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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Belajar Matematika 

Siswa, melalui media realita. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV 

SD Negeri Sundoluhur 02 yang berjumlah 36 siswa. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi, tes, dan catatan lapangan. Teknik uji validitas data menggunakan 

teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu : reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian meliputi tahap 

identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana. Proses penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu : perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas belajar siswa 

dalam belajar matematika. Adapun peningkatan kualitas  pembelajaran dapat 

dilihat dari perolehan nilai siswa dalam Mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung 

yang meningkat dalam kualitas belajar pada siklus I sebesar 55,5% atau 20 Siswa  

dan pada siklus II sebesar 88,8% atau 32 siswa. Hal ini membuktikan bahwa 

dengan penerapan media realita mampu meningkatkan kualitas belajar 

matematika. 

 

Kata kunci : kualitas- pembelajaran, matematika, media –realita 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

manusia-manusia yang berkualitas. Rendahnya kualitas  pendidikan dapat 

diartikan sebagai kurang hasilnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

yang kurang berhasil dapat menyebabkan siswa kurang berminat untuk 

belajar. Kenyataan ini tentu saja tidak terlalu mengejutkan, karena hasil 

belajar anak-anak Indonesia juga tergolong relatif rendah terutama pada mata 

pelajaran eksak seperti matematika. 

Media realita menurut Udin S. W ( patty 2007 : 22 ) adalah alat bantu 

visual dalam pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada 

peserta didik.  Media ini merupakan obyek nyata suatu benda. Seperti mata 

uang, tumbuhan, hewan, bebatuan, air, tanah, benda-benda lain dan 

sebagainya. Menggunakan benda nyata dalam proses pembelajaran 

merupakan hal yang sangat dianjurkan, sebab siswa lebih memehami materi 

yang diajarkan. Penggunaan benda atau obyek  nyata ini bisa dilakukan 

melalui kegiatan di sekolah. 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. 

Efektivitas sini dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan. Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang 

luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. 

Dengan demikian efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas akan 

tetapi juga pula dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya. 
1 
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Disamping  itu efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan 

yang dicapai oleh orang. Robins,1997 dalam ( www.depdiknas.go.id ) 

Matematika merupakan ilmu yang memiliki kecenderungan deduktif, 

aksiomatik dan abstrak ( fakta, konsep dan prinsip ). Mata pelajaran  

kemampuan memecahkan masalah ( Hamzah Uno, 2011: 124 ). Oleh sebab  

matematika dapat menjadi kegiatan yang diminati siswa. 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar 

rata-rata dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. 

Hal ini disebabkan karena guru dalam proses belajar mengajar hanya 

menggunakan metode ceramah, tanpa menggunakan alat peraga. Hal ini tentu 

saja selain mematikan kreatifitas anak juga menghilangkan unsur belajar 

bermakna. Menyampaikan materi dalam matematika memang sebaiknya 

berangkat dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Dalam 

kenyataanya sering kali terjadi anak usia SD kelas IV ke atas mengalami 

kejenuhan dalam matematika.  

Untuk itu salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru adalah 

dengan memanfaatkan media. Media pendidikan sendiri dalam 

pemanfaatannya terkadang kebanyakan hanya untuk menghindari verbalisme 

belaka, atau hanya untuk selingan saja, sehingga sifat media yang digunakan 

hanya sebagai alat bantu dan para siswa hanya sebagai penonton dari media 

yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, media pembelajaran yang akan 

http://www.depdiknas.go.id/
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digunakan sebaiknya bersifat sebagai alat bantu pengajaran dan dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “ Penggunaan Media Realita Untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran Matematika Di Kelas IV SD Negeri Sundoluhur 02 

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012. 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

Adapun tujuan penelitian umum dan khusus adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian umum ini adalah untuk: 

1) Meningkatkan kwalitas pembelajaran Matematika tentang sifat – sifat 

operasi hitung melalui media realita di kelas IV SDN Sundoluhur 02 

tahun pelajaran 2012/2013  

2) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Matematika secara efektif 

melalui pemggunakan media realita dalam meningkatkan kwalitas 

pembelajaran  pada siswa kelas IV SD Sundoluhur 02 Kayen, Pati 

3) Mengetahui seberapa besar peningkatan kwalitas pembelajaran 

Matematika tentang sifat – sifat operasi hitung melalui media realita di 

kelas IV SDN Sundoluhur 02 tahun pelajaran 2012/2013 

b. Tujuan Khusus: 
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Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan kwalitas 

pembelajaran Matematika tentang sifat – sifat operasi hitung melalui 

media realita siswa kelas IV SD Negeri Sundoluhur 02 Kecamatan Kayen, 

Kabupaten Pati Tahun pelajaran 2012/2012. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Media Realita menurut Heinich (1982) 

Mengingat anak SD berada dalam taraf berpikir konkrit sehingga 

dalam setiap pembelajaran perlu secara kontinyu menggunakan media 

yang mampu mengkonkritkan sesuatu yang abstrak. 

