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Abstrak—Materi perkalian pecahan merupakan salah satu materi dasar yang harus 

dipahami oleh siswa sekolah dasar.Namun, siswa sekolah dasar cenderung menghafal 

setiap pola yang ada tanpa mengerti konsep di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan 

alat peraga dalam proses pembelajaran sebagai bentuk konkret untuk menanamkan 

pemahaman konsep pelajaran kepada siswa sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar. Penggunaan alat peraga merupakan salah satu metode yang efektif demi 

mencapai tujuan pembelajaran ini.Penelitian ini menggunakan lingkaran pelangi 

sebagai alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perkalian 

pecahan.Jenis penelitian adalah Quasi Experimental Designdengan desain penelitian 

yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design,yakni membandingkan 

kelas kontrol dan kelas eksperimen.Kelas Kontrol dari penelitian ini adalah siswa 

kelas VI A, sedangkan kelas eksperimen adalah siswa kelas VI B SDN Kelapa Dua III 

Tangerang.Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-rata (Uji-t) didapatkan bahwa 

lingkaran pelangi efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

perkalian pecahan.Selain itu, siswa memiliki sikap positif terhadap pembelajaran 

matematika menggunakan alat peraga lingkaran pelangi. 

Kata kunci:alat peraga matematika, hasil belajar, lingkaran pelangi, perkalian 

pecahan 

I. PENDAHULUAN 

Mutu pendidikan suatu negara erat kaitannya terhadap kemajuan negaranya.Negara yang maju sudah 

tentu memiliki mutu pendidikan yang baik.Indonesia yang merupakan negara berkembang, terus 

melakukan pembenahan di bidang pendidikan terutama matematika.Namun, kondisi kemampuan 

matematika siswa di Indonesia sangat memprihatinkan.Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan 

olehTrends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) danProgramme for International 

Student Assessment(PISA).Berdasarkan data survei 4 tahunan dari Trends Internasional Mathematics and 

Science Study (TIMSS) pada 2011, Indonesia berada pada peringkat 38 dari 45 negara dengan rata-rata 

386 sementara standar rata-rata skor internasional 500 [1]. Hasil survei Programme for International 

Student Assessment (PISA) pun pada 2012, terlihat bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia masih 

rendah. Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 65 negara peserta [2]. 

 Kondisi terpuruknya pendidikan matematika di Indonesia harus segera diatasi mengingat pentingnya 

mata pelajaran ini.Matematika diterapkan hampir di semua bidang ilmu pengetahuan, sehingga 

matematika disebut sebagai ilmu dasar [3].Oleh karena itu, matematika penting untuk dipelajari baik di 

jenjang pendidikan SD maupun Perguruan Tinggi.Namun, sebagian besar siswa masih beranggapan 

bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipahami sehingga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

Salah satu jenjang pendidikan yang menganggap matematika pelajaran yang sulit adalah sekolah 

dasar. Maka dari itu, siswa SD membutuhkan pembelajaran yang konkret.Satu hal yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa sebagian besar anak-anak usia dini sekolah dasar masih dalam tahap 

perkembangan operasi konkret [4]. Ini berarti bahwa pengajaran di tingkat dasar harus sekonkret mungkin 

dan betul-betul dialami. Hal ini sesuai dengan teori Piaget yaitu taraf berpikir anak (7-11 tahun) adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, tetapi hanya mengacu pada aktivitas konkret, artinya 

untuk memahami suatu konsep pembelajaran, anak membutuhkan bentuk nyata atau kejadian nyata yang 
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dapat mereka lihat dan raba [5]. Oleh karena itu, siswa memerlukan alat bantu berupa alat peraga yang 

dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti 

[6].  

Perkalian pecahan merupakan salah satu materi dasar dalam matematika yang diajarkan pada siswa 

SD. Penguasaan konsep perkalian pecahan yang baik akan memberikan dampak pada hasil belajar siswa 

dan kesiapan siswa dalam mengaplikasikan pecahan di jenjang selanjutnya. Salah satu contoh alat peraga 

ialah lingkaran pelangi. 

