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ABSTRAK 

 

Selama ini dalam proses pembelajaran di kelas II SDN 2 Kawo masih berlangsung 

satu arah terutama dalam mata pelajaran Matematika, padahal mata pelajaran 

matematika adalah mata pelajaran konkrit yang dalam proses pembelajarannya 

harus diimbangi dengan metode, media maupun sumber belajar tertentu agar 

siswa lebih mudah memahami materi terlebih lagi siswa kelas rendah. Untuk itu 

peneliti berusaha menerapkan media lingkungan sekitar dalam mata pelajaran 

Matematika untuk meningkatkan hasil belajar Matematika. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. 

Kedua siklus ini memiliki tahapan yang sama yaitu perencanaan, pelaksaan, 

observasi, dan refleksi. Berdasarkan analisis data, aktivitas guru dan siswa berada 

pada kriteria aktif, serta ketuntasan klaksikal pada siklus I sebesar 70,58% 

megalami peningkatan pada siklus II sebesar 88,23%, jadi dapat dikatakan 

penerapan media lingkungan sekitar dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

siswa kelas II SDN 2 Kawo tahun 2016. 

 

Kata-KataKunci : Media Lingkungan Sekitar, Hasil Belajar, dan Matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

THE APPLICATION OF AROUND ENVIRONMENT TO KNOW ABOUT 

THE ITEM OF SIMPLE FLAT FORM ELEMENTS TO INCREASE THE 

LEARNING RESULT OF MATH SUBJECT FOR GRADE II IN SDN 2 

KAWO ACADEMIC YEAR 2015/2016 

 

By: 

Ramdiati Hasanah, Harry Soeprianto, Safruddin 

 

Teacher Education Courses Elementary Schools 

Department of Science Education, FKIP  MataramUniversity 

Email: nirmala2199@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

            During this learning process in class II SDN 2 Kawo still going in one 

direction, especially in the subjects of mathematics, math is a concrete lessons in 

the learning process must be balanced with the methods, media and learning 

resources specific to enable students to more quickly understand the material 

moreover graders low. to the researchers sought to apply the media environment 

in the subjects of mathematics to improve student learning outcomes. Research 

conducted in two cycles and each cycle consisting of two meetings. The second 

cycle has the same steps including planning, implementation, observation, and 

reflection. based on the analysis of data, the activities of teachers and students are 

on active criteria, as well as classical completeness in the first cycle of 70, 58% 

increased in the second cycle of 88.23%, so it can be said media application 

environment can improve learning outcomes math grade II SDN 2 Kawo the 

academic year 2015/2016 

 

Keywords : Media environment, Learning Result, dan Mathematics 
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A. Pendahuluan 

Pembelajaran pada hakikatnya harus menimbulkan interaksi dua arah, 

diharapkan dengan cara ini siswa akan mengalami sendiri apa yang di pelajari 

di dalam kelas sehingga materi tersebut akan melekat pada dirinya. 

Namun pada kenyataannya guru kurang memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti kurang memperhatikan 

pemilihan media, metode, maupun sumber belajar, yang dapat mempermudah 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Apalagi dalam mata pelajaran Matematika. 

Media pembelajaran selalu berkaitan dengan teknologi tinggi atau 

elektronika dengan biaya yang mahal, salah satu contohnya adalah  yang sering 

digunakan yaitu media yang menggunakan komputer, seperti Slide, Audio, 

Video dan lain-lain. Dalam pembelajaran ini apabila tidak memiliki komputer, 

maka akan sulit untuk menggunakan media tersebut. Media pembelajaran 

terdiri dari berbagai macam jenis, dari media pembelajaran yang sederhana dan 

murah hingga media pembelajaran yang canggih dan mahal, dari mulai rakitan 

pabrik hingga buatan tangan para guru, bahkan ada pula yang telah disediakan 

oleh alam dilingkungan sekitar yang dapat langsung digunakan sebagai media 

pembelajaran sehingga akan lebih menghemat biaya dan akan lebih mudah 

bagi siswa untuk mempelajari suatu materi dengan media lingkungan sekitar 

karena sifatnya yang real atau nyata. 

Berdasarkan hasil observasi di sekolah yaitu siswa kelas II SDN 2 

Kawo, banyak siswa  yang kurang mencapai KKM. Untuk itu dalam hal ini 

peneliti menawarkan sebuah metode yang dapat mempermudah siswa 

mempelajari materi di dalam mata pelajaran Matematika. Media tersebut 

adalah media lingkungan sekitar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian: “Bagaimana penerapan media lingkungan sekitar pada materi 

mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa kelas II SDN 2 Kawo Tahun pelajaran 2015/2016”. 

