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Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kesulitan belajar siswa 

tentang geometri terutama pada materi  luas dan keliling bangun datar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan hasil belajar siswa dan besarnya 

motivasi belajar siswa. Instrumen yang digunakan didalam penelitian ini adalah tes 

dan angket.  Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain yang 

digunakan pre eksperimen yaitu one grup pretest-posttest design. Populasi yang 

diambil di dalam penelitian ini adalah SD Negeri Cihuni 1, sedangkan sampelnya 

kelas IV SD Negeri Cihuni 1. Untuk analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Uji-t dan Uji N-Gain. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah mampu meningkatkan hasil belajar dan mengetahui besarnya motivasi belajar 

siswa dalam belajar geometri terutama tentang luas dan keliling bangun datar. 

Kata kunci: Eksperimen, hasil belajar, dan motivasi belajar 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika pada garis besarnya merupakan pengetahuan yang disusun secara konsisten berdasarkan 

logika deduktif [1]. Hal ini berarti dalam proses pengerjaan matematika harus bersifat deduktif [2]. 

Disamping berpikir deduktif yang merupakan aspek estetik, matematika juga mempunyai kegunaan 

praktis dalam kehidupan sehari-hari. Konsep–konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, 

logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai konsep yang paling kompleks [2].  

Dalam matematika terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep 

selanjutnya. Sebagai contoh jika siswa tidak dapat memahami konsep penjumlahan maka siswa tidak 

akan dapat memahami konsep perkalian. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi oleh karena itu perlu adanya penanaman awal tentang konsep dasar matematika kepada siswa di 

sekolah dasar. Pentingnya penanaman konsep dasar matematika pada jenjang sekolah dasar sangat 

diperlukan sehingga di jenjang berikutnya siswa akan mampu untuk mengaplikasikannya. 

Pada jenjang sekolah dasar siswa masih berada dalam tahap berpikir konkret senada dengan yang 

diungkapkan oleh piaget [3]. Menurut piaget [2] terdapat empat tahap perkembangan kognitif setiap 

perkembangan individu yang berkembang secara kronologi yaitu 1) tahap sensori motor, dari lahir sampai 

umur sekitar 2 tahun; 2) tahap pra operasi dari sekitar umur 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7 tahun; 

3) tahap operasi konkret  dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar umur 11 tahun; dan 4) tahap 

operasi formal dari sekitar umur 11 tahun dan seterusnya.    

Pembelajaran yang selama ini berlangsung disekolah adalah guru selalu memberikan drill rumus 

kepada siswa [4]. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa rendah, sehingga siswa menganggap bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sulit [5]. Hal tersebut juga diungkapkan Elida [6] rendahnya hasil 

belajar siswa berkaitan erat dengan anggapan bahwa matematika masih dianggap sebagai salah satu mata 

pelajaran yang dianggap sulit. Sehingga  dibutuhkan  suasana baru dalam pembelajaran yaitu 

menggunakan alat peraga yang mampu mengajarkan siswa belajar secara konkret. Salah satu materinya 

yaitu geometri yang membahas tentang jajargenjang dan segitiga. Materi ini dapat di ajarkan dengan 

menggunakan alat peraga PEMBURU BATA (Pembuktian Rumus Luas Bangun Datar).  Dalam 

pemilihan media pembelajaran ada hal-hal yang harus dipenuhi yaitu subjektivitas, program pengajaran, 

sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik, keefektifan dan efisiensi penggunaan [7]. Dengan 

penggunaan alat peraga dalam pembelajaran membuat siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar, 

sehingga proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, serta dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa [8]. Motivasi  belajar siswa merupakan faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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Motivasi  belajar siswa merupakan faktor penentu hasil belajar siswa karena motivasi belajar berperan 

untuk menumbuhkan gairah, perasaan dan semangat untuk belajar. Individu yang memiliki motivasi lebih 

tinggi akan mencapai hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang memiliki 

motivasi rendah  atau tidak memiiliki motivasi sama sekali [9]. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menggunakan alat perga PEMBURURU BATA pada 

siswa SDN Cihuni 1 kelas IV Curug Sangereng. Permasalahan pada penelitian ini adalah: 1) apakah alat 

peraga PEMBURU BATA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Cihuni 1 Curug 

Sangereng? ; 2) apakah motivasi belajar siswa kelas IV SDN Cihuni 1 Curug Sangereng diatas 80% ( 

tergolong tinggi ) dengan penggunaan  alat peraga PEMBURU BATA?.  

B. Tujuan 

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan peneliti 

melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah besarnya peningkatan hasil belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui besarnya tingkat motivasi siswa. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Jenis penelitian yang digunakan adalah pre eksperimen 

yaitu one grup pretest-posttest design.  Adapun gambaran dari one grup pretest-posttest design adalah 
sebagai berikut.  

