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RINGKASAN 

 

 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 bertujuan untuk mengembangkan model multisensorik berbasis 

lingkungan untuk meningkatkan kemampuan matematika di sekolah dasar. Tujuan 

jangka pendek adalah mempercepat kelulusan mahasiswa Pasca Sarjana yang 

ditunjukkan dengan tesis, dan tujuan jangka panjang adalah penyusunan buku ajar 

tentang pembelajaran matematika dengan model multisensorik. Penelitian ini 

merupakan bagian dari payung penelitian RIP Lemlit UNJ yaitu mengembangkan 

model-model pembelajaran. Payung penelitian dilaksanakan selama 3 tahun yang 

terdiri dari empat topik penelitian yang merupakan pembelajaran Model 

Multisensorik. Penelitian dilaksanakan selama 3 tahun dan dibagi atas tiga tahap 

yaitu; (1) pada tahun pertama, Melaksanakan penelitian tentang 4 metode yang 

termasuk model multisensori yaitu: Pendidikan Matematika Realistik, Metode 

penemuan terbimbing, Pembelajaran menggunakan alat peraga berbasis lingkungan, 

Metode belajar sambil bermain;  (2) tahun kedua, merumuskan dan uji model 

pembelajaran multisensori berbasis lingkungan dalam pembelajaran matematika; (3) 

tahun ketiga, implementasi dan desiminasi model multisensori berbasis lingkungan. 

 Produk penelitian tahun pertama adalah efektivitas empat metode 

pembelajaran terhadap kemampuan matematika yang diperoleh melalui penelitian 

tindakan kelas oleh 4 mahasiswa S2. Tahun kedua adalah strategi, alat peraga dan 

bahan ajar model multisensori berbasis  lingkungan yang diperoleh melalui penelitian 

eksperimen oleh 4 mahasiswa S2. Produk penelitian tahun ketiga adalah 

implementasi model multisensori berbasis lingkungan pada pembelajaran matematika 

di SD melalui penelitian eksperimen oleh 4 mahasiswa S2. 
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  Hasil penelitian pada tahun pertama (2013) adalah: a) 2  Orang mahasiswa 

yang telah berhasil lulus dengan predikat CumLauda dan Sangat memuaskan;           

b) 3 draft artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi;      

c) 2 Orang mahasiswa yang telah menyelesaikan laporan akhir dan dalam proses 

bimbingan mengikuti sidang Tesis; d) Draft artikel ilmiah yang akan diterbitkan 

dalam jurnal internasional pada tahun ke-2. 
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PRAKATA 

 

  Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah dan taufiq-

Nya sehingga tim peneliti berhasi menyelesaikan Penelitian Tim Pasca Tahap I tahun 

2013. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan dan bantuan, yaitu: 

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dan Direktur Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional, yang telah mendanai 

penelitian ini. 

2. Rektor, Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Lembaga Penelitian 

Universitas Negeri Jakarta, yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. 

3. Para Kepala Sekolah, guru, dan pegawai administrasi SDN Cilendek Timur 2 

Bogor, SDK Calvin Kemayoran Jakarta Pusat, SDN Pondok Ranggon 05 Pagi 

Jakarta Timur dan SDN Lubang Buaya 03 Pg Jakarta selatan beserta siswa dan 

orang tua siswa yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penelelitian ini.  
4. Pembahas dan peserta seminar laporan penelitian yang telah di selenggarakan 

oleh Lembaga Penelitian UNJ. 

 Mudah-mudahan amal sholeh mereka mendapat imbalan yang berlipat ganda 

dari Allah SWT dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya 

mencerdaskan bangsa melalui jalur pendidikan  
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BAB. I 

PENDAHULUAN ! 

A. Latar Belakang 

 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 
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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, pada setiap proses pembelajaran matematika siswa 

mengganggap matematika sebagai momok yang menakutkan. 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. 

Persepsi negatif siswa terhadap matematika akan berdampak buruk pada hasil 

belajar siswa dalam mempelajari matematika. Hal ini dikarenakan persepsi negatif 

siswa yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan 

membosankan. Hal itu akan mengakibatkan siswa enggan untuk belajar dan 

cenderung mempersulit hal-hal yang mudah. Akibatnya motivasi belajar Matematika 

siswa akan semakin menurun. Menurunnya motivasi belajar ini mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar Matematika. 
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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 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 
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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.  

 Hasil belajar matematika yang rendah tidak terlepas dari kualitas 

pembelajaran yang rendah pula. Armanto (2002) menyimpulkan tradisi mengajar 

guru matematika adalah  menjelaskan konsep secara informatif, memberikan contoh 

soal, dan memberikan soal-soal latihan. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil survei 

yang dilaksanakan oleh IMSTEP-JICA(2007) bahwa kualitas pemahaman matematis 

siswa rendah karena pembelajaran hanya fokus kepada contoh-contoh  yang diberikan 

guru.  

 Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya terus menerus untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika agar hasil belajar matematika siswa lebih baik. 
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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; 3) Learning by 

playing; 4) Metode penemuan terbimbing.  

 Keempat 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 
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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. Pada pembelajaran 

Learning by playing,  siswa bermain dengan bantuan alat peraga. Demikian juga pada 

pembelajaran metode penemuan terbimbing. Siswa dapat mengerjakan tugas 

matematika yaitu menemukan rumus dengan menggunakan potongan karton.  

 Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian untuk mengembangkan model 

multisensory berbasis lingkungan pada pembelajaran matematika di Sekolah Dasar.   
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ! 

A. Dimensi Matematika 

 Matematika sebagai disiplin ilmu mempunyai dimensi yang terdiri atas                  

3 komponen yang saling terkait yaitu: materi, kemampuan matematika dan  daya 

matematis (NAGB, 2002).  Ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem yang 

saling tergantung sama lain. Dengan kata lain, ketiga komponen itu tidak dapat 

dipisahkan dan tidak ada komponen yang lebih utama atau dapat mewakili salah satu 

komponen. Kemampuan matematika pada hakikatnya adalah tujuan pembelajaran 

matematika. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan sarana atau objek yang 

akan menjadi wadah tempat mengembangkan kemampuan matematika.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Dimensi Matematika 
(Diadopsi dari NAGB, 2002) 

  

 Materi matematika meliputi konsep-konsep yang akan dipelajari siswa pada 

matematika sekolah. Dalam hal ini materi matematika untuk jejang sekolah dasar 

adalah aritmetika, geometri, pengukuran dan statistika.  
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 Kemampuan matematika mencakup: (1) Pemahaman konseptual;                   

(2) Pengetahuan prosedural, dan (3) Pemecahan masalah. Pemahaman konseptual 

terkait dengan pengertian suatu konsep. Daya matematis meliputi penalaran, koneksi 

dan komunikasi.  

1. Pemahaman Konseptual dan pengetahuan prosedural 

 Pemahaman konseptual  menurut de Walle (2006) adalah pengetahuan tentang 

hubungan atau ide dasar tentang suatu konsep. Ide yang mendasari sebuah konsep 

merupakan suatu pengertian atau definisi sebuah konsep. Pemahaman konseptual 

ditandai dengan kata tanya "apa".  

 Sementara pengetahuan prosedural menurut de Walle (2006) adalah aturan 

atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika melalui 

presentasi matematika. Presentasi matematika dimaksud penyajian matematika dalam 

bentuk simbol, notasi, persamaan, grafik, tabel, kalimat, dll. Pengetahuan prosedural 

di tandai dengan kata tanya "bagaimana".  

 Pengetahuan prosedural sering diartikan sebagai kemampuan siswa untuk 

menghubungan proses algoritmik dengan situasi masalah, menerapkan algoritma 

secara tepat dan mengomukasikan hasil dalam konteks masalah. Pengertian tentang 

suatu prosedur menunjukkan kemampuan siswa untuk bernalar pada suatu situasi 

serta mampu mempertanggungjawabkan mengapa suatu prosedur dapat 

menyelesaikan masalah dalam konteks yang diberikan.  
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Pemahaman"
konseptual"

 Sebagai ilustrasi, pada materi penjumlahan siswa mempelajari pengertian 

penjumlahan sebelum mereka dapat menentukan hasil penjumlahan dua buah 

bilangan. Pengertian penjumlahan adalah penggabungan dua kelompok objek atau 

benda yang sejenis. 3 Kelinci dapat dijumlahkan dengan 2 kelinci karena kedua objek 

tersebut sejenis. Tetapi 2 pensil tidak dapat dijumlahkan dengan  4 pulpen  dan begitu 

juga halnya antara 5 kursi dan 4 meja. Sedangkan pengetahuan prosedural untuk 

penjumlahan adalah cara menetukan hasil penjumlahan yaitu dengan menghitung 

maju atau menghitung sebagian.  

 Pemahaman siswa terhadap konsep merupakan hal yang utama dan pokok 

dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut dikarenakan prosedur untuk 

menyelesaikan masalah disusun setelah konsep dipahami. Dengan kata lain 

pengetahuan prosedur berdasarkan kepada pemahaman konseptual. Sebagai contoh, 

siswa dapat menyusun rumus keliling persegi panjang (! = 2! + 2!)!setelah siswa 

memahami konsep keliling yaitu jarak yang dilalui dari sebuah titik, bergerak 

sepanjang sisi persegipanjang sampai kembali ketitik semula.  

 Sementara itu pembentukan pengetahuan prosedural melalui proses yang 

melibatkan daya matematis yaitu koneksi, penalaran, dan komunikasi.  

 

 

 

 

 

 

Penalaran"
Koneksi""

Komunikasi"
"
"

Pengetahuan"
Prosedural"
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 Bergerak dari sebuah pengertian, siswa berusaha pola dan hubungan yang 

terdapat dalam konsep. Penemuan hubungan tersebut memerlukan pemikiran dan 

penalaran dari berbagai sudut pandang. Hubungan yang diperoleh, dikomunikasikan 

dalam bentuk presentasi matemtatis. Dalam hal keliling persegipanjang, siswa 

berusaha menemukan hubungan jarak sepanjang sisi persegi panjang dengan unsur 

persegi panjang yaitu panjang dan lebar. Dengan demikian, satu keliling persegi 

panjang itu sama dengan jumlah jarak yang dilalui yaitu panjang, lebar, panjang, 

lebar. Sehingga semuanya adalah 2 panjang dan 2 lebar sehingga luas persegi panjang 

adalah (! = 2! + 2!).  

 Ilustrasi di atas membuktikan bahwa kemampuan matematika melibatkan 

daya matematis. Akibatnya ketika siswa mengalami proses perpindahan dari 

pemahaman konseptuan ke pengetahuan prosedural siswa mendapat kesempatan 

untuk menumbuhkembangkan kemampuan daya matematis. Daya matematis inilah 

yang sebetulnya memegang peranan penting ketika siswa menyelesaikan soal non 

rutin atau pemecahan masalah matematika. 

 Siswa yang mempunyai kemampuan konseptual apabila: 

a. Dapat mengenali simbul, lambang atau notasi dan dapat membuat contoh dan 

bukan contoh dari sebuah konsep 

b. Menggunakan model, digram, benda manipulatif 

c. Menyajikan konsep dalam bentuk bervariasi 

d. Mampu mengidentifikasi rumus dan menerapkan rumus 
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e. Mengetahui fakta dan menerapkan definisi  

f. Membandingkan, membedakan atau memadukan konsep dan prinsip untuk 

memperluas penerapan konsep dan prinsip 

g. Mengenal, mengiterpretasikan dan menerakan simbol dan menggunakannya 

untuk  mempresentasikan konsep 

h. Menginterpretasi asumsi dan hubungan yang menerapkan konsep dalam 

konteks matematika 

 Siswa yang mempunyai kemampuan pengetahuan prosedural matematika 

ditandai dengan ciri-ciri sepeti berikut:  

a.  Dapat memverikasi atau memilih prosedur yang tepat melalui model konkret 

atau simbol. 

b. Memodifikasi prosedur agar sesuai dengan konsep atau prinsip yang 

terkandung dalam sebuah masalah.  

2. Pemecahan masalah 

 Menurut Krulik dan Rudnick (1995) masalah dalam matematika adalah situasi 

yang dihadapkan kepada seseorang atau kelompok yang belum ada cara atau prosedur 

untuk menemukan jawaban. Sedangkan masalah yang sudah terdapat cara atau 

prosedur untuk menyelesaikannya disebut latihan.  

Charles dan Lester (1982) mengemukakan tiga kriteria sebuah masalah:        

(1) Membuat orang ingin menyelesaikan masalah; (2) Belum ada prosedur untuk 

menyelesaikan masalah; (3) Memerlukan usaha dan ketekunan untuk menemukan 
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jawaban. Adakalanya masalah bagi sesorang dapat merupakan bukan masalah bagi 

yang lainnya karena dia tidak tertarik atau tidak ingin menyelesaikannya.  

Krulik dan Rudnick membedakan masalah dengan latihan berdasarkan ada 

atau tidaknya prosedur untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan Yackel     (Sutton, 

2003) menyatakan perbedaan antara masalah dan latihan terletak pada struktur 

pembentuk masalah. Jika struktur pembentuk masalah diketahui, maka masalah itu 

berubah menjadi latihan karena struktur masalah akan mengarahkan siswa kepada 

strategi untuk menyelesaikan masalah.  

Selanjutnya pemecahan masalah adalah penggunaan pengetahuan, 

keterampilan dan pemahaman sebelumnya untuk menjawab situasi baru (Krulik & 

Rudnick, 1995; Morsound, 2002). Pendapat senada dikemukakan oleh Choi et al. 

(2000) bahwa pemecahan masalah adalah proses kognitif dalam menemukan jawaban 

untuk mencapai tujuan atau hasil belajar yang belum ada metode atau cara untuk 

memecahkan masalah itu.    

 Terkait dengan tidak adanya prosedur untuk menyelesaikan masalah, Polya 

(1987) merumuskan empat langkah penyelesaian masalah yang dapat digunakan 

sebagai panduan yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan 

penyelesaian dan meninjau kembali. Krulik dan Rudnick  (1995) mengembangkan 

tahap penyelesaian masalah yang disusun oleh Polya dengan menyisipkan komponen 

eksplorasi setelah tahap memahami masalah. Pada tahap meninjau kembali, Krulik 

dan Rudnik memasukkan unsur refleksi. Adapun panduan pemecahan masalah 

menurut Krulik dan Rudnick disajikan dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 
Langkah Pemecahan Masalah Menurut Krulik dan Rudnick 

 

Langkah  

Pemecahan Masalah 

Kegiatan  

Memahami Masalah a. Catat kata kunci: Apa yang diketahui? Apa yang 

belum diketahui?   

b. Nyatakan kembali masalah dalam kalimat sendiri 

Eksplorasi a. Menyusun informasi, menguraikan masalah, 

membuat tabel, diagram atau gambar. 

b. Mencari informasi relevan dengan masalah 

Memilih Strategi Beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain: 

pola, cara coba-coba, membuat tabel, Working 

backwards. 

Melakukan 

Penyelesaian Masalah 

a. Selesaikan masalah dengan strategi yang dipilih. 

b. Mulai dengan menyelesaikan bagian-bagian dari 

masalah 

Meninjau Kembali a. Menguji jawaban kembali.  

b. Membuat refleksi                                                          

 

 Memahami masalah sebagai langkah pertama pada proses pemecahan masalah 

memegang peran penting dalam keberhasilan penyelesaian suatu masalah. Proses 

pemecahan masalah melibatkan tiga aspek yang saling berhubungan yang disebut 

dengan Problem Solving Triad (Sutton, 2003). 

Problem Solving Triad meliputi representasi masalah, pengalaman awal siswa 

dan pemahaman siswa tentang masalah dan struktur masalah. Representasi masalah 
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adalah bagaimana siswa secara mental memroses dan menyajikan informasi yang 

terdapat dalam masalah dalam bentuk gambar atau bagan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Problem Solving Triad 

 

Problem Solving Triad meliputi representasi masalah, pengalaman awal siswa 

dan pemahaman siswa tentang masalah dan struktur masalah. Representasi masalah 

adalah bagaimana siswa secara mental memroses dan menyajikan informasi yang 

terdapat dalam masalah dalam bentuk gambar atau bagan. Representasi ini secara 

langsung berhubungan dengan pengalaman awal siswa yang berkaitan dengan 

masalah. Representasi masalah tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki siswa 

dan pengalaman siswa.   Pengalaman siswa dan representasi masalah secara bersama-

sama akan membantu siswa memahami masalah termasuk struktur yang mendasari 

masalah. Siswa yang tidak mampu memecahkan masalah biasanya tidak mampu 

membuat representasi masalah yang berisi komponen-komponen masalah dan 

akibatnya mereka tidak mampu memahami masalah dan menyelesaikan masalah. 

Pengalaman"
awal"yang"

terkait"dengan"
masalah""
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Yackel (Sutton, 2003) menambahkan bahwa jika seseorang mendapat 

masalah, maka dia akan melakukan pengkodean informasi kedalam bentuk 

representasi mental dari masalah. Dalam beberapa kasus seseorang gagal mengkode 

informasi yang terdapat dalam masalah, sehingga dia  menangkap makna yang 

berbeda dari sebenarnya. Jonassen (2003) menyatakan bahwa reprensentasi masalah 

adalah kunci untuk memecahkan masalah. 

Dalam pemecahan masalah, kemampuan siswa dapat dibedakan atas empat 

tingkat yaitu: (1) Siswa tidak memahami masalah atau strategi yang akan digunakan; 

(2) Siswa meniru prosedur yang dilakukan siswa lain dan menerapkan proses yang 

sama untuk soal yang sejenis; (3) Siswa mulai percaya diri dan menggunakan strategi 

yang berbeda dari sebelumnya; (4) Siswa mahir memecahkan masalah, dan mereka 

juga berusaha menemukan penyelesaian yang lebih efisien. Dalam proses 

pembelajaran guru perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah dan memberi perlakukan yang berbeda kepada mereka.  

Schoenfeld (Lester, 1994)  membedakan siswa yang mampu memecahkan 

masalah (good problem solver) dengan siswa yang kurang mampu memecahkan 

masalah (bad problem solver) sebagai berikut: 

a. Siswa yang mampu memecahkan masalah mempunyai pengetahuan lebih banyak 

dari siswa yang kurang mampu. Koneksi pengetahuan mereka lebih banyak dan 

membentuk skemata yang kaya. 

b. Siswa yang mampu memecahkan masalah lebih fokus kepada struktur masalah, 

sedangkan yang kurang mampu fokus pada “permukaan” masalah. 
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c. Siswa yang mampu memecahkan masalah lebih menyadari kelebihan dan 

kekurangannya dalam memecahkan masalah. 

d. Siswa yang mampu memecahkan masalah menggunakan strategi yang lebih baik.  

e. Siswa yang mampu memecahkan masalah lebih tekun dan lebih teliti. 

Sedangkan Jonnasen (Kirkley, 2003) menyebut siswa yang mahir 

menyelesaikan masalah dengan expert sebagai lawan dari novice yaitu siswa yang 

tidak mampu menyelesaikan masalah. Perbedaan antara expert dan novice menurut 

Jonnasen adalah: 

a. Expert mempunyai kelebihan pengetahuan dan kemampuan representasi. Expert 

dapat menggunakan pengalaman dan dapat berpindah dari suatu strategi ke 

strategi lain. Novice tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan sering 

berbuat kesalahan. Kesalahan yang diperbuat lebih sering disebabkan oleh salah 

konsep dari pada berbuat ceroboh.  

b. Expert menggunakan pengetahuan konseptual untuk membuat representasi 

masalah. Sedangkan novice tidak merepresentasikan masalah dengan baik dan 

sangat buruk membuat struktur masalah.  Kesalahan mepresentasikan masalah 

dapat menjadi sumber kekeliruan menjawab masalah 

c. Expert mempunyai sikap positif dan penuh percaya diri, sedangkan novice adalah 

sebaliknya.  

