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ABSTRAK 

 Penelitian tindakan kelas (ptk) dengan judul meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika menggunakan alat peraga korek api di 

kelas II SDN 021 Pasir Kemilu Rengat dilatarbelakangi oleh nilai pembelajaran 

Matematika siswa banyak di bawah KKM. KKM Matematika adalah 72. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terbagi dalam 2 (dua) siklus, dimana pada 

setiap siklus dilaksanakan dalam dua (2) kali pertemuan.  Pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran dilaksanankan pada bulan Februari 2016. Dari 24 siswa hanya 12 

orang yang mencapai KKM. Tujuan penulisan perbaikan pembelajaran adalah 

untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas II SDN 021 Pasir Kemilu Rengat. Pelaksanaan penulisan 

perbaikan pembelajaran dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Hasil penulisan menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa SDN 021 

Pasir Kemilu Rengat pada siklus I sebesar 67%. Pada siklus II sebesar 83%. 

Hasil belajar-mengajar juga meningkat. Dengan demikian penggunaan alat 

peraga korek api untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan 

hasil belajar Matematika siswa kelas II SDN 021 Pasir Kemilu Rengat. 
 

Kata kunci: Alat Peraga, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana 

untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, 

produktif dan berbudi pekerti luhur. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2006). 

 Tujuan mata pelajaran matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar 

dan menengah adalah agar siswa mampu : (1) Memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep  atau 

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) 

Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
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pernyataan matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

dan (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaiturasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). 

 Guru kelas II di SDN 021 Pasir Kemilu Rengat diketahui, bahwa nilai siswa 

pada mata pelajaran matematika materi penjumlahan ini tergolong rendah. Pada 

tahun ajaran 2015/2016 terdapat 12 siswa dari 24 siswa yang belum tuntas, 

sedangkan Standart Ketuntasan Minimal (SKM) pada mata pelajaran matematika 

adalah 72. Hal ini menunjukkan pemahaman siswa tentang berhitung penjumlahan 

maupun pengurangan masih kurang.Siswa kurang konsentrasi dalam belajar, 

misalnya ada yang berbicara sendiri dengan temannya, usil mengganggu teman 

dan bermain sendiri dengan demikian aspek kesiapan belajar siswa masih rendah. 

Media kurang terpusat pada siswa sehingga mengakibatkan siswa tidak 

mendengarkan penjelasan guru pada saat menerangkan materi. Hal ini 

ditunjukkan dengan perhatian siswa yang rendah, serta kurang aktifnya siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

 Kondisi siswa yang demikian mendorong guru untuk mencari cara baru agar 

pembelajaran matematika lebih baik dan menyenangkan dan tidak menjadi 

bebanyang memberatkan bagi siswa . Untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa, peneliti akan menggunakan metode demontrasi. 

 Menurut Sanjaya (2006 : 152) kelebihan metode demontrasi yaitu : (1) 

Melalui metode demonstrasi terjadinya verbalitas akan dapat terhindari, sebab 

siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan, (2) 

Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa tak hanya mendengar, tetapi 

juga melihat peristiwa yang terjadi, (3) Dengan cara mengamati secara langsung 

siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan 

kenyataan. 

 Dengan demikian siswa akan lebih meyakini kebenaran materi 

pembelajaran. Belajar akan lebih bermakna apabila “anak mengalami” sendiri apa 

yang dipelajarinya, bukan hanya mengetahui secara teori saja. Dengan demikian 

diharapkan siswa tidak hanya mampu mengingat jangka lama juga dapat 

memahami konsep-konsep teori yang di pelajari. 

 Dari uraian di atas maka akan dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 

judul ”Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika 

Menggunakan Alat Peraga Korek Apidi Kelas II SDN 021 Pasir Kemilu Rengat”. 

  

Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Rendahnya hasil belajar matematika siswa. 

2. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah. 

