
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar dan Prestasi Belajar.

Dalam kajian pustaka ini akan peneliti diuraikan secara singkat pengertian

belajar maupun tentang prestasi belajar yang diambil dari para pakar

pendidikan, antara lain :

1. Belajar

Belajar merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena dengan

belajar seseorang dapat meningkatkan pengetahuan,ketrampilan dan sikap, yang

kesemuanya itu baik bagi dirinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selain

itu belajar merupakan salah satu faktor penting dalam proses penddidikan menurut

yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam

dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran yang bersifat sedikit

belajar harus aktif sendiri, karena tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak

mungkin berlangsungdengan baik, artinya aktivitas yang dilakukan harus

menghasilkan perubahan individu yang belajar. Seperti dikemukakan oleh seorang

ahli Belajar adalah aktivitas yang enghasilkan perubahan individu yang

belajar baik aktual maupun potensial. Perubahan itu pada pokoknya adalah

didapatnya kemampuan baru, yang berlaku dalam waktu yang relative lama,serta
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. Dari pendapat di

atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Dalam melaksanakan belajar faktor perubahan tingkah laku harus ada dan

dikatakan tidak belajar apabila di dalamnya tidak terjadi perubahan tingkah

laku.

b. Perubahan tersebut pada dasarnya didapat dari kemauan baru dan perubahan itu

terjadi karena usaha dan disengaja. Selain pengertian belajar di atas, ada

pengertian lain seperti yang dikemukakan oleh Mursell (2002) bahwa:  belajar

adalah usaha mencari dan menemukan makna ataupun pengertian. Inilah sifat

yang hakiki dalam belajar. Guru yang memberi latihan-latihan dan faham

yang tidaak dipahami oleh siswa berarti perbuatanya bertentangan dengan

hakekat proses belajar. Sedangkan guru yang selalu berusaha membantu agar

siswanya mengerti,berarti perbuatanya sesuai dengan hakekat proses belajar.

Menurut ahli psikologi ( dalam,Mursell,2002:21) bahwa prinsif-prinsif belajar

adalah:

a.  Belajar dimulai dari suatu perasalahan dan berlangsung sebagai usaha untuk

memecahkan masalah.

b.  Proses belajar selalu merupakan usaha untuk memecahkan suatu masalah yang

sungguh-sungguh dengan menangkap atau memahami hubungan antara

bagian-bagian dari masalah itu.

c.  Belajar itu berhasil bila disadari telah ditemukan petunjuk atau hubungan

antara unsur-unsur dalam permasalahan itu sehingga di peroleh pengetahuan

atau wawasan. Pengetahuan dapat tibul dengan tiba-tiba, dapat pula secara

berangsu-angsur atau dengan susah payah . jadi belajar adalah usaha mencari

eneukan dan dan melihat seluk beluk sesuatu.
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Belajar ialah memecahkan masalah yang tidak hanya pada pelajaran ilmu

pasti,tetapi juga pada ilmu pengetahuan yang lain. Pelajaran di sekolah-sekolah

seolah-olah tidak mengandung makna bagi siswa, walaupun siswa mempelajari

pelajaran-pelajaran tersebut itu adalah akibat untuk menghindari hukuman yang

akan diberikan oleh pihak sekolah, ingin mencapai nilai yang baik, atau

menyenangkan hati guru aataupu orang tua. Akibat hasil belajar yang diperoleh

siswa tidak mendalam, serta tidak autentik atau tahan lama. Hal ini disebabkan

oleh:

a. Siswa memiliki motivasi yang kuat. Ia merasa terpaksa untuk mempelajari

pelajaran-pelajaran itu dan yang sebenarnya ia tidak peduli dengan pelajaran

itu.

b. Bahan itu dipelajari secara mekanis. Tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk

mencari jawaban atau suatu masalah yang mengikat hatinya.

c. Pelajaran itu sekedar dihafal saja. Siswa tidak melihat kebulatan dan

keseluruhan pelajaran itu, melainkan sebagai sejumlah fakta-fakta dan karena

itu segera ia lupakan.

