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Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan penggunaan media 
gelas fakel untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
matematika bagi siswa MI Muhammadiyah Basin tahun 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin yang 
berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan data digunakan metode 
tes, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, 
digunakan teknik triangulasi. Teknik tiangulasi yang digunakan 
adalah triangulasi sumber.Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan analisis komperatif berdasarkan 
hasil observasi dan refleksi tiap siklusnya yaitu membandingkan 
hasil belajar sebelum tindakan, siklus I dan siklus II. Hasil 
penelitian adalah ada peningkatan motivasi dan hasil belajar 
matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
motivasi dan hasil belajar matematika meliputi: 1) menunjukkan 
tekun belajar sebelum tindakan 25,00 %, siklus I 41,67 %, siklus II 
58,33 %, 2) menunjukkan tidak putus asa sebelum tindakan 20,83 
%, siklus I 37,50 %, siklus II 45,83 %, 3) menunjukkan minat 
sebelum tindakan 41,67 %, siklus I 54,17 %, siklus II 87,50 %, 4) 
menunjukkan belajar mandiri sebelum tindakan 33,33 %, siklus I 
41,67 %, siklus II 75,00 %, 5) tidak cepat bosan sebelum tindakan 
29,17 %, siklus I 50,00%, Siklus II 62,50%, 6) berpendapat 
sebelum tindakan 37,50%, siklus I 41,67%, siklus II 50,00%, 6) 
Menunjukkan inovatif sebelum tindakan 20,83%, siklus I 33,33%, 
siklus II 41,67%. peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 
prosentase keberhasilan siswa pada setiap siklusnya yang 
mencapai KKM (> 65). Hasil belajar sebelum tindakan 33,33% (8 
siswa), siklus I 62,50% (15 siswa), siklus II 83,33% (20 siswa). 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan media gelas 
fakel dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 
bagi siswa MI Muhammadiyah Basin tahun 2012/2013.  

Kata kunci: media gelas fakel, motivasi, hasil belajar 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Pendidikan  merupakan 

usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam UUD 

1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak untuk 

mendapatkan pendidikan.” Pendidikan bagi setiap warga negara pada 

hakekatnya adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

sehingga dengan kemampuannya siswa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan kelak berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.  

Belajar merupakan proses perubahan perilaku manusia baik itu 

perubahan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam proses kegiatan 

belajar mengajar kebanyakan siswa bersifat pasif dan kurang aktif, takut atau 

malu mengemukakan pendapat serta merasa bosan. Kondisi tersebut akan 

mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan siswa menjadi kurang 

tertarik akan pembelajaran matematika tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus 

maka akan menyebabkan kesulitan dalam mempelajari serta ketertarikan akan 

pembelajaran  matematika. Terutama pada siswa sekolah dasar, anak akan 

merasa bosan, kurang aktif bahkan kesulitan dalam memahami pembelajaran 

matematika, serta kurang tertarik dalam mempelajarinya. Karena hal tersebut 

dapat berpengaruh dalam kualitas proses dan hasil belajar siswa. Maka dari 

itu kita sebagai guru harus kreatif dalam menggunakan media atau metode 

pembelajaran sehingga anak menjadi tertarik, senang dan berkesan. 

Mata pelajaran matematika wajib diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berfikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja 

sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Menurut Oemar Hamalik (2007 : 121) motivasi adalah suatu perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai oleh timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Motivasi terjadi apabila seseorang mempunyai 



keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Suharsini Arikunto (2001:132), “Hasil belajar adalah hasil 

yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar dan merupakan 

penilaian yang dicapai seseorang siswa untuk mengetahui sejauh mana bahan 

pelajaran atau materi yang sudah diajarkan diterima siswa”. Dan hasil belajar 

itu akan dijadikan patokan kemampuan siswa setelah dilakukannya proses 

belajar mengajar. 

Salah satu penyebab rendahnya motivasi dan hasil belajar matematika 

yaitu penyampaian pelajaran matematika hanya menggunakan metode 

ceramah yang mungkin dianggap guru adalah metode yang paling praktis, 

mudah dan efisien dilaksanakan. Mengajar hanya menggunakan metode 

ceramah saja mempersulit siswa memahami konsep dalam pembelajaran 

matematika, sehingga hasil belajar matematika kurang dari yang diharapkan.  

Hasil belajar siswa kelas IV semester 1 MI Muhammadiyah Basin 

Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk mata pelajaran Matematika pada standar 

kompetensi memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam 

pemecahan masalah masih rendah. Berdasarkan analisis hasil tes ulangan 

formatif siswa belum menunjukkan hasil yang diharapkan yaitu mencapai 

KKM yang telah ditentukan (≥65) dengan nilai rata-rata 56,6.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah penggunaan 

media gelas fakel dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 

bagi siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin tahun 2012/2013? 

