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Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 053969 Kec. Selesai, jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan alat peraga 

sebagai sasaran utama bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan alat peraga pada pelajaran matematika materi jaring-jaring bangun 

ruang di kelas IV SD Negeri 053969 Kec. Selesai T.A 2011/2012. 

Jumlah Subjek Penelitian sebanyak  20 orang siswa yang berasal dari siswa 

kelas IV pada tahun ajaran 2011/2012, dimana kegiatan dilakukan saat 

pembelajaran matematika berlangsung.Untuk memperoleh data yang digunakan 

dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan tes.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tugas dengan penggunaan 

alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 053969 

Kec. Selesai, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar. 

Dari hasil temuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil tes awal 

siswa masih memiliki tingkat ketuntasan belajar dibawah 80%, yaitu  19 orang 

siswa (75%) yang belum tuntas yang memiliki tingkat ketuntasan  belajar dibawah 

80% dan sebanyak 5 orang (25%) yang telah tuntas dalam belajar dengan rata-rata 

kelas 56,05, sehingga baik secara individu maupun klasikal kemampuan awal 

siswa masih tergolong belum tuntas dalam belajar. Pada siklus I terdapat 10 orang 

siswa (50%) yang belum tuntas yang memiliki tingkat ketuntasan  belajar dibawah 

80% dan sebanyak 10 orang (50%) yang telah tuntas dalam belajar dengan rata-

rata kelas 65,25. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kemampuan siswa 

dalam memahami materi jaring-jaring bangun ruang berdasarkan tingkat 

keberhasilan secara klasikal masih tergolong belum berhasil. Pada siklus II 

sebanyak 19 orang siswa (95%) yang telah tuntas dalam belajar dan terdapat 1 

orang siswa (5%) yang belum tuntas dalam belajar dengan nilai rata-rata kelas 

80,25. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kemampuan siswa dalam 

memahami materi jaring-jaring bangun ruang telah mencapai ketuntasan dalam 

belajar. 