3. Metode ceramah yang digunakan guru dalam pembelajaran sangat dominan. 
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Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah apakah penerapan metode demontrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas II SDN 

021 Pasir Kemilu Rengat ? 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

dengan metode demonstrasi, Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi Siswa 

Memudahkan siswa dalam belajar sehingga mencapai nilai KKM secara 

maksimal, khususnya dalam materi sudut. 

2. Manfaat bagi Guru 

 Memperoleh tindakan alternatif metode pembelajaran matematika, sebagai 

pedoman untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi. 

3. Manfaat bagi Sekolah 

a. Memfasilitasi pelajaran matematika baik secara kualitas maupun kuantitas. 

b. Meningkatkan kompetensi lulusan sehingga kredibilitas sekolah 

meningkat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Karakteristik Anak Didik Pada Pembelajaran Matematika di SD 

Menurut IG.A.K. Wardani, dkk (2014) anak usia SD/MI berada dalam tahap 

perkembangan kognitif praoperasional sampai konkret. Pada usia ini anak 

memerlukan bimbingan sistematis dan sistemik guna membangun 

pengetahuannya. Oleh karena itu, peran pendidikan di SD/MI sangatlah strategis 

bagi pengembangan kecerdasan dan kepribadian anak. 

Dari pengertian tersebut diatas, bahwa pada tahap perkembangan intelektual 

siswa sekolah dasar pada hakekatnya seiring bertambah usia maka 

kemampuannya akan meningkat, sehingga mereka dapat berpikir secara 

konseptual artinya sudah mulai bisa diarahkan, dapat memecahkan masalah, 

mengingat, dan mempergunakan bahasa dengan baik. Adanya perubahan dari segi 

cara berpikir dan bertindak pada fase siswa sekolah dasar tersebut. 

Dari kajian teori diatas dapat diartikan pada dasarnya perkembangan 

intelektual anak pada masa sekolah dasar mengalami perubahan  lebih bersifat 

kritis dan mereka lebih banyak mempertimbangkan suatu kejadian-kejadian yang 

pernah dialami dan memfokuskannya pada suatu aspek tertentunya, misalnya 

berkomunikasi lebih efektif dan dapat bernalar atau berpikir secara fleksibel (tidak 

kaku lagi). Walaupun cara berpikirnya masih terikat pada kejadian yang terjadi 

baru dialaminya. Disamping itu perkembangan emosinal anak mengalami 

berbagai fase / tahapan tertentu sesuai dengan usianya.  Dalam hal ini peranan 

guru tentunya harus mengetahui sejauh mana perkembangan emosional siswa 

sekolah dasar agar tidak terjadinya hambatan atau ganguan pada diri siswa ketika 

proses pembelajaran. Demi tercapainya pembelajaran yang efektif dan hasil dari 

sikap siswa yang baik, maka interaksi atau komuniakasi dengan pendekatan yang 

kondusif kepada siswa harus tetap terjalin dengan memperhatikan berbagai aspek 
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situasi dan kondisi siswa, dan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang 

ada di dalam kelas. 

 

Pembelajaran Matematika di SD 

Menurut Karso dkk (2014), pembelajaran matematika di SD merupakan 

salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya 

perbedaan karakteristik khusus antara anak dan hakikat matematika. Untuk itu 

diperlukan adanya jembatan yang dapat menetralisir perbedaan atau pertentangan 

tersebut. Anak usia SD sedang mengalami perkembangan pada tingkat 

berpikirnya. Ini karena tahap berpikir mereka masih belum formal, malahan para 

siswa SD di kelas-kelas rendah bukan tidak mungkin sebagian dari mereka 

berpikirnya masih berada pada tahapan (pra konret). 

Dari pendapat ahli diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pembelajaran 

matematika di SD pada dasarnya dapat dimengerti dan dipahami oleh para peserta 

didik dengan baik maka seyogyanya guru mengajarkan sesuatu materi atau 

bahasan itu harus diberikan kepada siswa yang sudah siap untuk dapat 

menerimanya. Dan matematika bagi siswa SD menurut Karso dkk, (2014) 

berguna untuk kepentingan hidup pada lingkungannya, untuk mengembangkan 

pola pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kemudian. Kegunaan atau 

manfaat ilmu matematika bagi para siswa SD adalah sesuatu yang jelas dan tidak 

perlu dipersoalkan lagi, lebih-lebih pada era ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa ini.  