2. Prestasi Belajar

hasil yang telah dicapai (Depdikbud,1995:787). Sedangkan pengertian belajar

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu (Depdikbud,1995:14

). Jadi prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai atau angka

yang diberikan oleh guru. Prestasi dalam penelitian yang dimaksut adalah nilai

yang diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran dalam bentuk nilai berupa
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angkayang diberikan oleh guru kelasnya setelah melaksanakan tugas yang

diberikan padanya.

Menurut Ahmadi (1987:72), prestasi belajar yang dicapai dalam suatu

usaha belajar dalam hal ini usaha belajar dalam mewujudkan nilai atau prestasi

belajar siswa dapat dilihat pada prstasi atau nilai yang diperoleh dalam mengikuti

tes. Jadi untuk mengetahui tinggi rendahnya prestasi belajar siswa kita dapat

melihat pada hasil tes atau ujian yang diberikan. Adapun faktor-faktor yang

prestasi belajar yang dicapai oleh individu merupakan interaksi antara berbagai

faktor yang mempengaruhi baik dari dalam (internal) maupun dari luar (ekstern)

Dalam hal-hal tersebut di atas maka guru hendaknya dapat

membangkitkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika  untuk mencapai

prestasi belajar siswa dengan memaksimalkan dalam pemanfaatan alat peraga

untuk meningkatkan prestasi belajarnya tersebut. Dengan memanfaatkan alat

peraga, siswa akan lebih terlibat dan aktif dalam pembelajaran. Disamping itu,

guru juga harus dapat membangkitkan percaya diri pada diri siswa, memberikan

arahan   tentang manfaat dari alat peraga dalam kegiatan pembelajaran,sehingga

siswa dapat lebih meningkatkan prestasi belajanya, dan siswa menjadi kebiasaan

selalu memanfaatkan alat peraga di dalam pembelajaran.

B. Alat Peraga

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dilaksanakan setiap hari,

merupakan kehidupan dari suatu kelas, dimana guru dan peserta didik saling
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terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh guru.

Keberhasilan kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru, karena

guru merupakan pengelola tunggal di dalam kelas. Oleh karena itu bila peserta

didik kurang bisa menunjukan keterampilan dalam suatu mata pelajaran, maka

tuduhan kekurangberhasilan juga tertuju kepada guru. Kita sadari bersama bahwa

mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang

disukai anak. Hal ini sangat disadari oleh guru. Namun demikian masih banyak

guru yang belum secara maksimal mencari upaya agar keadaan demikian dapat

berkurang atau bahkan berubah.

Bruner (dalam Orton,1992) menyatakan bahwa anak dalam belajar konsep

matematika melalui tiga tahap, yaitu enactive, iconic, dan symbolic. Tahap

enactive yaitu tahap belajar dengan memanipulasi benda atau obyek konkret,

tahap econic yaitu tahap belajar dengan menggunakan gambar, dan tahap

symbolic yaitu tahap belajar matematika

melalui manipulasi lambang atau simbol.

Hudoyo (1998) menyatakan bahwa belajar matematika merupakan proses

membangun/mengkonstruksi konsep-konsp

dan prinsip-prinsip, tidak sekedar penggrojokan yang terkesan pasif dan statis,

namun belajar itu harus aktif dan dinamis. Hal ini sesuai dengan pandangan

konstruktivis yaitu suatu pandangan dalam mengajar dan belajar, dimana peserta

didik membangun sendiri arti dari pengalamannya dan interaksi dengan orang

lain. Sedangkan menurut Piaget (dalam Hudoyo, 1998) taraf berpikir anak seusia

SD adalah masih konkret operasional, artinya untuk memahami suatu konsep anak

masih harus diberikan kegiatan yang berhubungan dengan benda nyata atau

kejadian nyata yang dapat diterima akal mereka. Demikian pula Z.P. Dienes
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(dalam Hudoyo, 1998) berpendapat bahwa setiap konsep atau prinsip matematika

dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-tama disajikan kepada

peserta didik dalam bentuk konkret. Sehingga dapatlah dimengerti bahwa Dienes

menekankan betapa pentingnya memanipulasi obyek-obyek dalam pembelajaran

matematika. Berdasar hal-hal tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan

bahwa dalam belajar matematika, pengalaman belajar anak sangatlah penting.

