation and evaluation,
and reflection which lasted for two cycles. The results of the study in the first
cycle is showed the result of utilizing geoboard teaching aids instrument obtain a
score of 14 with active enough category and classical completeness reached
63,94%  . Based on the research results obtained in the first cycle has not yet
reached the desired target so that conducted the research to the second cycle. The
results obtained in the second cycle which data result geoboard teaching aids
instrument obtained a score 17,75 with honors excellent category and student
learning outcomes reached 86.11% classical completeness. The mathematics
study result to rise evident with test gain ternormalisasi from result  score pre test
(before action : 66,11) and post test ( second cycle : 77,32) as big as 0,330 with
medium category. Thus it can be stated that the use of appliance physic of
geoboard can improve math learning outcomes of student at class III at SDN 4
Suranadi.

Key words: Mathematic Study Result, Appliance Physic Of Geoboard.
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A. Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan
dengan sengaja, teratur dan terencana dengan maksud mengubah atau
mengembangkan perilaku yang diinginkan. Namun pada masa sekarang
ini sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat
kompleks dalam menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mendukung
berkembangnya kualitas sumber daya manusia. Matematika merupakan
salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai
peran penting dalam pendidikan. Di sisi lain, matematika merupakan salah
satu ilmu dasar yang mempunyai karakteristik objek yang bersifat abstrak.
Untuk memanipulasi konsep yang bersifat abstrak ini diperlukan suatu
media atau alat peraga yang dapat mengkonkritkan konsep tersebut
sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran
matematika.

Kenyataannya masih banyak siswa yang nilai matematikanya
rendah. Hal ini dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti
dengan bapak Zaenudin Mansyur selaku guru kelas III di SDN 4 Suranadi
Kec. Narmada pada hari rabu 25 November 2015. Dari hasil wawancara
dengan guru kelas III menyatakan bahwa, hasil belajar siswa terutama
pada mata pelajaran matematika masih rendah, karena masih banyak siswa
yang belum tuntas hasil belajarnya pada pelajaran matematika. Hal ini
dikarenakan sebagian besar siswa masih senang bermain, siswa juga tidak
terlalu merespon proses pembelajaran khususnya pelajaran matematika.
Selain itu, ketika pelajaran berlangsung banyak siswa yang mengantuk,
dan beberapa siswa jarang untuk mengerjakan tugas atau PR.

Permasalahan lain adalah pada hasil observasi kedua yang
dilakukan peneliti pada tanggal 27 November 2015 melihat bahwa guru
tidak menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika yang
membuat pembelajaran menjadi tidak menarik, guru juga masih mengajar
dengan ceramah saja sehingga dalam proses belajar mengajar siswa
cenderung mendengar informasi dari guru saja hal ini yang membuat siswa
kurang aktif dan termotivasi dalam belajar dan hal ini membuat siswa
menjadi bosan dan memilih untuk bermain sehingga tidak memperhatikan
pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Hal ini yang mengakibatkan hasil
belajar siswa menjadi rendah.

Rendahnya hasil belajar siswa ini dilihat dari hasil pre test yang
dilakukan peneliti pada hari jum’at 15 januari 2016. Dari hasil pre test
didapat hasil yaitu dimana dari 36 orang siswa yang mengikuti pre test
yang tuntas dalam pre test  hanya 14 orang siswa atau 39% yang nilainya
diatas KKM. Sedangkan 22 siswa lainnya tidak tuntas atau 61% nilainya
masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), dimana KKM yang
ditentukan oleh sekolah adalah 65 dan ketuntasan klasikal dari sekolah
yaitu 80%.
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Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian tindakan kelas di SDN 4 Suranadi Kec. Narmada yang berjudul
“ Penggunaan Alat Peraga Papan Berpaku untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Matematika Siswa Kelas III SDN 4 Suranadi “ dengan
menggunakan alat peraga papan berpaku, nantinya peneliti harapkan hasil
belajar matematika dapat meningkat setelah menggunakan alat peraga
dalam proses pembelajaran matematika.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :
“Bagaimanakah penggunaan alat peraga papan berpaku untuk
meningkatkan hasil belajar matematika siswa Kelas III SDN 4 Suranadi
tahun pelajaran 2015/206”.

