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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 jarang menggunakan alat peraga untuk menyampaikan materi 

sehingga mengakibatkan siswa menjadi kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran 

khususnya pada pembelajaran matematika. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab 

permasalahan: Bagaimanakah penggunaan alat peraga Sedotan Berkantong dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III pada materi operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan tiga angka di SDN 2 Sukadana tahun pelajaran 2016/2017? Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan tiga angka di kelas III SDN 2 Sukadana tahun 

pelajaran 2016/2017. 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 berupa nilai tes hasil evaluasi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah dengan metode observasi, metode dokumentasi dan metode tes. Pada siklus I 

diperoleh ketuntasan klasikal 66,66% dengan kriteria Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 

75 dan nilai akhir aktivitas belajar siswa sebesar 56 dengan kategori sangat aktif dan aktivitas 

mengajar guru 15 dengan kategori sangat baik. Pada siklus II data hasil belajar, aktivitas 

siswa, dan aktivitas mengajar guru mengalami peningkatan yakni ketuntasan klasikal 

85,71%, nilai akhir aktivitas belajar siswa sebesar 68 dengan kategori sangat aktif dan 

aktivitas mengajar guru sebesar 19 dengan kategori sangat baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga sedotan berkantong dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas III SDN 2 Sukadana tahun pelajaran 2016/2017. 

 

 

Kata-kata Kunci : Alat Peraga Sedotan Berkantong, Hasil Belajar Matematika. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is motivated by the low value of students in mathematics because teachers still use 

conventional learning models and during the learning process teachers rarely use props to 

convey the material, resulting in students the difficulty in understanding the concept of 

learning, especially in math learning. This study is intended to answer the question: How 

does the use of props Straws pockets can improve learning outcomes math third grade 

students at the material operations of addition and subtraction of numbers of three digits in 

SDN 2 Sukadana the academic year 2016/2017? Thus this study aims to improve student 

learning outcomes at the material operations of addition and subtraction of numbers to three 

in the third grade SDN 2 Sukadana the academic year 2016/2017. This type of research is the 

Classroom Action Research (PTK) is conducted in two cycles. Each cycle consists of 

planning, implementation, observation and evaluation and reflection. The results of the study 

referred to in this study is the final value in the form of student test score results of the 

evaluation. The method used in the data collection is the method of observation, 

documentation methods and test methods. In the first cycle obtained classical completeness 

66.66% with a minimum completeness criteria Criteria (KKM) ≥ 75 and the final value of 

student learning activities for 56 categories of highly active and 15 teachers teaching 

activities with very good category. In the second cycle learning outcomes data, student 

activities, and teaching activities of teachers has increased the classical completeness 85.71%, 

the final value of student learning activities for 68 categories of highly active and teaching 

activities of teachers at 19 with very good category. It can be concluded that the use of props 

straw pockets can improve learning outcomes math third grade students of SDN 2 Sukadana 

the academic year 2016/2017. 
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A. Pendahuluan 

Mata pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan dan merupakan bagian integral dari pendidikan nasional dan 

tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lain. Matematika 

juga merupakan ilmu dasar atau “basic science”, yang penerapannya sangat dibutuhkan 

oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ironisnya matematika dikalangan para pelajar 

merupakan mata pelajaran yang kurang disukai, minat mereka terhadap pelajaran ini 

rendah sehingga penguasaan siswa terhadap mata pelajaran matematika menjadi sangat 

kurang sehingga sering kali nilai matematika siswa lebih rendah daripada mata pelajaran 

yang lain.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, guru yang baik harus dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan 

dapat tercipta bila guru menggunakan alat pembelajaran yang relevan dengan materi 

matematika yang akan diajarkan. Dengan penggunaan alat peraga pembelajaran yang 

relevan, siswa akan tertarik mempelajari matematika, mencoba dan membuktikan 

sendiri, sehingga akan memperkuat kemampuan kognitifnya dan pembelajaran menjadi 

lebih bermakna. 

Penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga khususnya 

bidang studi matematika didasari kenyataan bahwa pada bidang studi matematika 

terdapat banyak pokok bahasan yang memerlukan alat bantu untuk menjabarkannya, 

diantaranya pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Oleh sebab itu, 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dalam pokok bahasan tersebut dianggap 

sangat tepat untuk membantu mempermudah siswa memahami materinya. Disisi lain 

suasana belajar akan lebih hidup, dan komunikasi antara guru dan siswa dapat terjalin 

dengan baik. Sehingga dapat membantu siswa dalam upaya meningkatkan hasil 

belajarnya pada mata pelajaran matematika.  

Tetapi kenyataan yang ada, penggunaan alat peraga di sekolah belum membudaya, 

dalam arti tidak semua guru menggunakan alat peraga dalam mengajar khususnya pada 

mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan belum timbul kesadaran akan pentingnya 

penggunaan alat peraga serta pengaruhnya dalam kegiatan proses belajar mengajar 

terutama pada pengajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. 

Sebelum dilakukan penelitian diperoleh data hasil belajar matematika siswa yang 

membahas tentang materi pokok operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan ketika 

masih berada di kelas II semester I tahun pelajaran 2015/2016. Data hasil belajar siswa 

diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru kelas ketika mereka 

masih berada di kelas II. Menurut Baiq Siti Romlah, S.Pd  hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika khususnya yang membahas tentang materi pokok penjumlahan 

dan pengurangan bilangan masih dikatakan rendah. Hal ini dilihat dari hasil ulangan 

harian yang membahas tentang materi pokok operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan yang telah dilakukan. Pada hasil ulangan harian tersebut hanya 10 dari 21 siswa 

yang mendapat nilai ≥ 70 atau 48%. Hal tersebut masih tidak sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70 dengan ketuntasan klasikal 80% pada mata 

pelajaran Matematika yang telah ditetapkan di SDN 2 Sukadana. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penguasaan materi penjumlahan dan 

pengurangan, perlu adanya alat bantu atau alat peraga dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan. Dengan adanya alat 

peraga siswa lebih cepat memahami dan mengerti materi yang akan disampaikan oleh 

guru, karena dengan menggunakan alat peraga siswa secara langsung ikut serta untuk 

mencoba atau mempraktikkan ke depan alat peraga yang digunakan itu. Sehingga ketika 
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siswa ikut serta untuk mencoba, otomatis siswa lebih bersemangat dan mudah 

memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang berjudul “Penggunaan Alat Peraga Sedotan Berkantong dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III pada Materi Operasi 

Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Tiga Angka di SDN 2 Sukadana Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah 

penggunaaan alat peraga Sedotan Berkantong dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas III pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan 

tiga angka di SDN 2 Sukadana tahun pelajaran 2016/2017?” 

Adapun cara pemecahan masalah penelitian ini, yaitu rendahnya hasil belajar 

siswa kelas III SDN 2 Sukadana yang disebabkan oleh beberapa faktor terutama dari 

cara guru menyampaikan materi pelajaran. Guru cenderung menggunakan metode 

ceramah ketika menyampaikan materi tanpa menggunakan media atau alat bantu 

pembelajaran. Model pembelajaran seperti ini akan membuat siswa menjadi kesulitan 

dalam memahami konsep pembelajaran matematika. Selain itu juga siswa akan merasa 

bosan karena tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan ceramah dari guru dan 

mengerjakan tugas-tugas saja. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada hasil belajar 

siswa, terutama pada pelajaran matematika. Untuk itu diperlukan suatu cara untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dengan menggunakan Alat Peraga Sedotan 

Berkantong. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan tiga 

angka di kelas III SDN 2 Sukadana Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil Belajar 

a. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh 

seseorang dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak 

mengerti menajdi mengerti yang bersifat menetap. 

b. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi setelah melakukan kegiatan belajar 

yang dapat berupa angka ataupun perubahan perilaku. 