Cara pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti 

menggunakan media lingkungan sekitar, yaitu siswa  mencari benda-benda 

yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar disekitar lingkungan sebagai 

media dalam materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana. Hal ini 

bertujuan agar siswa tidak bosan belajar didalam kelas dan bisa belajar sambil 

bermain. Selain itu juga ingatan siswa akan  melekat karena mereka 

menemukan dan mengalami langsung, sehingga diharapkan belajar matematika 

siswa kelas II SDN 2 Kawo akan meningkat 

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah Melalui Penerapan 

Media Lingkungan Sekitar Pada Materi Mengenal Unsur-Unsur Bangun Datar 
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Sederhana Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas II SDN 

2 Kawo Tahun Pelajaran 2015/2016 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa : 

a. Meningkatkan aktivitas belajar 

b. Meningkatkan hasil belajar khususnya pada pelajaran Matematika  

2. Bagi Guru 

a. Untuk memvariasikan media dalam pembelajara 

b. Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

b. Sebagai bahan untuk dokumentasi penelitian. 

c. Meningkatkan mutu dan proses pembelajaran. 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesisi Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Belajar 

Menurut R. Gagne (dalam Susanto, 2013), Belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman. 

2. Hasil Belajar 

Menurut Nasution ( dalam Supardi, 2015), Keberhasilan belajar 

adalah suatu perubahan yang terjadi pada individu yang belajar,bukan saja 

perubahan mengenai pengetahuan,tetapi juga pengetahuan untuk 

membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan, dan 

penghargaan dalam diri individu yang belajar. 

3. Matematika 

Menurut Depdiknas ( dalam Susanto, 2013) kata Matematika 

berasal dari bahasa Latin, manthnein atau manthema yang berarti “belajar 

atau hal yang dipelajari”, sedang dalam bahasa Belanda, Matematika di 

sebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan 

penalaran 

4. Media lingkungan sekitar 

Menurut Khusnin (dalam Emilita, 2014) Pendekatan lingkungan 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk 

meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendayagunaan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan 

pembelajaran akan menarik minat siswa, jika apa yang dipelajari diangkat 

dari lingkungan, sehingga apa yang dipelajari berhubungan dengan 

kehidupan dan berfaedah bagi lingkungannya.Adapun langkah-langkah 
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pembelajaran melalui penerapan media di atas dijabarkan pada tabel di 

bawah ini: 

 

Tahapan pembelajaran Kegiatan 

Guru  Siswa   

Awal  

 

 mengucapkan salam 

 

  meminta kepada siswa untuk 

berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai 

 Sebelum memulai pembelajaran 

guru mengabsensi siswa  

 Menyanyikan lagu naik-naik 

kepuncak gunung 

 

 

  Melakukan Tanya jawab pada 

siswa tentang materi yang lalu 

dan mengaitkannya dengan 

materi yang akan diajarkan. 

  menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran 

 Siswa membagi diri kedalam 

beberapa kelompok 

 Siswa mengerjakan LKS diluar 

kelas 

 

 Siswa bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan LKS 

 Setiap kelompok maju kedepan 

kelas untuk mempresentasikan 

tugas  

LKS 

 siswa bertanya tentang materi 

yang belum di mengerti. 

 

 

 

Inti   Guru membagi siswa kedalam 

beberapa kelompok  

 guru memberikan tugas LKS 

kepada setiap kelompok yang 

dikerjakan diluar kelas 

 guru memberikan reward kepada 

kepada setiap kelompok agar 

bersungguh-sungguh dan cepat 

selesai dalam mengerjakan LKS 

 Guru membimbing dan meminta 

kepada setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

didepan kelas. 

 Guru memberi  kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum di 

mengerti. 

 Meminta masing-masing 

individu untuk menjawab soal 

evaluasi 

 Siswa membagi diri kedalam 

beberapa kelompok 

 Siswa mengerjakan LKS diluar 

kelas 

 

 Siswa bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan LKS 

 

 

 Setiap kelompok maju kedepan 

kelas untuk mempresentasikan 

tugas  

LKS 

 siswa bertanya tentang materi 

yang belum di mengerti. 