Lingkaran  pelangi adalah alat peraga yang dibuat dengan menggunakan plastik mika berwarna-warni 

dan berbentuk lingkaran.Alat peraga ini digunakan sebagai media pembelajaran pada materi operasi 

perkalian bilangan pecahan.Penggunaan lingkaran pelangi ini bisa membantu guru dalam menjelaskan 

konsep dasar operasi perkalian pada bilangan pecahan, seperti pecahan positif dengan positif, positif 

dengan negatif dan negatif dengan negatif.Plastik mika berwarna kuning bernilai positif, plastik mika 

berwarna biru bernilai negatif, dan kombinasi biru-kuning (hijau) bersifat netral atau bernilai nol, serta 

plastik mika bening berfungsi sebagai pengukur. Ukuran dibuat sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa 

contohnya,  
 

 
,
 

 
,
 

 
,
 

 
, dll.Selain itu, aturan lain yang harus diperhatikan dalam penggunaan lingkaran pelangi 

adalahjika bilangan pertama bernilai positif maka bagian yang digunting harus diambil, tetapi jika 

bilangan pertama bernilai negatif maka bagian yang digunting harus dibuang. 

Berikut contoh pemanfaatan lingkaran pelangi dalam menyelesaikan soal pada perkalian pecahan 

negatif dikali pecahan positif dan pecahan negatif dikali pecahan negatif. 

 

GAMBAR 1. CONTOH  
 

  
  

 

 
   

 

 
 

Pada Gambar 1. cara yang dilakukan adalah dengan membuang  
 

 
 bagian dari 

 

 
 bagian berwana 

kuning sehingga hasil yang terlihat ketika ditempelkan dengan plastik pengukur adalah  
 

 
 bagian 

berwarna hijau (yang artinya netral) dan  
 

 
bagian berwarna biru yang bernilai negatif. Dengan demikian 

hasil yang didapatkan adalah  
 

 
. 

 

 

GAMBAR.2 CONTOH  
 

 
       

 

 
 

Pada Gambar 2. cara yang dilakukan adalah dengan membuang 
 

 
 bagian dari 1 bagian plastik mika 

yang berwarna biru, ketika ditempel dengan plastik pengukur akan terlihat  
 

 
 bagian berwarna hijau (yang 

artinya netral) dan  
 

 
 bagian berwarna kuning yang bernilai positif. Hal ini berarti hasil yang didapatkan 

adalah + 
 

 
. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Penggunaan Lingkaran Pelangi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SD pada Materi Perkalian 

Pecahan”.Selain itu, penulis juga ingin mengetahui sikap positif siswa terhadap pembelajaran matematika 

dengan menggunakan lingkaran pelangi.Penggunaan alat peraga lingkaran pelangi diharapkan bisa 

melibatkan siswa secara aktif dan memperbaiki hasil belajar siswa SD pada materi perkalian pecahan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Rancangan dan Bahan 

Penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan rancangan penelitian  Nonequivalent 

Control Group Design. Pada kelas kontrol, siswa diberikan pretest, pembelajaran secara konvensional 

dan terakhir diberikan posttest. Pada kelas eksperimen, siswa juga diberikan pretest yang sama, 

pembelajaran menggunakan alat peraga lingkaran pelangi, dan diakhir pembelajaran diberikan soal 

posttest. Rancangan desain penelitian dapat digambarkan seperti berikut [7] 

O1X           O2 

O3 O4 

O1 , O3 = nilai pretest 

O2 , O4 = nilai posttest 

X = perlakuan (pembelajaran dengan alat peraga lingkaran pelangi) 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar Negeri Kelapa Dua III Tangerang dan sampel 

penelitian adalah dua kelas siswa kelas VI.Kelas VI A merupakan kelas kontrol yang mendapatkan 

pembelajaran secara konvensional, sedangkan kelas VI B sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga lingkaran pelangi. 

C. Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Soal Pretest dan Posttest 

Soal pretest dan posttest terdiri dari 10 soal isian singkat dengan skor 5 dan 5 soal uraian dengan 

skor 10 pada setiap butir soalnya.Soal pretest digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan siswa pada materi pecahan sebelum diajarkan sedangkan soal posttest digunakan 

untuk mengukur apakah terjadi peningkatan hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran. 

b. Angket penilaian sikap siswa 

Angket penilaian sikap siswa digunakan untuk melihat respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika menggunakan alat peraga lingkaran pelangi. Instrumen skala sikap terdiri dari 25 

pertanyaan yang meliputi kesukaan siswa terhadap pelajaran matematika, kesungguhan dalam 

mengikuti pembelajaran matematika, manfaat matematika, kesukaan pembelajaran matematika 

menggunakan alat peraga lingkaran pelangi dan apresiasi terhadap soal-soal yang 

diberikan.Angket penilaian sikap siswa dibuat menggunakan skala 4, yaitu sangat setuju, setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data digunakan beberapa uji, yakni uji normalitas, uji homogenitas, uji-t, dan n-

gain.Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yangberdistribusi 

normal atau tidak.Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kelas kontrol dan kelas 

eksperimen bervariansihomogen.Uji-t digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rerata antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimensetelah mendapatkan perlakuan. 