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai 

kemampuan dalam pemecahan masalah ditandai dengan kelebihan dalam 
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pengetahuan, representasi masalah, fokus pada struktur masalah, koneksi matematis, 

menggunakan strategi dengan luwes dan mempunyai sikap positif.  

Untuk meningkatkan novice menjadi expert, dapat diupayakan melalui 

peningkatan pengetahuan konseptual dan mengenalkan kepada siswa berbagai 

strategi penyelesaian masalah. Kemudian strategi penyelesaian masalah tersebut 

diaplikasikan dalam berbagai bentuk masalah kehidupan sehari.   

B. Model Multisensori 

  Model multisensori  merupakan kegiatan pembelajaran yang menggabungkan 

dua atau tiga jenis indra untuk memperoleh pengetahuan (QIA, 2008). Model 

multisensori menggunakan visual, auditori dan kinestetik dan kadang-kadang 

dilakukan secara bersamaan. Auditori, visual dan kinestetik saling memperkuat satu 

sama lain untuk mencapai pembelajaran yang optimal  dan mengakomodasi 

perbedaan individu dalam belajar (DfES, 2004). Belajar dengan melibatkan semua 

indra sangat membantu memperkuat memori. Selain itu juga membuat proses 

pembelajaran menjadi bervariasi dan meningkatkan motivasi siswa.  

 Model multisensori melibatkan semua alat indra manusia yang merupakan 

“jalan” informasi menuju otak. Baines (2008) menjelaskan bahwa lingkungan fisik 

dan interaksi antara siswa  dengan benda konkret (alat peraga) dengan melibatkan 

berbagai alat indra berpengaruh secara signifikan kepada kualitas pembelajaran. 

Horgan (dalam Baines, 2008) menambahkan bahwa kapasitas sel otak berkembang 

secara radikal membentuk hubungan sinaptik baru dan menggantikan yang lama 
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dalam merespon suatu stimulus. Karena proses informasi dalam otak bekerja secara  

“compartmentalized”, artinya bagian otak akan aktif jika seseorang berbicara, 

mendengar, beraktivitas dan berpikir (Grandin, 2006) 

 Sham dan Seitz (2008) menyatakan bahwa otak manusia berkembang, belajar 

dan beraktivitas secara optimal dalam lingkungan multisensori. Oleh sebab itu 

lingkungan belajar dan proses belajar hendaknya memberi kesempatan kepada siswa 

untuk belajar dengan menggunakan semua alat indra. Hal ini sesuai dengan kenyataan 

bahwa kita hidup juga dalam lingkungan yang multisensori. 

 Arends dan Kilcher (2010) membahas belajar dari perspektif Biologi. Kedua 

ahli tersebut menggambarkan bagian dan fungsi otak sebagai berikut: 

a. Frontal Lobe: tempat berpikir, pemecahan masalah dan perencanaan terjadi. 

b. Pariental lobe: tempat terjadi hal yang terkait dengan orientasi dan 

kemampuan tertentu seperti pengenalan; fokus pada penerimaan dan 

pemerosesan informasi sensori.  

c. Temporal Lobe: Tempat terkait dengan bunyi dan bicara, juga tempat 

memori jangka panjang, bahasa dan emosi. 

d. Occipital lobe: tempat terjadinya proses visual 

e. Cerebellum: membantu keseimbangan, posture tubuh, gerakan berulang dan 

beberapa aspek seperti bernalar dan berpikir.  
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Gambar 2.3. Fungsi Otak 
(Diadopsi dari Arends dan Kilcher: 2010) 

  

 Arends dan Kilcher menganjurkan menggunakan berbagai ekspresi dan 

berbagai indra dalam pembelajaran. Tindakan tersebut akan menstimulasi berbagai 

indra dan membantu pertumbuhan koneksi pada syaraf otak. Informasi verbal 

menyebabkan interaksi dengan temporal lobe dan informasi visual mempengaruhi 

koneksi-koneksi dalam occipital Lobe.  

 Terkait dengan representasi multisensori Yildirim dan Jacobs (2011) 

menyimpulkan dari beberapa kajian empiris bahwa representasi multisensory sangat 

esensial karena integrasi beberapa indra memberikan banyak kelebihan secara 

signifikan. Sebagai contoh, integrasi indra memberi dampak lebih banyak dari pada 

hanya melibatkan satu indra saja. Ketika siswa menggunakan benda konkret sebagai 

alat peraga akan muncul ide yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan 

gambar saja. Munculnya beragam ide  membuat terjadinya komunikasi, dan semakin 
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banyak komunikasi semakin banyak ide atau pendapat yang muncul. Temuan ini 

didukung oleh Wozni, Beierholm dan Shams (2008) yang membuktikan bahwa 

kombinasi visual, auditori dan taktil optimal ketika melaksanakan tugas-tugas analisis 

dan sintesis.  

 Selanjutnya Yildirim dan Jacobs (2011) menyimpulkan bahwa lingkungan 

multisensory membuat proses belajar mengajar lebih baik dari pada belajar dalam 

lingkungan unisensory. Lingkungan unisensori adalah belajar yang hanya melibatkan 

salah satu dari audio, visual atau taktil. Belajar dalam kondisi unisensory kurang 

efisien dibandingkan dengan belajar dalam lingkungan multisensori karena tidak 

natural dan tidak mampu menciptakan iklim belajar optimal sebagai mana 

multisensori. Selain itu terdapat ketidak sesuaian kondisi belajar yang unisensori 

dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari hari yang cendrung 

multisensori.  

C. Implikasi Model multisensori dalam Pengembangan Kemampuan 

Matematika 

 Semula model Multisensori dikembangkan dalam pembelajaran bahasa untuk 

membantu siswa yang mempunyai kendala bahasa (Disleksia). Tetapi beberapa 

dekade terakhir di berbagai negara di luar negeri model Multisensori juga 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Penerapan model multisensori dalam 

pembelajaran matematika berdasarkan berdasarkan pertimbangan anak atau orang 

dewasa yang mempunyai kendala konsep bahasa dan asosiasi dengan memori 
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mempunyai kecendrungan sulit dalam perolehan dan dan memadukan konsep 

matematika (Birsch, 1999). 

 Dewasa ini, eksplorasi matematika melalui manipulasi benda-benda konkret 

merupakan hal yang telah diyakini kebenarannya oleh guru sebagai upaya untuk 

memahami konsep matematika. Penyajian situasi yang berbeda kepada siswa agar 

mereka melakukan investigasi akan menjadi kegiatan yang bermakna, apabila guru 

mengawal kegiatan dengan pertanyaan yang menggiring siswa untuk paham. 

Investigasi dalam matematika mengganti peran guru sebagai sumber informasi 

menjadi fasilitator. Suatu hal yang sangat penting jika siswa mendapatkan 

pengetahuan dasar yang akan menjadi pondasi untuk pengetahuan matematika 

berikutnya.  

 Implikasi model Multisensori dalam matematika adalah sebagai berikut:   

1. Kinestetik adalah tahap siswa belajar dengan menggunakan alat peraga. Siswa 

memegang, mengubah, membentuk, menyusun alat peraga menjadi model 

konkret suatu konsep matematika.  

2. Visual adalah siswa mentransfer model konkret menjadi gambar. Visual yang 

dimaksud tidak terbatas pada bentuk gambar tetapi juga dapat dikembangkan 

menjadi bentuk bagan, tabel, diagram, dll.  

3. Auditory adalah diskusi sesama siswa, presentasi, peer teaching, dll 

 Model multisensori didasari oleh teori yang paling mendasar yaitu teori Piaget 

(1952) yang menyatakan bahwa siswa memahami konsep logis matematika setelah 
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mereka berinteraksi  dengan objek tidak disebabkan oleh objek itu sendiri. Teori yang 

dimukakan setengah abad yang lalu itu masih terbukti kebenarannya sampai 

sekarang.  Siswa dapat mengerti sebuah konsep setelah adanya kegiatan atau 

pengalaman belajar dengan benda yang menjadi model sebuah konsep. Sedangkan 

benda konkret itu sendiri tidak memberi makna apa-apa.  

 Terkait dengan pengalaman belajar, Baines (2008) memposisikan simbul 

verbal, simbol visual, audio, foto, video, karya wisaya, demonstrasi, pengamalaman 

langsung, simulasi sebagai pengalaman belajar yang menjembatani   pengetahuan 

yang berupa konsep dapat dipahami oleh siswa. Pengalaman belajar itu bergradasi 

dari tahap konkret (kehidupan nyata) sampai ketahap abstrak.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.4. Kontinum Pengalaman Belajar 
(Diadopsi dari Baines,2008) 

 

 Dapat dicermati bahwa pengalaman belajar tersebut merupakan bentuk dari 

kegiatan multisensori. Hal ini sangat sesuai dengan karakter matematika yang bersifat 

abstrak. Dalam mempelajari matematika, siswa Sekolah Dasar  yang berada dalam 
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tahap perkembangan operasional kongret membutuhkan proses pembelajaran dari hal 

bersifat kongkret (kehidupan nyata) menuju bersifat abstrak. Hal ini semakin 

memperkuat bahwa model multisensori dapat menjadi solusi untuk mengatasi 

kualitas pembelajaran matematika yang masih rendah.   

 Beberapa kajian empiris telah dilakukan terkait dengan penerapan model 

Multisensori pada pembelajaran Matematika. Beddard (2002) melakukan penelitian 

dikelas I SD tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang belajar melalui Multisensori lebih baik 

secara signifikan.   

 MecKenzie et.al. (2005) melakukan pilot proyek model Multisensori pada 

pelajaran matematika untuk siswa SD kelas 2 dan 3 SD. Mereka menyimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan dalam kemampuan matematika, rasa percaya diri, aktivitas 

belajar  dan sikap positif terhadap matematika. 

 Berdasarkan kepada uraian di atas berikut adalah beberapa metode 

pembelajaran yang sesuai dengan model multi sensori: 

1. PMRI 

PMRI merupakan metode pembelajaran matematika yang diadopsi dari RME 

yang lahir di Belanda. PMRI ditentukan oleh pandangan Freudental tentang 

matematika. Freudental merasa matematika harus dihubungkan dengan kenyataan, 

tetap dekat dengan pengalaman anak dan relevan dengan masyarakat.  Freudental 

menekankan ide manusia sebagai aktivitas manusia. Matematika harus memberikan 

kesempatan kepada siswa unyuk menemukan kembali matematika (re-invent). 
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Kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep utama dari pendekatan 

matematika realistik. Proses belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan 

(knowledge) yang dipelajari bermakna bagi siswa (freudental, 1991). Suatu 

pengetahuan akan menjadi bermakna bagi siswa jika proses pembelajaran 

dilaksanakan dalam suatu konteks (CORD,1999) atau permasalahan realistik.  

Suatu masalah realistik tidak harus selalu berupa masalah yang ada di dunia 

nyata (real world problem) dan bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Suatu masalah disebut “realistik” jika masalah tersebut dapat dibayangkan 

(imagineable) atau nyata (real dalam pikiran siswa).  

Perhatian pada pengetahuan informal (informal knowledge) yang dimiliki siswa 

menjadi hal yang sangat mendasar dalam mengembangkan permasalahan yang 

realistik. Pengetahuan informal siswa dapat berkembang menjadi suatu pengetahuan 

formal (matematika) melalui proses pemodelan.   

Treffers (1987) merumuskan lima prinsip pendidikan matematika realistik yaitu: 

prinsip penggunaan konteks, prinsip penggunaan model, prinsip pemanfaatan hasil 

konstruksi siswa, prinsip interaktivitas dan prinsip keterkaitan. 

Pada prinsip yang pertama, yaitu penggunaan konteks siswa dilibatkan secara 

aktif untuk melakukann kegiatan eksplorasi permasalahan untuk menemukan jawaban 

sekaligus untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang digunakan. 

Manfaat penggunaan konteks diawal pembelajaran adalah untuk meningkatkan 

motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar matematika.  
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Prinsip yang kedua adalah penggunaan model. “model” merupakan suatu alat 

“vertikal” dalam matematika yang tidak bisa dilepaskan dari proses matematisasi 

(matematisasi horizontal dan vertikal) karena model merupakan tahapan proses 

transisi level informal menuju level matematika formal. Penggunaan model berfungsi 

sebagai jembatan dari pengetahuan matematika tingkat kongkrit menuju pengetahuan 

matematika tingkat formal/ abstrak.  

De lange (dalam Wijaya, 2012) membagi matematisasi menjadi dua, yaitu 

matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Matematisasi horizontal berkaitan 

dengan proses generalisasi yang diawali dengan pengidentifikasian konsep 

matematika berdasarkan keteraturan dan hubungan yang ditemukan melalui 

visualisasi dan skematisasi masalah.  

Matematisasi vertikal merupakan bentuk proses formalisasi. Dalam proses ini 

model matematika yang diperoleh pada matematisasi horizontal menjadi landasan 

dalam pengembangan konsep matematika yang lebih formal melalui prose 

matematika vertikal. 

Proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertical tidak bisa langsung 

dipisahkan menjadi dua bagian besar secara berurutan melainkan seringkali kedua 

proses matematisasi terjadi bergantian secara bertahap.  

Gravemeijer (dalam Wijaya, 2012) menyebutkan empat level atau tingkatan 

dalam pengembangan model, yaitu: level situasional, level referensial, level general, 

dan level formal. 
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Level situasional merupakan level paling dasar dimana pengetahuan dan model 

masih berkembang dalam konteks situasi masalah yang digunakan. Sedangkan pada 

level referensial, model sudah merujuk pada konteks. Pada level ini, siswa membuat 

model untuk menggambarkan situasi konteks. Hasil pemodelan pada level ini disebut 

sebagai model dari (model of) situasi.  

Berbeda dengan level refernsial, pada level general model yang dikembangkan 

siswa sudah menagrah pada pencarian solusi secara matematis. Model pada level ini 

disebut model untuk (model for) penyelesaian masalah.  

Terakhir pada level formal, siswa sudah bekerja dengan menggunakan symbol 

dan representasi matematis. Tahap formal merupakan tahap perumusan dan 

penegasan konsep amtematika yang dibangun oleh siswa.  

Prinsip yang ketiga dalam pembelajaran realistik adalah pemanfaatan hasil 

konstruksi siswa. Pada Prinsip ini siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan 

strategi pemecahan masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang 

bervariasi. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam membantu siswa memahami konsep 

matematika, tetapi juga sekaligus mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa.  

Prinsip yang ke empat adalah interaktivitas. Proses belajar siswa akan menjadi 

lebih singkat dan bermakna ketika siswa saling mengkomunikasikan hasil kerja dan 

gagasan mereka. Interaksi bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan kognitif 

dan afektif siswa secara simultan.  

Prinsip yang terakhir adalah keterkaitan. Konsep-konsep matematika tidak 

bersifat parsial, namun banyak konsep matematika yang memiliki keterkaitan. 
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Pendekatan pendidikan matematika realistik menempatkan keterkaitan antar konsep 

matematika sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. 

Melalui keterkaitan ini suatu pembelajaran matematika diharapkan bisa mengenalkan 

dan membangun lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan (walau ada 

konsep yang dominan). 

Beberapa penelitian pendahuluan di beberapa Negara menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan pendekatan realistik, sekurang-kurangnya dapat 

membuat: matematika menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu 

formal dan tidak terlalu abstrak;  mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa; 

menekankan belajar matematika pada “learning by doing”; Memfasilitasi 

penyelesaian masalah matematika dengan tanpa menggunakan penyelesaian 

(algoritma) yang baku; menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran 

matematika (Suherman, 2005).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran realistik adalah suatu 

proses membangun pemahaman siswa terhadap materi matematika dengan 

menggunakan masalah konstekstual (contextual problem) sebagai titik awal dalam 

belajar matematika dan sesuai dengan prinsip pembelajaran realistik meliputi: 

penggunaan konteks, prinsip penggunaan model, prinsip pemanfaatan hasil 

konstruksi siswa, prinsip interaktivitas, dan prinsip keterkaitan melalui bimbingan 

guru menuju penemuan kembali konsep matematika oleh siswa.   
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2. Pembelajaran matematika dengan alat peraga 

Menurut Sudono (2006) alat peraga berfungsi untuk menerangkan atau 

memperagakan suatu mata pelajaran dalam proses ’belajar mengajar’. Menurut 

definisi diatas alat peraga dalam pelaksanaan pembelajaran akan membantu 

kelancaran efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Pelajaran yang 

dimanipulasi dengan media pembelajaran menjadi anak-anak seolah-olah merasakan 

seperti bermain. Selain itu menururt Fatimah (2009) alat peraga berfungsi sebagai 

jembatan menuju dunia matematika. Pendapat ini menjelaskan bahwa dengan adanya 

alat peraga kegiatan belajar mengajar akan lebih memudahkan siswa menerima 

materi ajar yang telah diberikan guru. 

Sedangkan Menurut  Darhim (1986) media pendidikan yang lebih cenderung 

disebut alat peraga matematika dapat didefinisikan menjadi suatu alat peraga yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran bidang studi 

matematika dan bertujuan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar. Pada 

intinya penggunaan alat peraga dalam proses belajar akan lebih cepat siswa 

memahaminya, dikarenakan siswa dapat melihat dan merasakannya. 

Berdasarkan fungsinya alat perga dibedakan menjadi 3, menurut Sanaky 

dalam Asyhar (2012) yaitu :a) Alat peraga langsung, b) Alat perga tak langsung,        

c) Peragaan. Alat peraga langsung adalah mengajak siswa bertemu dengan objeknya 

sendiri sesuai dengan materi apa yang sedang dipelajarinya, alat peraga tidak 

langsung contohnya seperti benda-benda yang hanya diperlihatkan kesiswa seperti 
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model, miniatur, dan foto. Sedangkan peragaan adalah berupa pergerakan atau 

demontrasi didalam kegiatan belajar meengajar yang sifatnya psikomotorik seperti 

mengajarkan berudhu, senam, mengukur suatu bidang, memerankan tokoh, dan 

membaca puisi. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, alat peraga adalah segala sesuatu baik 

berupa alat maupun benda-benda yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mengoptimalkan hasil dan tujuan belajar, mempercepat siswa memahami materi 

pelajaran, mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran. sehingga alat 

peraga sangat membantu proses belajar siswa. 

 Dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus mampu menjelaskan materi-

materi pelajaran sampai siswa benar-benar mampu menguasainya. Oleh karena itu 

untuk memudahkan siswa dalam proses belajar demi mencapai hal yang maksimal, 

usaha ini dapat di bantu dengan adanya alat peraga, karena dengan bantuan alat-alat 

tersebut, siswa akan lebih mudah menerima segala sesuatu yang ia kerjakan secara 

langsung. Selain itu, pengajaran dengan menggunakan alat peraga akan dapat 

memperbesar perhatian siswa terhadap pengajaran yang dilangsungkan dan 

konsentrasi belajar siswa akan lebih meningkat.  

 Sebagai seorang Guru harus pandai menentukan alat peraga apa yang tepat 

untuk sebuah topik tertentu , kerena tidak semua topik dapat di jelaskan dengan alat 

peraga, dan tidak semua alat peraga mampu memperjelas sebuah konsep. 

 Jika alat peraga yang digunakan tanpa memperhatikan karakteristik alat 

peraga itu sendiri, maka hasil pengajaran akan jauh dari sasaran. Apabila hal ini 
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sampai terjadi, berarti penggunaan alat peraga mengalami kegagalan. Pemilihan alat 

peraga perlu kemahiran yang terlatih dalam hal menggunakan alat peraga tersebut. 

3. Metode Learning by Playing 

Bermain menurut Gadamer dalam Miller (2008) menjadi aktivitas yang tak 

terpisahkan dalam hidup keseharian manusia, bermain merupakan aktivitas utama 

yang berkembang bersamaan dengan bicara, pertumbuhan fisik, serta berhubungan 

dengan orang lain. Bermain dilakukan oleh manusia sejak lahir dan terus dilakukan 

sampai mati begitupun halnya dengan belajar. Anak-anak bermain secara alami 

selama masa perkembangan mereka untuk mengungkap lingkungan sekitar mereka, 

untuk belajar tentang apa dan mengapa sesuatu terjadi serta untuk bersenang-senang 

(Brock et al.: 2009).  

