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Abstrak—Model multisensori merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

indra dalam bentuk kegiatan auditori, visual dan kinestetik untuk memperoleh 

pengetahuan. Auditori, visual dan kinestetik saling memperkuat satu sama lain untuk 

mencapai pembelajaran yang optimal  dan mengakomodasi perbedaan individu dalam 

belajar.Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari penelitian payung yang 

dilaksanakan selama 3 tahun. Pada tahun pertama diterapkan dua metode 

pembelajaran yang termasuk dalam model multisensori yaitu Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) dan penggunaan alat peraga. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui apakah PMR dan pembelajaran dengan alat peraga dapat 

meningkatkan. Kedua metode tersebut dilaksanakan di sekolah dasar yang berbeda. 

Penelitian dilaksanakan menggunakanAction Researchdegan Model Kemmis dan 

Taggart. Data diambil melalui dua teknik yaitu melalui angket untuk data pengamatan 

proses belajar mengajar dan tes untuk data hasil belajar matematika siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode PMR dan penggunaan alat peraga 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  

Kata kunci:Model Multisensori, Hasil Belajar Matematika  

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah 
satunya adalah mempelajari ilmu matematika dikarenakan matematika merupakan ilmu universal yang 
mendasari perkembangan tekhnologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 
memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang tekhnologi informasi dan komunikasi 
dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika. Untuk menguasai dan menciptakan tekhnologi di 
masa depan yang lebih canggih dan lebih baik diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Jika dihubungkan dengan kehidupan, matematika juga merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan 
yang mempunyai peranan penting dalam menunjang berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi 
(IPTEK). Pentingnya matematika juga tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
(USPN) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 yang mewajibkan matematika sebagai salah satu ilmu yang harus 
dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pentingnya peranan matematika menjadikan 
mata pelajaran matematika diajarkan di setiap jenjang pendidikan. 

Dalam pendidikan mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah 
dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir 
logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi ini diperlukan agar 
siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan 
hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Kenyataan yang terdapat di lingkungan sekolah baik dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan 
tinggi, matematika masih merupakan mata pelajaran yang tidak disukai siswa. Selain itu, Matematika juga 
dianggap sebagai mata pelajaran yang membuat “stress”, membuat pikiran bingung, menghabiskan waktu, 
dan cenderung hanya mengotak-atik rumus yang tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang 
membuat mata pelajaran matematika kurang disukai dan cenderung ditakuti siswa. Bahkan tak jarang 
ditemukan siswa yang mengalami ketakutan terhadap Matematika (mathematic phoby). Sehingga jarang 
sekali siswa masuk kelas atau serius dalam mengikuti pelajaran matematika. 

Mengingat pentingnya matematika dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka perlu sekali 
menanamkan konsep yang benar. Dengan penanaman konsep yang benar, maka belajar matematika akan 
lebih menarik. Bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari maka anak akan 
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cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan yang nyata (real). Hal 
lain yang menyebabkan pembelajaran matematika kurang menarik yaitu dalam pembelajaran di kelas, guru 
tidak mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide matematika. 

Pada abad ke-20 terjadi perubahan paradigma pembelajaran dalam dunia pendidikan. Pandangan 
konstruktivis yang menekankan pembelajaran terpusat kepada siswa dan siswa aktif telah menggeser 
pandangan behaviorisme yang mengutamakan stimulus dan respon. Penerapan behaviorisme dalam 
pembelajaran matematika cenderung menghasilkan siswa yang mempunyai pengetahuan banyak 
(khususnya pengetahuan faktual), tetapi miskin dalam kemampuan berpikir dan pemecahan masalah 
(Asikin, 2001). Sebaliknya konstruktivisme lebih menekankan kepada aspek kognitif dan afektif siswa  
atau lebih tepatnya bagaimana dan apa yang terjadi apabila mereka belajar matematika secara dinamis, 
termasuk faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi cara berpikir atau belajar matematika.   

Dalam kurikulum KTSP sudah dicantumkan tujuan pembelajaran matematika adalah mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi dan koneksi. Bahkan dalam Kurikulum 2013 pun 
esensi belajar matematika juga tidak berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan 
pembelajaran matematika di sekolah, kebanyakan guru fokus kepada komponen materi dan kemampuan 
prosedural. Seperti dikemukakan oleh Ashari (2007) bahwa tujuan pembelajaran matematika saat ini 
adalah untuk mencapai target kelulusan. Hal demikian tampak pada proses pembelajaran yang monoton, 
komunikasi satu arah, lebih fokus kepada kemampuan prosedural dan  bergantung kepada buku paket.  