 

Pengertian Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi 

atau benda tertentu, baik sebenarnya atau sekedar tiruan (Sanjaya 2009: 150) 

Dari uraian dan definisi diatas, dapat dipahami bahwa metode demonstrasi 

adalah dimana seorang guru memperagakan langsung suatu hal yang kemudian 

diikuti oleh murid sehingga ilmu atau keterampilan yang didemonstrasikan lebih 

bermakna dalam ingatan masing-masing murid. 

Menurut Syah (2010:205) metode Demonstrasi adalah metode mengajar 

dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan baik secara langsung maupun 

penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi 

yang sedang di sajikan.Menurut Djamarah dan Zain (2010:90) dengan metode 

demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan berkesan 

mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran metode 

demonstrasi adalah suatu proses, peristiwa atau cara kerja suatu alat yang 

diperlihatkan oleh guru kepada peserta didik. Pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi ini  dapat  dilakukan dengan berbagai cara yakni dari sekedar 

memberikan pengetahuan yang sudah diterima oleh peserta didik sampai cara  

agar peserta didik dapat memecahkan masalah. Selain itu cara penyajian 

pembelajaran metode demonstrasi ini dengan memperagakan atau 

mempertunjukan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang 
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sedang dipelajari baik sebenarnyaatau tiruan disertai dengan penjelasan secara 

lisan kepada peserta didik. 

 

Pengertian Belajar 

 Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiridalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Hamalik (2007:27) belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. 

 Menurut Arifin (2011 : 12) prestasi belajar merupakan suatu masalah yang 

bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang 

kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan 

masing-masing. Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta 

didik. Kata prestasi banyak di gunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan antara 

lain dalam kesenian , olahraga , dan pendidikan, khususnya pembelajaran. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan peserta didik melalui suatu mata pelajaran yang 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam (faktor internal) dan faktor dari luar (faktor 

eksternal). Prestasi belajar juga merupakan hasil usaha belajar yang dicapai 

seorang siswa berupa kecakapan dan ketangkasan dari kegiatan belajar di sekolah 

pada jangka waktu tertentu yang ditunjukan dalam bentuk tes yang di berikan oleh 

guru. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Menurut Sri Anitah W, dkk (2014)  belajar adalah proses mental dan 

emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila 

pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak 

dapat diamatioarang lain, akan tetapi oleh yang bersangkutan (orang yang bsedang 

belajar itu). Guru tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa. Yang 

dapat diamati guru ialah manifestasinya, yaitu kegiatan siswa sebagai akibat 

adanya aktivitas pikiran dan perasaan pada diri siswa tersebut.  

Dari pendapat para ahli di tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah merupakan suatu proses perubahan dari kegiatan cara berfikir dan 

perubahan sikap yang tidak tahu menjadi tahu yang tidak baik menjadi baik . Jadi, 

pada dasarnya belajar merupakan suatu kegiatan atau aktivitas  yang melibatkan 

seluruh komponen anggota tubuh baik dari pikirannya, fisiknya dan emosionalnya 

atau perasaannya berjalan  secara aktif.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas II (Dua) SDN 021 Pasir 

Kemilu Rengat  dengan jumlah siswa 24 orang, yang terdiri dari 13 orang 

perempuan dan 11 orang laki-laki.      
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Tempat Penelitian 

Lokasi atau tempat yang menjadi penelitian penulis adalah di kelas II         ( 

Dua) Tahun Pelajaran 2015/2016 pada semester II di Sekolah Dasar Negeri 016 

Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu-Riau.  

 

Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terbagi dalam 2 (dua) siklus, dimana 

pada setiap siklus dilaksanakan dalam dua (2) kali pertemuan.  Pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran dilaksanankan pada bulan Februari 2016. 