Adapun cara pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu :
Masalah peningkatan hasil belajar matematika pada siswa kelas III

SDN 4 Suranadi, akan dipecahkan dengan penggunaan alat peraga papan
berpaku dengan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Menyiapkan alat peraga papan berpaku dan LKS untuk siswa
2. Membentuk kelompok
3. Memperagakan penggunaan alat peraga papan berpaku
4. Menirukan penggunaan alat peraga papan berpaku
5. Melakukan tanya jawab antara guru dan siswa
6. Membagikan LKS
7. Menjawab LKS yang telah dibagikan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
meningkatkan hasil belajar Matematika dengan menggunakan alat peraga
papan berpaku pada siswa kelas III SDN 4 Suranadi tahun pelajaran
2015/2016.

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan
Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Alat Peraga Papan Berpaku

a. Alat Peraga adalah suatu alat bantu pembelajaran yang dapat
digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa dalam
pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga tujuan
pembelajaran bisa dicapai atau diterima oleh audien (si pelajar).

b. Alat Peraga Papan Berpaku adalah suatu alat bantu pelajaran yang
terbuat dari kayu yang diberi titik-titik, jarak dari titik ke titik lain
sama ukurannya, kemudian di atas titik-titik itu diberi paku yang
nantinya dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menamkan
konsep geometri seperti luas bidang datar , bentuk-bentuk bangun
datar dan lain-lain.

c. Petunjuk penggunaan alat peraga papan berpaku

Berikut beberapa petunjuk dalam menggunakan atau menerapkan
alat peraga papan berpaku dalam pembelajaran matematika
(Sundayana, 2014:129)
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1) Letakkan papan berpaku di depan kelas, bisa digantung atau
disandarkan benda lain. Papan berpaku dilengkapi sejumlah
karet gelang dengan warna – warna yang berbeda serta
dilengkapi pula kertas bertitik atau berpola.

2) Guru mendemonstrasikan secara klasikal cara membentuk
bangun datar.

3) Kemudian masing – masing siswa membentuk bangun datar
sesuai dengan kreativitas masing – masing.

4) Siswa diminta menggambar hasil yang diperolehnya pada
kertas bertitik atau kertas berpetak

5) Melalui tanya jawab guru mengenalkan arti  keliling bangun
datar

6) Siswa menentukan keliling setiap bangun datar yang dia
peroleh sebelumnya

7) Melalui tanya jawab guru mengenalkan arti luas bangun datar

Siswa diminta untuk memperkirakan luas bangun datar yang
telah dibuatnya. Baru kemudian guru memperkenalkan nama –
nama bangun datar yang telah dibuat oleh siswa ( segiempat,
persegi, persegipanjang, jajargenjang, trapesium, trapesium sama
sisi, trapesium sama kaki, belah ketupat, layang-layang, segitiga
siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga tumpul,
segitiga lancip, segitiga sembarang, segilima, segienam, dsb.

2. Hasil Belajar
a. Hasil Belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah

melalui kegiatan belajar. Kemampuan ini dapat berupa kemampuan
dalam bentuk pengetahuan, sikap maupun keterampilan.

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

1. Laras Minhatul Hasana Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan
judul : “ Penggunaan Alat Peraga Papan Berpaku Untuk
Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa Pada Materi Keliling
Persegi Dan Persegi Panjang Di Kelas III SDN 5 Cikidang Tahun
Ajaran 2013/2014.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu dimuli dari permasalahan
yang ada di SDN 4 Suranadi  khususnya di kelas III yaitu tentang hasil belajar
matematika siswa masih rendah yang dilihat dari hasil nilai pretest yang
masih banyak siswa nilainya dibawah KKM serta kurangnya menggunakan
media atau alat peraga ketika proses pembelajaran. Untuk mengatasi masalah
ini maka guru perlu melakukan beberapa hal yang terkait dengan suatu proses
pembelajaran, salah satunya yaitu dengan menggunakan media atau alat
peraga dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran matematika.
Dalam penelitian ini, untuk mengoptimalkan pembelajaran matematika
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khususnya disisni pada materi keliling, luas persegi dan persegi panjang,
maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat peraga papan berpaku.

Penggunaan alat peraga papan berpaku dalam pembelajaran
matematika materi keliling,luas persegi dan persegi panjang dapat membantu
meng-konkretkan konsep-konsep matematika yang abstrak.  Diharapkan,
siswa dapat lebih mudah menangkap dan memahami konsep-konsep tersebut.
Dengan demikian dapat dipahami apabila penggunaan alat peraga papan
berpaku dalam pembelajaran matematika materi keliling, luas persegi dan
persegi panjang dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III
SDN 4 Suranadi.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, hipotesis penelitian ini adalah
jika alat peraga papan berpaku digunakan secara optimal maka hasil belajar
matematika siswa kelas III SDN 4 Suranadi tahun pelajaran 2015/2016 dapat
meningkat.