Penulis menghitung analisis data n-gain dengan menggunakan n-gain ternormalisasi yang 

dikembangkan oleh Meltzer[8],sebagai berikut: 

                          
                       

                      
   (1) 
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TABEL 1. KRITERIA SKOR N-GAIN TERNORMALISASI 

 

 
 
 

 
 
 

Hasil penilaian skala sikap pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga lingkaran 
pelangi berdasarkan angket yang diberikan dilakukan sebagai berikut: 

1. Menilai sikap positif siswa dalam pembelajaran matematika berdasarkan angket dengan skala 

penilaian pada masing-masing kriteria yang diamati, yaitu: 

4 = sangat setuju 

3 = setuju 

2 = tidak setuju 

1 = sangat tidaksetuju 

2. Menghitung skor darimasing-masing angket yang diisi siswa. 

3. Menghitung skor rata-rata dari setiap angket. 

4. Mengelompokkan skor rata-rata berdasarkan aspek dan indikator dari setiap kriteria yang telah 

ditentukan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Hasil tes kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat dari Tabel 2.dan Gambar 3.Dari tabel dan 

gambar menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

TABEL 2. HASIL TES SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

n Statistik 
Kontrol Eksperimen 

Pretest Posttest N-Gain Pretest Posttest N-Gain 

25 
Mean 40,68 64,72 0,411 41,6 74,88 0,567 

Std. 

Deviation 
17,117 16,347 0,193 20,006 12,965 0,165 

 

Pada Tabel.2 didapatkan bahwaselisih atau perbedaan rata-rata pretest kelas kontrol dan kelas 

ekperimen adalah 0,92, dimana nilai rata-rata pretest kelas kontrol sebesar 40,68sedangkan, nilai rata-rata 

pretest kelas eksperimen sebesar 41,6. Setelah diberi perlakuan yang berbeda pada kedua kelas, diperoleh 

rata-rata posttest untuk kelas eksperimen sebesar 74,88 lebih besar 10,16 dari kelas kontrol yang memiliki 

rata-rata nilai posttest sebesar 64,72. Dari nilai n-gain dapat dilihatbahwa peningkatanhasil belajar (n-

gain) siswa pada kelas eksperimen reratanya lebih tinggi dari pada kelas kontrol.Dimana rata-rata n-gain 

kelas ekperimen sebesar 0,567 sedangkan rata-rata n-gain kelas kontrol sebesar 0,411. 
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GAMBAR 3. RATA-RATA NILAI PRE-TEST DAN POST-TEST KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 

Hal yang sama terlihat jelas pada Gambar 3 nilai pretest siswa pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen tidak terlalu signifikan perbedaannya, artinya kemampuan awal siswa pada kelas kontrol 

hampir sama dengan siswa pada kelas eksperimen. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil posttest siswa 

pada kelas eksperimen yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hasil posttest kelas 

kontrol. 

Selanjutnya dilakukan uji normalitas pada nilai pretest untuk melihat sebaran data penelitian. Sebelum 

menguji normalitas dataterlebih dahulu ditentukan kriteria pengujiannya.Apabila nilaiSig. > 0,05 maka 

terima H0, sedangkan apabila nilai Sig. < 0,05 maka tolak H0 dan terima H1.Hipotesisyang digunakan 

adalah: 

H0: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1: Data berasaldari populasi yang tidak berdistibusi normal. 

Berdasarkan hasil pengolahan data oleh software tersebut,diperoleh hasil uji normalitas data pretest kelas 

eksperimen dan kontrol seperti yang ditunjukkan padaTabel 3. 