Bermain menurut DCMS (Department for Culture Media and Sport of UK) 

dalam Smidt (2011) adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak ataupun pemuda saat 

mereka mengikuti ide, ketertarikan, dengan cara dan untuk alasan mereka sendiri. 

Tidak ada batasan waktu seperti saat jam istirahat atau saat hari libur, tidak ada 

batasan tempat seperti di sekolah atau ditempat kursus saja, tidak perlu adanya 

petunjuk khusus yang diberikan oleh orang tua atau guru, tidak perlu adanya suatu 

alasan di luar diri mereka yang mengharuskan mereka melakukan kegiatan tersebut. 

Hal ini berarti setiap kali anak-anak atau pemuda melakukan suatu kegiatan yang 

inisiatifnya berasal dari diri sendiri dianggap sedang bermain meskipun hal itu ada di 

tengah-tengah kegiatan serius atau dengan kata lain berdasarkan definisi ini apabila 
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seorang anak belajar berdasarkan inisiatifnya sendiri sebenarnya anak itu sedang 

bermain. 

Briggs dan Davis (2008) mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas 

kreatif untuk anak-anak yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi 

lingkungan mereka serta membuat dunia sekelilingnya masuk akal bagi mereka. 

Eksplorasi yang dilakukan anak-anak terhadap lingkungannya membantu anak-anak 

untuk mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dunia sekitar mereka yang 

pada akhirnya membantu mereka dalam mempelajari pelajaran di sekolah salah 

satunya adalah matematika. Anak-anak yang bermain rumah-rumahan dari pasir 

melakukan eksplorasi yang akan membantu mereka nantinya pada saat mempelajari 

geometri. Anak-anak yang berpura-pura menjadi dokter dan pasien nantinya akan 

membantu mereka membuat imajinasi (mental image) yang akan sangat berguna pada 

saat mempelajari aljabar. Anak-anak yang bermain monopoli mempelajari bahwa 

uang berguna untuk membeli barang dan memainkan strategi untuk mendapatkan 

uang lebih banyak lewat membeli tempat atau rumah dimana hal ini akan membantu 

mereka untuk mempelajari nilai uang dan mengembangkan strategi dalam pemecahan 

masalah pada pembelajaran matematika.  

Definisi berikut ini mempertegas mengenai bermain yang mendorong 

pembelajaran. Jarvis et al.(2008), menyatakan bahwa bermain mencakup bermacam-

macam aktivitas yang mendorong dan kondusif untuk belajar. Aktivitas ini tidak 

terbatas hanya pada saat seseorang masih bayi ataupun duduk di bangku SD, aktivitas 

ini tidak terbatas pula pada satu tempat tertentu, pada situasi tertentu, ataupun pada 
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pelajaran tertentu. Aktivitas yang mendorong terjadinya pembelajaran serta kondusif 

bagi pembelajaran dianggap sebagai bermain hal ini mengindikasikan keluasan arti 

dari bermain.  

Bermain menurut Haylock dan Thangata (2007) adalah sebagai alat 

pembelajaran yang menyenangkan, memberikan motivasi intrinsik, kadang terjadi 

secara spontan dimana inisiatif berasal dari dan dipimpin oleh anak namun 

kadangkala juga terstuktur dan terkolaborasi antara orang dewasa dan anak-anak, 

bermain dapat dilakukan di dalam atau diluar rumah atau sekolah. Definisi ini 

memberikan gambaran mengenai adanya pembelajaran yang terjadi lewat bermain 

dimana inisiatifnya dapat berasal dari diri sendiri atau orang lain, dapat dilakukan 

secara terstruktur serta dapat dilakukan di rumah maupun di sekolah. Seorang anak 

yang bermain pada saat itu pula mereka belajar. Keduanya menjadi bagian yang 

saling berpilin. Hirsh dan Golinkoff (2008) menganggap bahwa bermain dan belajar 

bukanlah dua hal yang berbeda tapi saling terkait satu sama lain.  

Definisi learning by playing dapat dilihat berdasarkan definisi bermain di atas 

yaitu bahwa anak-anak yang bermain pada saat yang sama juga sedang belajar. Anak 

yang bermain memungkinkan mereka untuk mempelajari hal-hal di sekitar mereka 

melalui eksplorasi yang mereka lakukan. Anak yang bermain belajar untuk 

memecahkan masalah yang mereka buat sendiri. Anak yang bermain belajar untuk 

mengekspresikan dan mengkomunikasikan perasaan yang terhubung dengan 

pengalaman mereka. Anak yang bermain melakukan aktivitas yang mendorong 

mereka dengan rela hati belajar.  
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Sebagai kesimpulannya metode pembelajaran learning by playing adalah 

suatu aktivitas kreatif yang secara terstruktur dibuat oleh guru di sekolah untuk 

menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat 

memecahkan masalah, mengeksplorasi lingkungan, serta mengekspresikan dan 

mengkomunikasikan perasaannya secara optimal. 

 Menurut Vygostky bermain bukan saja sebagai cara anak untuk menjadikan 

hal-hal di sekitarnya masuk akal tetapi juga ada aspek imajinasi di dalamnya. 

Pendapat Vygotsky tentang bermain dikenal dengan istilah imagination in action. 

Smidt (2011) mengutip pendapat Vygotsky tentang bermain yaitu bermain adalah 

saat seorang anak mampu melihat kembali lewat imajinasinya apa yang telah dilihat, 

dirasa, ataupun didengar. Hal terpenting dari imajinasi adalah membuat anak mampu 

menggunakan sesuatu untuk mewakili hal yang lain seperti misalnya bantal yang 

dianggap sebagai kuda. Imajinasi nantinya sangat berguna di dalam abstraksi dimana 

hal ini sering ditemui dalam pembelajaran matematika. 

Bermain memiliki  berbagai manfaat bagi anak yang melakukannya. Manfaat 

yang didapatkan dari bermain menurut Moor (2002) adalah sebagai berikut:               

a) mengembangkan pemahaman simbolik; b) mengetahui cara bagaimana sesuatu 

bekerja; c) mencoba hal-hal menakutkan dengan cara yang aman; d) memahami relasi 

antar manusia; e) mengekspresikan imajinasi dan dirinya; f) memerankan situasi 

keseharian. Mengembangkan ‘pemahaman simbolik’ berguna bagi anak untuk 

mengerti bahwa objek mainan dapat menggambarkan objek yang asli. Kemampuan 

ini akan memungkinkan anak untuk belajar tentang dunia nyata dan bagaimana 
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mereka berinteraksi dengan lingkungannya, serta menempatkan struktur yang tepat 

untuk bahasa.  

Beberapa ahli mengemukakan manfaat bermain, diantaranya adalah:               

a) bermain merupakan cara dimana anak dapat dengan aman mengeksplorasi dan 

mendapatkan informasi baru (Daniel Berlyne); b)Bermain mendorong perilaku 

eksplorasi lewat menawarkan anak mendapatkan kesenangan baru, kompleksitas, 

ketidakpastian, kejutan, dan keganjilan (Santrock, 2009); c) bermain membantu anak 

mengatasi kecemasan dan konflik karena lewat permainan anak akan terbebas dari 

ketegangan (Freud dan Erikson); d) membantu perkembangan aspek fisik-motorik, 

kecerdasan, dan sosial emosional (Tedjasaputra, 2001) 

 Dampak bermain dalam matematika adalah matematika tidak lagi 

menganggap matematika sebagai subjek yang menakutkan ataupun sulit untuk 

dipelajari. Bermain juga memiliki beberapa fungsi penting dalam perkembangan 

matematika seperti meningkatkan pengertian terhadap aturan dalam matematika 

bersamaan dengan berbagai aktifitas dimana hal itu memiliki bagian yang signifikan.  

Pasek dan Golinkoff (2008) membagi jenis permainan dalam 4 tipe meskipun 

pada prakteknya tipe-tipe ini kadang digabungkan. Keempat tipe permainan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Object play dimana anak mengeksplorasi suatu objek tertentu, mempelajari 

bahan pembuatnya dan mengubahnya menjadi fungsi yang lain. 

b. Pretend play (dilakukan sendirian atau bersama dengan teman). Bermain 

peran, bermain pura-pura masuk dalam kategori ini. 
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c. Physical or rough and tumble play dimana jenis permainan yang masuk 

dalam kategori ini adalah bermain saat jam istirahat. 

d. Guided play dimana anak dipandu oleh orang dewasa dalam melakukan 

permainan. 

Jenis permainan yang diberikan pada pembelajaran mengenai number sense 

yaitu guided play dimana guru di dalam kelas berfungsi untuk memikirkan mengenai 

ide permainan dan memandu siswa dalam memainkan permainan di kelas. 

Thomsom (2008) mengemukakan ragam permainan Matematika dalam 

konteks lingkungan pembelajaran yang kreatif dan imajinatif yaitu : 

a. Play-trays 

Siswa diberikan bahan seperti gambut, kerikil, jagung dan lain-lain. Lewat 

pembelajaran ini siswa dapat mengeksplorasi kapasitas, menghitung angka, dan 

juga untuk mengeksplorasi tekstur dan sifat dari berbagai media yang berbeda.  

    b.  Small world 

Tipe ini memberikan siswa kebebasan untuk membuat gambaran dari 

permainan imajinasi dalam skala miniatur dimana hal ini juga terhubung 

dengan geografi. Lewat permainan ini siswa berkesempatan untuk menghitung, 

mengurutkan, dan membuat pola berulang. 

  c.  Role play 

Kunci sukses role play dalam matematika adalah memberikan kebebasan pada 

siswa untuk mengeksplorasi kosakata matematika dan memainkan situasi yang 
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penuh dengan matematika. Siswa yang dapat melakukan role play dengan baik 

adalah apabila benda yang dipilih dapat memudahkan mereka untuk 

menghitung. 

d.  Graphics area 

Pada area ini siswa dapat membuat sendiri menu, daftar belanja, kartu, label 

harga dan mengeksplorasi  sistem bilangan dengan membuat garis bilangan 

mereka sendiri. Kualitas aktivitas matematika yang baik pada area ini 

ditunjukkan dengan kesanggupan menuliskan jenis benda bersamaan dengan 

bilangannya pada garis bilangan. 

  e.  Light box and mirror box 

Pembelajaran yang didapatkan siswa dari konteks ini adalah diskusi mengenai 

pola yang berulang, menghitung, pengelompokkan berdasar ukuran dan bentuk 

serta mengeksplorasi simetri dan beragam bentuk. Barang yang dapat 

digunakan adalah asetat berwarna, kancing mengkilap, manik-manik, akrilik  

bangun datar berwarna 

f. Display  

Pameran benda 2 dimensi atau 3 dimensi buatan siswa yang dihasilkan dari 

graphics area, role play dan lain-lain. Pengajar dapat mengadakan diskusi 

dengan siswa tentang apa yang berubah dari pameran selanjutnya maupun juga  

pola yang ada. Hal ini akan meningkatkan percaya diri siswa, memungkinkan 

mereka untuk menjadi seperti ahli matematika kompeten, dan juga aktivitas 

matematika secara mandiri. 
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Karakteristik metode learning by playing menurut oleh Huizinga (dalam 

Santrock, 2009) yang mendeskripsikan playing sebagai suatu pengalaman yang 

ditandai oleh beberapa ciri: 

1. Pertama dan utama, permainan adalah aktivitas yang secara sukarela dilakukan.  

2. Permainan hanya ada jika dalam batasan tempat dan waktu. Pembatasan yang 

pasti dalam ruang dan waktu memberikan pemisahan yang secara jelas diatur 

oleh peraturan khusus yang menciptakan lingkungan yang berbeda dari hidup 

sehari-hari.  

3. Sebuah permainan selalu memiliki akhir pada dirinya sendiri. Seseorang dapat 

bermain hanya untuk kepentingan permainan saja, atau untuk bersenang-senang. 

4. Sekali seseorang mulai untuk bermain dalam satu permainan maka ia harus 

berkomitmen untuk bermain sampai selesai dan mengalir bersama dengan 

tegangan di dalam permainan untuk mencapai kesenangan pada akhirnya. 

Permainan perlu dikondisikan seperti tidak adanya penilaian, hal ini mungkin 

yang paling menantang dalam menggunakan games pada pendidikan formal. 

4. Metode Penemuan Terbimbing  

Menurut Hanafiah dan Suhana (2010) metode pembelajaran penemuan adalah 

suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan peserta didik untuk mencari, meneliti dan menyelidiki secara sistematis, 

kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, 

wawasan dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan pada dirinya sendiri. 
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Pengertian secara lebih rinci dikemukakan oleh Suherman (2003), metode 

pembelajaran penemuan adalah kegiatan  yang dilakukan oleh peserta didik itu 

sendiri, untuk mencari sesuatu hal yang baru bagi dirinya walaupun sudah diketahui 

oleh orang banyak. Hal-hal yang baru tersebut dapat berupa konsep, teorema, rumus, 

pola, aturan, dan sejenisnya, untuk dapat menemukan mereka harus melakukan 

terkaan-terkaan, dugaan, coba-coba, dan usaha lainnya dengan menggunakan 

pengetahuan siapnya melalui cara induksi, deduksi, observasi dan ekstrapolasi. 

Pembelajaran penemuan dibedakan menjadi 2, yaitu pembelajaran penemuan 

bebas (Free Discovery Learning) atau sering disebut open ended discovery dan 

pembelajaran penemuan terbimbing (Guided Discovery Learning) (UT 1997). Dalam 

pelaksanaannya, pembelajaran penemuan terbimbing (Guided Discovery Learning) 

lebih banyak diterapkan, karena dengan petunjuk guru siswa akan bekerja lebih 

terarah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun bimbingan guru 

bukanlah semacam resep yang harus diikuti tetapi hanya merupakan arahan tentang 

prosedur kerja yang diperlukan.  

Metode penemuan terbimbing pertama kali diperkenalkan oleh Plato dan 

kemudian dipopulerkan oleh  Bruner. Metode ini menghendaki keterlibatan siswa 

dalam memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip, sedangkan keterlibatan guru 

adalah untuk mendorong dan mengarahkan siswa agar memiliki pengalaman dengan 

melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk 

diri mereka sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Jerome Bruner seperti dikutip oleh 

Djiwandono (2006)  yang mengemukakan bahwa guru sangat berperan dalam 
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menciptakan situasi, dimana siswa dapat belajar sendiri daripada memberitahu suatu 

paket yang berisi  informasi atau pelajaran kepada siswa . Selain itu siswa juga 

diarahkan untuk menemukan gagasan-gagasan baru atau aturan-aturan baru daripada 

mengingat atau menghapalkan dari apa yang disampaikan guru (Mayer, 2004).  

Hal senada diungkapkan oleh Mulyasa (2008) yang mengemukakan metode 

pembelajaran penemuan terbimbing sebagai sebuah metode pembelajaran yang lebih 

menekankan pada pengalaman langsung, sehingga metode ini lebih mengutamakan 

pada proses. Sedangkan Carin & Sund (1989), mengemukakan metode penemuan 

terbimbing sebagai kombinasi antara penemuan bebas (free Discovery) atau proses 

penelitian (inquiry) dengan metode pembelajaran penghunjukan (exposition)." 

Dengan demikian kegiatan pembelajaran melibatkan peserta didik secara maksimal. 

Pendapat ini juga didukung oleh Martono (dalam Hadiningsih 2007) yang 

mengemukakan metode pembelajaran penemuan terbimbing digunakan apabila 

didalam kegiatan penemuan, guru menyediakan bimbingan atau petunjuk yang cukup 

luas pada siswa, sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru, siswa tidak 

merumuskan masalah, petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana menyusun dan 

mencatat diberikan oleh guru.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran penemuan terbimbing (Guided Discovery) adalah suatu cara atau 

metode pembelajaran yang dirancang oleh guru sedemikian rupa untuk mengarahkan 

dan membimbing siswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam proses 
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pembelajaran secara aktif untuk mencari dan menemukan sendiri tujuan dari suatu 

proses pembelajaran.  

Prinsip-prinsip dalam menggunakan metode penemuan terbimbing  

dikemukakan oleh Mulyasa (2008) yang terdiri dari:  (1) adanya masalah yang akan 

dipecahkan,(2) sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa,   (3) konsep atau 

prinsip yang harus ditemukan siswa harus ditulis secara jelas, (4) harus tersedia alat 

dan bahan yang digunakan, (5) susunan kelas diatur sedemikian rupa sehingga 

memudahkan terlibatnya arus bebas pikiran siswa dalam kegiatan belajar dan 

pembelajaran, (6) guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengumpulkan data. (7) guru harus memberikan informasi yang diperlukan siswa. 

Bruner sebagai pencetus metode penemuan mengemukakan beberapa 

kelebihan yang dicapai dengan menggunakan  metode penemuan. Kelebihan yang 

dimaksud antara lain: (1) Siswa akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide 

lebih baik, (2) Membantu dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-

situasi proses belajar yang baru, (3) mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas 

inisiatifnya dan merumuskan hipotesis sendiri. Sementara keuntungan metode 

pembelajaran Discovery menurut Gelstrap dan Martin dikutip Djiwandono (2006) 

adalah: (1) menimbulkan keingintahuan siswa sehingga memotivasi mereka untuk 

melakukan pekerjaan hingga menemukan jawaban; (2) metode ini mengajarkan 

keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan memungkinkan siswa untuk 

berpikir secara analisis dan memanipulasi informasi dan tidak hanya menyerap secara 

sederhana saja.  
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Selain kelebihan diatas tentunya metode pembelajaran penemuan terbimbing 

juga memiliki kelemahan yang patut dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 

metode pembelajaran. Ada bebera ahli yang mengemukakan kelemahan-kelemahan 

yang ditemukan dalam metode pembelajaran ini. Diantaranya adalah Hudoyo (1984) 

yang merinci kekurangan metode penemuan adalah sebagai berikut: 

a. Memerlukan banyak waktu dan belum dapat dipastikan apakah siswa akan 

tetap bersemangat menemukan. 

b. Tidak semua guru mempunyai dan kemampuan mengajar dengan metode 

ini, terutama guru yang pekerjaannya “sarat muatan” 

c. Tidak semua siswa dapat diharapkan menjadi seorang “penemu”. 

Bimbingan yang tidak sesuai dengan kesiapan intelektual siswa akan 

merusak struktur kognitifnya. 

d. Pembelajaran menggunakan kelas kecil karena perhatian guru terhadap 

masing-masing siswa sangat diperlukan. 

Selanjutnya adalah Marks (1988) yang menambahkan dua kekurangan yang 

menjadi kendala dalam penggunaan metode penemuan. yaitu: 

a. Tidak semua materi matematika dapat dikuasai dengan metode penemuan. 

Jika mungkin, tidak tersedia waktu yang cukup untuk menggunakan 

metode penemuan secara eksklusif. 

b. Kegiatan yang bersifat fisik kadang-kadang menutupi ide matematika yang 

hendak disampaikan. Bimbingan dan pengarahan guru yang kurang 

memadai akan membuat siswa hanya bermain-main. 
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Agar pelaksanaan metode penemuan terbimbing ini berjalan efektif, Markaban 

(2006) mengemukakan beberapa langkah yang mesti ditempuh oleh guru terutama 

guru matematika adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan masalah yang diberikan pada siswa dengan data secukupnya, 

perumusan harus jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan salah tafsir 

sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. 

b. Dari data yang diberikan oleh guru, siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini sebaiknya 

mengarahkan siswa untuk melangkah kearah yang hendak dituju, melalui 

pertanyaan-pertanyaan atau LKS. 

c. Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang dilakukan 

d. Bila dipandang perlu, konjektur (perkiraan) yang telah dibuat oleh siswa 

tersebut diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan 

kebenaran perkiraan siswa sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai. 

e. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur maka 

verbalisasi konjektur sebaknya diserahkan juga pada siswa untuk 

menyusunnya. Disamping itu perlu diingat pula bahwa induksi tidak 

menjamin 100% kebenaran dari konjektur. 

f. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal 

latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar atau 

tidak. 
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  
 
 

 Tujuan penelelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran 

multisensori berbasis lingkungan. Penelitian ini mencakup tiga perspektif besar, 

yaitu: Pertama, menganalisis efektifitas pembelajaran termasuk multisensori secara 

teoritis dan empiris. Kedua, merumuskan dan uji model pembelajaran multisensori 

berbasis lingkungan dalam pembelajaran matematika. Ketiga, implementasi dan 

desiminasi model multisensori berbasis lingkungan. 