Media realita adalah alat yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran sehingga dengan mudah siswa dapat 

menerima dan memahami isi pelajaran yang berupa benda nyata. Secara 

sederhana media realita dapat dikatakan sebagai alat bantu mengajar 

berupa benda nyata. 

2. Peningkatan Kualitas Belajar 

Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik 

selamanya lancar seperti yang diharapkan, kadang-kadang mengalami 

kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala tersebut perlu diatasi 

dengan berbagai usaha sebagai berikut:  

Pengadaan ini dipergunakan untuk meningkatkan prestasi peserta 

didik untuk membantu peserta didik dalam pembentukan mental yang 
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tangguh selain pembentukan pengetahuan.untuk membantu proses 

pengajaran yang selalu dimulai dari hal-hal yang nyata bagi siswa 

3. Pembelajaran Matematika SD 

Dalam pembelajaran Matematika SD, salah satunya penerapan 

berupa panduan penggunaan alat peraga. Misal balok, garis bilangan, dan 

manik-manik yang muatan isinya membahas tentang latar belakang 

penggunaan alat peraga dalam pembelajaran Matematika, karakteristik 

(spesifikasi) dan prinsip kerja alat peraga, serta cara penggunaan alat 

peraga tersebut. Bahan ini diberikan agar dalam proses pembelajaran nanti 

dapat menyampaikan materi yang anda ajarkan dengan pendekatan yang 

realistik dan berjenjang. 

C. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sundoluhur 02 Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati. Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Juni – 

Agustus 2012 

2. Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian ini adalah Guru dan Peserta didik kelas IV SD Negeri 

Sundoluhur 02 Kayen berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 20 siswa 

perempuan dan 16 siswa laki – laki. 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu usaha memperbaiki kualitas 

pembelajaran dalam suatu kelas yang dilakukan oleh guru. Penelitian ini 
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bersifat kondisional dimana setiap kelas memiliki masalah yang  tersendiri dan 

cara penyelesaian yang berbeda-beda. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti bekerjasama dengan guru kelas 

VI untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal melalui cara dan 

prosedur paling efektif yang dilakukan berulang dengan revisi untuk 

mengetahui sejauh mana dampak perlakuan yang diberikan kepada siswa . 

Penelitian ini diawali dengan tahap perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing) dan melakukan 

refleksi (reflecting). 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam PTK  seperti umumnya suatu penelitian yaitu 

dengan menggunakan instrumen. Instrumen memegang peranan yang sangat 

strategis dan penting dalam menentukan kualitas penelitian. Pengambilan data 

dilakukan dengan observasi, dokumentasi, tes, dan catatan lapangan.  

a.  Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi 

berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan bersama 

prosesnya. Observasi ini berorientasi ke depan, tetapi memberikan dasar 

bagi usaha refleksi sekarang, lebih-lebih lagi ketika putaran atau siklus 

terkait masih berlangsung (Joko Suwandi, 2011: 28). 
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Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi yang ada 

dan setiap peristiwa yang terjadi di saat penelitian. Pengamatan ini dapat 

dilaksanakan dengan pedoman pengamatan yang sudah dibuat peneliti. 

Pengamatan dilakukan saat peneliti melakukan kegiatan pembelajaran 

yang dibantu oleh guru kelas VI sebagai observer dan peneliti sendiri 

dengan mengamati perilaku siswa di dalam  kelas. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh atau mengetahui 

sesuatu dengan bukti-bukti, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan nama siswa 

serta foto proses tindakan penelitian. 

c. Tes 

Tes adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang perlu 

ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan 

yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang 

harus  dikerjakan peserta didik sehingga dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkah laku atau prestasi peserta didik  (Sri Hartini, 

2011:15-16). Dalam penelitian ini dilakukan tes formatif tertulis dimana 

siswa diminta menjawab soal isian mengurutkan bilangan sampai 500. 

d. Catatan Lapangan 



11 
 

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau 

mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi terhadap subyek 

atau obyek tindakan kelas (Kunandar, 2011:197). 