Tujuan merupakan suatu arahan dari suatu kegiatan agar sesuai dengan 

yang diharapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika dengan menggunakan 

media gelas fakel bagi siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin, 

Kebonarum, Klaten tahun 2012/2013. 

Manfaat  dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Dapat 

memberikan masukan  bagi guru dalam penerapan penggunaan media gelas 



fakel dan guru lebih bisa kreatif lagi dalam memilih media yang tepat. 2. 

Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui keberadaan 

media gelas fakel sehingga hasil pembelajaran meningkat. 

Menurut Mangunsuwito (2002:57) gelas adalah perlengkapan untuk 

minum yang terbuat dari kaca. Gelas fakel kependekan dari gelas faktor dan 

kelipatan. Media gelas fakel merupakan media pembelajaran yang berupa 

gelas untuk memudahkan siswa dalam menentukan FPB dan KPK di Kelas 

IV. Melalui penggunaan media gelas fakel diharapkan siswa mendapatkan 

pengalaman konkret. Media gelas fakel dibuat dari kardus dan gelas plastik 

bekas yang dapat dibuat siswa secara berkelompok. Potong kardus bekas 

sebagai tempat tatakan gelas dengan ukuran panjang 75 cm dan lebar 8 cm. 

Agar terlihat rapi lapisilah dengan kertas warna/marmer, kemudian tempelkan 

gelas plastik bekas di atasnya dengan cara dilem atau dengan menggunakan 

double isolatif. Gelas diatur secara berderet, setiap deret terdiri dari 10 gelas. 

Tandai setiap gelas menggunakan deret bilangan asli. Banyaknya deret 

disesuaikan dengan kebutuhan. Cara penggunaan media gelas fakel sangat 

mudah. Untuk menggunakan media ini, siswa membutuhkan kelereng atau 

biji sawo kecik. Untuk menghitung KPK (kelipatan persekutuan terkecil) 

antara dua bilangan misalnya KPK dari 6 dan 8. Caranya masukkan kelereng 

ke dalam gelas yang bertuliskan bilangan kelipatan 6 yaitu : 6, 12, 18, 24, 30, 

36, 42, 48, …. Kemudian masukkan kelereng yang lain ke dalam gelas 

kelipatan 8 yaitu : 8, 16, 24, 32, 40, 48, …. Gelas yang berisi dua kelereng 

merupakan gelas kelipatan persekutuan yaitu 24 dan 48. Gelas kelipatan 

persekutuan dengan bilangan yang paling kecil merupakan KPK dari dua 

bilangan yaitu 24.  

Untuk menghitung FPB dari dua bilangan misalnya FPB dari 6 dan 8, 

caranya masukkan kelereng ke dalam gelas yang merupakan faktor dari 6 

yaitu gelas 1, 2, 3, dan 6, kemudian lakukan hal yang sama ke dalam gelas 

yang merupakan faktor dari 8 yaitu gelas 1, 2, 4, dan 8. Gelas yang berisi dua 

kelereng merupakan gelas faktor persekutuan yaitu gelas 1 dan 2. Gelas 



faktor persekutuan dengan bilangan terbesar itulah FPB dari 6 dan 8 yaitu 2. 

Media ini juga dapat digunakan untuk menentukan KPK dan FPB dari 3 

bilangan atau lebih disesuaikan dengan tahap berpikir siswa. 

Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran gelas fakel ini adalah: 

1. Kelebihan media gelas fakel 

a. Memudahkan dalam pemahaman konsep pada materi faktor dan 

kelipatan bilangan. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. 

d. Terjalin kerjasama antar anggota kelompok sehingga akan terasa lebih 

akrab dengan teman. 

e. Media yang digunakan murah dan mudah didapatkan. 