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. Materi matematika yang abstrak menyebabkan 

matematika tidak mudah untuk dipelajari, dan pada akhirnya banyak siswa yang 

kurang tertarik terhadap matematika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk 

menunjang kelancaran pembelajaran digunakan alat peraga pembelajaran yang 

mampu membimbing siswa untuk membangun pemahamannya tentang konsep-

konsep matematika dari yang bersifat konkret, semi konkret, sampai abstrak. 

3. Alat Peraga Sedotan Berkantong 

a. Alat Peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga 

tujuan pembelajaran bisa dicapai atau diterima oleh audien/siswa. 

b. Alat peraga Sedotan Berkantong adalah alat peraga yang terbuat dari kain yang 

berbentuk persegi panjang dengan di tambahkan 11 kantong tempat menaruh 
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sedotan. Kantong tersebut berfungsi sebagai penentu nilai suatu bilangan, yaitu 

satuan, puluhan, dan ratusan serta sebagai tempat menaruh penyimpanan dan 

peminjaman. 

c. Langkah-langkah penggunaan alat peraga Sedotan Berkantong 

1) Operasi Penjumlahan Bilangan 

a) Masukkan sedotan sesuai dengan nilai tempatnya. Puluhan pada tempat 

puluhan, satuan pada tempat satuan. 

b) Siswa kemudian membaca bilangan yang ditunjukkan oleh jumlah 

sedotan. 

c) Sebagai implementasi dari operasi penjumlahan, gabungkan sedotan-

sedotan tersebut, satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. 

d) Hitung jumlah sedotan pada saku hasil. 

e) Apabila ada hasil penggabungan sedotan lebih dari 10 potong, maka 

diikat kemudian ditukarkan dengan sedotan yang memiliki 1 sedotan 

senilai. Misalnya 10 potong sedotan satuan dengan 1 sedotan puluhan. 10 

potong sedotan puluhan ditukar dengan 1 sedotan ratusan. 

f) Sebaiknya kegiatan ini diulang beberapa kali dengan bilangan yang 

berbeda agar siswa benar-benar memahaminya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan bimbingan guru ataupun dicoba sendiri oleh siswa dengan cara 

berkelompok atau perorangan. 

2) Operasi Pengurangan Bilangan 

a) Masukkan sedotan sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan pada tempat 

satuan, puluhan pada tempat puluhan, ratusan pada tempat ratusan. 

b) Siswa kemudian menyebutkan bilangan yang ditunjukkan oleh jumlah 

sedotan. 

c) Sebagai implementasi dari operasi pengurangan, kurangi jumlah sedotan 

yang ada pada bilangan yang dikurangi dengan jumlah bilangan 

pengurangnya. 

d) Hitung jumlah sedotan setelah dikurangi. 

e) Apabila jumlah bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurangannya, 

maka ambil 1 sedotan pada bilangan disamping kirinya (bilangan 

puluhan) kemudian tukarkan dengan 10 potong sedotan satuan. 

f) Sebaiknya kegiatan ini diulang beberapa kali dengan bilangan yang 

berbeda agar siswa benar-benar memahaminya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan bimbingan guru ataupun dicoba sendiri oleh siswa dengan cara 

berkelompok maupun perorangan. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Baiq Raihani Solatiah, tahun 2013 dengan judul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil 

Belajar Matematika Menggunakan Media Sedotan Dan Kantong Nilai Pada Materi 

Operasi Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Tiga Angka Siswa Kelas III SDN 

Serengat Tahun Ajaran 2013/2014”. 

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

III SDN 2 Sukadana berdasarkan latar belakang yang yang telah diuraikan pada Bab I 

adalah hasil belajar siswa rendah, khususnya pada mata pelajaran matematika. 

