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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika melalui pembelajaran dengan media gambar dan puzzle 
bangun datar trapesium dan layang-layang dengan melakukan 
perbaikan pembelajaran pada siswa SD Negeri 2 Karangnongko 
tahun pelajaran 2012/2013. Sebelumnya perlu diketahui bahwa 
penelitian ini mengambil dua siklus pembelajaran. Hal tersebut 
dilakukan karena pada siklus dua sudah mencapai indikator  
pencapaian yaitu sebesar 70%. Jumlah siswa kelas v SD Negeri 2 
Karangnongko berjumlah 19 siswa dengan kemampuan anak yang 
berbeda-bada. Perlu diketahui pada refleksi awal ditemukan bahwa 
matematika pelajaran yang tidak disukai oleh siswa dan dalam 
penyampaiannya guru dengan pembelajaran konvensional sehingga 
nilai rata-rata 52 dengan ketuntasan 42% (9 siswa). Pembelajaran 
dengan media gambar bangun datar dan puzzle dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan 
selama melakukan perbaikan pembelajaran. Pada siklus I nilai rata-
rata 67 dengan ketuntasan sebesar 68% (13 siswa) dengan kategori 
baik dan siklus II nilai rata-rata menjadi 86 dengan ketuntasan 
belajar 95% (18 siswa) dengan kategori sangat baik. Upaya yang 
dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan media gambar 
dan puzzle terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 



materi pelajaran matematika siswa kelas V SD Negeri 2 
Karangnongko kapupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013. 

Kata kunci : Hasil belajar matemetika, media bangun datar dan       
puzzle 

 

A. PENDAHULAUAN 

Pada dekade terakhir ini dunia pendidikan khususnya pendidikan matematika 

telah menjadi perhatian penting berbagai kalangan pendidkan. Telah diakui bahwa 

matematika memegang peranan penting dalam mengubah teknologi, karena status 

matematika dapat dikatakan sebagai King of science, tetapi disisi lain dapat dikatakan 

bahwa matematika sebagai Servent of science. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

matematika harus ada sebagai ilmu pasti pengembang teknologi tetapi matematika 

sebagai ilmu pendamping dalam menghadapi peradapan sosial masyarakat dalam 

mengembangkan teknologi.  Menurut Ariyanto (2011: 2) matematika bagi siswa SD 

berguna untuk kepentingan hidup dalam lingkungannya dan untuk mengembangkan pola 

pikirnya dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lebih lanjut. Demikian penting kehadiran 

matematika dalam kehidupan, maka sudah sepantasnya matematika menjadi pelajaran 

pokok disekolah. Oleh karena itu upaya peningkatan penguasaan terhadap ilmu 

matematika perlu berkesinambungan dan selalu disempurnakan. 

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan mengingat begitu 

pentingnya ilmu berhitung (matematika) bagi siswa SD upaya peningkatan mutu 

pendidikan ini juga dilakukan terhadap proses mengajar matematika disemua jenjang 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi. Upaya tersebut 

antara lain perbaikan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan matematika, pengadaan 

bahan ajar yang menjadi peningkatan kwalitas tenaga pendidikan, diadakan lokakarya, 

seminar, diskusi, dan lain-lain. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko 

pada pembelajaran matematika menghitung luas trapesium dan layang-layang 

disebabkan  oleh 1) penjelasan guru tidak dapat siswa secara maksimal karena guru 



menerangkan sangat cepat, 2) guru tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran, 3) alat 

peraga yang digunakan guru kurang menarik, 4) pembelajaran yang diberikan kurang 

terencana dengan baik dan membosankan, 5) pengelolaan kelas kurang maksimal, 6) 

siswa terbiasa pasif dan kurang kritis, 7) nilai hasil belajar siswa tentang menghitung 

luas trapesium dan layang-layang masih rendah, 58% dari siswa belum tuntas Kreteria 

Ketuntasan Minimal atau KKM sebesar ≥55. Kendala tersebut merupakan hambatan 

yang harus segera diatasi karena memicu rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu 

guru dituntut lebih kreatif agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berkaitan dengan masalah di atas Ariyanto (2011: 2) menegaskan diperlukan 

adanya kemampuan khusus dari seseorang guru untuk menjebatani antara dunia anak 

yang belum berpikir secara deduktif untuk dapat mengerti dunia matematika yang 

bersifat deduktif.  Menurut Sudjana (2010:  99) jembatan tersebut berupa alat peraga 

sebagai media berguna agar bahan pelajaran yang disampaikan guru lebih mudah 

dipahami siswa. Dalam penelitian ini alat peraga yang digunakan untuk membantu 

menerangkan materi luas trapesim dan layang-layang sebagai pembelajaran alternatif. 

Alat bantu atau media ajar dapat memudahkan guru dalam penyampaian materi 

ajar. Penggunaan untuk memancing perhatian siswa dan memudahkan siswa dalam 

memahami materi ajar serta menumbuhkan minat atau motivasi belajar siswa agar lebih 

aktif. Alat atau media tersebut tidak harus mahal, guru dapat mengupayakan media ajar 

sesederhana mungkin dengan pemanfaatan barang seadanya. 