 Tujuan penelitian pada tahun I adalah: Menganalisis 4 metode pembelajaran 

yang sesuai dengan prinsip multisensory. Hasil penelitian dari 4 tesis mahasiswa 

dijadikan sebagai acuan perencanaan model multisensori berbasis lingkungan.  

 Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi sekolah. 

Memberikan gambaran tentang model pembelajaran multisensory dalam 

pembelajaran matematika. Model tersebut menggambarkan kegiatan pembelajaran, 

iklim belajar, alat peraga dan respon siswa. 

b. Bagi guru dapat dijadikan acuan dalam melaksanan pembelajaran matematika yang 

sesuai dengan perkembangan  

c. Bagi orang tua 

 Memberikan gambaran pembelajaran matematika yang menyenangkan dan 

meningkatkan kemampuan matematika siswa. 
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BAB IV. METODE PENELITIAN  
 
 

 Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dan pengembangan ini 

adalah mencakup beberapa kegiatan pokok yang dilakukan secara sistematis. 

Langkah-langkah tersebut dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut: 

1. Penelitian awal, yang mencakup kegiatan: a) Kajian pustaka, untuk mendapatkan 

landasan teoritik dalam mengembangan model multisensori dalam pembelaran 

matematika; b) Melaksanakan penelitian yaitu menerapkan metode pembelajaran 

sesuai dengan prinsip multisensori. 

2. Perencanaan, mencakup kegiatan: a) menyiapkan desaian model multisensory 

berbasis lingkungan; b) menyiapkan perangkat pembelajaran.  

3. Uji coba produk awal, mencakup kegiatan: a) Wawancara dengan guru dan 

siswa; b) uji analitik oleh guru. Langkah ini dilanjutkan dengan revisi produk 

utama 

4. Pengujian Produk utama, mencakup kegiatan penelitian eksperimental di sekolah 

dilanjutkan dengan revisi produk secara operasional. 

5. Pengujian lapangan secara operasional, mencakup kegiatan penelitian 

eksperimental pada lapangan yang lebih luas. Untuk mengkaji konteks dan 

dinamika hubungan antar berbagai variabel secara lebih cermat. Hasil tahapan 

pengujian lapangan secara operasional digunakan untuk melakukan revisi akhir. 

6. Diseminasi dan implementasi, mencakup kegiatan penyusunan laporan, 

didalamnya termasuk penyusunan model akhir dan rekomendasi. 
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Untuk lebih jelasnya tentang langkah-langkah penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar skematis di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.1 Skema Penelitian 
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EKSPERIMEN"



54"
"

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini akan diuraikan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan 

peneltian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian akan dijabarkan temuan dari 

4 penelitian tesis yang telah dilaksanakan mahasiswa. Berikut akan diuraikan 

pembahasan dari setiap temuan secara komprehensif.  

1. Peningkatan hasil belajar matematika tentang Pecahan melalui pendekatan 

Matematika Realistik pada siswa kelas IV di SDN Cilendek Timur 2, Bogor 

Berdasarkan hasil tes pada setiap siklus, hasil belajar siswa tentang 

pecahan sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Data Hasil Belajar Pecahan Siswa Pada Tiap Siklus 

Data 
Siklus I Siklus II Siklus III Target 

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 
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Apabila dibuat dalam bentuk grafik dapat terlihat sebagai berikut: 

 

Gambar 5.1  Hasil belajar siswa tentang pecahan 

Berdasarkan grafik di muka terjadi peningkatan hasil belajar siswa tentang 

pecahan. Peningkatan terjadi pada perolehan nilai siswa yang mencapai KKM. Pada 

siklus I, persentase jumlah siswa yang nilainya melebihi atau sama dengan 70 sebesar 

12,5%, pada siklus II mencapai 56,5%, dan pada siklus III mencapai 92%. 

Peningkatan yang terjadi cukup tinggi, yakni mencapai 43,5 % dari siklus I ke siklus 

II, dan 36 % dari siklus II ke siklus III. Rata-rata peningkatan sebesar 39,7 %. 

Sementara itu, hal sebaliknya terjadi pada perolehan nilai siswa yang kurang dari 

tujuh puluh 70. Pada siklus I nilai yang kurang dari 70 sangat tinggi, yaitu mencapai 

87,5%, sedangkan pada siklus II dan siklus menurun menjadi 43,5% dan 8 %. Dari 

data tersebut dapat terlihat bahwa pada saat kinerja guru pada 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. 
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Peningkatan itu terjadi karena pada siklus II guru telah sukses melaksanakan rencana 

perbaikan pada siklus I: diantaranya: Dalam aspek pemahaman konsep, pada saat 

berkeliling membimbing kelompok, guru akan mengarahkan siswa untuk mengaitkan 

konsep pecahan yang sedang dipelajari dengan konsep matematika yang lain dan 

dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam membagi kue tiruan guru 

memahamkan siswa bahwa dalam membagi kue harus sama. Supaya sama pada saat 

membagi, siswa bisa membagi dengan menghitung derajatnya (kue berbentuk 

lingkaran).   

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.  

Dalam aspek pengerjaan LKS, guru akan menjelaskan dengan pelan-pelan 

supaya siswa memahami maksud soal dengan baik dan memberikan kesempatan lebih 

banyak untuk bertanya dengan memberikan giliran kelompok untuk bertanya.  

Terakhir dalam aspek presentasi, guru akan menuntun siswa untuk berbicara 

di depan kelas dan lebih memotivasi siswa untuk bertanya, memberikan pendapat dan 

menyanggah jawaban teman dengan menunjuk tiap kelompok secara bergiliran dan 

guru memberikan contoh bagaimana cara melakukannya.  
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Begitupula yang terjadi pada siklus III.  Pada siklus III hasil belajar siswa 

juga meningkat, hal ini disebabkan karena guru telah mampu melaksanakan rencana 

perbaikan pada siklus II.  

Untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh dari hasil observasi dan tes 

siklus, maka dilakukan perbandingan lagi dengan catatn lapangan dan hasil 

wawancara pada setiap siklus. Berdasarkan hasil catatan lapangan yang telah dibuat 

disimpulkan bahwa pada siklus I guru masih memiliki banyak kekurangan. Pada 

siklus II kekurangan itu berkurang dan pada siklus III kekurangan guru sangat sedikit. 

Sehingga dapat dikatakan meski guru tidak melaksanakan poin tersebut siswa tidak 

terlalu terpengaruh. Salah satu diantaranya adalah ketika guru tidak memberikan alat 

peraga berupa benda sebenarnya, karena pada pendekatan realistik memang alat 

peraga tidak harus benda sebenarnya, namun yang lebih penting adalah alat peraga itu 

bisa digunakan  siswa untuk memahami konsep. 

Hasil wawancara juga membuktikan bahwa data yang didapat dapat 

dipercaya, karena pada siklus I siswa menyatakan belum merasa siap dengan kerja 

kelompok dan belum terbiasa melaporkan jawaban. Namun pada siklus II siswa 

menyatakan sudah merasa nyaman dan pada siklus III siswa sudah mulai menikmati 

setiap tahapan dalam pembelajaran realsitik. 

2. Peningkatan Hasil Belajar Bangun Datar Dengan Menggunakan Media Alat 

Peraga Pada Siswa Kelas III SDN Pondok Ranggon 05 Pagi Jakarta Timur 

 Setelah melakukan berbagai kegiatan mulai dari siklus I sampai dengan siklus II 

diperoleh data-data dari hasil observasi. Dari hasil observasi tersebut kemudian 
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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 

analaisis hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 5.2 : Rekapitulasi Analisis Data Evaluasi 

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 % 

  

 Diagram di bawah ini menunjukkan data hasil evaluasi hasil belajar bangun 

datar pada siklus I dan II. 
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Gambar 5.2  Diagram hasil belajar bangun datar siklus I dan II 

 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. 
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Tabel 5.3 : Rekapitulasi Tindakan Guru dan Siswa menggunakan Media Alat 
Peraga 

 Tindakan Guru dan Siswa 
menggunakan Media Alat 

Peraga Siklus I 

Tindakan Guru dan Siswa 
menggunakan Media Alat 

Peraga 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 % 

 

Tabel di atas disajikan dalam grafik berikut: 

 
Gambar 5.3  Rekapitulasi Diagram Pemantau Tindakan  Guru dan Siswa 

menggunakan Media Alat Peraga. 

 

 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 
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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 analaisis data evaluasi dan data tindakan pembelajaran dapat 

di interpretasikan bahwa media alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran bangun datar. 

3. Pembelajaran Matematika sambil bermain 

Peningkatan kinerja guru berdampak pula pada tingkat keaktifan siswa di 

kelas. Peningkatan ini dapat dilihat pada data hasil observasi sebagai berikut: 

 
Tabel 5.4  Nilai pengamatan pembelajaran dengan metode learning by playing 

pada setiap siklus 
 

Aspek Penilaian Persentase Perolehan Nilai 
Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

Aktivitas guru pada metode 
learning by playing 98% 100% 100% 100% 

Aktivitas siswa pada metode 
learning by playing 87% 96% 95% 97% 

 
 

Data di atas apabila disajikan dalam bentuk diagram akan terlihat sebagai berikut: 
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Gambar 5.4 Persentase aktivitas guru dan siswa 

 
 Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terdapat hubungan antara aktivitas 

guru dan siswa. Guru yang meningkat aktivitasnya diiringi dengan peningkatan 

aktivitas siswa. Persentase aktivitas guru yang cukup tinggi sejak awal siklus I 

menunjukkan bahwa guru sudah mempersiapkan diri dengan baik, hal ini juga 

berdampak pada persentase aktivitas siswa yang juga cukup tinggi sejak siklus I. Data 

ini membuktikan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembelajaran. Peran penting guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran perlu 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. Guru perlu banyak belajar guna membuka 

wawasan terhadap inovasi baru, mempersiapkan aktivitas pembelajaran, dan 

mengevaluasi setiap pembelajaran yang dilakukan. Semuanya ini penting dilakukan 

agar nantinya tercipta siswa yang kreatif dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi 

dari guru demi masa depan bangsa ini. 

Peningkatan kinerja guru selain berpengaruh terhadap keaktifan siswa 

ternyata juga memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 
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tes pada setiap siklus, hasil belajar siswa tentang penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.5 Data hasil belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
siswa pada setiap siklus 

 

Data 
Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

Target 
Jml % Jml % Jml % Jml % 

 
Pencapaian 
nilai > 60 
 

5 17,2 21 72,4 16 57,1 26 89,7 80% 
siswa 
mencapa
i nilai > 
60 

 
Pencapaian 
nilai < 60 

24 82,8 8 27,6 12 42,9 3 10,3 

 

Data di atas apabila dibuat dalam bentuk grafik terlihat sebagai berikut: 

 

Gambar 5.5 Data hasil belajar penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat siswa pada setiap siklus 
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 Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Meskipun 

demikian peningkatan hasil belajar tidak selalu terjadi, ada kalanya terjadi penurunan 

seperti yang terjadi pada siklus III tetapi perbaikan kinerja guru mengakibatkan 

terjadinya peningkatan hasil belajar pada siklus IV. Hal ini sekali lagi membuktikan 

bahwa kinerja guru sangat berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Peningkatan 

yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM. Pada siklus I, persentase jumlah siswa yang nilainya ≥ 60 sebesar 17,2%, pada 

siklus II sebesar 72,4%, pada siklus III sebesar 57,1%, dan pada siklus IV sebesar 

89,7%. Peningkatan terbesar terjadi dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 55,2%, 

sedangkan pada siklus II ke siklus III menurun sebesar 15,3%, dan dari siklus III ke 

siklus IV terjadi lagi peningkatan sebesar 32,6%. Hal sebaliknya terjadi pada 

perolehan nilai siswa yang <60 dari awalnya pada siklus I sebesar 82,8% menjadi 

10,3% pada siklus IV. 

 Berdasarkan data pengamatan aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar 

siswa terlihat bahwa meskipun proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan 

rencana tetapi ternyata berdasarkan hasil tes belajar siswa tidaklah meningkat 

sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari data pada siklus III meskipun 

secara persentase guru telah 100% mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang 

telah disusun tetapi hasil belajar siswa justru menurun sebesar 15,3% dari siklus 

sebelumnya. Ternyata penurunan ini terjadi akibat pemilihan aktivitas yang kurang 
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tepat. Peneliti melihat catatan lapangan pada siklus III tindakan ke-2 yang merupakan 

saat tes hasil belajar dilakukan, disana tercatat bahwa pada waktu siswa bermain 

terlontar kata-kata permainan itu sulit karena menghitung pengurangan bilangan bulat 

yang terdiri dari 2 digit angka, bahkan ada siswa yang melontarkan kata pusing 

karena harus menghitung sedemikian banyak. Sedangkan pada siklus IV, terlihat 

terjadinya peningkatan sebesar 32,6% karena peneliti setelah melakukan evaluasi 

terhadap aktivitas siklus III merencanakan kembali aktivitas yang lebih 

menyenangkan dan tidak menguras energi mereka dalam permainan.  

Pemilihan aktivitas terkait juga dengan besarnya kelompok dalam 

pembelajaran, aktivitas dalam kelompok kecil membuat siswa lebih terfokus dengan 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar mereka. Hal ini bisa dilihat dari siklus I 

pada tindakan 1 dengan tindakan 2  sampai tindakan 2 siklus IV. Pada tindakan 1, 

guru memilih untuk mengelompokkan 29 siswa menjadi 2 kelompok besar sedangkan 

pada tindakan 2 dan siklus-siklus setelahnya  guru mengelompokkan 29 siswa 

menjadi 5 bahkan 7 kelompok.  Pada waktu siswa dibagi menjadi kelompok besar, 

siswa cenderung ribut dan bermain sendiri pada saat tidak mendapatkan peran untuk 

menjawab ataupun memeragakan permainan sedangkan tatkala siswa ada dalam 

kelompok kecil mereka tetap duduk dalam kelompok bahkan memerhatikan siswa 

lain yang mendapat giliran.  

Pengelolaan alokasi waktu oleh guru dalam kegiatan bermain sesuai dengan 

prosedur yang telah direncanakan juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal 

ini terlihat dari perbaikan yang dilakukan guru pada siklus II. 
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Guru sebagai fasilitator berperanan dalam memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengatur dan mencoba strategi yang mereka buat. Siswa yang diberikan 

kebebasan untuk membuat dan mencoba strategi membuat kreativitas mereka dalam 

memecahkan masalah berkembang yang telihat dari hasil belajar pada siklus II 

sampai IV. Kebebebasan ini perlu didukung pula oleh kata-kata motivasi guru agar 

siswa tidak menyerah dalam mencari strategi yang lebih baik.  

Peran guru sebagai fasilitator terlihat pada cara guru mengarahkan siswa 

untuk mengambil kesimpulan setelah aktivitas bermain dilakukan. Guru yang 

memberitahukan siswa mengenai kaitan antara aktivitas bermain dengan materi yang 

dipelajari mencerminkan peran guru sebagai pentransfer ilmu. Guru yang 

membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain dengan materi 

yang mereka pelajari menjadi salah satu cerminan guru sebagai fasilitator. Bimbingan 

yang diberikan guru pada siswa untuk menarik kesimpulan pada siklus I dilontarkan 

dengan pertanyaan mengenai apa yang dapat disimpulkan dari permainan, rupanya 

hal ini membuat siswa kebingungan. Perbaikan pemakaian kalimat yang dilakukan 

guru seperti apakah permainan yang dilakukan mudah atau sulit, siapa yang 

memenangkan permainan, bagaimana caranya supaya bisa menang sangat membantu 

siswa untuk mengaitkan permainan dengan materi yang sedang dipelajari. 

Perbaikan sikap guru dalam pembelajaran seperti yang telah disebutkan di 

atas rupanya memberi dampak besar pada siswa sehingga meskipun guru tidak selalu 

memberikan penghargaan dengan sangat baik, hasil belajar siswa tetap meningkat.  



67"
"

Agar lebih akurat, maka data yang diperoleh dari hasil observasi dan tes siklus 

dibandingkan dengan catatan lapangan dan hasil wawancara pada setiap siklus. 

Berdasarkan catatan lapangan didapatkan bahwa pada siklus I guru masih memiliki 

beberapa kekurangan. Pada siklus II dan siklus selanjutnya kekurangan itu telah 

berkurang karena guru sudah melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi yang 

dilakukan pada siklus sebelumnya. Hasil wawancara yang dilakukan oleh guru pada 

siswa di sela-sela permainan juga membuktikan bahwa makin lama mereka makin 

menikmati pembelajaran matematika dengan metode learning by playing.  

Dari triangulasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada kesesuaian data 

antara hasil observasi, hasil tes siklus, catatan lapangan, dan hasil wawancara 

terhadap siswa.  

4. Metode Penemuan Terbimbing 

Pengamatan pada siklus I, II dan III dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.6 Pengamatan pembelajaran dengan menggunakan metode 
penemuan terbimbing pada setiap siklus 

 

Aspek Penilaian 
Presentasi Nilai Perolehan 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Aktivitas guru pada pembelajaran 
penemuan terbimbing 

75% 90% 100% 

Aktivitas siswa pada pembelajaran 
penemuan terbimbing 

65% 90% 95% 

 

Apabila disajikan dalam bentuk diagram akan terlihat sebagai berikut: 
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Gambar 5.6  Presentasi aktivitas guru dan siswa 

Berdasarkan grafik diatas, terlihat adanya peningkatan aktivitas guru dan 

siswa mulai dari siklus I, II dan III. Peningkatan yang terjadi pada aktivitas guru rata-

rata sekitar 8,3 %, sedangkan peningkatan pada aktivitas siswa rata-rata 10%. 

Memang terlihat kecil untuk sebuah peningkatan, namun baik guru maupun siswa 

menunjukkan kerja yang positif. Sejak kegiatan awal, guru sudah berusaha 

mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai dari mempelajari desain proses 

pembelajaran penemuan terbimbing yang dibuat oleh peneliti, mempersiapkan alat 

dan bahan yang diperlukan dan berusaha melaksanakan setiap langkah-langkah yang 

direncanakan dengan baik. Inti dari aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran penemuan terbimbing ini adalah memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk mencari dan menemukan tujuan pembelajaran secara 

mandiri tetapi masih dalam bimbingan dan arahan guru. Walaupun masih terdapat 

kekurangan disana sini, pada siklus I guru sudah mampu mencapai keberhasilan yang 

cukup tinggi yakni 75 %. Hal ini berarti guru sudah berhasil melaksanakan 15 
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tahapan pembelajaran dari 20 tahapan yang direncanakan. Hal ini memberikan 

dampak pada aktivitas siswa yang sejak awal sudah mencapai 65% yang berarti dari 

20 tahapan aktivitas pembelajaran siswa sudah berhasil melaksanakan 13 Aktivitas 

siswa dengan baik. Hal ini juga diikuti pada siklus-siklus selanjut.  

Tabel di atas menunjukkan betapa pentingnya peranan guru dalam sebuah 

pembelajaran. Walaupun begitu peran guru bukan sebagai narasumber utama tetapi 

hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi, mengarahkan dan membimbing siswa 

untuk melakukan setiap proses pembelajaran dan akhirnya menemukan sendiri apa 

yang menjadi tujuan pembelajaran sehingga akan lebih bermakna bagi siswa..  