Catatan lapangan ini diperoleh peneliti dengan mencatat setiap 

detail kejadian yang terjadi selama proses pelaksanaan penelitian. Dengan 

catatan lapangan, peneliti akan mendapat rangkuman perubahan yang tidak 

terdapat dalam pedoman observasi. 

5. Indikator Pencapaian 

Indikator keberhasilan kinerja dalam penelitian ini dalam bentuk 

hasil belajar siswa khususnya pada bidang study matematika : 

a. Adanya peningkatan perolehan nilai rata – rata ulangan nilai harian 

dari 6,9 menjadi 8,5. 

b. Kualitas belajar  siswa meningkat dalam pembelajaran Matematika 

melalui media realita. 

D. Hasil Penelitian 

1. Profil Sekolah 

Berikut ini adalah profil SD Negeri Sundoluhur 02 :  

1) Nama Sekolah  : SD NEGERI SUNDOLUHUR 02  

2) Alamat Sekolah :  

a)  Jalan   : Pati – Kayen 12 

b) Kelurahan  : Sundoluhur 

c) Kecamatan  : Kayen 

d)  Kabupaten/ Kota  : Pati 
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e) Provinsi   : Jawa Tengah 

f) Kode Pos   : 59171 

g) Telepon/ HP  : 085226977181 

3) Tahun Operasional  : 1982 

4) Status Tanah   : Milik sendiri  

5) Daya Listrik   : 900 Volt  

6) Nama Bank  & No. Rekening  

7) Surat Izin Bangunan  : -  

 

2. Visi dan Misi Sekolah 

1) Visi sekolah :  

“ Cerdas, aktif, kreatif, berbudi luhur “ 

2) Misi sekolah :  

a) Cerdas berbahasa, cerdas bergaul, cerdas tubuh, cerdas gambar; 

b) Mengembangkan bakat, minat dibidang akademik, olahraga 

dan budaya; 

c) Memotivasi siswa aktif kreatif; 

d) Menumbuhkan sopan santun dan berakhlak mulia; 

e) Menerapkan manajemen berbasis sekolah 

3. Diskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat 

pembelajaran matematika, siswa terlihat kurang semangat dan sebagian 

besar siswa terlihat bingung ketika ditanya tentang sifat-sifat operasi 
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hitung. Hasil dari observasi awal ini, diperoleh informasi mengenai 

masalah yang terjadi yaitu :  

1. Sebagian besar siswa kurang bersemangat dengan pembelajaran 

matematika.  

2. Siswa kesulitan dalam memahami tentang sifat-sifat operasi hitung.  

3. Metode yang digunakan guru hanya ceramah sehingga membuat siswa 

merasa bosan. 

4.  Guru kurang memfasilitasi siswa untuk berlatih memahami sifat-sifat 

operasi hitung dan kurang memberi perhatian kepada siswa saat siswa 

merasa kesulitan.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa 

kondisi awal nilai presentasi belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri 

Sundoluhur 02 masih dibawah KKM atau kurang dari 70. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil nilai pra tindakan. Selain itu, terdapat permasalahan yang ditemui pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, diantaranya guru Matematika kelas IV 

seringkali hanya menggunakan metode pembelajaran konvensional yakni 

ceramah, Tanya jawab, dan pemberian tugas. Pembelajaran matematika dengan 

metode ekspositori cenderung meminimalkan keterlibatan siswa sehingga guru 

Nampak lebih aktif. Suasana belajar dikelas menjadi sangat monoton dan kurang 

menarik 

4. Diskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan pada tanggal 10 Juli 2012, pembelajaran dilaksanakan 

dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 2 jam 
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pelajaran (70 menit). Pada siklus ini, peneliti menyiapkan tindakan perbaikan, 

menyusun rencana perbaikan pembelajaran. Karena pada pembelajaran pertama 

(sebelum siklus) siswa belum memahami tentang konsep sifat – sifat operasi 

hitung dengan benar, maka penulis merencanakan untuk menjelaskan kembali 

konsep sifat – sifat operasi hitung dengan tujuan agar siswa terampil dalam sifat – 

sifat operasi hitung. 