 

Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini penulis menggunakan jenis 

penelitian tindakan kelas (PTK). Dan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 

sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi 

sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan raionalitas dan keadilan 

dari (a) kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka, (b) pemahaman mereka 

mengenai kegiatan – kegiatan praktik pendidikan, dan (c)situasi yang 

memungkinkan terlaksananya kegiatan praktik ini.(Kemmis,(1983) dalam 

Gunawan Undang,(2009)). 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan secara bersiklus. Siklus 

adalah putaran waktu dari sebuah kegiatan dalam penelitian tindakan kelas yang 

meliputi beberapa komponen atau tahapan diantaranya; perencanaan, melakukan 

tindakan atau pelaksanaan, pengamatan atau observasi dan refleksi. Peneliti 

melakukan dua siklus dalam kegiatan PTK. Siklus pertama terdiri dari tiga kali 

pertemuan dengan ulangan harian I dan siklus kedua terdiri dari tiga kali 

pertemuan dengan ulangan harian II. Menurut Suharsimi Arikunto (2007) siklus 

penelitian tindakan kelas adalah:   

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arikunto (2007) 

 

Perencanaan 

Refleksi Siklus I Pelaksanaan 

Pengamatan 

Pengamatan 

Refleksi 

 

Pelaksanaan Siklus II 

Pengamatan 
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Teknik Pengumpulan Data 

Pengamatan dilakukan selama proses perbaikan pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

dalam menyelesaikan masalah tentang perbandingan. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik tes. 

1. Teknik Observasi  

Dalam hal ini observasi yang dilakukan dengan tujuan mengamati 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

dilakukan untuk melihat dan menilai kekurangan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dari observasi dapat dilihat dampak dari perbaikan pembelajaran. 

2. Teknik Tes 

Tes hasil belajar siswa dilaksanakan setiap akhir perbaikan pembelajaran 

berupa evaluasi secara tertulis pada pertemuan 1, dan pertemuan 2, serta ulangan 

harian pada pertemuan 3, untuk siklus I. Dari tes yang dilakukan dapat diketahui 

peningkatan hasil belajar siswa pada proses perbaikan pembelajaran.  

Instrumen yang digunakan dalam proses perbaikan pembelajaran ini 

adalah lembar pengamatan guru dan siswa serta lembar evaluasi dan soal ulangan 

harian. Jumlah soal ulangan harian adalah 5 soal berbentuk essay. 

 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan teknik analisa 

data kuantitatif dan kualitatif.  

Data kuantitatif  tersebut diambil dari: 

1. Data hasil belajar diambil dengan cara memberikan tes/evaluasi kepada siswa 

setelah selesai tindakan. Data tersebut diambil dengan rumus: 

 

Nilai per Indikator   = 
SP 

SM 
X   100 

Keterangan : SP = Skor yang diperoleh siswa 

                     SM = Skor Maksimum 

Sedangkan data kualitatif diambil dari: 

1. Data pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh dari hasil pengamatan 

bersama selama pelaksanaan tindakan perbaikan dengan menggunakan 

instrument observasi kegiatan guru dan siswa pada saat kegiatan perbaikan 

berlangsung 

2. Data refleksi guru dan siswa diambil dari catatan peneliti dan mengenai 

perubahan peningkatan aktifitas dan  kreatifitas yang terjadi pada siswa. 

3. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah terstruktur dengan 

menggunakan instrument observasi yang terstruktur dan siap pakai, hanya 

tinggal mengisi kolom yang sudah disediakan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 2 Siklus atau putaran waktu 

dengan II kali ulangan harian. Siklus pertama dilakukan sebanyak 2 kali 
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pertemuan Dan siklus ke II dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan .Sebelum 

dimulai siklus I berikut hasil ketercapaian KKM pada Pra Siklus Siswa Kelas II 

SDN 021 Pasir Kemilu Rengat Semester II tahun pelajaran 2015/2016. 