Proses pembelajaran tersebut mengakibatkan siswa tidak mempunyai pemahaman tentang konsep dan 
kemampuan daya matematis siswa tidak berkembang. Hal ini sangat disayangkan karena penalaran, 
koneksi, komunikasi dan pemecahan masalah merupakan soft skill yang membantu siswa menguasai 
disiplin ilmu lain dan membantu siswa mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya bahkan diperlukan di 
lingkungan dunia kerja bila mereka dewasa nanti.  

Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
matematika agar hasil belajar matematika siswa lebih baik. Kualitas pembelajaran meliputi proses 
pembelajaran, iklim kelas, materi ajar, dan media pembelajaran (Dikti, 2011). Bethel (Sousa, 2005) 
mengemukakan daya serap siswa terhadap materi tergantung kepada proses pembelajaran yang dialami 
oleh siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan model Multisensori dalam 
pembelajaran matematika.  

Model multisensory berdasarkan kepada asumsi bahwa kita beraktivitas sehari-hari dengan melibatkan 
semua alat indra.  Objek dan peristiwa dapat dideteksi dengan baik, diidentifikasi dengan tepat dan 
direspon sesuai dengan stimulus, karena otak kita bekerja dengan menggunakan informasi yang diperoleh 
dari alat indra/sensori yang berbeda secara bersamaan (Jacobs dan Jildirin, 2011). Menurut Baines (2008) 
lingkungan fisik dan interaksi antara siswa  dengan benda konkret (alat peraga) dengan melibatkan 
berbagai alat indra berpengaruh secara signifikan kepada kualitas pembelajaran. 

Penerapan multisensori dalam pembelajaran mempunyai karakteristik menggunakan alat peraga dan 
terjadi diskusi diantara siswa. Beberapa metode pembelajaran yang mempunyai karakteristik multisensory 
adalah :1) Pembelajaran matematika realistik; 2) Pembelajaran menggunakan alat peraga. 

Kedua metode pembelajaran tersebut memerlukan alat peraga sebagai model yang digunakan siswa 
sebagai sarana untuk berpikir, membuat rencana sampai pada menjawab tugas atau soal. Pembelajaran 
matematika realistik mempunyai prinsip pelaksanaan diantaranya kontekstual, pemodelan dan kontribusi 
siswa. Kontekstual merupakan bentuk permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang 
dimodelkan dengan menggunakan alat peraga. Pada pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, guru 
membuat model konsep yang bersifat abstrak dengan alat peraga, sehingga siswa dapat menemukan 
konsep sendiri.Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian untuk mengembangkan model multisensori 
untuk meningkatkan kemampuan matematika di Sekolah Dasar.   

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika 
melalui pembelajaran matematika realistik? 2) bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika dengan 
menggunakan alat peraga? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
Pembelajaran Matematika Realistik dan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga yang efektif 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika.  

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi guru Sekolah dasar khususnya dalam pembelajaran 
matematika. Manfaatnya adalah guru mendapat pengetahuan empiris tentang persiapan guru meliputi RPP, 
media dan kegiatan yang akan dilakukan siswa. Kemudian yang utama adalah guru mendapat gambaran 
teknik pelaksanaan metode Pembelajaran Matematika Realistik dan penggunaan alat peraga dalam 
membantu siswa memperoleh konsep matematika.  
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II. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian untuk penerapan Pembelajaran Matematika Realistik dilaksanakan pada siswa kelas IV di 

SDN Cilendek Timur 2 pada semester II tahun ajaran 2012-2013.Penerapan pembelajaran menggunakan 

alat peraga dilaksanakan pada siswa kelas III di SDN Pondok Ranggon 05 Pagi Jakarta Timur pada 

semester II tahun ajaran 2012-2-13. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan 

Taggart. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolah Data 

 Data yang dikumpulkan adalah data hasil belajar matematika siswa dan dikumpulkan dengan 

menggunakan tes essay. Selain itu dikumpulkan data proses belajar dan dikumpulkan dengan 

menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis data dengan statistika 

deskriptif dan analisis data secara kualitatif. 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Peningkatan hasil belajar matematika tentang Pecahan melalui metode Matematika Realistik pada 

siswa kelas IV di SDN Cilendek Timur 2, Bogor 

 