Berdasarkan hasil hasil evaluasi siswa pada siklus I diperoleh hasil 20 

siswa telah memenuhi batas ketercapaian kualitas sehingga didapat presentase 

pencapaian kualitas hasil belajar 55,5%, namun masih ada 16 siswa atau 44,4% 

siswa belum mencapai kualitas. Data tersebut menunjukkan bahwa ada 

peningkatan hasil menerapkan sifat-sifat operasi hitung dalam pemecahan 

masalah, tetapi belum mampu memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam 

penelitian ini, sehingga penelitian pada siklus I harus dilanjutkan ke siklus 

berikutnya (siklus II) untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil belajar 

yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

5. Diskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada tanggal 31 Juli 

2012. Pada siklus II ini guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta 

pengarahannya terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil evaluas siswa untuk mengukur kualitas belajar siswa pada 

siklus II diperoleh hasil 32 siswa telah memenuhi batas ketercapaian kualitas 

sehingga didapatkan presentase pencapaian kualitas hasil belajar 88,8% dan masih 

ada 4 siswa atau 11,1% siswa belum mencapai kualitas. Data tersebut 
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menunjukkan bahwa kualitas belajar siswa mengalami peningkatan di banding 

siklus I dan telah memenuhi indikator pencapaian keberhasilan sehingga tindakan 

kelas berhenti pada siklus II karena pada siklus II proses penelitian telah mencapai 

indikator keberhasilan yang direncanakan.  

Setelah dilakukan tindakan, yaitu dengan menggunakan media realita dengan 

metode diskusi, kemampuan kualitas belajar sifat-sifat operasi hitung siswa 

meningkat. Penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh beberapa peneliti.  

Berdasarkan data hasil penelitian mendukung diterimanya hipotesis bahwa 

dengan media realita dapat meningkatkan kualitas belajar matematika pada siswa 

kelas IV SD Negeri Sundoluhur 02, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.  

Dari hasil obsrvasi yang telah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan 

bahwa setelah menggunakan media realita pada pembelajaran matematika siswa 

menjadi aktif dan kreatif, sehingga kualitas pembelajaran matematika tentang sifat 

– sifat operasi hitung semakin meningkat. Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa 

anak yang aktif bertanya meningkat menjadi 22,2%,anak yang aktif maju ke 

depan kelas 33,3 %, anak yang berani mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas mencapai 38,8 % , dan yang berani menjawab pertanyaan dari guru 

mencapai 55,5 %.  
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E. Simpulan, Implikasi dan Saran 

1. Simpulan  

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa  “Penerapan media realita dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika di kelas IV SD Negeri Sundoluhur 02  tahun 

pelajaran 2012/2013” 

Peningkatan ketrampilan mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung 

pada pelajaran matematika, siswa yang ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan jumlah siswa adalah sebagai berikut : 

a. Pada siklus I, siswa memenuhi kualitas adalah 20 siswa dari 36  

siswa (55,5%). 

b. Pada siklus II, siswa yang memenuhi kualitas adalah 32  siswa dari 

36 siswa (88,8%). 

2. Implikasi 

Kesimpulan diatas memberikan implikasi bahwa dengan bervariasi 

dari seorang guru akan memberikan pengaruh pada kegiatan belajar siswa 

yang berdampak pada kemampuan siswa menguasai materi yang 

diajarkan. Penerapan media realita pada pembelajaran matematika 

merupakan salah satu metode yang memiliki manfaat dalam pembelajaran 

menghitung untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang  

berhubungan dengan sifat-sifat operasi hitung pada pelajaran matematika 

di kelas IV SD. 
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Dengan penerapan media realita pada dua siklus dapat 

meningkatkan menghitung, untuk membantu siswa dalam menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat operasi hitung pada 

pelajaran matematika. 

3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan dalam usaha untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di 

kelas melalui media realita, maka diajukan sejumlah saran sebagai berikut: 

a. Saran bagi guru 

1)Sebagai bahan masukan guru untuk memilih pendekatan 

dan metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran 

matematika dengan penerapan media realita pada dua siklus 

dapat meningkatkan menghitung, untuk membantu siswa 

dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 

sifat-sifat operasi hitung pada pelajaran matematika. 

2) Guru perlu memperbanyak latihan mengidentifikasi 

masalah untuk menyelesaikan sifat-sifat operasi hitung 

pada siswa kelas IV.  

3) Guru perlu memberikan jam tambahan dan perhatian 

khusus bagi siswa yang belum mencapai KKM dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Penelitian Berikutnya 
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Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa, 

hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan 

perbandingan dengan metode yang lebih variatif, sehingga 

ketrampikan menyelesaikan masalah pada pelajaran matematika, 

tentang sifat-sifat operasi hitung siswa dapat ditingkatkan melalui 

berbagai metode inovatif. Hal ini dilakukan agar pembelajaran 

matematika di sekolah menjadi kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa dan siswa memiliki prestasi dalam bidang 

akademik. 
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