Penggunaan alat yang tepat adalah diduga sebagai salah satu solusi untuk meminimalkan 

bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Penggunaan alat peraga Sedotan 

Berkantong dalam pembelajaran matematika dapat menarik perhatian siswa dan 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran serta dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep dan prosedur matematika yang bersifat abstrak khusunya materi 

operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan tiga angka di kelas III sehingga 
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diharapkan dengan penggunaan alat peraga Sedotan Berkantong dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini : “Jika alat peraga Sedotan Berkantong digunakan secara optimal maka 

hasil belajar siswa kelas III SDN 2 Sukadana tahun pelajaran 2016/2017 dapat 

meningkat. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas III SDN 2 Sukadana yang terletak 

di Jln. Praubanyar – Montong Gading Desa Sukadana, Kecamatan Terara Kabupaten 

Lombok Timur. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017dari 

tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 3 Agustus 2016. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 2 Sukadana 

yang berjumlah 21 orang siswa,terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa 

perempuan. Observer penelitian ini adalah guru kelas III SDN 2 Sukadana, yaitu Baiq 

Nurhaini, S.Pd. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: faktor siswa guru 

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

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan alat peraga Sedotan Berkantong pada 

materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan tiga angka. Sedangkan faktor 

siswa yang diteliti adalah aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan alat peraga Sedotan Berkantong dan hasil belajar sebagai dampak 

dari penggunaan alat peraga Sedotan Berkantong pada materi operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan tiga angka. 

Variable penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu variable harapan dan variable 

tindakan. Definisi operasional variable harapan, yaitu peningkatan hasil belajar. Dalam 

hal ini, hasil belajar yang dimaksud adalah hasil yang diperoleh siswa Sekolah Dasar 

dalam bentuk angka setelah siswa melakukan kegiatan belajar matematika khususnya 

pada pokok bahasan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan tiga angka. 

Sedangkan definisi operasional tindakan,yaitu alat peraga Sedotan Berkantong yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru dalam mengajarkan materi pembelajaran 

yang berkaitan dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan tiga 

angka. 

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

kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan 

dengan alokasi waktu, yaitu 2 x 35 menit untuk setiap pertemuan. Selain itu setiap siklus 

terdiri dari 4 tahapan, yaitu (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap 

observasi dan evaluasi, dan (4) tahap refleksi. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Observasi 

Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi berupa data aktivitas guru 

dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran matematika dengan menggunakan 

alat peraga sedotan berkantong. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai 
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dengan alat peraga Sedotan Berkantong yang digunakan dan hasil foto setiap 

kegiatan siswa pada proses pembelajaran berlangsung. 

3. Tes 

Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah tes 

hasil belajar yang berupa essay untuk mengukur hasil belajar siswa. 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Lembar Observasi 

a. Data Aktivitas Siswa 

Indikator keberhasilan aktivitas siswa adalah aktivitas siswa minimal 

berkategori aktif pada proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga 

Sedotan Berkantong. Adapaun indikator aktivitas siswa adalah sebagai berikut : 

1) Kesiapan siswa menerima pelajaran. 

2) Antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3) Interaksi siswa dengan guru 

4) Kemampuan siswa dalam menggunakan alat peraga Sedotan Berkantong. 

5) Kerjasama dalam diskusi. 

6) Kesiapan siswa dalam melaksanakan evaluasi belajar dan menutup 

pelajaran. 

b. Data Aktivitas Guru 

Indikator keberhasilan aktivitas guru minimal berkategori baik pada proses 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga Sedotan Berkantong. Adapaun 

indikator aktivitas guru adalah sebagai berikut : 

1) Kemampuan dalam membuka pelajaran. 

2) Kemampuan dalam menggunakan alat peraga Sedotan Berkantong. 

3) Kemampuan dalam membimbing diskusi kelompok. 

4) Kemampuan dalam menutup pelajaran. 

2. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subjektif 

berbentuk essay yang terdiri dari 5 butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa 

secara individu pada setiap akhir siklus. Tes hasil belajar ini digunakan untuk 

mengetahui sejauhmana tingkat penguasaan siswa terhadap materi operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan tiga angka. 