Pentingnya memilih metode mengajar yang sesuai dan menyenangkan akan 

membuat siswa lebih terkesan dan menimbulkan motivasi belajar. Hal tersebut 

mempermudah  pembelajaran  lebih mudah dipahami oleh siswa dan siswa bersemangat 

dalam belajar. Jika pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik dan kurang 

komunikatif maka sulit diciptakan motivasi belajar siswa. Hasil belajar berhubungan 

dengan proses pembelajaran yang berlangsung sehingga penting untuk selalu 

ditingkatkan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar  matematika, karena 



matematika relevansi berhitung dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

pelajaran matematika yang didapatkan siswa dapat lebih bermakna baginya. Dengan 

meningkatnya hasil belajar matematika maka meningkatlah pula sumber daya manusia 

tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil kesimpulan tentang pentingnya 

penelitian  "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika menghitung luas trapesium 

dan layang – layang  melalui  media gambar  dan puzzle bangun datar siswa kelas V SD 

Negeri 2 Karangnongko  kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten tahun pelajaran 

2012/2013”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya 

peningkatan kwalitas pendidikan matematika SD, guna mensukseskan program 

pcndidikan dasar 9 tahun. 

Untuk itu penelitian akan mengadakan perbaikan pembelajaran mata pelajaran 

matematika kompetensi dasar menghitung luas trapesium dan layang – layang melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di SD Negeri 2 Karangnongko kelas  V 

tahun pelajaran 2012/2013. Tujuan penelitian yang ingin hendak dicapai sebagai berikut : 

1. Tujuan umum yaitu secara umum penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika menghitung luas trapesium dan layang-layang melalui media gambar dan 

puzzle bangun datar kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Tujuan khusus yaitu secara khusus penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang 

keefektifan media gambar dan puzzle bangun datar dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika menghitung luas trapesium dan layang-layang siswa kelas V SD Negeri 2 

Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013.  

Metode pembelajaran konvensional identik dengan metode ceramah yang proses 

pembelajaran jarang menggunakan media sehingga pembelajaran konvensional membosankan bagi 

siswa. Pembelajaran konvensional tentang menghitung luas trapesium dan layang-layang pada siswa 

kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013, maka siswa kurang memahami 

pelajaran dan kurang aktif, sehingga berakibat pada rendahnya hasil belajar. Penggunaan model 

pembelajaran dengan media gambar dan puzzle bangun datar menghitung luas trapesium dam 



layang-layang pada siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013, di mana 

pembelajaran yang awalnya bersifat pasif menjadi pembelajaran aktif. Pembelajaran dengan 

menggunakan media  menjadikan siswa lebih memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh guru 

dengan ditandai siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Dengan begitu hasil belajar siswa lebih 

dapat meningkat. 

Berdasarkan kajian dan kerangka berpikir diatas diajukan hipotesa melalui alat 

peraga yang berupa media gambar dan puzzle bangun datar trapesium dan layang-layang 

dari potongan kertas karton dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran 

matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada hakekatnya memperbaiki kualitas 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti V SD Negeri 2 Karangnongko yang 

berkolaorasi dengan guru kelas. Untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti menyusun 

strategi penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Refleksi awal, siswa sangat pasif dan hasil belajar yang rendah sehingga sebagian 

besar siswa tidak tuntas dalam belajar dan kesulitan menerima pelajaran. Hal tersebut 

mendorong peneliti mengadakan penelitian untuk menjawab pertanyaan,“Bagaimana 

peneliti dapat mendorong siswa tuntas dalam belajar matematika menghitung luas 

trapesium dan layang-layang pada siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun 

pelajaran 2012/2013?” 

2. Pengenalan lapangan, siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko kurang semangat 

mengikuti pelajaran karena pembelajaran yang dilaksanakan guru kelas pembelajaran 

konvensional sehingga kurang menarik dan monoton. Guru kelas tidak menggunakan 

alat peraga saat menerangkan pelajaran, siswa kesulitan menerima pelajaran sehingga 

kedudukan alat peraga sebagai media sangat penting. Peneliti mempergunakan media 

gambar dan puzzle  bangun datar trapesium dan layang-layang untuk memperbaiki 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kelas tersebut. 



3. Rumusan masalah, dari hasil pengamatan lapangan penyebab tidak tuntas siswa dalam 

belajar dikarenakan faktor dari guru yang kurang mempersiapkan pembelajaran 

sehingga dapat diambil rumusan masalah “Apakah melalui media gambar dan puzzle dapat 

meningkatkan hasil belajar tentang menghitung luas trapesium dan layang-layang pada siswa kelas 

V SD Negeri 2 Karangnongko  kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten tahun pelajaran 

2012/2013?”   

4. Perencanaan tindakan I (planning I), meliputi langkah-langkah a) Membuat skenario 

pembelajaran. b) Mempersiapkan instrument penelitian. c) Mempersiapkan dan 

merancang tindakan yang sesuai dengan kompetensi dasar yaitu menghitung luas 

trapesium dan layang-layang. 