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 perhitungan bangun datar sebagai berikut: 

Tabel 5.7  Data hasil belajar perhitungan bangun datar siswa pada setiap  
siklus 

 

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

mencapai 
nilai  ≥ 65 

Pencapaian nilai 
≥ 65 

27 64,2 30 71,
4 

36 85,7 

Pencapaian nilai 
< 65 

15 35,7 12 28,
5 

6 14,2 

Apabila dibuat dalam bentuk grafik dapat terlihat sebagai berikut: 
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Gambar 5.7  Hasil belajar siswa tentang perhitungan bangun datar 

Berdasarkan grafik di atas terjadi peningkatan hasil belajar siswa tentang 

perhitungan bangun datar. Peningkatan terjadi pada perolehan nilai siswa yang 

mencapai KKM. Pada siklus I, persentase  jumlah siswa yang nilainya melebihi atau 

sama dengan 65 sebesar 64,2 %, pada siklus II mencapai 71,4%, dan pada siklus III 

mencapai 85,7%. Peningkatan yang terjadi cukup signifikan , yakni 7,2 % dari siklus 

I ke siklus II, dan 10,3 % dari siklus II ke siklus III. Rata-rata peningkatan sebesar 

8,75 %. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi pada perolehan nilai siswa yang kurang 

dari enam lima atau < 65. Pada siklus I nilai yang kurang dari 65 cukup  tinggi, yakni 

mencapai 35,7%, tetapi perlahan turun pada siklus II dan siklus menjadi 28,5% dan 

14,2 %. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pada saat guru dan siswa mulai 

beradaptasi dengan metode pembelajaran penemuan terbimbing, peningkatan kinerja 

guru dan siswa terlihat pada siklus I, siklus II dan siklus II. Hal ini berdampak pada 

meningkatnya hasil belajar siswa . Peningkatan terjadi karena pada siklus II guru 

telah sukses melaksanakan rencana perbaikan pada siklus I: diantaranya: Dalam 
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aspek pelaksanaan tindakan, guru berhasil membuat siswa untuk memahami 

prosedure kerja terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas yang terdapat dalam LKS. 

LKS didesain sedemikian rupa untuk mengarahkan dan membimbing siswa dalam 

menemukan rumus yang menjadi tujuan pembelajaran. Pemahaman konsep melalui 

prosedure kerja membuat siswa berhasil menghubungkan konsep rumus luas persegi 

panjang dalam mencari dan menemukan rumus mencari luas layang-layang. 

Pemahaman konsep yang dialami, misalnya panjang pada persegi panjang adalah 

diagonal yang panjang pada layang-layang dan lebar pada persegi panjang merupakan 

diagonal pendek pada layang-layang yang sudah dipotong dua makanya dikali 

setengah, sehingga Luas layang-layang dapat ditemukan dengan mengalikan dua 

diagonal layang-layang dikali setengah atau diagonal panjang dikali diagonal pendel 

dibagi dua. Siswa juga memahami bahwa layang-layang adalah sebuah bangun datar 

yang memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Pemahaman konsep secara 

mendalam akan memudahkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan perhitungan bangun datar layang-layang. 

Selain itu, masih dalam aspek pemahaman konsep, guru mengkondisikan 

siswa agar mempresentasikan hasil kerja kelompok didepan kelas dan 

menjelaskannya pada guru dan teman-teman anggota kelompok. Setelah itu mereka 

diberi kesempatan untuk menerapkan rumus yang ditemukan kedalam latihan soal 

yang dikerjakan secara berdiskusi didalam kelompok untuk kemudian dibahas secara 

bersama-sama didepan kelas. Guru juga menekan betapa pentingnya untuk 

memahami rumus dari pada menghapal rumus. Dengan memahami rumus siswa 
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dapat menurunkan rumus baru, tetapi dengan menghapal rumus suatu saat bisa lupa 

atau tertukar dengan rumus lain. Begitupula yang terjadi pada siklus III.  Pada siklus 

III hasil belajar siswa juga meningkat, hal ini disebabkan karena guru telah mampu 

melaksanakan rencana perbaikan pada siklus II.  

Untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh dari hasil observasi dan tes 

siklus, maka dilakukan perbandingan lagi dengan catatan lapangan dan hasil 

wawancara pada setiap siklus. Berdasarkan hasil catatan lapangan yang telah dibuat 

disimpulkan bahwa pada siklus I guru masih memiliki banyak kekurangan. Pada 

siklus II kekurangan itu berkurang dan pada siklus III kekurangan guru sudah tidak 

tampak.  

Hasil wawancara juga membuktikan bahwa data yang didapat dapat 

dipercaya, karena pada siklus I siswa menyatakan belum merasa siap dengan metode 

penemuan terbimbing yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas secara mandiri 

Siswa terbiasa duduk manis dan mendengar guru mengajarkan sehingga ketika 

disuruh untuk beraktivitas siswa merasa kebingungan. Namun pada siklus II siswa 

menyatakan sudah merasa nyaman dan terbiasa dalam melaksanakan seluruh proses 

pembelajaran karena sudah mendapat pengalaman pada pertemuan sebelumnya dan 

pada siklus III siswa sudah mulai menikmati dan nyaman dalam  setiap tahapan 

pembelajaran dalam menggunakan metode penemuan terbimbing. 

Dari triangulasi di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian data antara 

hasil observasi, hasil tes siklus, catatan lapangan dan hasil wawancara terhadap siswa. 
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B. Pembahasan 

 Seperti telah diuraikan pada Bab II bahwa kemampuan matematika mencakup 

pemahaman prosedural, pengetahuan konseptual dan pemecahan masalah. 

Kemampuan matematika yang ditingkatkan melaluai model multisensory pada 4 tesis 

mahasiswa fokus pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, kepekaan bilangan 

bulat, bangun datar dan pengukuran luas bangun datar.  

1.  Pemahaman prosedural 

 Pada penjumlahan pecahan melalui pembelajaran matematika realistik, siswa 

pada siklus pertama menggunakan gambar untuk menghitung !! + !
!
!!. Pada proses 

pembelajaran ini hanya melibatkan visual dan audio saja. Tetapi kita diberikan benda 

konkret pada siklus kedua, terjadi perubahan signifikan terutama pada tahap interaksi 

dan kontribusi siswa. Banyak model for yang mereka ciptakan dan setiap model for 

direpresentasikan dalam bentuk gambar atau simbol yang bervariasi.  

Pemanfaatan konstruksi siswa telah mampu membangkitkan aktivitas anak 

dengan melatih siswa bekerja sendiri atau turun aktif selama pembelajaran 

berlangsung. Hal ini sejalan dengan pendapat suwangsih yang mengatakan bahwa  

Fakta yang terjadi di atas sesuai dengan pendapat dari Suwangsih dan 

Tiurlina (2006) yang mengemukakan beberapa hal diantaranya: 1) menyesuaikan 

bahan pelajaran yang diajarkan dengan dunia anak (kontekstual); 2) pembelajaran 

dapat dilakukan dengan cara mudah ke yang sukar atau dari konkret ke abstrak; 3) 

menggunakan alat-alat peraga/media pembelajaran yang sesuai, baik benda nyatanya 
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atau tiruan; dan 4) membangkitkan aktivitas anak dengan melatih siswa bekerja 

sendiri atau turun aktif selama pembelajaran berlangsung, maka siswa akan memiliki 

minat yang tinggi ketika mempelajari konsep matematika.  

Hasil penelitian juga membuktikan pendapat dari Hans Freudental (Wijaya;    

2012) yang menyatakan bahwa belajar matematika akan berhasil apabila 

pembelajaran matematika dibuat sebagai aktivitas manusia atau “mathematics is a 

human activity”. Pendapat ini sesuai dengan pandangan multisensory, bahwa aktivitas 

manusia tidak lain adalah melibatkan semua indra untuk memahami masalah, 

menyelesaikan masalah, melaporkan jawaban penyelesaian dan menyimpulkan 

jawaban. Hal ini membuktikan bahwa matematika bukanlah satu kumpulan aturan 

atau sifat-sifat yang sudah lengkap yang harus siswa pelajari, matematika bukan 

merupakan suatu subjek yang siap saji untuk siswa, melainkan suatu pelajaran yang 

dinamis yang dapat dipelajari dengan dengan cara mengerjakannya. 

 Pada kepekaan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, siswa 

menggunakan marker, garis bilangan dan mereka melakukan permainan maju 

mundur.. Ketika bermain siswa berdiskusi (audio) dan mereka melakukan gerakan 

maju-mundur (taktil) dan melihat proses dan marker yang digunakan (visual). 

Kegiatan ini banyak membantu siswa mengkonstruksi konsep dari bilangan positif 

dan negatif. Bilangan negatif yang selama ini dipahami sebagai biangan yang 

mempunyai tanda negatif (-) berubah menjadi bilangan yang dapat didemonstrasikan 

dengan gerak dan dapat dimodelkan dengan kartu. Pemahaman bilangan bulat seperti 

tersebut akan menjadi pondasi untuk mempelajari operasi bilangan bulat.  
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 Demikian juga halnya pada proses pembelajaran bangun datar. Guru 

menyediakan berbagai macam bidang datar dan siswa mendapat kesempatan untuk 

mengamati, memegang dan mendiskusikan bidang. Kontribusi alat peraga sangat 

signifikan berbeda dengan pembelajaran tanpa alat peraga. Ketika belajar tanpa 

menggunakan alat peraga, siswa kesulitan ketika mengambar bidang dan 

membedakan dua bidang. Tetapi setelah belajar menggunakan alat peraga siswa dapat 

menggambar dan membedakan dengan cepat sifatsifat bangun antara persegi panjang 

dengan jajar genjang, belah ketupat dengan jajar genjang, dll.  

Hal ini sesuai pendapat Sudono (2006) yang mengatakan alat peraga berfungsi 

untuk menerangkan atau memperagakan suatu konsep dalam proses ’belajar 

mengajar’. Menurut definisi ini bahwa alat peraga dalam pelaksanaan pembelajaran 

akan membantu kelancaran efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. 

 Pada pengukuran luas layang-layang dan terapesium siswa menggunakan 

karton sebagai alat peraga. Berbeda dengan pembelajaran konvesional siswa 

mendapatkan rumus luas dan berlatih menggunakan rumus, pada metode penemuan 

terbimbing siswa menemukan rumus terlebih dahulu sebelum berlatih menggunakan 

rumus. Pada proses pembelajaran siswa diarahkan dengan panduan LKS untuk 

menggunting dan menyusun kembali layang-layang sehingga berbentuk persegi 

panjang. Selama proses inilah terjadi aktifitas multisensori, siswa memegang, 

merubah, menyusun kembali alat peraga yang secara komprehensif memadukan 

taktil, visual dan audio. Sehingga pengetahuan konseptual yang telah dimiliki tentang 

luas, diaplikasikan pada layang-layang untuk membuat pengetahun prosedural atau 
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rumus luas layang-layang.  

 Terkait dengan pengetahuan prosedural, berdasarkan 4 tesis yang telah 

dihasilkan mahasiswa, secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa pembentukan 

pengetahuan prosedural setelah melalui proses dengan model multisensory menjadi 

lebih mudah dan merigankan kepada siswa. Proses abstraksi, perubahan dari konkret 

atau gambar ke simbolik menjadi lebih mudah karena adanya proses sistematis yang 

menghubungkan antara konkret dan simbolik. Selain itu terjadi pemanfaatan 

pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa kedalam bentuk pengetahuan baru. 

 Purnamasari menemukan bahwa penjumlahan pecahan melalui prinsip 

penggabungan pada kue dapat diubah kedalam bentuk prosedur. Begitupun Hanum, 

menemukan bahwa siswa dapat membuat rumus luas bidang dapat diturunkan dari 

konsep luas persegipanjang dengan bantuan alat peraga karton. Hal serupa juga 

ditemukan Susilowati bahwa siswa dapat dengan mudahnya menjumlahkan dan 

mengurangkan pasangan bilangan bulat setelah mereka melakukan kegiatan 

permainan.  

 Dari temua di atas dapat ditarik benang merah bahwa daya matematis terjadi 

pada setiap pembentukan pengetahuan prosedural, didalamnya terdapat keterampilan 

penalaran, koneksi dan komunikasi. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa model 

multisensori dapat mengakomodir daya matematis sehingga mewadahi 

tumbuhkembangnya potensi daya matematis. Daya matematis merupakan 

keterampilan yang sangat penting karena fondasi dari “doing mathematics” adalah 
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daya matematis. Tanpa kemampuan daya matematis siswa akan mendapat kesulitan 

ketika harus menurunkan rumus ataupun merancang strategi dalam pemecahan 

masalah. Pemecahan masalah seperti diketahui adalah menyajikan masalah 

matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam upaya menyelesaikan 

masalah siswa menggunakan daya matematis secara optimal untuk menyelesaikan 

masalah. Karena terampil dalam pengetahuan prosedur saja tidak mampu membantu 

siswa menyelesaikan masalah. 

 Pemecahan masalah merupakan akumulasi dari pemahaman konseptual dan 

pengetahuan prosedural. Terdapat korelasi positif antara pemecahan masalah dengan 

pemahaman konseptual dan pengetahuan prosedural seperti telah dibuktikan oleh 

Purnamasari, Wangsa, Susilowati dan Hanum. Hasil tes siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan dari siklus pertama sampai dengan siklus terakhir.  
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA  

 Kegiatan penelitian tahap ke-2 mengacu kepada penelitian tahap ke-1 yang 

telah dilakukan sebelumnya. Hubungan penelitian tahap ke-1 dan ke-2 dapat dilihat 

pada bagan berikut: 
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 Penelitian tahun ke-2 akan diuraikan seperti berikut:  

A. Tujuan Khusus Tahap ke-2 

 Setelah tujuan khusus tahap pertama terlaksana, maka akan dicapai tujuan 

khusus tahap kedua, yaitu: 

1. Merumuskan model pembelajaran mulisensori berbasis lingkungan pada 

pembelajaran matematika.    

2. Mendisain model multisensori berbasis lingkungan yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran matematika. 

3. Melakukan ujicoba model multisensori berbasis lingkungan dalam 

pembelajaran matematika 

B. Metode  

 Untuk mencapai tujuan khusus tahun kedua di atas maka akan dilakukan 

penelitian dengan metode Riset dan Pengembangan dan langkah-langkah penelitian 

mengacu kepada Borg dan Gall (dalam Sukmadinata, 2009) seperti terlihat pada 

bagan penelitian , yaitu: 

1. Penelitian dan pengumpulan data awal. Kemudian juga studi literatur dan 

pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. 

2. Perencanaan. Menyusun rencana karakteristik, prinsip dan kegiatan 

pembelajaran model multisensory berbasis lingkungan.  

3. Pengembangan draft produk. Berdasarkan kajian teoritis dirumuskan tujuan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya dilakukan 

penyusunan bahan ajar. Selain itu juga disusun angket untuk menilai model 

pembelajaran.  
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4. Uji coba lapangan terbatas.  

5. Merevisi hasil uji coba. Dalam tahap ini dilakukan perbaikan dan 

penyempurnaan hasil uji coba. 

6. Uji coba operasional.  

7. Analisis model 

 Mahasiswa dilibatkan ketika mulai dari ujicoba lapangan terbatas sampai 

kepada uji lapangan operasional yang berbentuk penelitian tindakan kelas.. Luaran 

penelitian adalah berupa tesis hasil penelitian mahasiswa S2 dan jurnal yang 

dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.  
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BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Model multisensory meningkatkan kemampuan matematika secara signifikan 

dalam materi bilangan bulat, pecahan dan bidang datar.  

2. Pemahaman konseptual terbentuk melalui aktifitas yang melibatkan indra melalui 

alat peraga konkret.  

3. Pembentukan pengetahuan prosedural lebih efektif setelah siswa mengalami 

proses pembelajaran secara taktil, visual dan audio (multisensori) 

4. Model multisensory mewadahi tumbuhkembangnya daya matematis (penalaran, 

koneksi dan komunikasi).   

5. Alat peraga mempunyai peran penting dalam pembelajaran matematika realistik, 

belajar sambil bermain dan metode penemuan terbimbing sebagaimana 

pembelajaran menggunakan alat peraga itu sendiri.  

6. Alat peraga konkret membuat siswa aktif secara fisik dan mental untuk tujuan 

memahami konsep dalam suatu masalah (pengetahuan konseptual) dan mencari 

solusi masalah (pengetahuan prosedural).  

7. Aktifitas fisik menggunakan alat peraga melibatkan indra (multisensori) terlihat 

ketika siswa menggunakan bidang dari benda lingkungan sekitar, siswa 

memegang dan meraba segitiga untuk membedakannya dengan bidang lain. 
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Identifikasi model matematika dengan melibatkan multisensori akan terekam 

lebih lama dalam memori siswa.  

8. Kemampuan pengetahuan prosedural sangat tergantung kepada pengetahuan 

konseptual. Semakin tinggi pengetahuan konseptual akan semakin mudah bagi 

siswa untuk menyelesaikan soal matematika, begitupun sebaliknya. Pengetahuan 

prosedural yang dibentuk melalui benda konket,  dilanjutkan dengan gambar 

diakhiri dengan simbol memberi kontribusi positif dibandingkan hanya 

menggunakan gambar dan simbol.  

9. Terdapat dampak positif ketika siswa secara berkelompok menggunakan alat 

peraga, yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi. Terutama pada 

pembelajaran matematika realistik, siswa berdiskusi berupaya untuk menemukan 

cara untuk menyelesaikan soal. Percakapan yang terjadi di antara siswa 

merefleksikan ide dan pemikiran matematis yang tumbuh dan berkembang di 

antara mereka. Kesempatan ini sangat penting dan jika terus menerus dilatih akan 

dapat berkembang seiring dengan pengalaman belajar matematika.  

B. Saran 

 Agar model multisensory terlaksana dengan baik, berikut disarankan agar: 

1. Pada pembelajaran matematika realistik, pemilihan konteks dunia nyata yang 

tepat akan menjadi penentu proses pembelajaran;  

2. Pengorganisasian kelas yang baik dibutuhkan ketika membimbing kelas, 

kelompok atau individu untuk memperoduksi model dan mengarahkan mereka 
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sampai kepada matematika formal  

3. Menciptakan interaksi antara siswa dengan guru dan antar siswa 

4. Pengelolaan waktu sehingga setiap kriteria dapat dimunculkan dan mendapat 

porsi waktu yang seimbang 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
tentang pecahan melalui penerapan pendekatan realistik. Penelitian ini 
dilaksanakan di SDN Cilendek Timur 2 Bogor. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian Tindakan Kelas dengan  model dari Kemmis dan 
Taggart yang terdiri dari tahap: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
Penelitian ini ditempuh dalam tiga siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa tentang pecahan. Pada siklus I, persentase 
banyak siswa yang mencapai nilai 70 sebesar 12,5%, pada siklus II 56,5%, dan 
pada siklus III  92%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan 
realistik dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang pecahan.  
 

Kata kunci: pendekatan matematika realistik, hasil belajar,  

 

Matematika merupakan ilmu universal yang mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat disegala 

bidang dilandasi oleh perkembangan matematika. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari Sekolah Dasar (SD) untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif. 
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Akan tetapi dalam pembelajaran di sekolah, meski telah banyak upaya yang 

dilakukan oleh para pakar pendidikan, ternyata pembelajaran matematika di 

Indonesia sampai saat ini masih memiliki banyak permasalahan. Hasil wawancara 

secara acak terhadap 30 guru kelas IV di 30 Sekolah Dasar yang ada di kabupaten dan 

kota Bogor. Dari survei didapatkan data bahwa hampir semua guru menyatakan, 

pecahan sulit dipahami oleh sebagian besar siswanya.   

Ada banyak faktor yang menyebabkan sulitnya siswa dalam memahami 

pecahan. Dari sekian banyak faktor penyebab, faktor guru dinilai paling dominan 

diantara faktor-faktor yang lain. Karena disadari atau tidak, terlepas dari keterbatasan 

yang ada, guru adalah ujung tombak dari tujuan pendidikan. 