Penelitian dilaksanakan sebanyak 3 siklus dan hasil pengamatan pada setiap siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

TABEL 1. DATA PENGAMATAN PROSES PEMBELAJARAN MELALUI METODE MATEMATIKA REALISTIK 

Aspek Penilaian 
Presentasi Nilai Perolehan 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Aktivitas guru pada pembelajaran realistic 75 % 90 % 95 % 

Aktivitas siswa pada pembelajaran realistik 65 % 80 % 90% 

 

Berdasarkan grafik di atas, terjadi peningkatan aktivitas guru dan siswa mulai dari siklus I sampai 

siklus III. Pada siklus I, pelaksanaan pembelajaran oleh guru masih memiliki banyak kekurangan. Meski 

begitu, pada siklus II guru sudah mampu mengoptimalkan kinerjanya yang berimbas pula pada optimalnya 

keaktifan siswa. Keoptimalan itu makin sempurna manakala tindakan telah memasuki siklus III..  

Selain berpengaruh terhadap keaktifan siswa ternyata peningkatan kinerja guru juga memiliki dampak 

positif terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil tes pada setiap siklus, hasil belajar siswa tentang 

pecahan sebagai berikut: 

 

 

 

TABEL 2. DATA HASIL BELAJAR PECAHAN SISWA PADA TIAP SIKLUS 

Data Siklus I Siklus II Siklus III Target 
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Jmlh % jmlh % jmlh % 80% siswa 

mencapai 

nilai  ≥ 70 

Pencapaian nilai ≥ 70 3  12,5 13  56,5 22  92 

Pencapaian nilai < 70 21 87,5 10 43,5 2 8 

 

Berdasarkan grafik di atas, terjadi peningkatan hasil belajar siswa tentang pecahan. Dari data tersebut 

dapat terlihat bahwa pada saat kinerja guru siklus I ke siklus II meningkat, kemudian keaktifan siswa juga 

meningkat, maka hasil belajar siswa pun meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada siklus ke III. Hasil 

belajar siswa meningkat seiring dengan meningkatnya kinerja guru dan keaktifan siswa. Peningkatan itu 

terjadi karena pada siklus II guru telah sukses melaksanakan perbaikan pada siklus I, diantaranya:dalam 

aspek pemahaman konsep, pada saat berkeliling membimbing kelompok, guru sudah mengarahkan siswa 

untuk mengaitkan konsep pecahan yang sedang dipelajari dengan konsep matematika yang lain dan dengan 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih dalam aspek pemahaman konsep, guru mengkondisikan siswa agar 

menjelaskan jawaban kelompok dengan bantuan gambar pada papan tulis. Misalnya dengan cara meminta 

bantuan siswa yang bisa menggambar, untuk menggambarkan jawaban kelompok di papan tulis. Dalam 

aspek pembagian kelompok siswa terdiri atas siswa pandai dan kurang pandai serta adanya penjelasan di 

awal pembelajaran tentang tugas-tugas setiap anggota dalam kelompok.  

Pembelajaran realistik matematika telah meningkatkan motivasi belajar matematika karena bersifat 

kontekstual, urutan materi dari mudah ke yang lebih sulit, menggunakan media dan mengaktifkan siswa 

melakukan kegiatan [1]. Konteks matematika dalam kehidupan sehari-hari membuat pembelajaran 

bermakna dan membuktikan bahwa matematika merupakan bagian dari kegiatan kehidupan sehari-hari [2]. 

Peran guru sebagai motivator sangat diperlukan ketika siswa mendapat konflik atau menemui kebuntuan 

ketika berusaha mencari bentuk umum (matematisasi vertikal). Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa apabila guru menjadi motivator yang baik maka siswa akan merespon dengan baik pula[3].  

