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Abstrak—Salah satu faktor rendahnya penguasaan matematika siswa adalah siswa 

tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membangun sendiri pengetahuannya. 

Matematika dipandang sebagai suatu proses yang prosedural dan mekanistis, sehingga 

seringkali metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, dan 

sebagai akibatnya motivasi belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan sehingga 

berdampak pada keaktifan siswa yang rendah. Model pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif. 

Selain itu penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga akan membuat kegiatan 

belajar mengajar termotivasi dan membantu siswa SD menyajikan konsep matematika 

yang abstrak menjadi konkrit, hal ini sesuai dengan teori Piaget bahwa siswa yang 

berumur antara tujuh sampai dengan 12 tahun berada pada tahap operasional konkret 

yaitu siswa telah memahami operasi logis seperti memahami konsep kekekalan, 

mengklasifikasikan objek, namun masih membutuhkan bantuan benda konkret. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keaktifan belajar siswa SD 

yang menggunakan pembelajaran kooperatif dengan bantuan alat peraga matematika. 

Penelitian deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa lembar 

observasi dan wawancara terhadap objek yang terpilih. Subjek penelitian merupakan 

siswa SD yang terdiri dari 8 kelas dengan jenjang yang berbeda sebanyak 253 siswa 

dan menggunakan alat peraga serta materi yang berbeda pula. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa dengan pembelajaran kooperatif 

berbantuan alat peraga menunjukkan kriteria keaktifan sedang sebesar 54,55% atau 

sebagian besar siswa aktif belajar matematika. Adapun kriteria keaktifan per indikator 

menunjukkan bahwa indikator visual-listening dan emotional activities memiliki 

kriteria keaktifan tinggi, oral activities memiliki kriteria keaktifan rendah, sedangkan 

motor dan mental activities memiliki kriteria keaktifan sedang. 

Kata kunci: Alat peraga, keaktifan, kooperatif, matematika 

I. PENDAHULUAN 

Tujuan umum diberikannya matematika di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan umum menurut [1] 

yakni: 1) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan 

dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, 

cermat, jujur, efektif dan efisien; 2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Perubahan dan perbaikan dalam  proses  pembelajaran dapat dilakukan dengan menciptakan suasana 

belajar yang kondusif, konstruktif, demokratis dan kolaboratif. Seperti yang dikemukakan oleh [2] bahwa 

kegiatan pembelajaran matematika di jenjang persekolahan merupakan suatu kegiatan yang harus dikaji 

dan jika perlu diperbaharui agar dapat sesuai dengan kemampuan murid serta lingkungan.  

Pembelajaran matematika yang konstruktif tidak akan terjadi jika berpusat pada guru, karena guru 

kurang memberi peluang kebebasan mengemukakan pendapat untuk menuangkan ide/gagasan matematika 

yang dimiliki siswa, sehingga siswa menjadi pasif dan kurang berinteraksi dengan temannya. Selanjutnya 

Battencourt dalam [3] menyatakan bahwa mengajar bukanlah memindahkan pengetahuan guru dari guru 

kepada siswa tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Oleh 

sebab itu pada kegiatan pembelajaran matematika tidak semestinya semua informasi disampaikan dalam 

bentuk jadi melainkan melalui aktivitas siswa dalam upaya menemukan informasi tentang matematika 

secara integral dan mandiri. Namun pada kenyataannya, siswa belum dapat berpartisipasi dan berinteraksi 

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan lebih bersifat menunggu serta menerima apa saja yang 

diberikan guru karena sebagian besar kegiatan belajar didasarkan pada rancangan, perintah, dan tugas-
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tugas. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor rendahnya penguasaan matematika siswa, karena 

siswa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membangun sendiri pengetahuannya. Matematika 

dipandang sebagai suatu proses yang prosedural dan mekanistis oleh kebanyakan guru, sehingga seringkali 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, dan sebagai akibatnya motivasi belajar 

siswa menjadi sulit ditumbuhkan sehingga berdampak pada keaktifan siswa yang rendah.  