2. Kekurangan media gelas fakel 

a. Membutuhkan media gelas yang banyak. 

b. Media yang digunakan hanya bisa digunakan pada materi pelajaran 

tertentu. 

c. Semakin besar bilangan yang ditanyakan semakin banyak pula media 

gelas fakel yang dibutuhkan. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV MI Muhammadiyah Basin, 

Kebonarum, Klaten. Dengan alasan nilai rata-rata mata pelajaran matematika 

lebih rendah dengan mata pelajaran yang lain. Subyek penelitian ini adalah 

guru dan siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin, Kebonarum, Klaten tahun 

2012/2013 semester gasal sebanyak 24 siswa yang terdiri dari 14 perempuan 

dan 10 laki-laki. Dengan pertimbangan pada siswa di sekolah ini memiliki 

kemampuan yang heterogen. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilaksanakan dalam bentuk proses pengkajian berdaur 4 tahap yaitu: (1) 



perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan (observasi), dan (4) 

refleksi. 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dijelaskan dalam tahap-

tahap sebagai berikut ini: 

Siklus Pertama (Siklus 1) 

1. Tahap Perencanaan Tindakan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

matematika dengan KD : 2.3 Menentukan kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) dan faktor persekutuan besar (FPB). 

b. Membagi kelompok menjadi 4 kelompok besar. 

c. Memberikan penjelasan mengenai teknis pembelajaran. 

d. Mempersiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

e. Menyiapkan instrumen tes 

f. Menyiapkan lembar penilaian 

g. Menyiapkan lembar observasi 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru menyampaikan materi prasyarat tentang kelipatan dan faktor. 

b. Siswa memperhatikan demonstrasi guru tentang penggunaan gelas 

fakel untuk menentukan kelipatan dan faktor persekutuan, KPK, dan 

FPB dari dua dan tiga bilangan.  

c. Siswa menentukan kelipatan dan faktor persekutuan, KPK, dan FPB 

dari dua bilangan dan tiga bilangan menggunakan media gelas fakel 

dalam diskusi kelompok besar setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. 



d. Diskusi kelas setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran, guru memberikan penguatan materi. 

e.  Siswa mengerjakan soal ulangan harian. 

3. Tahap Observasi 

Observasi penelitian ini dibantu oleh guru kelas V dengan cara 

mengamati perubahan perilaku, proses, dan hasil tindakan perbaikan 

yang terfokus pada perilaku belajar siswa, interaksi antara guru dan siswa 

serta media yang digunakan dengan menggunakan lembar pengamatan 

atau observasi motivasi belajar siswa. Aspek yang diamati meliputi : 

menunjukkan tekun dalam mengerjakan tugas, menunjukkan keuletan 

dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan adanya minat, menunjukkan 

adanya minat, menunjukkan belajar mandiri, menunjukkan tidak cepat 

bosan dalam mengerjakan tugas, mempertahankan pendapat, 

menunjukkan kuat dalam pendiriannya, inovatif. 

4. Tahap Refleksi 

Refleksi hasil penelitian dilakukan untuk menganalisis data hasil 

observasi atau pengamatan, menghitung peningkatan hasil belajar siswa. 

Refleksi juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan kekurangan 

pada siklus I untuk diperbaiki dan dilaksanakan pada siklus II. 

Siklus Kedua (Siklus II) 

1. Tahap Perencanaan Tindakan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

matematika dengan KD : 2.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan KPK dan FPB. 

b. Membagi kelompok menjadi 8 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 3 

siswa. 



c. Memberikan penjelasan mengenai teknis pembelajaran. 

d. Mempersiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

e. Menyiapkan instrumen tes 

f. Menyiapkan lembar penilaian 

g. Menyiapkan lembar observasi 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru menyampaikan materi prasyarat tentang kelipatan dan faktor. 

b. Siswa memperhatikan demonstrasi guru tentang penggunaan gelas 

fakel untuk menentukan kelipatan dan faktor persekutuan, KPK, dan 

FPB dari dua dan tiga bilangan.  

c. Siswa menentukan kelipatan dan faktor persekutuan, KPK, dan FPB 

dari dua bilangan dan tiga bilangan menggunakan media gelas fakel 

dalam diskusi kelompok kecil setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. 

d. Diskusi kelas setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran, guru memberikan penguatan materi. 

e.  Siswa mengerjakan soal ulangan harian. 

3. Tahap Observasi 

Aspek yang diamati meliputi : menunjukkan tekun dalam 

mengerjakan tugas, menunjukkan keuletan dalam menghadapi kesulitan, 

menunjukkan adanya minat, menunjukkan adanya minat, menunjukkan 

belajar mandiri, menunjukkan tidak cepat bosan dalam mengerjakan 

tugas, mempertahankan pendapat, menunjukkan kuat dalam 

pendiriannya, inovatif. Observasi dalam penelitian ini dibantu teman 

sejawat yaitu guru kelas IV. 



4. Tahap Refleksi 

Refleksi hasil penelitian dilakukan untuk menganalisis data hasil 

observasi atau pengamatan motivasi belajar siswa, menghitung 

peningkatan hasil belajar siswa. Refleksi juga digunakan untuk 

mengidentifikasi kendala dan kekurangan pada siklus II. 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data kualitatif, merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data 

yang dikategorikan berdasarkan kualitas obyek yang diteliti, misalnya: 

baik, buruk, pandai, dan lain-lain. Data kualitatif penelitian ini berupa 

motivasi siswa dan kegiatan pembelajaran. 