Pada kenyataannya berdasarkan penemuan di lapangan, para guru sampai hari 

ini masih menggunakan pendekatan teacher center. Metode yang digunakan pun baik 

dalam membelajarkan pecahan maupun konsep yang lain hanya antara ceramah dan 

ekspositori. Akibatnya siswa tidak mampu menemukan konsepnya sendiri. Ia tidak 

mampu menghubungkan antara konsep pecahan dengan kehidupan sehari-hari. Guru 

hanya membelajarkan konsep pecahan sebagai simbol-simbol yang miskin makna 

dan pesan sehingga informasi yang ingin disampaikan oleh matematika melalui 

konsep pecahan tidak mampu dipahami siswa. 

Oleh sebab itu, dalam pembelajaran matematika khususnya tentang pecahan 

perlu ada upaya penerapan pendekatan pembelajaran yang tepat agar siswa tidak lagi 

merasa sulit apalagi takut pada matematika. Pendekatan itu harus dapat membuat 

pembelajaran menjadi bermakna serta harus menjamin bahwa konsep-konsep 

matematika tidak lahir dari penjelasan guru akan tetapi lahir dari pemikiran-

pemikiran siswa (re-invent), sehingga siswa mampu menerapkan konsep matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu pendekatan matematika yang saat ini sedang marak dibicarakan 

orang mampu membuat siswa menemukan konsepnya sendiri adalah pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan matematika realistik. Kebermaknaan konsep 

matematika merupakan konsep utama dari pendekatan matematika realistik. Proses 
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belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan (knowledge) yang dipelajari 

bermakna bagi siswa. Suatu pengetahuan akan menjadi bermakna bagi siswa jika 

proses pembelajaran dilaksanakan dalam suatu konteks atau permasalahan realistik. 

Suatu masalah disebut “realistik” jika masalah tersebut dapat dibayangkan 

(imagineable) atau nyata (real dalam pikiran siswa).  

Perhatian pada pengetahuan informal (informal knowledge) yang dimiliki 

siswa menjadi hal yang sangat mendasar dalam mengembangkan permasalahan yang 

realistik. Pengetahuan informal siswa dapat berkembang menjadi suatu pengetahuan 

formal (matematika) melalui proses pemodelan.   

Beberapa penelitian pendahuluan di beberapa Negara menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan pendekatan realistik dapat membuat matematika menjadi 

lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu abstrak.  

Pembelajaran realistik juga sangat mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa, 

menekankan belajar matematika pada “learning by doing”, memfasilitasi 

penyelesaian masalah matematika dengan tanpa menggunakan penyelesaian 

(algoritma) yang baku serta menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran 

matematika.  

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitan untuk mengetahui: (1) 

Bagaimana pendekatan matematika realistik  dapat meningkatkan hasil belajar 

tentang pecahan di  kelas IV SD dan (2) Apakah melalui penerapan pendekatan 

matematika realistik hasil belajar tentang pecahan di  kelas IV SD dapat meningkat.  

Metode  

Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SDN Cilendek Timur 2, Bogor. 

Penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2012/2013.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

model Kemmis dan Taggart (dalam Hopkins, 1999). Adapun prosedur kerja dalam 

penelitian tindakan menurut Kemmis and Taggart  merupakan suatu siklus yang 

meliputi tahap-tahap: (a) perencanaan, (b) tindakan, (c) observasi dan (d) refleksi, 
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kemudian dilanjutkan dengan perencanaan ulang, tindakan, observasi, dan refleksi 

untuk siklus berikutnya, begitu seterusnya membentuk suatu spiral.  

Variabel yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan PMRI yang 

mengacu kepada kriteria PMRI dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. 

Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Data yang terkumpul 

dalam penelitian diolah dengan mereduksi data, menyajikan data, menarik 

kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.   

Penelitian dilakukan dalam tiga siklus. Pada setiap siklus dilakukan 

perencanaan, tindakan yang dilakukan oleh peneliti, pengamatan oleh kolaborator dan 

refleksi oleh peneliti dan kolaborator. Ketika refleksi, dianalisis hal-hal yang telah 

dinilai bagus dan hal-hal yang dinilai perlu perbaikan pada siklus berikutnya. 

Untuk lebih memperhatikan keabsahan data maka dilakukan:                         

(1) perpanjangan keterlibatan; (2) dokumentasi berupa potret peristiwa ketika proses 

pembelajaran dan hasil kerja siswa; (3) triangulasi dengan membandingkan data atau 

informasi yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumen  

Hasil 

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. Peningkatan kinerja 

guru ternyata berdampak positif terhadap keaktifan siswa pada setiap siklusnya.Siswa 

beraktifitas sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh guru.  Misalnya saja ketika 

guru tidak mengarahkan siswa untuk mengaitkan konsep yang sedang dipelajari 

dengan konsep matematika yang lain, maka siswa pun tidak melakukannya. 

Begitupula ketika guru tidak berhasil mengkondisikan siswa untuk menjelaskan 

jawaban dengan menggambar jawaban pada papan tulis, maka siswapun tidak 

melakukannya. Hal ini juga dapat dilihat apabila dibuat persentase tahapan 
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pendekatan realistik yang telah dilaksanakan guru pada lembar observasi dengan 

yang telah dilaksanakan oleh siswa pada setiap siklusnya,  sebagai berikut: 

Tabel 1. Data pengamatan pembelajaran dengan pendekatan realistik pada 
setiap siklus 

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 tabel di atas, terjadi peningkatan aktivitas guru dan siswa mulai 

dari siklus I sampai siklus III. Peningkatan yang terjadi rata-rata 7 %  untuk guru, 

sedangkan untuk siswa rata-rata peningkatan sebesar 8 %. Cukup kecil untuk sebuah 

nilai peningkatan. Meski begitu presentase awal, baik siswa maupun guru 

menunjukkan kerja yang positif. Terlihat bahwa guru sebelum tindakan berusaha 

mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga pada siklus I guru sudah mampu 

mencapai keberhasilan yang cukup tinggi yaitu 75%. Hal itu juga berdampak pada 

aktivitas siswa yang sejak siklus I sudah mencapai 65 %. Artinya guru sudah berhasil 

melaksanakan 13 tahapan pembelajaran dari 20 tahapan yang ada pada pembelajaran 

realistik. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa ketika guru mengalami peningkatan 

kinerja maka keaktifan siswa juga meningkat. Data ini membuktikan betapa 

pentingnya peran guru dalam sebuah pembelajaran. Meski begitu guru bukan 

bertugas mentransfer ilmu melainkan hanya menjadi fasilitator saja. Karena apabila 

guru menjadi pentransfer ilmu maka keaktifan siswa justru akan menurun.  

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: 
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Tabel 2. Data hasil belajar pecahan siswa pada tiap siklus 

Data Siklus I Siklus II Siklus III Target 

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. Peningkatan terjadi pada perolehan nilai siswa yang mencapai KKM. Pada 

siklus I, persentase jumlah siswa yang nilainya melebihi atau sama dengan 70 sebesar 

12,5%, pada siklus II mencapai 56,5%, dan pada siklus III mencapai 92%. 

Peningkatan yang terjadi cukup tinggi, yakni mencapai 43,5 % dari siklus I ke siklus 

II, dan 36 % dari siklus II ke siklus III. Rata-rata peningkatan sebesar 39,7 %. 

Sementara itu, hal sebaliknya terjadi pada perolehan nilai siswa yang kurang dari 70. 

Pada siklus I nilai yang kurang dari 70 sangat tinggi, yaitu mencapai 87,5%, 

sedangkan pada siklus II dan siklus III menurun menjadi 43,5% dan 8 %. 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 rencana 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. Misalkan dalam membagi kue tiruan guru memahamkan siswa bahwa dalam 

membagi kue harus sama. Supaya sama pada saat membagi, siswa bisa membagi 

dengan menghitung derajatnya (kue berbentuk lingkaran).  Selain itu, masih dalam 



96"
"

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. Dalam aspek pengerjaan LKS, guru sudah 

menjelaskan dengan perlahan supaya siswa memahami maksud soal dengan baik dan 

memberikan kesempatan lebih banyak untuk bertanya dengan memberikan giliran 

kelompok untuk bertanya. Terakhir dalam aspek presentasi, guru akan menuntun 

siswa untuk berbicara di depan kelas dan lebih memotivasi siswa untuk bertanya, 

memberikan pendapat dan menyanggah jawaban teman dengan menunjuk tiap 

kelompok secara bergiliran dan guru memberikan contoh bagaimana cara 

melakukannya.  

Begitupula yang terjadi pada siklus III.  Pada siklus III hasil belajar siswa 

juga meningkat, hal ini disebabkan karena guru telah mampu melaksanakan rencana 

perbaikan pada siklus II.  

Untuk meyakinkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan tes siklus, 

maka dilakukan perbandingan lagi dengan catatan lapangan dan hasil wawancara 

pada setiap siklus. Berdasarkan hasil catatan lapangan yang telah dibuat disimpulkan 

bahwa pada siklus I guru masih memiliki banyak kekurangan. Pada siklus II 

kekurangan itu berkurang dan pada siklus III kekurangan guru sangat sedikit. 

Sehingga dapat dikatakan meski guru tidak melaksanakan poin tersebut siswa tidak 

terlalu terpengaruh. Salah satu diantaranya adalah ketika guru tidak memberikan alat 

peraga berupa benda sebenarnya, karena pada pendekatan realistik memang alat 

peraga tidak harus benda sebenarnya, namun yang lebih penting adalah alat peraga itu 

bisa digunakan  siswa untuk memahami konsep. 

Hasil wawancara juga membuktikan bahwa data yang didapat dapat 

dipercaya, karena pada siklus I siswa menyatakan belum merasa siap dengan kerja 

kelompok dan belum terbiasa melaporkan jawaban. Namun pada siklus II siswa 
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menyatakan sudah merasa nyaman dan pada siklus III siswa sudah mulai menikmati 

setiap tahapan dalam pembelajaran realsitik.Dari hasil triangulasi data dapat 

disimpulkan bahwa ada kesesuaian data antara hasil observasi, hasil tes siklus, catatan 

lapangan dan hasil wawancara terhadap siswa. 

 
Pembahasan 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya hasil belajar siswa 

adalah minat, motivasi, kreatifitas, kemampuan kognitif, dan peran guru sebagai 

fasilitator. Penelitian dengan penerapan pendekatan matematika realistik 

menunjukkan bahwa minat dan motivasi siswa dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan sangat tinggi pada setiap siklusnya. Hal ini terjadi karena  dalam 

pendekatan matematika realistik terdapat prinsip penggunaan konsteks. Dalam prinsip 

ini guru memberikan masalah kontekstual dalam pembelajaran.  

Prinsip lain dalam pendekatan matematika realistik yang juga menyebabkan 

tingginya minat dan motivasi siswa adalah penggunaan model. Dalam prinsip 

penggunaan model siswa diberi alat perga sehingga mereka menggunakan alat peraga 

itu untuk membangun konsep mereka. Siswa bebas memanipulasi alat peraga sesuai 

dengan apa yang mereka pikirkan. Hasil wawancara selama penelitian membuktikan 

bahwa siswa merasa senang ketika mereka mendapatkan alat peraga.  

Prinsip pemanfaatan konstruksi siswa dan prinsip interaktivitas juga 

memiliki andil dalam meningkatkan minat dan motivasi diantaranya siswa menjadi 

termotivasi untuk menampilkan laporan yang lebih bagus dari teman-temannya yang 

lain. Pemanfaatan konstruksi siswa telah mampu membangkitkan aktivitas anak 

dengan melatih siswa bekerja sendiri atau turun aktif selama pembelajaran 

berlangsung. Fakta ini sesuai dengan pendapat dari Suwangsih (2006) bahwa 

pembelajaran yang memperhatikan beberapa hal diantaranya: 1). menyesuaikan 

bahan pelajaran yang diajarkan dengan dunia anak (kontekstual); 2). pembelajaran 

dapat dilakukan dengan cara mudah ke yang sukar atau dari konkret ke abstrak;        

3). menggunakan alat-alat peraga/media pembelajaran yang sesuai, baik benda 
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nyatanya atau tiruan, dan 4). membangkitkan aktivitas anak dengan melatih siswa 

bekerja sendiri atau turun aktif selama pembelajaran berlangsung, maka siswa akan 

memiliki minat yang tinggi ketika mempelajari konsep matematika. 

Peningkatan minat dan motivasi juga ditimbulkan oleh prinsip pendekatan 

realistik yang lain yaitu prinsip keterkaitan yang mampu membantu siswa dalam 

menyelesaikan masalah dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan siswa 

yang telah ada dengan konsep yang sedang dipelajari.  

Namun dari semua prinsip yang sangat berperan dalam peningkatan minat, 

motivasi, kreatifitas, serta kemampuan kognitif siswa, dalam penelitian terbukti, 

bahwa yang menjadi kunci keberhasilan dari peningkatan itu  adalah prinsip realistik 

yang terakhir yaitu, prinsip bimbingan. Apabila peran guru sebagai pembimbing tidak 

terlaksana maka kemungkinan besar prinsip-prinsip yang lain tidak bisa terlaksana 

pula.  

Dalam uraian analisis data terlihat bahwa peningkatan kinerja guru berakibat 

terhadap peningkatan keaktifan siswa sekaligus berakibat terhadap meningkatnya 

hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian juga membuktikan pendapat dari Hans Freudental (dalam 

Wijaya, 2012:20) yang mengemukakan bahwa belajar matematika akan berhasil 

apabila pembelajaran matematika dibuat sebagai aktivitas manusia atau “mathematics 

is a human activity”. Penelitian dengan pendekatan pembelajaran terbukti membuat 

matematika menjadi serangkatan aktivitas siswa, dari mulai memahami masalah, 

menyelesaikan masalah, melaporkan jawaban penyelesaian dan menyimpulkan 

jawaban. Hal ini membuktikan bahwa matematika bukanlah satu kumpulan aturan 

atau sifat-sifat yang sudah lengkap yang harus siswa pelajari, matematika bukan 

merupakan suatu subjek yang siap saji untuk siswa, melainkan suatu pelajaran yang 

dinamis yang dapat dipelajari dengan dengan cara mengerjakannya. 

Ausubel berpendapat bahwa belajar adalah proses yang bermakna. Belajar 

bermakna adalah suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang 

relevan yang yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang (Dahar, 2011:95). 
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Belajar bermakna siswa mampu menguasai ilmu pengetahuan secara bermakna tidak 

hanya sekedar hafalan yang miskin makna.  

Penelitian yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa kebermaknaan 

konsep matematika merupakan konsep utama dari pendekatanmatematika realistik. 

Proses belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan (knowledge) yang dipelajari 

bermakna bagi siswa. Suatu pengetahuan akan menjadi bermakna bagi siswa jika 

proses pembelajaran dilaksanakan dalam suatu konteks atau permasalahan realistik 

(Wijaya, 2012:20).  

Menurut Gravemeijer (dalam Fauzan, 2000: 35) ada 3 kunci utama desain 

pembelajaran RME  yaitu: guided reinvention through progressive mathematization, 

didactical phenomenology,and self developed modelsor emergent models. Pada 

prinsip Guided reinvention through progressive mathematization, siswa melalui 

topik-topik yang disajikan harus diberi kesempatan untuk mengalami proses yang 

sama membangun dan menemukan kembali ide-ide dan konsep-konsep secara 

matematika. Siswa diberi kesempatan untuk merasakan situasi dan jenis masalah 

kontekstual yang memiliki berbagai kemungkinan solusi. Setelah itu dilanjutkan 

dengan matematisasi prosedur pemecahan masalah yang sama, serta perancangan rute 

belajar sedemikian rupa, sehingga siswa menemukan sendiri konsep-konsep atau 

hasil. Dalam hal ini guru bertindak sebagai motivator. Dalam istilah Dornyei 

(2001:135) sebagai “The good enough motivator”. Temuan penelitian menunjukkan 

apabila guru menjadi motivator yang baik maka siswa akan merespon dengan baik 

pula.  

Prinsip yang kedua yaitu didactical phenomenology atau fenomena yang 

bersifat mendidik. Fenomena pembelajaran menekankan pentingnya masalah 

kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Masalah 

kontekstual ini dipilih dengan pertimbangan: (1) aspek kecocokan aplikasi yang harus 

diantisipasi dalam pengajaran: dan (2) kecocokan dampak dalam proses re-invention, 

artinya prosedur, aturan atau model matematika yang harus dipelajari oleh siswa 

tidaklah disediakan dan diajarkan oleh guru, tetapi siswa harus berusaha 
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menemukannya dari masalah kontekstual tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah 

dalam penelitian terbukti bahwa Prinsip Self developed modelsor emergent models 

atau pengembangan model sendiri berfungsi menjembatani jurang antara 

pengetahuan informal dengan pengetahuan formal. Siswa mengembangkan model 

sendiri sewaktu memecahkan soal-soal kontekstual (Sumitro, 2008:208).  

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

pendahuluan di beberapa negara yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan pendekatan realistik, sekurang-kurangnya dapat membuat: matematika 

menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu 

abstrak,  mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa, menekankan belajar 

matematika pada “learning by doing”, memfasilitasi penyelesaian masalah 

matematika dengan tanpa menggunakan penyelesaian (algoritma) yang baku serta 

menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika (Suherman, 

2003:143).  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa  

1. Pembelajaran matematika melalui pendekatan matematika realistik dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa tentang pecahan di kelas IV SDN 

Cilendek Timur 02 Kota Bogor. Pada siklus I, persentase jumlah siswa yang hasil 

belajar pecahannya mencapai atau melebih KKM sebanyak 12,5%. Pada siklus II 

dan III persentasenya meningkat menjadi 56,5% dan 92%.  

2. Prinsip penggunaan konteks, dilaksanakan oleh guru dengan memberikan 

masalah tentang pecahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa 

sehingga siswa mampu memahami masalah dengan baik. 

3. Prinsip penggunaan model, dilaksanakan guru dengan menyediakan alat peraga 

kue tiruan. Melalui kue tiruan siswa dapat mencari berbagai model penyelesaian 

masalah.  
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4. Prinsip pemanfaatan hasil konstruksi siswa, dilakukan pada saat setiap siswa 

harus melaporkan jawaban kelompoknya. Melalui aktivitas ini, selain siswa 

terlatih untuk berbicara di hadapan teman-temannya, juga terlatih untuk 

menganalisis pendapat-pendapat temannya, sehingga mampu membuat sebuah 

kesimpulan. 

5. Prinsip interaktivitas muncul ketika guru mengkondisikan pembelajaran dalam 

bentuk kelompok, sehingga terjadi interaktivitas, baik siswa dengan 

kelompoknya, siswa dengan kelompok lain, maupun siswa dengan guru. 

Interaksi memungkinkan siswa memiliki banyak informasi yang akan menambah 

pengetahuan mereka.  

6. Prinsip keterkaitan dilaksanakan guru dengan mengarahkan siswa pada saat 

menyelesaikan masalah untuk mengaitkan masalah dengan konsep matematika 

lain yang telah mereka ketahui dan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 

mengaitkan pembelajaran dengan konsep lain dan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan penyelesaian masalah. 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi dari penelitian yang 

telah dilaksanakan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini ditujukan bagi: 

1. Disarankan kepada guru agar mengembangkan kemampuan melaksanakan 

pembelajaran matematika realistik melalui diskusi teman sejawat dan kegiatan 

lesson study pada kelompok KKG atau MGMP 
2. Disarankan kepada guru untuk menerapkan pembelajaran matematika realistik 

pada materi geometri dan pengukuran 
3. Pada kegiatan modelling, sebaiknya digunakan alat peraga yang berasal dari 

lingkungan rumah dan sekolah. 
4. Guru melakukan kontrol yang ketat ketika siswa bekerja dalam kelompok 

terutama untuk siswa yang tidak terbiasa kerja kelompok. 
 

DAFTAR PUSTAKA 



102"
"

Dahar, Ratna Wilis. 2011. Teori-Teori Belajar & Pembelajaran. Jakarta: Erlangga. 