 

 

 Menjawab soal evaluasi 

Akhir   Guru bersama siswa  Bersama guru menyimpulkan 
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menyimpulkan materi yang telah  

dipeajari 

 Memberikan motivasi sebelum 

menutup pembelajaran 

 Berdoa sebelum menutup 

pelajaran 

 Menutup pelajaran dan salam 

materi yang telah  dipeajari 

 

 Mendengarkan motivasi dari 

guru 

 Berdoa bersama-sama 

 

 Menjawab salam  

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Jayadi dengan skripsi yang berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Menghitung Perkalian Menggunakan Media di Lingkungan 

Sekitar pada Siswa Kelas IV SDN 2 Sambik Bangkol Tahun 2013 , dia 

menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran yang menggunakan media di 

lingkungan sekitar dapat meningkatkan kemampuan menghitung perkalian 

siswa SDN 2 Sambik Bangkol. Hasil penelitian menunjukkan ketercapaian 

indikator prestasi siswa pada siklus I dan II, yaitu presentase siswa yang 

berhasil mencapai KKM pada siklus I dan II masing-masing sebesar 66,67% 

dan 88,89% dengan nilai rata-rata pada siklus I sebesar 66,48 dan mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 70,74. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah matematika sejak dahulu 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami dan tidak disukai oleh 

sebagian besar siswa. Guru sebagai komponen utama yang menentukan 

suksesnya kegiatan pembelajaran dituntut untuk dapat memilih dan 

menggunakan metode atau media mengajar yang tepat dalam menyampaikan 

pembelajaran agar mudah dipahami siswa. 

Salah satu media yang ditawarkan oleh peneliti dalam hal ini adalah 

media lingkungan sekitar, yakni dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar 

untuk memperoleh pengalaman belajar atau memberikan penugasan 

pembelajaran, agar siswa lebih mudah memahami materi mata pelajaran 

Matematika dengan benda konkrit karena sesuai dengan karakteristik anak 

kelas rendah. 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, jadi media  lingkungan sekitar 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika dalam materi mengenal bangun 

datar sederhana siswa kelas II SDN 2 Kawo tahun 2015/2016. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). Lokasi penelitian ini adalah di SDN II KAWO, Desa Kawo, Kecamatan 

Pujut,  Kabupten Lombok Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2015/2016 yaitu pada bulan April 2016 dengan 

materi bangun datar sederhana. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas II 
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SDN 2 Kawo yang terdiri dari 17 orang siswa. Observer penitian ini adalah 

guru kelas II SDN 2 Kawo. 

Faktor guru yang akan diteliti adalah pengalaman mengajar guru, media 

yang digunakan saat pembelajaran Matematika berlangsung, metode 

pembelajaran yang diterapkan di kelas II, dan kelengkapan perangkat 

pembelajaran guru seperti RPP, silabus, dll 

Faktor siswa yang akan diteliti adalah hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran Matematika yang masih di bawah KKM. 

Definisi operasional variabel harapan yaitu Hasil belajar adalah 

perubahan yang terjadi pada individu setelah mengalami proses belajar, sesuai 

dengan tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Definisi variabel tindakan 

yaitu  Media lingkungan sekitar adalah media pembelajaran yang melibatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, yang menekankan pada keterlibatan 

anak dengan lingkungan sekitar sehingga menarik minat anak untuk belajar 

agar pengetahuan yang diperoleh melekat dalam ingatan. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

pengamatan, dan tahap refleksi. Setiap siklus dilaksanakan selama 2X 

pertemuan. 

Metode pengumpulan data melalui observasi, tes tertulis, dan 

dokumentasi. 

Instrumen pengumpulan data berbentuk soal evaluasi untuk mengetahui 

peningkatan pengetahuan siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Soal 

evaluasi dalam penelitian ini berbetuk isian. 

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut: penilaian aktivitas 

siswa diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian ini dilakukan ketika 

sedang belajar, di observasi secara langsung oleh observer. Adapun teknik 

penilaian untuk aktivitas belajar siswa  terdiri dari 5 indikator, setiap indikator  

terdiri dari 3 deskriptor dan  mempunyai skala 4. Penskoran dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Skor 1 diberikan jika x≤ 25%  siswa melakukan deskriptor yang dimaksud. 

(1-4orang) 

b. Skor 2 diberikan jika 26%≤x≤50% siswa melakukan deskriptor yang 

dimaksud. (5-8 0rang) 

c. Skor 3 diberikan jika 51%≤x≤74% siswa melakukan deskriptor yang 

dimaksud. (9-12 0rang)  

d. Skor 4 diberikan jika x≥75% siswa melakukan deskriptor yang dimaksud. 