 

2. Peningkatan Hasil Belajar Bangun Datar Dengan Menggunakan Media Alat Peraga Pada Siswa Kelas 

III SDN Pondok Ranggon 05 Pagi Jakarta Timur 

 

Penelitian dilaksanakan selama 2 siklus. Data hasil observasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

alat peraga dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 3 : DATA PENGAMATAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA 

 Siklus I Siklus II 

Guru Siswa Guru Siswa 

Pertemuan I 73% 67% 80% 87 % 

Pertemuan II 73% 73% 93% 93 % 

Persentase individu 73% 70% 87% 90% 

Persentase Siswa dan 

guru  
71,5 % 88,5 % 

 

 Setelah melakukan berbagai kegiatan mulai dari siklus I sampai dengan siklus II diperoleh data-data 

dari hasil observasi. Dari hasil observasi tersebut kemudian dilakukan analisis data sebagai bentuk 

pengujian hipotesis tindakan dengan menggunakan presentase kenaikan untuk melihat pengaruh 

pemberian tindakan melalui penggunaan media alat peraga terhadap peningkatan hasil belajar bangun 

datarpada siswa kelas III SDN 05 Pondok Ranggon  Jakarta Timur. 

 Berdasarkan analisis data dari masing-masing siklus, maka hasil belajar siswa pada setiap siklus 

menunjukan adanya peningkatan yang cukup baik. Adapun hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut 

 

 

TABEL 4 : DATA HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA  

Nilai Jumlah Siswa Persentase Persentasi KKM 
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Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

> 70 15 26 42,86 % 74,29 % 57,14 % siswa 

mencapai KKM 

85,72 % 

Siswa mencapai 

KKM 
= 70 5 6 14,28% 11,43 % 

< 70 15 5 42,86 % 14,28 % 

 

 Dari evaluasi tes siklus satu jumlah siswa yang mendapat  nilai 70 yaitu hanya 20 siswa atau 57,14%, 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 30 orang siswa atau 85,72%. Peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sangat signifikan yaitu mencapai 28,58%. 

 Sedangkan tabel dan diagram di bawah ini menunjukkan  data pemantau tindakan guru dan siswa 

menggunakan media alat peraga bangun datar pada siklus I dan II: 

 

Nilai 
Jumlah Siswa Persentase Persentasi KKM 

Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

> 70 15 26 42,86 % 74,29 % 57,14 % siswa 

mencapai 

KKM 

85,72 % 

Siswa mencapai 

KKM 

= 70 5 6 14,28% 11,43 % 

< 70 15 5 42,86 % 14,28 % 

 

 Seperti yang terlihat pada table dan grafik tindakan guru dan siswa menggunakan media alat peraga di 

atas. Dari hasil persentasi pada siklus I guru hanya mencapai 71.5% sedangkan pada siklus II sudah 

mencapai 88,5%. Maka berdasakan peningkatan hasil belajar dan pemantau tindakan di atas, dapat 

disimpulkan pembelajaran bangun datar menggunakan media alat peraga telah mencapai apa yang 

diharapkan peneliti yaitu 80% siswa mendapatkan nilai hasil belajar mencapai KKM. 

 Berdasarkan hasil analisis data evaluasi dan data tindakan pembelajaran dapat di interpretasikan 

bahwa media alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran bangun datar. 

Peningkatan hasil belajar siswa terjadi disebabkan oleh peran guru yang memaksimalkan penggunaan 

media alat peraga untuk memudahkan siswa mengidentifikasi bangun datar dalam menemukan sifat-sifat 

bangun datar. Hal ini sesuai pendapat Sudono yang mengatakan alat peraga berfungsi untuk menerangkan 

atau memperagakan suatu mata pelajaran dalam proses belajar mengajar [4].Selain itu alat peraga 

berfungsi sebagai jembatan menuju dunia matematika [5]. Pendapat ini menjelaskan bahwa dengan 

adanya alat peraga kegiatan belajar mengajar akan lebih memudahkan siswa menerima materi ajar yang 

telah diberikan guru. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika melalui PMR dapat meningkatkan hasil belajar matematikapada siswa kelas 
IV di SDN Cilendek Timur 2, Bogor 

2. Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada 
siswa Kelas III SDN Pondok Ranggon 05 Pagi Jakarta Timur 

Saran: 

1. Guru dianjurkan untuk menerapkan metode RME dan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran 
matematika di SD karena terbukti dapat meningkat hasil belajar siswa. 

2. Untuk pemerolehan pengetahuan konseptual yang termasuk kategori sedang dan mudah, sebaiknya 
guru menerapkan Metode RME. Karena, siswa masih mampu melaksanakan melakukan matematisasi 
horizontal dan matematisasi vertikal dengan scaffolding dari guru 

3. Untuk pemerolehan pengerahuan konseptual yang termasuk kategori sulit, sebaiknya pembelajaran 
menggunakan alat peraga, karena alat peraga tersebut mampu memodelkan konsep-konsep yang 
abstrak.  
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