Dornyei, Zoltan. 2001.  Motivational Strategies In The Language Classroom. USA: 
Cambridge University Press.  

Fauzan,A. 2000.  Applying realistic mathematics education (rme) in teaching 
geometry in indonesian primary schools. Dutch: Print Partners Ipskamp. 

Suherman, E at al. 2003. Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. 
Bandung: Jurusan Pendidikan Matematika, FPMIPA, UPI. 

Sumitro, N. K. 2008. “Pembelajaran Matematika Realistik Untuk Pokok Bahasan 
Kesebangunan Di Kelas III SMP Negeri 3 Porong”. Paradigma, Tahun 
XIII, No.25, Januari-Juni 2008. 

Suwangsih. E, T. 2006. Model Pembelajaran Matematika SD. Bandung: UPI 
PRESS. 

Wijaya, A. 2012. Pendidikan Matematika Realistik Suatu Alternatif Pendekatan 
Pembelajaran Matematika. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

 

 

 

  



103"
"

PENINGKATAN HASIL BELAJAR BANGUN DATAR  
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ALAT PERAGA  

PADA SISWA KELAS III SDN PONDOK RANGGON 05 PAGI 
JAKARTA TIMUR 

 

Singgih Tanu Wangsa 
Chiqo2479@gmail.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bangun datar pada 
siswa kelas III SDN Pondok Ranggon 05 Pagi Kecamatan Cipayung Jakarta 
Timur dengan penggunaan media alat peraga. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan dengan model classroom action model Kemmis dan 
Taggart. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 
pertemuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan indikator 
keberhasilan adalah apabila siswa telah mencapai KKM sebesar 80%. Hasil 
penelitian pada siklus I, siswa yang telah mencapai KKM hanya 57,15%. 
Sedangkan pada siklus II menunjukkan bahwa seluruh siswa mencapai KKM 
85,72%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat peraga memfasilitasi 
siswa mengembangkan kemampuan menganalisis dan mengsintesis sifat-sifat 
banguan datar.  
 
Keywords : Alat Peraga, Bangun Datar. 

 

 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.  

 Dalam pendidikan, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

siswa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk 

1"
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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. 

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. 

 Kenyataan yang terdapat di lingkungan sekolah baik dari tingkat sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi, pada setiap proses pembelajaran matematika siswa 

mengganggap matematika sebagai momok yang menakutkan. Hal itu akan 

mengakibatkan siswa enggan untuk belajar dan cenderung mempersulit hal-hal yang 

mudah. Akibatnya motivasi belajar Matematika siswa akan semakin menurun. 

Menurunnya motivasi belajar ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar Matematika. 

Seharusnya pembelajaran matematika ditekankan pada keterkaitan antara konsep-

konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari juga keterlibatan benda yang 

kongkrit untuk dijadikan alat peraga.  

Dampak dari kurangnya penggunaan media alat peraga dalam pembelajaran 

matematika dialami oleh siswa kelas III di SDN Pondok Ranggon 05 Pagi, 

Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Rendahnya hasil belajar matematika dapat 

dibuktikan dengan hasil Ulangan Semester I yang hanya mencapai  rata-rata 65,4. 

Hasil tersebut sangatlah rendah, dan tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditargetkan sekolah yaitu 70.  

 Rendahnya hasil belajar matematika pada materi bangun datar ini dikarenakan 

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya media alat peraga yang 

digunakan dan Pembelajaran yang diberikan selama ini tidak bervariasi dan tidak 

melibatkan siswa secara langsung. Pada umumnya metode pembelajaran Matematika 

yang banyak dipakai oleh guru adalah metode tradisional berupa ceramah, sedangkan 

guru dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi (multi 
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metode) seperti yang sering diterapkan dalam matematika yaitu Metode Diskusi, Peer 

Theaching Method, Metode problem solving. Dengan menggunakan bebagai macam 

metode diharapkan siswa tidak bosan dan jenuh terutama dalam pembelajaran 

matematika. Faktor lain adalah kurangnya media pembelajaran yang digunakan 

dalam poses kegiatan belajar, contohnya ketika belajar tentang materi bangun datar, 

biasanya guru hanya menggunakan gambar apa yang ada dibuku ataupun papan tulis 

saja. Walaupun ada media, Guru hanya mengenalkannya saja. Seharusnya guru dapat 

menggunakan media dengan optimal dan dapat mengenalkan benda-benda lain yang 

ada disekitar kehidupan siswa yang berbentuk segitiga, persegi dan persegi panjang. 

 Maka dari itu, penggunaan media alat peraga dapat menarik perhatian siswa 

sehingga siswa diharapkan dapat memperoleh hasil belajar matematika yang sesuai 

atau bahkan melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Penggunaan media alat 

peraga ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan mendasar dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika di SD, sehingga para siswa sungguh-sungguh 

dapat belajar tentang hal-hal yang menarik sesuai dengan tahap perkembangan dan 

realita dunia nyata yang mereka hadapi sehari-hari. 

 Penggunaan media alat peraga dalam proses pembelajaran matematika sangat 

diperlukan karena bertujuan untuk memudahkan siswa menerima materi yang akan 

disampaikan oleh guru (Ruseffendi 1996: 227) 

Sedangkan menurut Association for Education and Communication 

Technology (AECT) mendefinisikan media yaitu sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Segala sesuatu akan 

lebih mudah jika dalam penyampaian pesan atau informasi  menggunakan perantara. 

Pendapat yang sama menurut Gagne dalam Dina menyatakan bahwa media 

merupakan wujud dari adanya berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Hal tersebut menyatakan bahwa media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga 

memudahkan siswa merangsang pikirannya, perasaannya, perhatiannya, dan kemauan 

siswa untuk belajar. 
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Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dilakukan 

penelelitian untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan hasil belajar bangun 

datar dengan menggunakan media alat peraga pada siswa kelas III SDN Pondok 

Ranggon 05 Pagi, Cipayung Jakarta Timur.  

Metode 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah metode 

penelitian tindakan kelas dengan mengacu model Kemmis dan McTaggart yang 

terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observating), dan refleksi (reflecting) . Ditinjau dari karakteristiknya, 

PTK memiliki karakteristik antara lain: (1) didasarkan pada masalah yang dihadapi 

guru dalam proses pembelajaran; (2) penelitian sekaligus sebagai praktisi yang 

melakukan refleksi; (3) adanya kolabrasi dalam pelaksanaan; (4) bertujuan 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktek instruksional; (5) dilaksanakan 

dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data penelitian 

dan pemantauan tindakan. Data penelitian atau disebut juga data kuantitatif 

merupakan data hasil tindakan yang dilakukan oleh peneliti yang merupakan hasil 

peningkatan penguasaan siswa tentang bangun datar yang didapat dari tes pada tiap 

akhir siklus yang disebut post test dalam bentuk perolehan nilai atau persentase dalam 

setiap siklusnya. Sedangkan data pemantauan tindakan merupakan data kualitatif 

yang digunakan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan tindakan menggunakan alat 

peraga bangun datar yang dilakukan oleh peneliti dengan perencanaan (planning) 

yang dibuat sebelumnya dan telah disetujui oleh pakar ahli (expert judgment) yang 

nantinya akan disajikan dalam bentuk catatan lapangan, yaitu menceritakan atau 

mewawancarai setiap siswa dalam menggunakan media alat peraga bangun datar, 

baik berupa kekurangan maupun kelebihan  yang perlu dipertahankan pada saat 

penelitian. Peneliti juga menggunakan foto yang di ambil saat kegiatan pembelajaran. 
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 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data Kuantitatif merupakan penilaian hasil belajar berupa butir soal 

dilaksanakan di setiap akhir siklus dalam rangka menilai peningkatan hasil belajar 

peserta didik melalui penggunaan media alat peraga  Soal ini mengacu pada 

kompetensi dalam KTSP mata pelajaran matematika pada materi bangun datar. data 

ini akan di jadika patokan keberhasilan penilitian jika siswa yang mendapat KKM 

mencapai 80%. Sedangkan data kualitatif menggunakan model Miles and Hubeman, 

yang mana dalam setiap anlisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas yang akan disajikan dalam bentuk catatan 

lapangan. Aktifitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display, dan 

Conclusion drawing/verification. 

Hasil  

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

pada setiap siklus menunjukan adanya peningkatan yang cukup baik. Adapun 

analaisis hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2 : Rekapitulasi Analisis Data Evaluasi 

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 % 

  

 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%. 
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 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: 

Tabel 3 : Rekapitulasi Tindakan Guru dan Siswa menggunakan Media Alat 

Peraga 

 Tindakan Guru dan Siswa 
menggunakan Media Alat 

Peraga Siklus I 

Tindakan Guru dan Siswa 
menggunakan Media Alat 

Peraga Siklus II 
Guru Siswa Guru Siswa 

Pertemuan I 73% 67% 80% 87 % 
Pertemuan II 73% 73% 93% 93 % 

Persentase 
Akhir 71,5 % 88,25 % 

 

 Seperti yang terlihat pada table tindakan guru dan siswa menggunakan media 

alat peraga di atas. Pada siklus I guru hanya mencapai 73% sedangkan pada siklus II 

sudah mencapai 87%. Pada siklus I siswa hanya mendapat 70%, sedangkat pada 

siklus II siswa mencapai 90%. 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 analaisis data evaluasi dan data tindakan pembelajaran dapat 

di interpretasikan bahwa media alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran bangun datar. 

Pembahasan  

 Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris 

penggunaan media alat peraga terhadap hasil belajar siswa Sekolah Dasar kelas III. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka akan dilakukan pembahasan sebagai 

berikut 
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Pada siklus I siswa masih terlihat kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

saat guru menjelaskan masih banyak siswa yang asik mengobrol dengan teman 

sebangkunya sehingga siswa nampak bingung ketika guru memerintahkan untuk 

membuat bangun datar. Pembelajaran juga masih didominasi oleh guru sehingga 

siswa kurang mampu dalam mendefinisikan sifat-sifat bangun datar menggunakan 

alat peraga. Hal ini menjadikan kurangnya maksimal dalam menggunakan media alat 

peraga, sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Dengan berbagai cara dan perbaikan yang dilakukan oleh peneliti. Pada siklus 

II siswa sudah mulai mengikuti pelajaran dengan baik sehingga menjadikan suasana 

pembelajaran yang kondusif. Interaksi antara guru dan siswa berjalan dengan baik. 

Penggunaan media alat peraga sudah berjalan dengan baik.  Sehingga hasil belajar 

siswa menjadi menigkat dibandingkan dengan siklus I. Perubahan tersebut terjadi 

kemungkinan besar 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 (2006:14) yang 

mengatakan alat peraga berfungsi untuk menerangkan atau memperagakan suatu mata 

pelajaran dalam proses ’belajar mengajar’."  Menurut definisi ini bahwa alat peraga 

dalam pelaksanaan pembelajaran akan membantu kelancaran efektifitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

 Peningkatan tersebut dapat terlihat dari setiap siklusnya. Dari post Tes siklus 

satu pembelajaran dengan menggunakan media alat peraga jumlah siswa yang 

mendapat  nilai 70 yaitu dari 20 siswa atau 57% sedangkan pada siklus II meningkat 

menjadi 30 orang siswa atau86%. Peningkatan dari siklus I ke siklus II sangat 

signifikan yaitu mencapai 29%. 

 Melihat pada analisis data penelitian post tes selama dua siklus, maka kriteria 

keberhasilan telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 

80% dari jumlah siswa mendapat nilai KKM yaitu 70, dengan indikasi demikian 

maka peneliti bersama observer menyepakati bahwa penelitian tindakan kelas ini 
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dihentikan pada siklus II dan tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya karena 

penelitian ini sudah berhasil. 

 Materi sifat bangun datar termasuk abstrak karena diperlukan kejelian dan 

ketelitian dalam menentukan kesamaan dan perbedaan antara dua buah bidang. Oleh 

sebab itu perlu adanya kegiatan yang terstruktur dan sistematis karena siswa 

mengamati objek yang tidak bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda 

dengan apabila siswa  membedakan antara jeruk dan apel, ini akan lebih mudah 

dibedakan sifatnya dibandingkan dengan membedakan antara segitiga samakaki 

dengan segitiga sama sisi. Pada proses pembelajaran dengan menunjukkan segitiga 

samakaki yang berbeda ukuran membuat siswa mampu menemukan kesamaan, begitu 

juga dengan menunjukkan segitiga samasisi dan segitiga samakaki siswa siswa dapat 

menemukan perbedaannya.   

Peningkatan hasil belajar ini disebabkan karena adanya penggunaan media alat 

peraga bangun datar yang mana dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran dalam mencari sifat-sifat bangun datar. 

 Penerapan pembelajaran menggunakan media alat peraga memungkinkan siswa 

untuk mengembangkan kemampuannya secara lebih optimal. Pembelajaran akan 

menjadi lebih bermakna, karena siswa dihadapkan pada kondisi nyata atau benda 

kongkret dalam menemukan suatu konsep. Dengan demikian pemanfaatan 

pembelajaran menggunakan media alat peraga untuk pelajaran matematika materi 

bangun datar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kesimpulan 

1. Penggunaan media alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar bangun datar 

pada siswa kelas III B SDN Pondok Ranggon 05 Pagi, Cipayung Jakarta Timur. 

2. Penggunaan media alat peraga merupakan salah satu upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam mengenal sifat-sifat bangun datar, karena dengan 

menggunakan media alat peraga melibatkan siswa secara langsung melakukan 
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percobaan, membuat, mengamati, menganalisis dan siswa sendiri yang 

menyimpulkan. Dengan melakukan percobaan sendiri menjadikan diri siswa 

menjadi lebih aktif dan dapat meningkatkan daya kreatif. 

3. Alat peraga yang berasal dari lingkungan rumah siswa lebih mudah dikenali 

sifat-sifatnya dari pada alat peraga formal. Misalnya saputangan lebih dikenali 

siswa dari pada kertas origami dalam mempelajari simetri lipat. Karena siswa 

terbiasa melipat sapu tangan dengan mempertemukan sisi. 

Saran 

1. Kepada guru disarankan agar menggunakan alat peraga yang dibawa dari rumah. 

Alat peraga lebih dikenali siswa karena mereka peroleh dari lingkungan rumah 

sendiri. 

2. Gunakan alat peraga yang bervariasi dari segi ukuran, bentuk, warna dan bahan 

dasar. Bahan dasar yang dimaksut selain kertas tetapi juga dapat berasal dari 

daun kering, biji-bijian kering yang disusun berbentuk bangun datar. 

3. Selain menggunakan alat peraga guru juga dapat menjadikan siswa sendiri 

sebagai alat peraga.  

Daftar Pustaka 

Ruseffendi, E,T. 1996.  Pendidikan Matematika 3. Jakarta:Depdikbud 

Sudono, A. 2006.  Sumber Belajar dan Alat Permainan. Jakarta:Grasindo. 
Syah, Ddkk. 2009.  Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Diadit Media. 

Trianto. 2011. Panduan Penelitian Tindakan Kelas (classroom Action Research) 
 Teori & praktek. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya. 

 

 

 

 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN NUMBER SENSE                 



112"
"

PADA PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BILANGAN BULAT  

MELALUI LEARNING BY PLAYING PADA SISWA KELAS V SDK CALVIN 

KEMAYORAN JAKARTA PUSAT  

Tunjung Susilowati 
tsptsusi@yahoo.com 

 

Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mencari informasi tentang penerapan 
pembelajaran learning by playing untuk meningkatkan kemampuan 
number sense pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian tindakan kelas 
dengan model Kemmis&Taggart pada siswa kelas V SDK Calvin 
pada semester ganjil Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian dilakukan 
sebanyak 4 siklus. Temuan penelitian adalah terjadi peningkatan 
kemampuan number sense dari 17,2% siswa mencapai nilai diatas 60 
pada siklus I menjadi 89,7% pada siklus IV. Pembelajaran sambil 
bermain mampu menampilkan sisi lain dari matematika doing math 
dalam bentuk komunikasi bahasan tubuh, lisan dan dalam kelompok.  

 

 Kata kunci: learning by playing, number sense 

 

Pendidikan sangat signifikan dalam hidup manusia. Pendidikan membuat manusia 

yang dilahirkan dalam kondisi bergantung terhadap manusia lain menjadi mandiri 

dalam mempertahankan hidupnya. Pendidikan membuat manusia mampu untuk hidup 

dengan aman dan nyaman di tengah lingkungan alam yang sulit sekalipun.  

Pendidikan yang tepat tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Pendidikan 

bukan hanya terbatas pada lingkungan sekolah saja akan tetapi juga terjadi di 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan bisa terjadi di mana saja. 

Pendidikan bukan hanya terjadi pada saat seseorang duduk di bangku sekolah akan 

tetapi akan terus terjadi seumur hidup.  

Negara Indonesia menetapkan adanya beberapa jenjang pendidikan dimana 

salah satunya adalah jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar yang 
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diselenggarakan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar memiliki acuan mata 

pelajaran dalam penyelenggaraan pembelajaran diantaranya matematika..  

Pelajaran matematika sebagai salah satu pelajaran yang diberikan di Sekolah 

Dasar memiliki beberapa tujuan yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang 

diberikan oleh pemerintah. Tujuan pokok dan utama pembelajaran matematika di 

sekolah adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah berarti siswa diberikan 

tugas yang metode pemecahannya tidak diketahui sebelumnya.  Pemecahan masalah 

ini akan dikuasai siswa apabila mereka memiliki kemampuan menghitung dimana hal 

ini merupakan dasar bagi seorang anak dalam mempelajari Matematika. Kemampuan 

menghitung tidak bisa timbul dengan sendirinya karena tidak langsung ada pada diri 

kita melainkan perlu dipelajari. Kemampuan berhitung akan didapat apabila 

seseorang terlebih dahulu memiliki number sense.  

Number sense menurut McIntosh et al., (dalam Anghileri, 2006:5)  mengacu 

pada pemahaman umum seseorang terhadap bilangan dan operasi bilangan seiring 

dengan peningkatan kemampuan untuk menggunakan pengertian ini dengan cara 

yang fleksibel dalam membuat penilaian matematika serta mengembangkan strategi 

yang berguna untuk menangani bilangan dan operasi bilangan. Number sense 

menurut Sowden (dalam Van de Walle, 2004:119) berkembang secara bertahap 

sebagai hasil dari eksplorasi bilangan, memvisualisasi bilangan pada konteks yang 

bervariasi, dan menghubungkannya dengan cara yang tidak dibatasi oleh algoritma 

(metode sistematik untuk memecahkan masalah) tradisional. Number sense 

berhubungan dengan pemikiran yang fleksibel dan intuitif tentang bilangan. Number 

sense merupakan kemampuan alami yang dimiliki oleh  seorang siswa akan tetapi 

kemampuan ini haruslah dikembangkan dalam diri siswa. Number sense dapat 

diajarkan oleh guru dalam pengajaran di kelas. Sebaiknya hal ini diajarkan sedini 

mungkin yaitu sejak siswa duduk di bangku taman kanak-kanak dan kemudian terus 

dilanjutkan saat siswa duduk di bangku SD. Beberapa negara seperti Amerika Serikat 

menjadikan number sense sebagai inti dalam pembelajaran matematika di Sekolah 
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Dasar hal ini dikarenakan number sense dipandang sebagai satu intuisi yang sangat 

diperlukan dalam pembelajaran matematika.  

Berdasarkan pengamatan di kelas ditemukan bahwa kesulitan terbesar siswa 

dalam pemecahan masalah adalah kekurang mengertian mereka tentang hubungan 

antar bilangan, memperkirakan hasil perhitungan, dan penggunaan operasi bilangan 

yang tepat. Siswa kurang mengerti tentang hubungan antar  bilangan sehingga waktu 

diminta menjumlahkan atau mengurangi bilangan  mereka memerlukan alat bantu 

berupa kertas, pensil, bahkan jari mereka. Siswa bahkan kesulitan memperkirakan 

hasil perhitungan mereka apabila tidak menggunakan alat-alat bantu tersebut. Pada 

waktu siswa menjawab pertanyaan, mereka melakukan kesalahan dalam memilih 

operasi bilangan yang tepat, mereka terkesan hanya menebak saja, dan mereka juga 

kesulitan memberikan alasan mengapa mereka memilih operasi bilangan tersebut. 