 

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. Ketuntasan Klasikal 

Ketuntasan belajar secara klasikal dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

P =
 siswa yang tuntas belajar

 siswa
X 100% 

(Aqib, 2016 : 205) 

 

Keterangan : 

P :  Ketuntasan Klasikal 
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2. Analisis Data Hasil Observasi 

a. Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dianalisis dengan cara sebagai berikut (Nurkencana dan 

Sunartana, 1990 : 100) : 

1) Menentukan skor aktivitas siswa yang diperoleh untuk setiap indikator 

a. Skor 4 diberikan jika X ≥ 76% (16 – 21 siswa) melakukan deskriptor 

dengan sangat baik 

b. Skor 3 diberikan jika 51% ≥ X ≤ 75% (11 – 15 siswa) melakukan 

deskriptor dengan sangat baik  

c. Skor 2 diberikan jika 26% ≥ X ≤ 50% (6 – 10) melakukan deskriptor 

dengan sangat baik 

d. Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% (0 – 5) melakukan deskriptor dengan 

sangat baik 

Keterangan: 

X = Jumlah siswa dalam kelas yang aktif melakukan kegiatan menurut 

deskriptor. 

Banyak indikator = 6 

Banyak deskriptor tiap indikator = 3 

Skor maksimal tiap indikator = 4 

Skor minimal tiap indikator = 1 

Skor Maksimal Ideal (SMI) = 6 x 3 x 4  =  72 

Skor Minimal Seluruh Indikator = 6 x 3 x 1 =  18 

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

rumus sebagai berikut : 

MI = 
1

2
 x SMI 

 = 
1

2
 x 72 = 36 

SDI = 
1

3
 x MI 

 = 
1

3 
 x 36 = 12 

 

3) Menentukan kriteria aktivitas belajar siswa digunakan skor standar seperti 

tertera pada tabel berikut :  

Interval  Skor  Nilai Kategori 

X ≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 54 54 – 72 Sangat aktif 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 42 ≤ X < 54 42 – 53 Aktif 

MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 30 ≤ X < 42 30 – 41   Cukup aktif 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 18 ≤ X < 30 18 – 29 Kurang aktif 

X < MI – 1,5 SDI X < 18 1 – 17 Tidak aktif 

X = Jumlah siswa dalam kelas yang aktif melakukan kegiatan menurut 

deskriptor. 

 

b. Data Aktivitas Guru 

Data aktivitas guru dianalisis dengan cara sebagai berikut (Nurkencana, 

1990 : 100) : 

1) Menetukan skor aktivitas guru yang diperoleh untuk setiap indikator 

a. Skor 5 diberikan jika semua deskriptor terlaksana 

b. Skor 4 diberikan jika 4 deskriptor terlaksana 

c. Skor 3 diberikan jika 3 deskriptor terlaksana 

d. Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor terlaksana  

e. Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor terlaksana 

Banyak indikator = 4 

Skor maksimal tiap indikator = 5 
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Skor minimal tiap indikator = 1 

Skor Maksimal Ideal (SMI) = 4 x 5 =  20 

 

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

MI = 
1

2
 x SMI 

      = 
1

2
 x 20 = 10 

SDI = 
1

3
 x MI 

        = 
1

3
 x 10 = 3,3 

 

3) Menentukan kriteria aktivitas guru digunakan skor standar seperti tertera 

pada tabel berikut : 

Interval  Skor Nilai  Kategori 

X ≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 15 15 – 20  Sangat baik 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 12 ≤ X < 15 12 – 14 Baik 

MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 8 ≤ X < 12 8 – 11  Cukup baik 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 5 ≤ X < 8 5 – 7  Kurang baik 

X < MI – 1,5 SDI X < 5 1 – 4  Tidak baik 

X = Guru 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar klasikal 

pada akhir siklus yaitu minimal 85% dari seluruh siswa mendapatkan nilai lebih dari 

atau sama dengan 75 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. 

2. Aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru dikatakan meningkat apabila 

terjadi peningkatan skor aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru pada 

setiap siklusnya, minimal aktivitas belajar siswa dalam kategori aktif dan minimal 

aktivitas mengajar guru dalam kategori baik. 

 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Siklus I 

a. Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 56 dengan kategori sangat aktif. 

b. Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 15 dengan kategori sangat baik. 

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

sebesar 66,66%. Siswa yang tuntas sebanyak 14 orang dan yang tidak tuntas 

sebanyak 7 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 II 

a. Jumlah skor akivitas siswa sebesar 68 dengan kategori sangat aktif. 

b. Jumlah skor aktivitas guru sebesar 19 dengan kategori sangat baik. 

c. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluas, yaitu 

sebesar 85,72%. Siswa yang tuntas sebanyak 18 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. 
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Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil observasi aktivitas 

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

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Siklus 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru Hasil Belajar Siswa 

Jumlah 

Skor 
Kategori 

Jumlah 

Skor 
Kategori 

Jumlah Siswa 

Tuntas 

Ketuntasan 

Klasikal 

I 56 Sangat Aktif 15 Sangat Baik 14 66,66% 

II 68 Sangat Aktif 19 Sangat Baik 19 85,71% 

 

1. Aktivitas Siswa 

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas siswa dari 

siklus I ke siklus II. Meningkatnya aktivitas siswa darii 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 soal 

atau pertanyaan yang diberikan oleh guru dan melakukan diskusi kelompok. 

 

2. Aktivitas Guru 

Tabel di atas 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. 

 

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 Sedotan Berkantong. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 
1. Penggunaan alat peraga Sedotan Berkantong dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas III SDN 2 Sukadana pada materi “Operasi Penjumlahan dan Pengurangan 

Bilangan Tiga Angka”. Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas sebanyak 14 orang 

siswa dan jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 7 orang siswa. Sehingga diperoleh 

persentase ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu 66,66%. Sedangkan pada siklus II 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 18 orang siswa dan siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 3 orang siswa. Sehingga diperoleh persentase ketuntasan klasikal pada 

siklus II yaitu 85,71%. 

2. Penggunaan alat peraga Sedotan Berkantong dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dan aktivitas mengajar guru. Untuk aktivitas belajar siswa pada siklus I 

diperoleh jumlah skor 56 dan pada siklus II aktivitas belajar siswa meningkat dari 

siklus I yaitu jumlah skor diperoleh 68 dengan kategori Sangat Aktif. Demikian juga 

untuk aktivitas mengajar guru pada siklus I diperoleh jumlah skor 15 dan pada siklus 

II aktivitas guru meningkat dari siklus I yaitu jumlah skor diperoleh 19 dengan 

kategori Sangat Baik. 
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Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubung dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi guru, dapat memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran salah satunya 

yaitu dengan menggunakan alat peraga. Sehingga proses pembelajaran menjadi 

lebih hidup sehingga dapat menumbuhkan minat dan ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran. Salah satu alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

khususnya matematika yaitu dengan menggunakan alat peraga Sedotan 

Berkantong. 

2. Bagi siswa, disarankan aktif mengikuti pembelajaran dan selalu giat belajar dalam 

kondisi apapun walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana. 

3. Bagi sekolah, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya 

dalam meningkatkan kualitas pembelajar matematika disekolah dan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan dan pelaksanaan program 

pembelajaran matematika di SDN 2 Sukadana. 

4. Bagi pembaca, bahwa dengan sesuatu yang sederhana tak selamanya mendapatkan 

hasil yang minimal akan tetapi jika dikelola dengan baik maka bukan tidak 

mungkin sesuatu hal yang sederhana tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang 

maksimal. 

5. Peneliti lain, hendaknya termotivasi untuk melengkapi penelitian ini dengan 

menggunakan alat peraga lainnya untuk meningkatkan hasil belajar khususnya 

pada mata pelajaran matematika. 
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