TABEL 3. UJI NORMALITAS DATA PRETEST 

Kelas Nilai Statistik Signifikansi Kesimpulan 

Pretest_eksperimen 0,884 0,481 H0 diterima 

Pretest_kontrol 0,957 0,957 H0 diterima 

 

Pada Tabel 3. dapat dilihat bahwa nilai Sig. kelas eksperimen adalah 0,481> 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima artinya nilai pretest kelas eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Sama halnya dengan nilai Sig. kelas kontrol yaitu 0,957>0,05 dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

artinya nilai pretest kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

Berikutnya dilakukan uji homogenitaspada data pretest untuk melihat apakah kedua kelas 

memilikivariansi data yang sama atau tidak. Keputusan yang dapat ditarik apabila nilaiSig.> 0.05 maka 

terima H0, sedangkan apabila nilai Sig.< 0.05 maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesisyang digunakan 

adalah: 

H0: kelas kontrol dan kelas eksperimen bervariansi homogen. 

H1: kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak bervariansi homogen. 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4. 

TABEL 4. UJI HOMOGENITAS DATA PRETEST 

Kelas F Signifikansi Kesimpulan 

Eksperimen 
0,900 0,351 H0 diterima 

Kontrol 

 

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai Sig. data pretest adalah 0,351> 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima artinya nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol bervariansi seragam atau 

homogen. 

Pada Tabel5. disajikan rangkuman hasil perhitungan uji perbedaan rerata antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen berdasarkan hasil pretest 
TABEL 5. UJI-T PRETETDAN POSTTEST 

 Nama Uji 

Statistik 

Signifikansi Kesimpulan 

Pretest Uji-t 0,862 H0 diterima 

 

H0: tidak terdapat perbedaan rerata pretest antara kelas kontrol dan eksperimen 

H1: terdapat perbedaan rerata pretest antara kelas kontrol dan eksperimen 
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Berdasarkan Tabel 5.dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari nilai pretestsebesar 0,862> 0,05 (taraf 

signifikansi       ) sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata 

nilai pretest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 

Setelah itu untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas 

ekperimen, dilakukan pengolahan data nilai n-gain kelas kontrol dan kelas eksperimen.Dilakukan uji 

normalitas pada nilai n-gain untuk melihat sebaran data peningkatan hasil belajar siswa. Hasil uji 

normalitas n-gain dapat dilihat pada Tabel 6. 

TABEL 6. UJI NORMALITAS DATA N-GAIN 

 

 

Pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa nilai Sig. n-gain kelas eksperimen adalah 0,699> 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima artinya nilai posttest kelas eksperimen berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Sama halnya dengan nilai Sig. kelas kontrol adalah 0,593>0,05 dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima artinya nilai posttest kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Berikutnya dilakukan uji homogenitaspada data n-gain untuk melihat apakah kedua kelas 

memilikivariansi data yang sama atau tidak. 

TABEL 7. UJI HOMOGENITAS DATA N-GAIN 

Kelas F Signifikansi Kesimpulan 

Eksperimen 
9,379 0,219 H0 diterima 

Kontrol 

 

Pada Tabel 7. dapat dilihat bahwa nilai Signifikan darinilai n-gain adalah 0,219>0,05 dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima artinya nilai n-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol bervariansi seragam atau 

homogen. 

Pada Tabel8.disajikan rangkuman hasil perhitungan uji perbedaan rerata antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berdasarkan hasil posttest. 

TABEL 8. UJI-T POSTTEST 

 Nama Uji 

Statistik 

Signifikansi Kesimpulan 

Posttes Uji-t 0,019 H0 ditolak 

 

 

H0: tidak terdapat perbedaan rerata posttest antara kelas kontrol dan eksperimen 

H1: terdapat perbedaan rerata posttest antara kelas kontrol dan eksperimen 

Nilai signifikansi dari posttestyaitu 0,019< 0,05 (taraf signifikansi        ) sehingga H0 ditolak 

akibatnya H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata posttest antara kelas kontrol dan 

eksperimen.Kemudian dilakukan uji-t terhadap n-gain untuk mengetahui perbedaan rerata peningkatan 

hasil siswa menggunakan lingkaran pelangi dalam pembelajaran pada kelas kontrol dan eksperimen. 

 

Pada Tabel 9. disajikan rangkuman hasil perhitungan uji perbedaan rerata antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen berdasarkan hasil n-gain. 

TABEL 9. UJI PERBEDAAN RERATADATA PENINGKATAN KEMAMPUAN SPASIAL MATEMATIS BERDASARKAN N-GAIN  

 Nama Uji Statistik Signifikansi Kesimpulan 

n-gain Uji-t 0,004 H0 ditolak 

H0:  tidak terdapat perbedaan rerata peningkatan hasil belajar siswa pada kelas kontroldan eksperimen. 

H1: terdapat perbedaan rerata peningkatan hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. 