Hanya sedikit siswa yang dapat menghitung dengan mental computation, memilih 

operasi bilangan yang tepat, dan memberikan alasan mengenai pemilihan operasi 

bilangan tersebut. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya number sense siswa. 

Berdasarkan pengamatan di atas maka perlu dilakukan upaya untuk 

meningkatkan number sense melalui metode pembelajaran learning by playing. 

Metode ini dipilih karena bermain merupakan hal yang sangat disukai anak-anak 

sehingga tentunya akan menarik siswa untuk belajar. Pengertian matematika juga 

akan dapat dikembangkan apabila siswa aktif dan mengalami secara langsung 

pembelajaran matematika, melalui bermain anak dapat mencoba konsep baru yang 

mereka dapatkan.  

Peningkatan kemampuan number sense dengan menggunakan metode 

learning by playing. Briggs dan Davis (2008:5) mendefinisikan bermain sebagai 

suatu aktivitas kreatif untuk anak-anak yang memungkinkan mereka untuk 

mengeksplorasi lingkungan mereka serta membuat dunia sekelilingnya masuk akal 

bagi mereka. Eksplorasi yang dilakukan anak-anak terhadap lingkungannya 

membantu anak-anak untuk mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dunia 
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sekitar mereka yang pada akhirnya membantu mereka dalam mempelajari pelajaran 

di sekolah salah satunya adalah matematika.  

Jarvis et. al. (dalam Brock, 2009:21) menyatakan bahwa bermain mencakup 

bermacam-macam aktivitas yang mendorong dan kondusif untuk belajar. Aktivitas ini 

tidak terbatas hanya pada saat seseorang masih bayi ataupun duduk di bangku SD, 

aktivitas ini tidak terbatas pula pada satu tempat tertentu, pada situasi tertentu, 

ataupun pada pelajaran tertentu. Aktivitas yang mendorong terjadinya pembelajaran 

serta kondusif bagi pembelajaran dianggap sebagai bermain hal ini mengindikasikan 

keluasan arti dari bermain. Apabila akar permasalahan dalam pemecahan masalah 

dapat diatasi maka pemecahan masalah tidaklah lagi sulit untuk dikuasai siswa. Pada 

akhirnya pembelajaran Matematika bukan menjadi pembelajaran yang menakutkan 

akan tetapi menjadi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam menjalani hidup 

di masa depan.  

Berdasarkan uraian di atas diadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

meningkatkan kemampuan number sense siswa dalam penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat pada siswa kelas V SDK Calvin Jakarta Pusat. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberi wawasan kepada guru tentang upaya yang dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  

Metode 

 Penelitian tindakan ini dilaksanakan di SD Kristen Calvin Jakarta Pusat. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

(action research). Desain intervensi tindakan/rancangan siklus dalam penelitian ini 

menggunakan model Kemmis dan McTaggart, dengan menggunakan sistem spiral 

yang dimulai dari perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (replanning) sebagai dasar untuk  pemecahan masalah 

pembelajaran.  
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 Objek dari penelitian ini adalah siswa kelas V SDK Calvin Jakarta Pusat. 

Kolaborator pada penelitian ini adalah dosen pembimbing, guru bidang studi 

pelajaran Matematika kelas V, dan kepala sekolah SDK Calvin. Peneliti berperan 

sebagai partisipan aktif yang langsung menangani kegiatan pembelajaran sejak awal 

sampai akhir pembelajaran dan mengumpulkan data sebanyak mungkin yang relevan 

dengan fokus penelitian. 

 Sumber data dalam penelitian tindakan ini yaitu: Data pemantauan proses 

pembelajaran dan data kemampuan number sense siswa. Data pemantauan diperoleh 

melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran. Data ini diperoleh 

berdasarkan hasil penilaian terhadap tes kemampuan number sense siswa dengan 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Data pemantauan dianalis 

secara deskriptif dan data tes kemampuan number sense dianalisis secara kuantitatif 

sederhana.  

Objek dari penelitian ini adalah siswa kelas V SDK Calvin Jakarta Pusat. 

Kolaborator pada penelitian ini adalah dosen pembimbing, guru bidang studi 

pelajaran Matematika kelas V, dan kepala sekolah SDK Calvin. Peneliti berperan 

sebagai partisipan aktif yang langsung menangani kegiatan pembelajaran sejak awal 

sampai akhir pembelajaran dan mengumpulkan data sebanyak mungkin yang relevan 

dengan fokus penelitian. 

Hasil  
Peningkatan kinerja guru berdampak pula pada tingkat keaktifan siswa di 

kelas. Peningkatan ini dapat dilihat pada data hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 5.4  Nilai pengamatan pembelajaran dengan metode learning by playing 

pada setiap siklus 

Aspek Penilaian Persentase Perolehan Nilai 
Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

Aktivitas guru pada metode learning 
by playing 98% 100% 100% 100% 

Aktivitas siswa pada metode learning 
by playing 87% 96% 95% 97% 
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 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat hubungan antara aktivitas 

guru dan siswa. Guru yang meningkat aktivitasnya diiringi dengan peningkatan 

aktivitas siswa. Persentase aktivitas guru yang cukup tinggi sejak awal siklus I 

menunjukkan bahwa guru sudah mempersiapkan diri dengan baik, hal ini juga 

berdampak pada persentase aktivitas siswa yang juga cukup tinggi sejak siklus I. Data 

ini membuktikan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembelajaran. Peran penting guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran perlu 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. Guru perlu banyak belajar guna membuka 

wawasan terhadap inovasi baru, mempersiapkan aktivitas pembelajaran, dan 

mengevaluasi setiap pembelajaran yang dilakukan. Semuanya ini penting dilakukan 

agar nantinya tercipta siswa yang kreatif dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi 

dari guru demi masa depan bangsa ini. 

Peningkatan kinerja guru selain berpengaruh terhadap keaktifan siswa 

ternyata juga memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 

tes pada setiap siklus, hasil belajar siswa tentang penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.5 Data hasil belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

siswa pada setiap siklus 

Data 
Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

Target 
Jml % Jml % Jml % Jml % 

Pencapaian 
nilai > 60 5 17,2 21 72,4 16 57,1 26 89,7 80% siswa 

mencapai 
nilai > 60 Pencapaian 

nilai < 60 24 82,8 8 27,6 12 42,9 3 10,3 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Meskipun demikian 

peningkatan hasil belajar tidak selalu terjadi, ada kalanya terjadi penurunan seperti 

yang terjadi pada siklus III tetapi perbaikan kinerja guru mengakibatkan terjadinya 
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peningkatan hasil belajar pada siklus IV. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa 

kinerja guru sangat berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Peningkatan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan hasil belajar siswa yang mencapai KKM. 

Pada siklus I, persentase jumlah siswa yang nilainya ≥ 60 sebesar 17,2%, pada siklus 

II sebesar 72,4%, pada siklus III sebesar 57,1%, dan pada siklus IV sebesar 89,7%. 

Peningkatan terbesar terjadi dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 55,2%, sedangkan 

pada siklus II ke siklus III menurun sebesar 15,3%, dan dari siklus III ke siklus IV 

terjadi lagi peningkatan sebesar 32,6%. Hal sebaliknya terjadi pada perolehan nilai 

siswa yang <60 dari awalnya pada siklus I sebesar 82,8% menjadi 10,3% pada siklus 

IV. 

 Berdasarkan data pengamatan aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar 

siswa terlihat bahwa meskipun proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan 

rencana tetapi ternyata berdasarkan hasil tes belajar siswa tidaklah meningkat 

sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari data pada siklus III meskipun 

secara persentase guru telah 100% mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang 

telah disusun tetapi hasil belajar siswa justru menurun sebesar 15,3% dari siklus 

sebelumnya. Ternyata penurunan ini terjadi akibat pemilihan aktivitas yang kurang 

tepat. Peneliti melihat catatan lapangan pada siklus III tindakan ke-2 yang merupakan 

saat tes hasil belajar dilakukan, disana tercatat bahwa pada waktu siswa bermain 

terlontar kata-kata permainan itu sulit karena menghitung pengurangan bilangan bulat 

yang terdiri dari 2 digit angka, bahkan ada siswa yang melontarkan kata pusing 

karena harus menghitung sedemikian banyak. Sedangkan pada siklus IV, terlihat 

terjadinya peningkatan sebesar 32,6% karena peneliti setelah melakukan evaluasi 

terhadap aktivitas siklus III merencanakan kembali aktivitas yang lebih 

menyenangkan dan tidak menguras energi mereka dalam permainan.  

Pemilihan aktivitas terkait juga dengan besarnya kelompok dalam 

pembelajaran, aktivitas dalam kelompok kecil membuat siswa lebih terfokus dengan 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar mereka. Hal ini bisa dilihat dari siklus I 

pada tindakan 1 dengan tindakan 2  sampai tindakan 2 siklus IV. Pada tindakan 1, 
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guru memilih untuk mengelompokkan 29 siswa menjadi 2 kelompok besar sedangkan 

pada tindakan 2 dan siklus-siklus setelahnya  guru mengelompokkan 29 siswa 

menjadi 5 bahkan 7 kelompok.  Pada waktu siswa dibagi menjadi kelompok besar, 

siswa cenderung ribut dan bermain sendiri pada saat tidak mendapatkan peran untuk 

menjawab ataupun memeragakan permainan sedangkan tatkala siswa ada dalam 

kelompok kecil mereka tetap duduk dalam kelompok bahkan memerhatikan siswa 

lain yang mendapat giliran.  

Pengelolaan alokasi waktu oleh guru dalam kegiatan bermain sesuai dengan 

prosedur yang telah direncanakan juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal 

ini terlihat dari perbaikan yang dilakukan guru pada siklus II. 

Guru sebagai fasilitator berperanan dalam memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengatur dan mencoba strategi yang mereka buat. Siswa yang diberikan 

kebebasan untuk membuat dan mencoba strategi membuat kreativitas mereka dalam 

memecahkan masalah berkembang yang telihat dari hasil belajar pada siklus II 

sampai IV. Kebebebasan ini perlu didukung pula oleh kata-kata motivasi guru agar 

siswa tidak menyerah dalam mencari strategi yang lebih baik.  

Peran guru sebagai fasilitator terlihat pada cara guru mengarahkan siswa 

untuk mengambil kesimpulan setelah aktivitas bermain dilakukan. Guru yang 

memberitahukan siswa mengenai kaitan antara aktivitas bermain dengan materi yang 

dipelajari mencerminkan peran guru sebagai pentransfer ilmu. Guru yang 

membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain dengan materi 

yang mereka pelajari menjadi salah satu cerminan guru sebagai fasilitator. Bimbingan 

yang diberikan guru pada siswa untuk menarik kesimpulan pada siklus I dilontarkan 

dengan pertanyaan mengenai apa yang dapat disimpulkan dari permainan, rupanya 

hal ini membuat siswa kebingungan. Perbaikan pemakaian kalimat yang dilakukan 

guru seperti apakah permainan yang dilakukan mudah atau sulit, siapa yang 

memenangkan permainan, bagaimana caranya supaya bisa menang sangat membantu 

siswa untuk mengaitkan permainan dengan materi yang sedang dipelajari. 
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Perbaikan sikap guru dalam pembelajaran seperti yang telah disebutkan di 

atas rupanya memberi dampak besar pada siswa sehingga meskipun guru tidak selalu 

memberikan penghargaan dengan sangat baik, hasil belajar siswa tetap meningkat.  

Agar lebih akurat, maka data yang diperoleh dari hasil observasi dan tes siklus 

dibandingkan dengan catatan lapangan dan hasil wawancara pada setiap siklus. 

Berdasarkan catatan lapangan didapatkan bahwa pada siklus I guru masih memiliki 

beberapa kekurangan. Pada siklus II dan siklus selanjutnya kekurangan itu telah 

berkurang karena guru sudah melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi yang 

dilakukan pada siklus sebelumnya. Hasil wawancara yang dilakukan oleh guru pada 

siswa di sela-sela permainan juga membuktikan bahwa makin lama mereka makin 

menikmati pembelajaran matematika dengan metode learning by playing.  

Dari triangulasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada kesesuaian data 

antara hasil observasi, hasil tes siklus, catatan lapangan, dan hasil wawancara 

terhadap siswa.  

Pembahasan 

Penelitian ini dianggap berhasil jika telah terjadi peningkatan kemampuan 

number sense siswa tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui 

penggunaan metode learning by playing. Indikator terjadinya peningkatan 

kemampuan number sense siswa tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat yaitu siswa mampu menyusun bilangan secara alami, siswa mampu membuat 

acuan/patokan, siswa mampu menerapkan sistem bilangan berbasis sepuluh, siswa 

mampu melakukan estimasi, siswa mampu mengoperasikan besarnya bilangan yang 

relatif dan mutlak, serta menggunakan hubungan diantara operasi aritmatika. 

Sebelum melaksanakan penelitian, telah dilakukan observasi awal dan dialog 

dengan guru mata pelajaran terhadap kemampuan number sense siswa pada 

pembelajaran matematika. Dari observasi dan dialog didapatkan bahwa siswa masih 

kurang berkembang kemampuan number sense nya hal ini tercermin dari siswa yang 

bisa menjawab pertanyaan guru dengan jawaban yang tepat tetapi tidak bisa 
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mengkomunikasikan mengapa mereka memilih cara tertentu untuk memecahkan 

masalah. Hal ini menjadi acuan dalam merancang metode pembelajaran learning by 

playing. Melalui penggunaan metode ini diharapkan siswa dapat berkembang 

kemampuan number sensenya, khususnya berkenaan dengan materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. Melalui metode ini diharapkan keaktifan siswa juga 

meningkat. Siswa tidak hanya duduk diam mendengarkan ceramah yang diberikan 

oleh guru melainkan secara aktif mencari sendiri pengetahuan yang sedang dipelajari. 

Selain itu, melalui metode ini diharapkan siswa menikmati pembelajaran matematika 

sehingga pelajaran yang seringkali dianggap sebagai pelajaran tersulit dapat menjadi 

lebih menyenangkan dan mudah dipelajari. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I, dilakukan evaluasi hasil belajar pada akhir 

siklus guna melihat sejauh mana peningkatan kemampuan number sense siswa pada 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Evaluasi dilakukan dengan 

memberikan 10 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Berdasarkan hasil evaluasi 

didapatkan nilai rata-rata kelas 39 dan hanya ada 5 siswa yang nilainya lebih atau 

sama dengan KKM yaitu 60. Pada tahap ini siswa tampak sangat kesulitan dengan 

pembacaan soal, karena soal yang diberikan tidak seperti soal yang selama ini 

diberikan. Misalnya seperti soal yang biasa diberikan guru adalah “bilangan berikut 

ini yang jika dibagi 6 mempuanyai sisa 2”, sedangkan pada soal yang diujikan 

dituliskan “bilangan berikut ini yang jika terus ditambah -6 mempunyai sisa 2”. 

Pembacaan soal memerlukan waktu yang lama sehingga waktu 30 menit yang 

didesain oleh peneliti tidaklah cukup untuk mengerjakan semua soal. Ditambah pula 

dengan kebiasaan guru mata pelajaran yang lebih menekankan pada hasil akhir dan 

kurang mengembangkan kemampuan siswa untuk menguraikan alasan dari jawaban 

yang dituliskan, sehingga siswa sangat kesulitan ketika diminta menguraikan jawaban 

mereka.  

Berdasarkan evaluasi pada siklus I maka pada saat pelaksanaan siklus II 

peneliti memakai jenis permainan yang lebih mengembangkan kemampuan number 

sense dan metode wawancara untuk mendapatkan uraian jawaban yang diiringi 
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dengan membimbing siswa untuk menuliskan jawaban pada saat mengerjakan soal. 

Perpaduan  Cara ini terbukti efektif karena terjadi peningkatan terhadap hasil evaluasi 

belajar yaitu nilai rata-rata kelas menjadi 63 dan terdapat 21 siswa yang nilainya ≥ 60. 

Pada waktu peneliti mewawancara siswa mengenai mengapa mereka menuliskan dua 

persamaan yaitu (-8) + 25 = 17 dan 17 – 25 = (-8) sebagai bentuk lain dari persamaan 

25 + (-8) = 17, sebagian besar siswa tahu bahwa jika operasi penjumlahan bilangan 

positif dengan bilangan negatif hasilnya bilangan positif dan operasi pengurangan 

bilangan positif hasilnya bilangan negatif tetapi tidak bisa menuliskan uraiannya.  

Siklus III disusun berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada siklus II akan 

tetapi kali ini perkiraan peneliti meleset.  Siklus III diawali dengan permainan yang 

mengembangkan kemampuan siswa untuk menggunakan hubungan diantara operasi 

aritmatika dan diakhiri dengan aplikasi dari hubungan operasi aritmatika tersebut. 

Kenyataan yang terjadi setelah tindakan ke-2 dilaksanakan siswa mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh peneliti akibat energinya 

terkuras oleh permainan pengurangan bilangan bulat dua digit angka. Hasil dari 

evaluasi pembelajaran pada siklus III didapatkan nilai rata-rata kelas 59 dan hanya 16 

siswa yang tuntas dari 28 siswa di kelas pada hari itu.  

Berdasarkan evaluasi dari siklus III yang menunjukkan bahwa kemampuan 

number sense siswa belum berkembang secara optimal maka peneliti merencanakan 

pelaksanaan siklus IV. Kemampuan number sense siswa yang belum berkembang 

secara optimal ditandai oleh kurang mampunya siswa menggunakan hubungan 

diantara operasi matematika dan membuat sistem acuan/patokan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya siswa yang mengerjakan operasi hitung campuran dengan mengerjakan 

secara berurutan dari sebelah kiri. Siklus IV dirancang untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam membuat sistem acuan/patokan dan menggunakan 

hubungan diantara operasi aritmatika. Permainan tebak angka dan 21 ternyata mampu 

mengatasi hal ini, yang terlihat dari rata-rata kelas yang meningkat menjadi 68 dan 26 

siswa memperoleh nilai ≥ 60. Dari 3 siswa yang nilainya kurang dari KKM atau < 60, 

2 diantaranya mendapatkan nilai 50 dan 55, sedangkan 1 siswa mendapatkan nilai 
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hanya 20 poin saja. Artinya hampir seluruh siswa dari 29 siswa telah meningkat 

kemampuan number sensenya. 

Berdasarkan pembahasan di atas mengindasikan bahwa metode learning by 

playing  dapat meningkatkan kemampuan number sense siswa dalam penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat.  

Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan seperti berikut: 

1. Pembelajaran learning by playing  dapat meningkatkan kemampuan number sense 

siswa. 

2. Pembelajaran learning by playing  dapat memotivasi siswa belajar matematika sehingga 

siswa lebih senang belajar matematika dibandingkan dengan pembelajarna matematika 

sebelumnya yang besifat konvensional. 

3. Permainan yang melibatkan motorik kasar lebih diminati siswa dari pada permainan 

yang melibatkan motorik halus. 

Saran 

 Berikut saran yang dapat dikemukakan agar terlaksananya pembelajaran learning by 

playing  dengan baik yaitu: 

1. Guru hendaknya membuat perencaan berdasarkan tujuan, permaianan yang akan 

diterapkan dan waktu yang tersedia 

2. Sebelum memulai permainan hendaknya siswa diyakinkan terlebih dahulu mengerti 

tentang aturan permainan. 

3. Pemilihan permainan hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesukaran materi. Untuk 

materi yang mudah sebaiknya digunakan permaian yang mempunyai tingkat 

kesulitan tinggi, sedangkan untuk materi yang tergolong sulit digunakan permainan 

yang tingkat kesulitan rendah. 
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