Pengalaman tersebut akan membentuk suatu pemahaman apabila ditunjang

dengan alat bantu belajar, yang berfungsi mengkonkretkan materi-materi

matematika yang bersifat abstrak. Dengan demikian alat bantu belajar atau biasa

disebut media akan berfungsi dengan baik apabila media tersebut dapat

memberikan pengalaman belajar yang bermakna, mengaktifkan dan

menyenangkan anak. Dapat dikatakan bahwa media pembelajaran matematika

memiliki peranan sangat besar bagi guru yaitu untuk menyampaikan konsep

konsep dasar matematika maupun bagi peserta didik dalam menerima

pengetahuan yang disampaikan guru kepadanya. Suatu fakta yang patut

direnungkan dan disadari sepenuhnya untuk dilakukan tindak lanjut secara nyata

bagi semuanya yang terlibat di dunia pendidikan bahwa: pengajaran matematika

SD menggunakan alat peraga dan media lainnya secara tepat dibandingkan

dengan yang tanpa menggunakan adalah enam berbanding satu atau 6 : 1. Jadi

penggunaan alat peraga dan media lainnya dalam pembelajaran matematika

(khususnya dalam memberikan penanaman konsep) akan membawa hasil enam

kali lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan pengajaran drill tanpa konsep

C. Hakekat Pembelajaran Matematika SD.

Pembelajaran matematika bersifat hirarkis,yaitu dimulai dari pembelajaran konsep

yang sederhana maunju konsep yang kompleks. Materi yang satu mendasari
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materi yang lain sehingga hal ini membawa konsekuensinya bahwa kesiapan

mental seorang anak dalam belajar matematika dimulai dari penguasaan materi

sebelumnya. Anak yang belum tuntas matematika menganggap bahwa pelajaran

matematika itu sulit, dan sebaliknya. Pembelajaran adalah suatu upaya yang

dilaksanakan oleh seseorang (guru atau yang lain) untuk membelajarkan siswa

yang belajar. Pembelajaran di sekolah semakain berkembang dari pengajaran yang

bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan sistem modern. Kegiatan

pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan mengajar yang mengabaikan kegiatan

belajar,yaitu sekedar menyiapkan pengajaraan dan melaksanakan prosedur

mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi kegiatan pembelajaran

lebih kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang

bervariasi.

Menurut Mudhofir (1978:30) pada garis besarnya ada empat pola

pembelajaran antara lain Pertama, pola pembelajaran guru dan siswa tanpa

menggunakan alat bantu/bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga, Kedua

pola guru (guru + alat bantu) dengan siswa, Ketiga pola (guru + (media) dengan

siswa), dan Keempat pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh

menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Berdasarkan pola-

pola pembelajaran tersebut di atas maka pembelajaran itu tidak hanya sekedar

mengajar (seperti pada pola pertama), karena membelajarkan yang berhasil harus

memberikan banyak perlakuan pada siswa.

Sedangkan Penggunaan media atau alat peraga dalam proses pembelajaran

menurut Basyaruddin Usman dan H.Asnawir (2002:7-6) adalah sebagai berikut:

1. Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa.

2. Media dapat mengatasi ruang kelas .
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3. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan

lingkungan.

4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan.

5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis.

6. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru.

7. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar

8.Media dapat memberikan pengalaman integral dari sesuatu yang konkrit sampai

kepada sesuatu yang abstrak

D. Pengertian dan Fungsi Alat Peraga

Media pembelajaran diartikan sebagai semua benda yang menjadi

perantara dalam terjadinya pembelajaran. Berdasar fungsinya media dapat

berbentuk alat peraga dan sarana. Namun dalam keseharian kita tidak terlalu

membedakan antara alat peraga dan sarana. Sehingga semua benda yang

digunakan sebagai alat dalam pembelajaran matematika kita sebut alat peraga

matematika. Demikian pula pada modul ini, media matematika kita sebut alat

peraga matematika.