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan 

siswa secara aktif. Hal ini sejalan dengan Vries dalam [5] yang menyatakan bahwa salah satu prinsip dasar 

dalam pembelajaran kooperatif adalah interaktif yang simultan, artinya guru dan siswa yang berinteraksi 

secara terus menerus dimana guru selalu mendorong aktivitas siswanya dengan berbagai cara agar siswa 

memiliki kemampuan dalam kompetensi yang diajarkan. Karakteristik pembelajaran matematika di 

sekolah dasar [6] yaitu sebagai berikut: a) Pembelajaran matematika bertahap. Artinya materi pembelajaran 

perlu diajarkan secara bertahap, yaitu dari hal yang sederhana ke kompleks, selain itu pembelajaran 

matematika dimulai dari yang konkret, ke semi konkret dan akhirnya kepada konsep abstrak. Untuk 

mempermudah siswa memahami objek matematika maka benda-benda konkrit digunakan pada tahap 

konkrit, kemudian ke gambar-gambar pada tahap semi konkrit dan akhirnya ke simbol-simbol pada tahap 

abstrak; b) Pembelajaran matematika mengikuti metoda spiral. Artinya, suatu konsep matematika selalu 

mengkaitkan atau menghubungkan dengan konsep sebelumnya. Konsep sebelumnya dapat menjadi  

prasyarat untuk dapat memahami dan mempelajari suatu konsep matematika. Pemberian konsep dimulai 

dengan benda-benda konkret kemudian konsep itu diajarkan kembali dengan bentuk pemahaman yang 

lebih abstrak dengan menggunakan notasi yang lebih umum digunakan dalam matematika; c) 

Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematik bersifat deduktif, namun demikian 

dalam mencari kebenaran matematika dapat dimulai dengan cara induktif misalnya dengan bantuan media 

yang selanjutnya dibuktikan secara deduktif aksiomatik; d) Pembelajaran matematika menganut kebenaran 

konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya tidak bertentangan antara kebenaran 

suatu konsep dengan yang lainnya.  

Pembelajaran kooperatif dapat didukung oleh penggunaan media yang sesuai untuk dapat 

meningkatkan keaktifan siswa, salah satunya alat peraga matematika, karena matematika memiliki objek 

yang abstrak Penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga merupakan metode alternatif yang dapat 

membuat kegiatan belajar mengajar termotivasi serta dapat membantu siswa SD dalam menyajikan konsep 

matematika yang abstrak menjadi konkrit. Hal ini sesuai dengan teori Piaget bahwa siswa yang berumur 

antara tujuh sampai dengan dua belas tahun berada pada tahap operasional konkret yaitu siswa telah 

memahami operasi logis seperti memahami konsep kekekalan, mengklasifikasikan objek, namun masih 

membutuhkan bantuan benda konkret. Selanjutnya menurut Bruner dalam [7] pada proses pembelajaran 

matematika sebaiknya siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda. Dengan benda-benda 

tersebut, siswa dapat merasakan dan melihat langsung bagaimana keteraturan serta pola yang terdapat 

dalam benda yang dimanipulasinya. Kemudian keteraturan tersebut dihubungkan dengan keteraturan 

intuitif yang dimilki siswa sehingga seolah-olah menjadi penemuan bagi dirinya. Lebih lanjut, teori Dienes 

menyatakan bahwa setiap konsep matematika dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-tama 

disajikan kepada siswa dalam bentuk-bentuk konkret.  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa dapat meningkat karena penggunaan alat 

peraga, seperti penelitian yang dilakukan oleh [8]. Hasil belajar dapat ditingkatkan jika siswa aktif, karena 

menurut [9] keaktifan siswa dan prestasi belajar memiliki hubungan kesebandingan dengan mutu 

pendidikan, yaitu apabila dikehendaki peningkatan mutu pendidikan, maka prestasi belajar yang dicapai 

harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan prestasi belajar dibutuhkan keaktifan siswa yang lebih besar 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga dapat 

digunakan secara alternatif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa SD.  