C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 4 Suranadi kecamatan

Narmada kabupaten Lombok Barat pada kelas III. Penelitian ini
dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. Adapun waktu
pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan proposal dimulai dari bulan Januari sampai April 2016
b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 17,18,20,24 dan 25 Mei 2016
c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 27 dan 31 Mei, tanggal 1,3 dan 4

juni 2016.
d. Penyususnan skripsi dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus

2106.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas
III SDN 4 Suranadi yang berjumlah 36 siswa, terdiri atas 20 perempuan
dan 16 laki-laki. Observer dalam penelitian ini adalah guru kelas III SDN
4 Suranadi yaitu Zaenuddin Mansyur A. Ma.Pd.

Faktor-fdaktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya
adalah faktor guru ,yang diteliti adalah keterlaksanaan pembelajaran
dengan menggunakan alat peraga papan berpaku dan aktivitas guru dalam
proses pembelajaran didalam kelas. Dan faktor siswa yang diteliti yaitu
hasil belajar matematika siswa setelah menggunakan alat peraga papan
berpaku dan aktirvitas siswa ketika proses pembelajaran.

Variabel penelitian ini ada dua yaitu variabel harapan dan variabel
tindakan. Definisi operasional untuk variabel harapan yaitu hasil belajar
matematika adalah hasil dari pengukuran kemampuan siswa setelah
mengikuti proses pembelajaran yang hanya mencakup aspek kognitif saja
melalui penggunaan alat peraga papan berpaku pada pembelajaran
matematika. Definisi operasional variabel tindakan adalah alat peraga
papan berpaku adalah suatu alat bantu pembelajaran yang memanfaatkan
papan berpaku  dan bersifat menyenangkan siswa dalam belajar serta
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memudahkan siswa dalam pemahaman materi keliling dan luas persegi
dan persegi panjang pada siswa kelas III dimana untuk meningkatkan
hasil belajar matematika siswa setelah proses pembelajaran.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan pelaksanaan tiap siklusnya terdiri
dari 5 kali pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 3x35 menit.
Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan,
observasi dan evaluasi.

1. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :
a. Pemberian Tes

Dalam penelitian tindakan kelas ini pemberian tes dilakukan dua
kali, yaitu sebelum proses pembelajaran dimulai (pretest) yang
mana untuk mengetahui data awal siswa sebelum pemberian
tindakan dan pemberian tes sesudah proses pembelajaran (postest)
yaitu pada setiap akhir siklus.

b. Observasi atau pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan
pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini bertujuan untuk
mengetahui keterlaksanaan RPP dan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran. Hasil pengamatan dituangkan dalam bentuk lembar
observasi penggunaan alat peraga papan berpaku. Observasi ini
dilakukan peneliti selama pelaksanaan tindakan dalam dua siklus.

2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan
datanya adalah :
a. Data Kualitatif

Untuk data kualitatif, instrumen pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah  lembar observasi penggunaan alat
peraga papan berpaku.

b. Data Kuantitatif
Untuk data kuantitatif, instrumen pengumpulan data yang
digunakan adalah soal tes evaluasi siswa.

3. Teknik Analisis Data
a. Analisis data penggunaan alat peraga papan berpaku

Setelah kita memperoleh data dari lembar observasi
penggunaan alat peraga papan berpaku, maka data tersebut dapat
dianalisis dengan cara sebagai berikut :
1) Menentukan skor aktivitas penggunaan alat peraga papan

berpaku secara klasikal untuk masing-masing indikator.
a) Skor 1 (ya) : diberikan jika indikator yang diobservasi

terlaksana
b) Skor 0 (tidak) : diberikan jika indikator yang diobserasi

tidak terlaksana
2) Langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria dari

aktivitas penggunaan alat peraga papan berpaku tersebut,
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tetapi kita harus menentukan MI (mean ideal) dan SDI
(standar deviasi ideal ) dulu.