Kelas Nilai Statistik Signifikansi Kesimpulan 

n-gain Eksperimen 0,957 0,699 H0 diterima 

 n-gain Kontrol 0,920 0,593 H0 diterima 
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Pada Tabel 9.dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji-t n-gain sebesar 0,004,  Ho ditolak karena 

nilai signifikansi dari n-gain lebih kecil dari pada taraf signifikansi            . Hal ini berarti terdapat 

perbedaan rerata peningkatan hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. 

Sikap yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sikap terhadap pelajaran matematika, 

pembelajaran matematika menggunakan alat peraga lingkaran pelangi dan sikap terhadap soal-soal yang 

diberikan.Pernyataan-pernyataan yang diberikan untuk menunjukan kesukaan siswa terhadap pelajaran 

matematika, kesungguhan dalam mengikuti pembelajaran matematika, manfaat matematika, kesukaan 

pembelajaran matematika menggunakan alat peraga lingkaran pelangi dan apresiasi terhadap soal-soal 

yang diberikan pada siswa. 

Untuk menganalisis respon terhadap siswa pada skala sikap dilakukan dengan membandingkan skor 

skala sikap dan skor skala normal. Skor skala normal diperoleh dari: 

                               

              
      (2) 

dimana bobot per pertanyaan yaitu 4,3,2, dan 1, jika pertanyaan positif 4 untuk sangat setuju (SS), 3 

untuk setuju (S), 2 untuk tidak setuju (TS) dan 1 untuk sangat tidak setuju (STS), sedangkan pada 

pertanyaan negatif diberi skor 4 untuk sangat tidak setuju (STS), 3 untuk tidak setuju (TS), 2 untuk setuju 

(S), dan 1 untuk sangat setuju (SS), sehingga nilai tengah (median) bobot dari 4,3,2, dan 1 adalah 2,5 jadi 

skor skala normalnya diperoleh sebesar 
      

   
                (3) 

sedangkan skor skala sikap didapatkan dengan menghitung rata-rata total skor setiap siswa diperoleh 

sebesar 81,4 %. Selisih yang diperoleh dari skala normal dan rata-rata skor skala sikap sebesar 18,94%. 

Selisih 18,94% dengan skala normalnya ini, menunjukan bahwa ada sikap yang positif dari siswa pada 

pembelajaran matematika menggunakan alat peraga lingkaran pelangi dan kesukaan siswa terhadap 

pembelajaran yang dilakukan sehingga menimbulkan perasaan senang pada siswa. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan uji perbedaan rata-rata (uji-t) yang telah dilakukan penulis, diperoleh dari hasil rerata 

pretest bahwa kemampuan awal siswa pada kelas kontrol sama dengan kelas eksperimen. Namun, setelah 

diberi perlakuan diperoleh dari uji perbedaan rata-rata (uji-t) nilai n-gain bahwa terdapat perbedaan rerata 

peningkatan hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen.Hal ini menunjukan bahwa 

peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan alat peraga lingkaran pelangi dalam pembelajaran 

lebih baik dari pada siswa yang memeroleh pembelajaran secara konvensional. 

Pada proses pembelajaran menggunakan alat peraga lingkaran pelangi, guru membuat suasana kelas 

yang berbeda karena siswa lebih berperan mengikuti pembelajaran, sedangkan pada kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran secara konvensional proses pembelajaran membuat siswa tidak berperan 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa juga menunjukan sikap yang positif terhadap pembelajaran 

menggunakan alat peraga lingkaran pelangi.Adanya sikap positif dan perasaan senang pada siswa menjadi 

keuntungan dari belajar menggunakan alat peraga lingkaran pelangi.Hal ini disebabkan karena jarangnya 

penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran di kelas. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil belajar siswa setelah memperoleh pembelajaran menggunakan alat peraga lingkaran 

pelangi lebih baik dari pada kelas yang tidak memperoleh pembelajaran menggunakan alat 

peraga lingkaran pelangi. 

2. Para siswa menunjukkan sikap positif  terhadap pembelajaran dan soal-soal yang diberikan 

setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan alat peraga lingkaran pelangi. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga lingkaran pelangi dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi-materi pecahan lainnya, seperti penjumlahan, 

pengurangan dan pembagian. 

2. Pembelajaran dan penelitian dengan menggunakan alat peraga lingkaran pelangi tidak hanya 

dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kemampuan matematis siswa. 
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