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah 

bagaimanakah keaktifan belajar matematika siswa SD dengan pembelajaran kooperatif berbantuan alat 

peraga. Sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui keaktifan belajar matematika siswa SD 

dengan pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar 

siswa dapat belajar matematika dengan aktif melalui pembelajaran kooperatif dengan menggunakan alat 

peraga, selain itu manfaat bagi guru yaitu dapat menjadikan alat peraga sebagai alternatif pembelajaran 

matematika yang dapat membuat siswa aktif  terutama jika dikolaborasikan dengan model pembelajaran 

koperatif. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan belajar matematika siswa SD dengan pembelajaran 

kooperatif berbantuan alat peraga sehingga dengan mengetahui keaktifan belajar matematika siswa SD 

akan dapat dikembangkan lebih lanjut lagi realisasi dari keadaan subjek yang sedang diteliti. Menurut [10], 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, atau angket 

mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui angket dan sebagainya 

kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. 

B. Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri di Kota Serang. Subjek penelitian merupakan 

siswa SD yang terdiri dari 8 kelas dengan jenjang yang berbeda sebanyak 253 siswa dan menggunakan 

alat peraga serta materi yang berbeda pula.  

C. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini mengunakan metode lembar observasi dan wawancara untuk mengukur keaktifan 

belajar matematika siswa SD dengan pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga. Untuk 

pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini mengunakan lembar observasi dan wawancara. 

Pengunaan lembar observasi digunakan utuk mengetahui keaktifan belajar matematika siswa SD dengan 

pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga. Data yang diperoleh dari lembar observasi diolah dengan 

cara menghitung jumlah seluruh responden yang melakukan aktivitas sesuai indikator yang tersedia, 

dimana indikator keaktifan belajar siswa yang digunakan adalah menurut Dierich dalam [11] yaitu (1) 

Visual activities, misalnya kegiatan siswa saat membaca materi ajar yang ada di buku, memperhatikan 

gambar atau contoh yang diberikan oleh guru saat menjelaskan materi, mengamati eksperimen yang 

dilakukan oleh guru atau siswa lain, dan mengamati tindakan siswa lain saat mengerjakan tugas di depan 

kelas; (2) Oral activities, misalnya kegaiatan siswa saat  mengemukakan suatu fakta atau prinsip yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran, menghubungkan suatu kejadian yang berkaitan dengan materi, 

mengajukan pertanyaan kepada guru jika belum mengerti dengan materi yang dijelaskan oleh guru atau 

bertanya kepada siswa lain saat mempresentasikan gagasannya di depan kelas, memberi saran baik 

kepada guru ataupun siswa saat diskusi kelas berlangsung, mengemukakan pendapat saat diskusi kelas 

berlangsung  dan melakukan interupsi jika mengetahui terdapat kesalahan konsep materi pada penjelasan 

guru ataupun siswa; (3) Listening activities, misalnya saat mendengarkan penyajian materi oleh guru 

dalam kegiatan belajar mengajar, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

presentasi hasil tugas siswa lainnya; (4) Writing activities, misalnya saat siswa menulis kesimpulan dari 

penjelasan guru saat menjelaskan materi ajar, menulis tugas laporan, karangan, melakukan resume materi 

dari buku atau sumber belajar lain; (5) Drawing activities, misalanya saat siswa menggambar konsep 

materi sesuai dengan pemahamannya, membuat grafik, diagram, peta; (6) Motor activities, seperti 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari dan berkebun; (7) Mental activities, misalnya saat siswa merenung, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan;  

(8) Emotional activities, misalnya jika siswa mempunyai minat belajar, berani berpendapat, tenang dan 

percaya diri saat mengemukakan pendapat atau gagasaanya baik saat di depan kelas ataupun di tempat 

duduknya. Adapun indikator yang tidak digunakan adalah Writing activities dan Drawing activities. 

 Kisi-kisi lembar observasi yang digunakan adalah D1: Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

guru (visual, listening), D2: Mengoperasikan alat peraga dengan baik (motor), D3: Bertanya kepada guru 

apabila belum memahami maksud dan tujuan (oral), D4: Bekerja sama memecahkan soal dalam tugas 

kelompok (mental), D5: Bersemangat dalam diskusi kelompok (emotional), D6: Membantu teman yang 

membutuhkan penjelasan (mental), D7: Menanggapi pertanyaan atau pendapat dari siswa lain (oral), D8: 

Menarik kesimpulan (mental). 