1 2O  X  O  

Keterangan: 
O1 : nilai pretest (sebelum menggunakan alat peraga PEMBURU BATA). 
X : treatment atau perlakuan dengan menggunakan alat peraga PEMBURU BATA. 
O2 : nilai posttest (setelah menggunakan alat peraga PEMBURU BATA) 
Pengaruh penggunaan alat peraga PEMBURU BATA terhadap hasil belajar siswa           

Sugiyono [10]  

 
Adapun rancangan penelitian yang dilakukan  yaitu memberikan tes awal (pretest) kepada siswa 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Kemudian, memperkenalkan kepada siswa tentang 
alat peraga PEMBURU BATA dan cara penggunaannya. Setelah itu,  mengajak siswa berperan aktif untuk 
melakukan peragaan. Terakhir, memberikan tes akhir (posttest).  

 

A. Subjek penelitian  
Subjek penelitian ini adalah SDN Cihuni 1 Curug Sangereng. Sampel yang diambil adalah siswa kelas 

IV SDN Cihuni 1 Curug Sangereng yang berjumlah 15 orang yang terdiri 8 orang perempuan dan 7 orang 
laki-laki.  
B. Prosedur 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: memilihan masalah, studi pendahuluan, 
merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, 
menentukan variabel dan sumber data, menentukan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data,  
analisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan [11]. 
C. Instrumen   

Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes dan angket. Instrumen tes digunakan untuk mengukur 
hasil belajar siswa, lebih spesifiknya dari segi kognitif yaitu C1 sampai dengan C3, sedangkan angket 
digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa dalam materi bangun datar dengan menggunakan alat 
peraga PEMBURU BATA.   

 
D. Teknik analisis data 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: uji normalitas data pretest dan 

data posttest untuk menguji normal tidaknya data pretest dan posttest. Selanjutnya dilakukan uji t pada 

data pretest dan posttest. Kemudian dilanjutkan dengan uji N-Gain untuk melihat besarnya peningkatan 

hasil belajar siswa. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini dilakukan selama dua minggu sebanyak tiga kali pertemuan tepatnya delapan jam 

pelajaran. Metode pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah pembelajaran menggunakan alat peraga 
PEMBURU BATA. 
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Di awal pertemuan peneliti memberikan pretest kepada siswa untuk mengetahui kondisi awal siswa, 
kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tentang materi luas dan keliling jajargenjang menggunakan 
alat peraga PEMBURU BATA. Sehingga di pertemuan pertama ini selain siswa melakukan pretest mereka 
juga sudah mendapatkan treatment berupa pengajaran menggunakan alat peraga PEMBURU BATA.   

Pada pertemuan kedua peneliti memberikan pembelajaran tentang luas dan keliling segitiga dengan   
menggunakan alat peraga PEMBURU BATA dan memberikan siswa latihan soal.  

Pada pertemuan ketiga peneliti memberikan posttest untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa 
setelah dilakukan treatment. 

Berikut ini adalah analisis data hasil penelitian. 
A. Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Uji Normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data pretest dan posttest siswa berdistribusi 
normal. Hipotesis yang akan digunakan didalam uji hipotesis ini adalah :  
H0 :Data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. 
H1 :Data berasal dari sampel data yang tidak berdistribusi normal. 

 
TABEL 1. UJI NORMALITAS 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 pretest postest 

N  15 15 

Normal Paramaters Mean 22.67 52.17 

 Std. Deviation 8.63 16.66 

Most Extreme Difference Absolute .22 .10 

 
Positive .22 .09 

Negative -.14 -.10 

Kolmogorov-Smirnov Z 
 

.86 .38 

Asymp. Sig. (2 –tailed) .455 .988 

 
 

Pada tabel 1 diperoleh bahwa nilai rata-rata kelas pada saat pretest 22.67 dengan standar deviasi 
sebesar 8.63 sedangkan nilai Asymp. Sig = 0.455> 0.05 sehingga H0 diterima. Pada tabel 1 juga diperoleh 
bahwa nilai rata-rata kelas pada saat posttest 52.17 dengan standar deviasi sebesar 16.66 sedangkan nilai 
Asymp. Sig = 0.998> 0.05 sehingga H0 diterima.  Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan data 
hasil belajar berdistribusi normal.  
B. Uji Perbedaan Rata-rata  Data Pretest dan Posttest 

Karena data berdistribusi normal maka uji yang digunakan adalah uji parametrik Paired Sample T-Test.  
Untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan rata-rata antara data pretest dan posttest: Hipotesis yang 
digunakan dalam uji hipotesis ini adalah: 
H0 : tidak ada perbedaan rata-rata antara data pretest dan posttest. 
H1 : ada perbedaan rata-rata antara data pretest dan posttest. 
 