Menurut Estiningsih (1994) alat peraga merupakan media pembelajaran

yang mengandung atau membawakan ciri-ciri konsep yang dipelajari. Contoh:

papan tulis, buku tulis, dan daun pintu yang berbentuk persegipanjang dapat

berfungsi sebagai alat peraga pada saat guru menerangkan bangun geometri dalam

persegipanjang. Fungsi utama alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan

dari konsep, agar anak mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep yang

dipelajari. Dengan melihat, meraba, dan memanipulasi alat peraga maka anak

mempunyai pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti konsep. Sedangkan

sarana merupakan media pembelajaran yang fungsi utamanya sebagai alat bantu
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untuk melakukan pembelajaran. Dengan menggunakan sarana tersebut diharapkan

dapak memperlancar pembelajaran. Contoh: papan tulis, jangka, penggaris,lembar

tugas (LT), lembar kerja (LK), dan alat-alat permainan.

E. Tujuan Penggunaan Alat Peraga

1. Memberikan kemampuan berpikir matematika secara kreatif. Bagi sebagian

anak, matematika tampak seperti suatu sistem yang kaku, yang hanya berisi

simbol-simbol dan sekumpulan dalil-dalil untuk dipecahkan. Padahal

sesungguhnya matematika memiliki banyak hubungan untuk mengembangkan

kreatifitas.

2. Mengembangkan sikap yang menguntungkan ke arah berpikir matematika.

Suasana pembelajaran matematika di kelas haruslah sedemikian rupa,sehingga

para peserta didik dapat menyukai pelajaran tersebut. Suasana semacam ini

merupakan salah satu hal yang dapat membuat para peserta didik memperoleh

kepercayaan diri akan kemampuannya dalam belajar matematika melalui

pengalaman-pengalaman yang akrab dengan kehidupannya.

3. Menunjang matematika di luar kelas, yang menunjukkan penerapan matematika

dalam keadaan sebenarnya. Peserta didik dapat menghubungkan pengalaman

belajarnya dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menggunakan keterampilan masing-masing mereka dapat menyelidiki

atau mengamati benda-benda di sekitarnya, kemudian mengorganisirnya untuk

memecahkan suatu masalah.

4. Memberikan motivasi dan memudahkan abstraksi. Dengan alat peraga

diharapkan peserta didik lebih memperoleh pengalaman-pengalaman yang

baru dan menyenangkan, sehingga mereka dapat menghubungkannya dengan

matematika yang bersifat abstrak.
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5. Dari tujuan di atas diharapkan dengan bantuan penggunaan alat peraga dalam

pembelajaran dapat memberikan permasalahan-permasalahan menjadi lebih

menarik bagi anak yang sedang melakukan kegiatan belajar. Karenam

penemuan-penemuan yang diperoleh dari aktivitas anak biasanya bermula dari

munculnya hal-hal yang merupakan tanda tanya, maka permasalahan yang

diselidiki jawabannya itu harus didasarkan pada obyek yang menarik

perhatian anak. Jadi bila memungkinkan hal itu haruslah dinyatakan dalam

bentuk pertanyaan yang mengarah pada bahan diskusi dalam berbagai cabang

penyelidikan, misalnya dari buku, dari guru atau bahkan dari anak sendiri. Hal

itu dapat ditentukan melalui peragaan dari guru dan diskusi yang melibatkan

seluruh kelas atau oleh kelompok kecil/seorang anak yang bekerja dengan

lembar kerja. Dengan menggunakan suatu lembar kerja, mereka dapat

menggunakan bahan-bahan yang dirancang untuk mengarahkan dalam

menjawab pertanyaan yang akan membantu mereka menemukan suatu

jawaban yang dimaksudkan pada arti pertanyaannya. Oleh karena itu

sebaiknya setiap alat peraga dilengkapi dengan kartu-kartu atau lembar kerja

atau petunjuk penggunaan alat untuk menjawab permasalahan.