- Banyaknya pernyataan  = 20
- Jadi skor maksimal ideal (SMI) = 1 x 20 = 20
- Skor minimum ideal 20 x 0 = 0, maka ;
- Mi = (Skor max + Skor min)

= (20 + 0 )
= 10
Ket: Mi = rata-rata ideal

- SDI= ( Skor max – Skor min )

= (20 – 0 )
= 3,3
Nurkancana (1991)

3) Untuk menentukan kategori hasil aktivitas penggunaan alat
peraga papan berpaku peneliti menggunakan rumus skor
standar skala lima, yaitu :

Tabel 3.2. Pedoman konversi kategori aktivitas penggunaan alat
peraga papan berpaku

Interval Skor Kategori
X ≥ Mi + 1,5 SDI X ≥ 14,95 Sangat Baik

Mi + 0,5 SDI ≤ X < Mi + 1,5 SDI 11,65 ≤ X < 14,95 Baik
Mi - 0,5 SDI ≤ X < Mi + 0,5 SDI 8,35≤ X < 11,65 Cukup Baik
Mi – 1,5 SDI ≤ X < Mi – 0,5 SDI 5,05 ≤ X 8,35 Baik

X < Mi - 1,5 SDI X < 5,05 Sangat Tidak
Baik

( Nurkancana, 1990:102 – 103 )

Keterangan :
MI  = Rata-rata ideal
SDI = Standar deviasi ideal
X = Total skor aktivitas penggunaan alat peraga
papan berpaku

b. Analisis Data Hasil Belajar Siswa
Setelah memperoleh data hasil belajar, maka data tersebut

merupakan data tentang ketuntasan belajar siswa, kemudian
ketuntasan belajar siswa dianalisis secara kuantitatif dengan cara
sebagai berikut :
a. Ketuntasan individu

Setiap sekolah memiliki standar ketuntasan yang berbeda-beda
sesuai dengan tingkat kesukaran materi serta kondisi dan
kelengkapan sekolah. Di SDN 4 Suranadi, guru mata pelajaran
matematika menetapkan bahwa setiap siswa dalam proses belajar
mengajar dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ≥ 65, maka
rumus untuk mencari nilai akhir siswa adalah :
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NA = 100
Keterangan :
NA : Nilai Akhir
(Aqib, 2016: 204)

b. Menghitung rata-rata nilai hasil belajar siswa untuk setiap akhir
siklus dengan cara :
X = ∑x
Keterangan :
X = rata-rata (mean)
∑x= jumlah seluruh skor
N = banyak siswa
(Aqib, 2016: 204)

c. Mencari gain ternormalisasi (g)
Rumus :

< g > = skor post test – skor pre test
skor maks.ideal – skor pre test

Tabel 3.3.  Kriteria Gain < g > ternormalisasi
<g> Kategori

0,71 – 1,00 Tinggi
0,31 – 0,70 Sedang
0,0 – 0,30 Rendah

Keterangan :
<g> = Gain
Skor Post Test = Nilai evaluasi siklus
Skor Pres Test = Nilai awal

d. Ketuntasan Klasikal
Data test hasil belajar dan proses pembelajaran dianalisis
menggunakan analisis hasil belajar secara klasikal. Untuk
mengetahui ketuntasan belajar siswa dianalisis dengan rumus:
KK= 100%
Keterangan :
KK = Ketuntasan Klasikal
x = banyak siswa yang memperoleh nilai ≥ 65
z = Banyak siswa
(Aqib, 2016: 205)

Jika ketuntasan klasikal (KK) ≥80% maka belajar siswa
dikatakan sudah tuntas secara klasikal. Dan jika ketuntasan klasikal
< 80% maka belajar siswa belum dikatakan mencapai ketuntasan.

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah :
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a. Penggunaan alat peraga papan berpaku dalam pelaksanaan
pembelajaran  minimal berkategori baik.

b. Hasil belajar meningkat apabila hasil belajar matematika
siswa nilainya di atas KKM atau minimal 85% siswa
memperoleh nilai ≥65, yang artinya jika 31 dari 36 siswa
memperoleh nilai ≥ 65 maka penelitian ini dikatakan
berhasil dengan meningkatnya hasil belajar siswa.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut :
1. Siklus I

a) Jumlah skor untuk penggunaan alat peraga papan berpaku sebesar
13 dengan kategori Baik.

b) Ketuntasan klasikal yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu
sebesar 63,89% dari 36 siswa. Siswa yang tuntas secara individu
sebanyak 23 orang dan 13 siswa yang tidak tuntas secara individu.
Rata – rata nilai siswa yaitu 66,94, hasil tersebut sudah mencapai
KKM yang ditentukan yaitu 65 namun belum mencapai ketuntasan
klasikal yaitu 80%.

2. Siklus II
a) Jumlah skor untuk penggunaan alat peraga papan berpaku sebesar

16,75 dengan kategori sangat baik.
b) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil

evaluasi yaitu sebesar 86,11& dari 36 siswa . siswa yang tuntas
secara individu sebanyak 31 dan 5 siswa yang tidak tuntas. Dan
sudah mencapai ketuntasan klasikal yang ditentukan yaitu 80%.
Oleh karena itu, penelitian ini dihentikan pada siklus II.