TABEL 2. STATISTIK DISKRIPTIF 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation S.E Mean 

Pair Pretest 22.67 15 8.63 2.23 

 Postest 52.17 15 16.66 4.30 

 
TABEL 3. UJI - T 

Paired Statistics 

 

Paired Differences    

  
95 % Confidance Interval Of 

the Difference 
   

 Mean Std. Deviation Lower Upper t Df Sign. (2 – tailed) 

Pair 1 pretest -postest -29.50 4.83 -39.86 -19.14 -6.11 14 .000 

 
Pada tabel 3 diperoleh bahwa nilai Asymp. Sig = 0.000 < 0.05 sehingga H0 ditolak dan terima H1. 
Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata data pretest dan posttest.. 
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C. Uji N-Gain  
Untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran 

yang dihitung dengan rumus N-Gain, yakni:  

   

   

100  

skor posttest Skor Pretest
N Gain

Skor Pretest


 

                                       

  

 

 

 

DIAGRAM 1. DIAGRAM UJI N-GAIN HASIL BELAJAR SISWA 

Dari hasil uji N-Gain terdapat siswa yang menurun hasil belajarnya dikarenakan siswa tersebut pada 

saat  diberikan  perlakuan tidak hadir, sehingga pada saat  diberikan posttest tidak bisa mengerjakan 

posttest dengan maksimal. Rata-rata hasil uji N-Gain terhadap 15 orang siswa adalah sebesar 0.374. 
D. Uji Ketercapaian Rata-rata Motivasi Belajar Siswa 

Uji Ketercapaian rata-rata motivasi belajar siswa dengan menggunakan uji satu pihak. Uji ini 

dipergunakan untuk mengetahui apakah rata-rata motivasi belajar individu siswa mencapai kategori 

tinggi. 
TABEL 4. KLASIFIKASI MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 Interval  Kategori 

0 ≤ x  ≤ 20 Sangat Rendah 

20 < x  ≤ 40 Rendah 

40 < x  ≤ 60 Sedang  

60 < x  ≤ 80 Tinggi 

80 < x  ≤ 100 Sangat Tinggi 

 

Hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

H0 : μ   ≤  80  

H1 : μ   > 80 

dengan : 

H0 =  artinya rata-rata motivasi belajar siswa tidak melampaui 80.  

H1 =  artinya rata-rata motivasi belajar siswa telah melampaui 80. 

Rumus uji statistik menggunakan : 
0x

t
s

n


                                       (1) 

Keterangan :  

t  :  nilai statistik hasil perhitungan  

x  :  rata-rata motivasi belajar siswa dalam satu kelas 

s :  simpangan baku motivasi belajar siswa dalam satu kelas 

0.267 

0.706 

0.156 

0.625 

0.361 

0.269 

0.429 

0.143 

0.500 
0.444 

0.154 

0.719 

0.441 

-0.063 

0.462 

-0.200 

-0.100 

0.000 

0.100 

0.200 

0.300 

0.400 

0.500 

0.600 

0.700 

0.800 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N-Gain 
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o :  nilai indikator pembanding (motivasi belajar kategori tinggi, yaitu >80) 

n  : banyak siswa  kelas uji coba 

0x
t

s

n




                            

118,583 80
23,37

6,861

15

t


                                                

Nilai t tabel dengan  dk =14 dan alpha 0.05 adalah 2.14. Karena |t hitung| = 23.37 > t tabel = 2.14 maka 

H0 ditolak akibatnya H1 diterima, artinya rata-rata motivasi belajar siswa telah melampaui 80.  

E. Uji Proporsi 

Untuk menguji apakah banyaknya siswa yang motivasi belajarnya tinggi lebih dari 80% siswa.  

Hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

H0 : π ≤  πo, proporsi motivasi belajar siswa belum melampaui 80 %. 

H1 : π > πo, proporsi motivasi belajar siswa telah melampuai 80 %. 

 

 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung ketercapaian proporsi adalah sebagai berikut.  

     

n

n

x

z
oo

o

)1( 







          (2) 

 

Keterangan : 

x

n
 : proporsi sampel 

z : nilai statistik hasil perhitungan 

o  :  proporsi yang ditetapkan (80 %) 

  

 

 
     

  
            

 

 

 

                                                            
 

0.08
0.8

15 29.8
0.8  1  0.8 

15

z



  


  

 

Nilai t tabel dengan  dk = 14 dan alpha 0.05 adalah 2.14, Karena |t hitung|  = 29.8 > t tabel = 2.14 maka 

H0 ditolak akibatnya H1 diterima, artinya proporsi motivasi belajar siswa telah melampuai 80 % atau 

bearada dalam kategori tinggi. 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan alat peraga PEMBURU BATA dalam materi luas dan keliling bangun datar khususnya 

jajargenjang dan segitiga. Selain itu besarnya motivasi belajar siswa saat belajar dengan menggunakan 

alat peraga PEMBURU BATA adalah diatas 80 % atau berada dalam kategori tinggi.  
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar sebaiknya menggunakan alat peraga. 

2. Berbagai model pembelajaran yang digunakan akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

siswa menjadi tidak bosan dalam pembelajaran.  
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