 Selanjutnya jumlah yang sesuai dengan indikator dirubah kedalam bentuk persentase yang kemudian 

dilihat kriteria interpretasi skor berdasarkan kriteria [12] yang telah dimodifikasi.  

 
TABEL 1. INTERPRETASI SKOR KEAKTIFAN 

Persentase Skor Kriteria Interpretasi 

0% ≤ K ≤ 20% Sangat Rendah 

20% < K ≤ 40% Rendah 

40% < K ≤ 60% Sedang 

60% < K ≤ 80% Tinggi 

80% < K ≤ 100% Sangat Tinggi 
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 Adapun Penafsiran data angket dilakukan dengan menggunakan kategori persentase berdasarkan 

Hendro dalam [13] adalah sebagai berikut: 

 
TABEL 2. PENAFSIRAN SKOR KEAKTIFAN 

Persentase Skor Penafsiran 

0 % tak seorang pun 

0% < P < 25 % sebagian kecil 

25 % < P < 50 % hampir setengahnya 

50 % setengahnya 

50% < P <75 % sebagian besar 

75% < P <100% hampir seluruhnya 

100% seluruhnya 

 

 Sedangkan untuk hasil wawancara di deskripsikan berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa 

sebagai informasi yang dapat melengkapi hasil lembar observasi dalam penelitian ini. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pengolahan data lembar observasi dilakukan dengan menghitung presentase setiap indikator keaktifan 
belajar matematika siswa SD dengan pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga. Berikut merupakan 
hasil penelitian yang telah dilakukan. 

TABEL 3. HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

Kelas 
Indikator Keaktifan Belajar Siswa  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8  

Ke-1 19 17 7 21 11 16 7 2  

Ke-2 24 10  17 25 26 9  8  10   

Ke-3 29 25 6 20 12 11 20 6  

Ke-4 36 18  12 36 26 9 11 32  

Ke-5 36 7 10  38 29 13 9  7  

Ke-6 33 27 13 21 9 15  2 9  

Ke-7 12 16  1 36 25 12  3 15  

Ke-8 28 24 19 22 17 19 18 21  

Jumlah 217 144 85 219 155 104 78 102 1104 

Persentase 

(%) 
85.77 56.92 33.60 86.56 61.26 41.11 30.83 40.32 54.55 

 Tinggi Sedang Rendah Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sedang Sedang 

 Visual, 

Listening 
Motor Oral Mental Emotional Mental Oral Mental Total 

 
Hasil penelitian yang diungkapkan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa dengan 

pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga secara keseluruhan menunjukkan kriteria keaktifan sedang 
sebesar 54,55% atau jika ditafsirkan bahwa sebagian besar siswa aktif belajar matematika. Adapun kriteria 
keaktifan per indikator menunjukkan bahwa indikator visual-listening dan emotional activities memiliki 
kriteria keaktifan tinggi, oral activities memiliki kriteria keaktifan rendah, sedangkan motor dan mental 
activities memiliki kriteria keaktifan sedang. 
B. Pembahasan 

Dari hasil penelitian telah ditentukan per indikator mengenai persentase dan kriteria keaktifan belajar 
matematika siswa SD dengan pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga. Berikut akan dibahas 
keaktifan belajar per indikator sesuai dengan kisi-kisi dalam lembar aktivitas. 