Tabel 1. Ketercapaian KKM pada Pra Siklus 

No KKM 

Jumlah siswa 
Presentase 

Ketercapaian 

KKM 

Jumlah siswa 

belum mencapai 

KKM 

Jumlah siswa 

mencapai 

KKM 

1. 70 14 16 53,3 % 

Sumber: Data analisis Peneliti, diolah (2016) 

 

Hasil Tindakan Siklus I 

Guru menjelaskan Menjelaskan bagaimana menyelesaikan penjumlahan 

dengan menggunakan alat peraga berupa korek api yang ada di lingkungan siswa 

yaitu anak membawa sekotak korek api.Secara berkelompok siswa membuat soal 

untuk dijawab dalam kelompoknya. Siswa mempresentasikan hasil kerja 

kelompok.siswa mngerjakan soal individu.- Guru menutup kegiatan dengan 

menanyakan kepada siswa kegiatan apa saja yang dilakukan hari itu dan apa yang 

dirasakan siswa menyampaikan pesan moral agar senantiasa bersyukur atas 

nikmat yang telah diberikan menyimpulkan materi pembelajaran menutup dengan 

salam dan berdoa. 

Dalam siklus ini sebagian siswa aktif dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan guru .Sebagian siswa kurang serius dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas.Sebagian siswa juga ada yang berbicara dengan teman-

temannya, membicarakan hal yang tidak ada hubungannnya dengan materi.Hasil 

jawaban siswa belum mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, 

yaitu masih ada 8 siswa yang nilainya di bawah nilai KKM ( kreteria ketuntasan 

minimal ). Adapun nilai KKM yang ditetapkan di SDN 021 Pasir Kemilu Rengat  

untuk matematika adalah 72.Hasil pengamatan pada siklus I ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1 : Pengamatan prosentase nilai siswa siklus I 

Kondisi siswa Jumlah siswa Prosentase 

Nilai di atas KKM 16 67 

Nilai yang kurang dari KKM 8 33 

Sumber: Data analisis Peneliti, diolah (2016) 

Dari hasil siklus I, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Ini karena 

masih ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang atau di bawah KKM ( 

kreteria ketuntasan minimal), yaitu yang kurang dari 72 sebanyak 8 siswa. 

Pemanfaatan alat peraga juga masih kurang karena masih ada siswa yang belum 

membawa alat peraga yang sudah ditugaskan oleh guru, sehingga siswa berebut 

alat peraga dengan temannya. Oleh karena itu, perbaikan harus diadakan lagi pada 
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siklus kedua, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika tentang penjumlahan. 

Hasil Tindakan Siklus II 

 Guru menjelaskan bagaimana menyelesaikan penjumlahan dengan 

menggunakan alat peraga yang ada di lingkungan siswa yaitu anak membawa 

sekotak korek api. Secara berkelompok siswa membuat soal untuk dijawab 

dalam kelompoknya.Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok.siswa 

mngerjakan soal individu.Guru menutup kegiatan dengan menanyakan kepada 

siswa kegiatan apa saja yang dilakukan hari itu dan apa yang dirasakan 

siswa.Menyampaikan pesan moral agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang 

telah diberikan.Menyimpulkan materi pembelajaran.Menutup dengan salam dan 

berdoa. 

 Dalam siklus ini ditemukan bahwa siswa sudah aktif dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan guru ,siswa kurang serius dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas sudah bisa mengikuti pelajaran dengan serius,hasil 

jawaban siswa sudah mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan,hasil pengamatan pada siklus II ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 2 : Pengamatan prosentase nilai siswa siklus I 

Kondisi siswa Jumlah siswa Prosentase 

Nilai di atas KKM 20 83 

Nilai yang kurang dari KKM 4 17 

Sumber: Data analisis Peneliti diolah (2016) 

 Dari hasil siklus II, dalam pelaksanaannya sudah baik. 20 orang siswa         

( 83%) siswa sudah mencapai Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM). Pemanfaatan 

alat peraga dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa kelas II di SDN 021 

Pasir Kemilu Rengat, sehingga siswa dapat menggunakan alat peraga dengan 

baik. Nilai siswa juga sudah baik. 

