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ABSTRAK 

 
RINA JUNIANTI S, NIM: 114522414060. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Melalui Alat Peraga Pada Pembelajaran Matematika di Kelas IV SD Negeri 

173478 Laksa, Kabupaten Humbang Hasundutan T.P. 2015/2016.  

Penelitian ini dibahas mengenai motivasi Belajar siswa yang rendah dalam 
pelajaran matematika yang disebabkan tidak kondusif suasana pada pelajaran 

matematika, ketidak pedulian siswa dalam pelajaran matematika, kondisi yang ribut 

ketika proses pada pelajaran matematika dan guru yang tidak menggunakan metode lain 
dalam pelajaran matematika. Batasan masalah ini hanya mencakup tentang Operasi 

bilangan campuran dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika dengan menggunakan metode alat peraga T.P. 2015/2016. 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK) bersubjek di kelas IV 
SD Negeri 173478 Laksa, Kabupaten Humbang Hasundutan T.P. 2015/2016 yang 

berjumlah 30 orang yang terdiri dari 20 Laki-laki dan 10 Perempuan. Pelaksanaannya 

dilakukan dalam dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dalam dua pertemuan. 

Setiap pertemuan  terdiri dari permainan yang berbeda dalam pelajaran matematika. 

Instrumen penelitian ini adalah berupa lembar observasi dan lembar angket. Lembar 
observasi yang dilakukan ada dua yaitu lembar observasi dan lembar angket. Lembar 

observasi yang dilakukan ada dua yaitu lembar observasi motivasi belajar siswa secara 

klasikal dan lembar observasi aktivitas guru. Lembar angket hanya terdiri dari 16 soal. 

Setiap soal mempunyai pilihan yang terdiri dari a, b, c, dan d yang setiap peilihannya 
berbeda nilainnya yaitu nilai positif dan nilai negatif. 

Hasil data yang dieperoleh berupa tabel. Pada lembar observasi motivasi belajar 

siswa ini diperoleh siswa termotivasi 27,63% pada pertemuan I siklus I dan 50,96% 
pertemuan II siklus I. Hasil tersebut perlu dilakukan perbaikan disklus II dalam metode 

alat peraga diperoleh 77,63% pertemuan I dan 89,53 % pertemuan II, terjadi peningkatan 

motivasi. Sedangkan dalam instrument angket pada siklus I diperoleh 58,12 %, hal itu 
tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan sehingga perlu dilakukan perbaikan di siklus II. 

Dalam siklus II diperoleh data 70,46%, sehingga terjadi peningkatan motivasi belajar 

siswa dengan menggunakan lembar angket. Selain itu, nilai hasil observasi guru adalah 

33,33% pada pertemuan I Siklus I, 48,25% pertemuan II siklus I tidak mencapai nilai  

75%. Kemudian dilanjutkan pada siklus II 68,25% pada pertemuan I dan 80,95% Yang 

merupakan peningkatan yang cukup baik untuk aktivitas guru sehingga dikatakan berhasil 

dan mencapai nilai yang sesuai dengan tujuan. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Metode Alat Peraga 

dapat meningkatan motivasi belajar pada pelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 

173478 Laksa, Kabupaten Humbang Hasundutan T.P. 2015/2016. Disarankan guru lebih 
kreatif dalam pembelajaran dan dapat menggunakan metode alat peraga ketika proses 

dalam pembelajaran berlangsung agar siswa memilki motivasi dan semangat belajar yang 

tinggi sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. 