(13-17 orang) 

Mentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang mungkin 

dicapai jika semua item dapat tercapai. 
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Banyaknya indikator = 5 

Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 

Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1 

Jadi Skor Maksimal Ideal = banyaknya indikator x banyaknya deskriptor setiap 

indikator x skor maksimal tiap deskriptor = 5x 3 x 4 = 60 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator = banyaknya indikator x 

banyaknya deskriptor tiap indikator x skor minimal tiap deskriptor = 5 x 3 x 1 

= 15 

Tabel 3.2  Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan Skor Standar 

Interval Interval Skor Kategori 

Mi +  x ≥ Mi + 1,5 SDi X ≥ 45 Sangat aktif 

Mi + MI+0,5 SDI ≤ X < Mi +1,5 SDi  35 ≤ X < 45 Aktif 

Mi – MI-0,5 SDI ≤ X < Mi + 0,5 SDi  25 ≤ X < 35 Kurang aktif 

X < Mi – 0,5 SDi  X ≤ 25 Tidak aktif 

 

Keterangan: 

X = Jumlah skor aktivitas siswa 

Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing deskriptor yaitu : 

a. Kriteria ya diberikan jika guru memenuhi deskriptor aktivitas pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar. 

b. Kriteria tidak  diberikan jika guru tidak memenuhi deskriptor aktivitas 

pada pelaksanaan proses pembelajaran. 

1) Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) 

Mentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang mungkin 

dicapai jika semua item dapat tercapai. 

Banyaknya indikator = 5 

Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 1 

Skor minimal untuk setiap deskriptor = 0 

Jadi Skor Maksimal Ideal = banyaknya indikator x banyaknya 

deskriptor setiap indikator x skor maksimal tiap deskriptor = 5 x 3 x 1 = 

15 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator = banyaknya 

indikator x banyaknya deskriptor tiap indikator x skor minimal tiap 

deskriptor = 5 x 3 x 0 = 0 
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Tabel 3.2 Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Mengajar 

 Guru Berdasarkan Skor Standar 

 

Keterangan: 

 X = Jumlah skor aktivitas mengajar guru 

Keterangan: 

X = rata-rata skor aktivitas mengajar guru 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Data hasil belajar Siswa 

Hasil belajar pada siklus I menunjukkan bahwa indikator kinerja dalam 

hal ketuntasan klaksikal yang diharapkan belum tercapai. Sementara hasil 

penelitian pada siklus II menunjukkan bahwa indikator kinerja dalam hal 

ketuntasan klaksikal yang diharapkan telah melebihi hasil yang diperoleh. 

Adapun data siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Siklus Total Skor Kriteria Nilai 

Rata-

rata 

% Siswa 

Mencapai 

KKM 

Siklus I 43 Aktif 72,65 70,58 

Siklus II 51 Sangat Aktif 77,35 88,23 

 

Jadi secara umum berdasarkan data yang diperoleh dapat dikatakan 

bahwa penggunaan media lingkungan sekitar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dan dapat membuat proses pembelajaran menjadi sangat aktif 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dismpulkan bahwa 

penerapan media lingkungan sekitar dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas II SDN 2 Kawo tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil belajar siswa yang terus mengalami peningkatan mulai dari sebelum 

dilakukannya penelitian, setelah dilakukan siklus I hingga siklus II yaitu dari 

62,35 menjadi 72,65 dan 77,35. Sedangkan persentase ketuntasan klaksikal 

yang diperoleh sebelum dilakukannya penelitian adalah 32,29% mengalami 

Interval Interval Skor Kategori 

Mi +  x ≥ Mi + 1,5 Sdi X ≥ 11,2 Sangat aktif 

Mi + MI+0,5 SDI ≤ X < Mi +1,5 SDi  8,7 ≤ X < 11,2 Aktif 

Mi – MI-0,5 SDI ≤ X < Mi + 0,5 SDi  6,2 ≤ X < 8,7 Kurang aktif 

X < Mi – 0,5 SDi  X < 6,2 Tidak aktif 
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peningkatan pada siklus I yaitu 70,58%, persentase ketuntasan tersebut 

mengalami peningkatan lagi pada siklus II yaitu 88,23%.  

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian 

ini adalah: diharapkan siswa SDN 2 Kawo khususnya kelas II menjadikan 

pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika, diharapkan 

khususnya guru SDN 2 Kawo diharapkan agar dalam pembelajaran selanjutnya 

dapat menerapkan media lingkungan sekitar untuk memvariasikan media 

dalam pembelajaran dan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam 

mengajar, diharapkan bagi sekolah agar penelitian ini dijadikan sebagai acuan 

dalam meningkatkan kualitas sekolah dan bahan untuk dokumentasi penelitian, 

serta dapat meningkatkan mutu dan proses pembelajaran  
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