Adapun ringkasan data hasil penelitian siklus I dan siklus II
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Siklus

Penggunaan Alat
Peraga Papan Berpaku Hasil Belajar

Skor Kriteria Rata – rata Ketuntasan
Klasikal (KB) Gain

I 14 baik 66,94 63,89% 0,0245
(rendah)

II 17,75 sangat baik 77,32 86,11 % 0,30
(sedang)

Berdasarkan tabel diatas pada siklus I menunjukkan ketuntasan yang
diinginkan sudah tercapai, karena rata – rata hasil belajar siswa sudah di atas
KKM yaitu 66,94. Namun, ketuntasan klasikal masih jauh dari indikator
keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 77,32%  dari ketuntasan klasikal
yang ditentukan 80%. Peningkatan hasil belajar berdasarkan teori gain pun
masih menunjukkan nilai 0,0245 dengan kriteria rendah. Selain itu
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penggunaan alat peraga papan berpaku memperoleh skor 14,5 dari skor
maksimal yaitu 20 dengan kriteria baik, meskipun telah mencapai kriteria
baik tetapi masih banyak kekurangan yang ada pada proses pembelajaran
siklus I seperti guru kurang tegas dalam memusatkan perhatian siswa, guru
masih kurang dalam mengatur kelas sehingga banyak siswa yang tidak
memperhatikan ketika guru menjelaskan materi, kurang adanya motivasi
lebih dari guru sehingga banyak siswa masih takut untuk presentasi didepan
kelas. Hal tersebut kemudian berdampak pada hasil belajar siswa yang masih
rendah dan belum memenuhi ketuntasan klasikal yang diharapkan.

Pada siklus II terjadi peningkatan pada penggunaan alat peraga papan
berpaku serta hasil belajar siswa. Penggunaan alat peraga papan berpaku
memperoleh skor 16,75 dari skor maksimal yaitu 20 dengan kriteria sangat
baik. Terjadinya peningkatan pada penggunaan alat peraga papan berpaku ini
merupakan hasil perbaikan pada kekurangan – kekurangan yang ada pada
siklus I.

Peningkatan pada penggunaan alat peraga papan berpaku ini
kemudian berdampak pada hasil belajar siswa yang juga mengalami
peningkatan, yaitu memperoleh rata – rata 77,32 dengan ketuntasan klasikal
86,11%. Sedangkan peningkatan hasil belajar berdasarkan teori gain juga
mengalami peningkatan yaitu memperoleh nilai 0,30 pada siklus II dengan
kategori sedang.

E. Kesimpulan dan saran
Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan

bahwa penggunaan alat peraga papan berpaku dapat meningkatkan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas III SDN 4
Suranadi tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian
yang ditunjukkan dengan:
1. Penggunaan alat peraga papan berpaku pada siklus I memperoleh skor

13 dengan kategori baik meningkat pada siklus II mencapai skor 16,75
dengan kategori sangat baik.

2. Hasil belajar memperoleh nilai rata-rata 66,94 pada siklus I dengan
ketuntsan klasikal 63,89%  meningkat pada siklus II dengan nilai rata-
rata 77,22 dan ketuntasan klasikal mencapai 88,89 %. Hasil belajar
matematika meningkat juga terbukti dengan hasil uji gain
ternormalisasi dari hasil pretest (pra-tindakan= 66,11) dan post-test
(siklus 2= 77,32) sebesar 0,330 .

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian
tindakan kelas yang berjudul penggunaan alat peraga papan berpaku pada
mata pelajaran matematika siswa kelas III SDN 4 Suranadi tahun ajaran
2015/2016 sebagai berikut:

1. Bagi guru diharapkan dapat menerapkan alat peraga papan berpaku
sebagai salah satu media pembelajaran matematika khususnya tentang
materi bangun geometri bangun datar.
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2. Bagi sekolah hendaknya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai
acuan untuk mengembangkan media pembelajaran yang lain untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Siswa sebaiknya dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran,
aktif bertanya kepada guru, memotivasi diri untuk lebih giat belajar
dan aktif berdiskusi dengan teman sehingga siswa mampu
meningkatkan pemahaman mengenai pembelajaran dan segala jenis
keterampilan yang dimilikinya.

4. Bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian
mengenai penggunaan alat peraga papan berpaku agar menjadikan
kekurangan-kekurangan pada penelitian ini sebagai bahan
pertimbangan dalam merencanakan penelitian, sehingga hasil
penelitian menjadi lebih baik.
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