2. Data kuantitatif, merupakan data yang berupa angka atau bilangan yang 

diperoleh dari hasil pengukuran. Data penelitian ini diperoleh dari nilai 

ulangan (tes formatif) siswa. 

Pengumpulan data penelitian ini meliputi: observasi, tes, dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh agar obyektif, valid, dan reliabel maka 

dilakukan teknik triangulasi sumber. Maksudnya data yang ada dicek dengan 

sumber yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan validitas isi karena butir 

soal yang akan diujikan disesuaikan dengan indikator pembelajaran. Analisis 

data untuk hasil belajar menggunakan teknik analisis diskriptif komparatif 

berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklusnya. Yaitu dengan 

membandingkan  nilai tes akhir siklus 1, dan nilai tes akhir siklus 2. 

Indikator keberhasilan perlu ditentukan sebelum pelaksanaan penelitian 

sebab merupakan tolak ukur dari keberhasilan tindakan yang telah 

direncanakan dan berguna untuk penentuan langkah selanjutnya, adapun 

indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila 80% dari jumlah 

siswa dalam mengerjakan soal tes mendapat nilai ≥ 65. Diantaranya, nilai 80 – 

100 sebanyak 12 siswa, nilai 65 – 79 sebanyak 8 siswa, nilai dibawah 65 



sebanyak 4 siswa. Kriteria ketuntasan Minimal pada mata pelajaran 

matematika kelas IV adalah 65. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini adalah ada peningkatan motivasi dan hasil belajar 

matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator motivasi dan hasil 

belajar matematika meliputi: 1) menunjukkan tekun belajar sebelum tindakan 

25,00 %, siklus I 41,67 %, siklus II 58,33 %, 2) menunjukkan tidak putus asa 

sebelum tindakan 20,83 %, siklus I 37,50 %, siklus II 45,83 %, 3) 

menunjukkan minat sebelum tindakan 41,67 %, siklus I 54,17 %, siklus II 

87,50 %, 4) menunjukkan belajar mandiri sebelum tindakan 33,33 %, siklus I 

41,67 %, siklus II 75,00 %, 5) tidak cepat bosan sebelum tindakan 29,17 %, 

siklus I 50,00%, Siklus II 62,50%, 6) berpendapat sebelum tindakan 37,50%, 

siklus I 41,67%, siklus II 50,00%, 6) Menunjukkan inovatif sebelum tindakan 

20,83%, siklus I 33,33%, siklus II 41,67%. peningkatan hasil belajar siswa 

dapat dilihat dari prosentase keberhasilan siswa pada setiap siklusnya yang 

mencapai KKM (> 65). Hasil belajar sebelum tindakan 33,33% (8 siswa), 

siklus I 62,50% (15 siswa), siklus II 83,33% (20 siswa). Kesimpulan 

penelitian ini adalah bahwa penggunaan media gelas fakel dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika bagi siswa MI 

Muhammadiyah Basin tahun 2012/2013.  

Dilihat dari hasil penelitian diatas maka hipotesis tindakan yaitu: (1) 

Penggunaan media gelas fakel dapat meningkatkan motivasi belajar 

Matematika bagi siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin, (2) Penggunaan 

media gelas fakel dapat meningkatkan hasil belajar Matematika bagi siswa 

kelas IV MI Muhammadiyah Basin diterima kebenaran. 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilaksanakan penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran 

matematika untuk standar kompetensi memahami dan menggunakan faktor 



dan kelipatan dalam pemecahan masalah dalam dua siklus dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dengan menggunakan media gelas fakel dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika bagi siswa Kelas IV Semester 

1 MI Muhammadiyah Basin Tahun 2012/2013 dalam pembelajaran 

ditandai dengan semakin meningkatnya motivasi belajar siswa dari siklus 

yang satu ke siklus berikutnya. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan media gelas fakel dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa Kelas IV Semester 1 

MI Muhammadiyah Basin Tahun 2012/2013 secara individual maupun 

klasikal ditandai dengan semakin meningkatnya nilai rata-rata tes akhir 

dan ketuntasan belajar siswa dari siklus yang satu ke siklus berikutnya. 

3. Pembelajaran dengan menggunakan media gelas fakel dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika bagi siswa Kelas IV 

Semester 1 MI Muhammadiyah Basin Tahun 2012/2013. 
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