F. Penggunaan Alat Peraga dalam Pembelajaran

Bila kita cermati pembelajaran yang terjadi di sekolah saat ini, masih

banyak yang dikelola secara klasikal. Artinya semua peserta didik diperlakukan

sama oleh guru. Pembelajaran klasikal merupakan pembelajaran yang paling

disenangi oleh guru karena cara ini mudah dilaksanakan. Pada pembelajaran

klasikal umumnya komunikasi terjadi searah, yaitu dari guru ke peserta didik, dan

hampir tidak terjadi sebaliknya. Oleh sebab itu penggunaan alat peraganya

didominasi oleh guru. Pada umumnya hanya sebagaian kecil dari peserta didik
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yang dapat memanfaatkan alat peraga tersebut. Untuk meminimalisasi dominasi

guru dalam penggunaan alat peraga, maka perlu direncanakan dan dikembangkan

alat peraga untuk kelompok atau individu. Ada beberapa keuntungan bila alat

peraga digunakan untuk kelompok, antara lain:

(1) adanya tutor sebaya dalam belajar kelompok, karena Alat Peraga Matematika

dalam Pembelajaran di SD membantu guru dalam menerangkan pemanfaatan

alat peraga kepada temannya,

(2) kerjasama yang terjadi dalam penggunaan alat peraga kelompok akan

membuat suasana kelas lebih menyenangkan, dan

(3) banyaknya anggota kelompok yang relatif kecil akan memudahkan peserta

didik untuk berdiskusi dan bekerjasama dalam pemanfaatan alat. Namun

demikian ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat peraga

kelompok yakni:

(1) tugas-tugas pelengkap dari alat peraga/sarana yang menjadi tanggung jawab

kelompok hendaknya mengaktifkan semua anggota kelompok, agar tidak

terjadi dominasi oleh seorang anggota kelompok, dan

(2) pemilihan anggota kelompok dalam melaksanakan tugas-tugas pemanfaatan

alat peraga haruslah secermat mungkin, sehingga tidak terjadi penumpukan

peserta didik yang pandai atau sebaliknya dalam satu kelompok.

G. Prinsip-Prinsip Umum Penggunaan Alat Peraga

Selain mempersiapkan langkah-langkah penggunaan alat peraga, seperti

persiapan guru, lingkungan, persiapan peserta didik, maka perlu pula mengetahui

prinsipprinsip umum dalam penggunaan alat peraga, di antaranya sebagai berikut:

1. Penggunaan alat peraga hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran.



17

2. Alat peraga yang digunakan hendaknya sesuai dengan metode/strategi

pembelajaran.

3. Tidak ada satu alat peragapun yang dapat atau sesuai untuk segala macam

kegiatan belajar.

4. Guru harus terampil menggunakan alat peraga dalam pembelajaran.

5. Peraga yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan siswa dan gaya

belajarnya.

6. Pemilihan alat peraga harus obyektif, tidak didasarkan kepada kesenangan

pribadi.

7. Keberhasilan penggunaan alat peraga juga dipengaruhi oleh kondisi

lingkungan. Modul Matematika SD Program Bermutu Pemanfaatan Alat

Peraga Matematika dalam Pembelajaran di SD

H. Persyaratan Alat Peraga

Menurut E.T. Ruseffendi (dalam Pujiati, 2009a) ada beberapa persyaratan

yang harus dimiliki alat peraga agar fungsi atau manfaat dari alat peraga tersebut

sesuai dengan yang diharapkan dalam pembelajaran:

1. Sesuai dengan konsep matematika.

2. Dapat memperjelas konsep matematika, baik dalam bentuk real, gambar atau

diagram dan bukan sebaliknya (mempersulit pemahaman konsep matematika)

3. Tahan lama (dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat).

4. Bentuk dan warnanya menarik.

5. Dari bahan yang aman bagi kesehatan peserta didik.

6. Sederhana dan mudah dikelola.

7. Ukuran sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik dari peserta didik.
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8. Peragan diharapkan menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak

bagi peserta didik, karena alat peraga tersebut dapat dimanipulasi (dapat diraba,

dipegang, dipindahkan, dipasangkan, dan sebagainya) agar peserta didik dapat

belajar secara aktif baik secara individual maupun kelompok.

9. Bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah banyak.

I. Pemilihan Alat Peraga

Menurut Pujiati (2009a) pemilihan alat peraga yang tepat dan digunakan

secara benar diharapkan dapat:

1. Mempermudah abstraksi,

2. Memudahkan, memperbaiki, atau meningkatkan penguasaan konsep atau fakta,

3. Memberikan motivasi,

4. Memberikan variasi pembelajaran,

5. Meningkatkan efisiensi waktu,

6. Menunjang kegiatan matematika di luar kelas yang menunjukkan penerapan

matematika pada peristiwa nyata, dan

7. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.

J. Kegagalan Penggunaan Alat Peraga

Menurut Ruseffendi (dalam Pujiati, 2009) penggunakan alat peraga tidak

selamanya membuahkan hasil belajar yang lebih meningkat, lebih menarik, dan

sebagainya. Adakalanya menyebabkan hal yang sebaliknya, yaitu menyebabkan

kegagalan peserta didik dalam belajar. Kegagalan itu akan nampak bila:

1.Generalisasi konsep abstrak dari representasi hal-hal yang konkret tidak

tercapai,



19

2. Alat peraga yang digunakan hanya sekedar sajian yang tidak memiliki nilainilai

yang tidak menunjang konsep-konsep dalam matematika,

3. Tidak disajikan pada saat yang tepat,

4. Memboroskan waktu,

5. Diberikan pada anak yang sebenarnya tidak memerlukannya, dan

6. Tidak menarik dan mempersulit konsep yang dipelajari.

K. Analisis Kebutuhan Alat Peraga Matematika untuk Setiap Kelas

Pada dasarnya kegiatan belajar mengajar matematika dapat dilakukan

dengan berbagai strategi dan variasi sajian, misalnya permainan, diskusi,

pemecahan masalah, praktek, dan lain-lain yang menarik. Alat peraga merupakan

bagian penting dari perangkat pembelajaran. Agar alat peraga yang akan

digunakan sesuai dengan materi yang dibahas dan terencana dengan baik serta

bermakna maksimal, seyogyanya alat peraga tersebut dirancang dan dibuat sendiri

oleh guru.

Untuk itu dibutuhkan urutan langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan alat peraga dengan cara menganalisis kurikulum/standar

isi yang sedang digunakan/berlaku menurut jenjang kelas yang diampu dari guru

yang bersangkutan.

2. Mendesain alat peraga yang akan dibuat.

3. Merencanakan dan memilih bahan dari alat peraga yang akan dibuat.

4. Membuat alat peraga.

5. Menyusun petunjuk penggunaan alat peraga atau lembar kerja .

6.Penilaian alat peraga dan petunjuk yang telah dibuat dari catatan-catatan guru

saat digunakan.
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Kegiatan identifikasi kebutuhan alat peraga yang digunakan di SD dari

kelas I sampai dengan kelas VI merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan

oleh guru

pengampu kelas yang bersangkutan baik secara individu atau kelompok ditingkat

sekolah maupun tingkat KKG. Kegiatan ini memerlukan ketekunan dan inovasi

dari guru sehingga dapat menentukan dan mengembangkan alat peraga yang

digunakan berdasar pada kurikulum yang berlaku. Pencermatan terhadap

kurikulum mengenai indikator, hasil belajar dan materi akan menentukan alat

peraga yang dapat digunakan atau dikembangkan. Berikut ini contoh identifikasi

dari sebagian alat peraga matematika SD untuk kelas V semester 2 tentang

pengukuran.

L. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian tindakan

kelas  sebagai berikut: Melalui Pemanfaatan alat peraga akan meningkatkan

kualitas dan prestasi pembelajaran bangun ruang dalam pembelajaran matematika

kelas V SDN 02 Makarti Kecamatan Tumijajar Tahun Pelajaran 2009/2010.