Pembahasan 

Berdasarkan dari analisis data yang diolah penulis bahwa penggunaan 

metode demonstrasi menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan  ketuntasan  

minimal (KKM) hasil belajar matematika siswa kelas IIdi SDN 021 Pasir Kemilu 

Rengat . Yakni dapat dilihat pada pengamatan kegiatan guru dan pengamatan 

kegiatan siswa. Disamping itu dapat terlihat pada  persentase KKM yang 

mengalami peningkatan dari skor dasar ke ulangan harian I dan dari ulangan 

harian I ke ulangan harian II juga mengalami peningkatan hasil belajar secara 

signifikan. 

Penggunaan alat peraga yang tepat  pada proses pembelajaran matematika 

dapat menyelesaikan soal-soal yang selama ini dianggap sulit dan pembelajaran 

matematika yang menyenangkan. Setelah beberapa kali pertemuan beberapa 

kelompok mulai aktif berdiskusi pada proses pembelajaran matematika. Namun 
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pada beberapa pertemuan juga ditemukan kelemahan dan kekurangan diantaranya 

kondisi kelas masih ribut dengan protesnya siswa tidak suka dengan kelompok 

temannya. Mereka ingin menentukan sendiri teman kelompoknya. Kekurangan 

lainnya yaitu kurang nya guru perhatian terhadap siswa yang pasif sehingga 

kurang motivasi dalam belajar, penggunaan media yang kurang menari dari segi 

warda untuk pengenalan bangun datar. Namun dalam hal ini menjadi perhatian 

guru untuk selalu berusaha rencana perbaikan untuk setia pertemuan selanjutnya. 

Dari hasil pengamatan kelas mengalami peningkatan hasil belajar siswa 

pada pelajaran matematika yaitu dengan adanya peningkatan dari sebelum 

tindakan ke ulangan harian I dan ulangan harian I ke ulangan harian II adanya 

kenaikan persentase hail belajar siswa. 

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

penggunaan alat peraga korek api dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas II pada pelajaran matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan semester II di SDN 021 Pasir Kemilu Rengat tahun pelajaran 

2015/2016.  Pada hasil ulangan sebelum diadakannya penelitian hasil belajar 

siswa hanya 50% dari jumlah total siswa di kelas, pada siklus I meningkat 

menjadi 67% dan pada siklus II meningkat menjadi 83%, berarti terjadi 

peningkatan sebesar 16 %.Hal ini membuktikan bahwa penggunaan alat peraga 

berupa korek api dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II di SDN 021 

Pasir Kemilu Rengat . 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan proses perbaikan pembelajaran melalui 

perbaikan pembelajaran siklus I dan perbaikan pembelajaran siklus II dengan 

materi Penjumlahn dan Pengurangan di kelas II SDN 021 Pasir Kemilu Rengat 

dapat disimpulkan seperti berikut : 

a. Penggunan alat peraga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena 

siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari 

keantusiasan siswa dalam diskusi. 

b. Penggunan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terbukti dari 

siswa yang tuntas belajar dari 50 % pada pra siklus menjadi 67 % pada siklus I 

dan 83 % pada siklus II. 

c. Prosentase ketuntasan belajar siswa menglami peningkatan yang sangat 

signifikan setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

oleh guru untuk meningkatkan motivasi dan prestasi siswa dalam pembelajaran 

sebagai tugas profesional. Saran yang diberikan penulis seperti berikut : 

a. Gunakan alat peraga sebagai media dalam setiap pembelajaran. 

b. Pilihlah alat peraga yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. 

c. Pilihlah metode yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

d. Biasakan melakukan perbaikan pembelajaran apabila siswa belum tuntas dalam 

menguasai materi pembelajaran. 
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e. Guru hendaknya menciptakan suasana yang menyenangkan dalam 

pembelajaran sehingga siswa dapat belajar dengan optimal. 
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