Pada indikator visual activities dan listening activities diwakili oleh pernyataan berikut, yaitu (D1) 
Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru memiliki kriteria keaktifan tinggi sebesar 85,77%. 
kedua indikator digabungkan karena saling berkaitan. Hampir seluruh siswa memperhatikan dan 
mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang akan dipelajari, serta bagaimana cara 
mengoperasikan alat peraga yang diperagakan oleh guru didepan kelas. Hal ini sesuai dengan fungsi media 
terutama alat peraga menurut [13] bahwa salah satu fungsi media pembelajaran adalah fungsi atensi, media 
visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 
pelajaran.  Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran yang tidak disenangi 
sehingga mereka tidak memperhatikan. 
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Selanjutnya pada indikator motor activities yang diwakili oleh pernyataan (D2) Mengoperasikan alat 
peraga dengan baik memiliki kriteria sedang sebesar 56,92%. Sebagian besar siswa mengoperasikan alat 
peraga secara bergantian dan ada perwakilan beberapa siswa dari setiap kelompok. Hal ini selaras dengan 
teori Bruner mengenai tahapan belajar anak, anak akan belajar dengan baik salah satunya jika melalui 
tahap enaktif, yang merupakan tahap pengalaman langsung dimana anak berhubungan dengan benda- 
benda nyata. Berdasarkan hasil wawancara juga menyimpulkan bahwa siswa-siswa yang aktif terutama 
pada indikator ini mengatakan bahwa mereka menyukai pembelajaran kooperatif dengan bantuan alat 
peraga karena lebih seru, menyenangkan, dapat sambil bermain, dan lebih mudah dimengerti. 

Kemudian pada indikator mental activities yang diwakili oleh pernyataan (D4) Bekerja sama 
memecahkan soal dalam tugas kelompok, (D6) Membantu teman yang membutuhkan penjelasan, dan (D8) 
Menarik kesimpulan, jika persentase dari ketiga pernyataan ini dirata-ratakan yaitu sebesar 55,99%, artinya 
memiliki criteria keaktifan sedang. Namun dari ketiga pernyataan, persentase terbesar pada aktivitas 
bekerja sama memecahkan soal dalam tugas kelompok. Hal ini sesuai dengan [14] mengenai pengertian 
dari pembelajaran kooperatif, yang merupakan terjemahan dari istilah cooperative learning. Cooperative 
learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 
saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Berdasarkan hasil wawancara, 
siswa mengatakan senang berkelompok karena bisa dibantu ketika ada yang tidak dimengerti, selain itu 
beberapa siswa dapat menarik kesimpulan dari materi yang telah diajarkan pada hari itu. 

Selanjutnya pada indikator emotional activities yang diwakili oleh pernyataan (D5) Bersemangat dalam 
diskusi kelompok memiliki kriteria keaktifan tinggi sebesar 61,26%.  Sebagian besar siswa sangat antusias 
dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga ini. Sesuai dengan 
fungsi alat peraga yaitu dapat menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar sehingga bersemangat ketika 
dalam diskusi kelompok. Berdasarkan hasil wawancara jugamengatakan bahwa sebagian besar siswa 
senang belajar dalam kelompok-kelompok kecil. 

Sedangkan, indikator terakhir yaitu oral activities yang diwakili oleh pernyataan (D3) Bertanya kepada 
guru apabila belum memahami maksud dan tujuan, (D7) Menanggapi pertanyaan atau pendapat dari siswa 
lain, memiliki kriteria keaktifan rendah yaitu sebesar 32,15%.  Dari hasil wawancara, beberapa siswa yang 
diwawancarai, berpendapat bahwa mereka merasa malu untuk bertanya kepada guru, mereka lebih suka 
bertanya pada temannya. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keaktifan 

belajar siswa dengan pembelajaran kooperatif berbantuan alat peraga menunjukkan kriteria keaktifan 

sedang sebesar 54,55% atau sebagian besar siswa aktif belajar matematika. Adapun kriteria keaktifan per 

indikator menunjukkan bahwa indikator visual-listening (85,77%) dan emotional activities (61,26%) 

memiliki kriteria keaktifan tinggi, oral activities (32,15%) memiliki kriteria keaktifan rendah, sedangkan 

motor (56,92%) dan mental activities (55,99%) memiliki kriteria keaktifan sedang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, penulis mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan memiliki inisiatif dan kesadaran untuk membuat suasana kelas menjadi aktif dan 

menyenangkan terutama menggunakan alternatif model pembelajaran seperti model pembelajaran 

kooperatif  

2. Guru diharapkan terlibat dan mengetahui informasi-informasi mengenai kegiatan yang berkaitan 

dengan pembuatan atau penggunaan alat peraga matematika agar menambah wawasan serta 

pengalaman sehingga dapat diterapkan di dalam kelas untuk menambah motivasi serta keaktifan siswa 

belajar matematika. 
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