5.Tindakan I (action I), dilakukan dengan melaksanakan skenario pembelajaran yang 

telah direncanakan sesuai rancangan RPP dan pembelajaran mengunakan media 

gambar  dan puzzle bangun datar trapesium dan layang-layang. 

6. Observasi I (observation I), dilakukan dengan mengamati aktivitas siswa sesuai 

dengan lembar observasi dan catatan lapangan tentang proses pembelajaran. Pada 

tahap ini juga dilakukan evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri 2 Karangnongko tentang menghitung luas trapesium dan layang-layang. 

7. Refleksi I (reflection I), dengan menganalisa hasil pengamatan dan lembar observasi 

dan catatan lapangan sehingga diperoleh simpulan tentang bagian yang perlu 

diperbaiki dan bagian yang telah mencapai tujuan penelitian. 

8. Perencanaan ulang atau disebut siklus II,  tahap ini meliputi perencanaan II, tindakan 

II, observasi II dan  refleksi II. Tujuan dari tahap ini untuk menyelesaikan tujuan 

penelitian yang belum dapat dicapai di siklus I. 

 Model Kurt Levin  dalam bukunya Arikunto (2002: 83) bahwa penelitian tindakan 

terdiri dari empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah yaitu:“selesai 

diimplementasikan, khususnya sesudah ada refleksi kemudian diikuti dengan 

perencanaan ulang tersebut dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri”.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa hasil 

tes belajar matematika berhitung luas trapesium dan layang-layang siswa kelas V SD 

Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013 dan data kualitatif hasil non tes 



berupa informasi keefektifan media gambar bangun datar trapesium dan layang-layang. 

Data tes diambil dari hasil nilai siswa mengerjakan tes formatif kompetensi dasar 

menghitung luas trapesium dan layang-layang. Data non tes diambil dari pengamatan 

saat pembelajaran berlangsung di kelas yang dilaksanakan peneliti yang dibantu oleh 

guru kelas sebagai kolabolator serta hasil wawancara guru dan siswa kelas V  SD Negeri 

2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013. Sumber data atau informasi yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data mengenai perilaku siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko  tahun pelajaran 

2012/2013 melalui observasi. 

2. Data mengenai guru saat mengajar perbaikan pembelajaran siswa kelas V SD Negeri 

2 Karangnongko  tahun pelajaran 2012/2013 melalui observasi. 

3. Data mengenai kondisi kelas saat perbaikan pembelajaran siswa kelas V SD Negeri 2 

Karangnongko  tahun pelajaran 2012/2013 melalui observasi. 

4. Data mengenai keefektifan media gambar dan puzzle bangun datar trapesium dan 

layang-layang yang dilaksanakan di kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun 

pelajaran 2012/2013 melalui observasi. 

5. Informasi dari narasumber melalui wawancara, narasumber terdiri dari siswa dan 

guru  kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013 informasi 

diambil sebelum perbaikan pembelajaran. 

6. Dokumen atau arsip tentang kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 

2012/2013 diantara berupa silabus, RPP, daftar nilai matematika siswa sebelum 

tindakan dan sesudah tindakaN. 

Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Menurut  Marsudi (2011: 68) observasi adalah mengamati secara langsung 

terhadap gejala yang diteliti dengan menggunakan alat indera. Observasi 

merupakan kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa 

jauh efek tindakan mencapai sasaran. Observasi   suatu langkah yang sangat baik 

untuk memperoleh data pribadi dan tingkah laku setiap siswa. Observasi 



penelitian yang dilakukan adalah observasi langsung mengamati perilaku guru 

dan perilaku siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 

2012/2013. 

2. Wawancara 

Menurut  Marsudi (2011: 74) wawancara juga disebut interviu adalah teknik 

pengumpulan data dengan jalan wawancara atau bertanya langsung atau tidak 

langsung dengan seseorang, biasanya pertanyaan diajukan dalam bentuk lesanm 

Aspek interviu meliputi 1) pertemuan tatap muka, 2) secara lisan, 3) bertujuan. 

Ada dua jenis wawancara, yakni wawancara berstruktur dan wawancara bebas 

(tak berstruktur). Wawancara berstruktur kemungkinan jawaban telah disiapkan 

sehingga siswa tinggal mengategorikannya kepada alternatif  jawaban yang telah 

dimuat. Wawancara bebas, jawaban tidak perlu disiapkan sehingga siswa bebas 

mengemukakan jawabannya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

bebas. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengambil informasi dari guru 

kelas dan siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko mengenai proses 

pembelajaran dan kondisi lingkungan. 

3. Tes 

Menurut  Hartini (2011:15) tes adalah cara yang dapat digunakan atau 

prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka mengukur dan penilaian dibidang 

pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus 

dikerjakan oleh siswa sehingga menghasilkan nilai yang melambangkan tingkah 

laku atau prestasi siswa. Peneitian menggunakan metode tes yang digunakan tes 

tertulis untuk memperoleh data prestasi belajar siswa. Tes tertulis tersebut 

berbentuk isian dengan jumlah soal 10 butir dilakukan pada setiap akhir  

perbaikan pembelajaran matematika kompetensi dasar menghitung luas 

trapesium dan layang-layang pada siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko 

tahun pelajaran 2012/2013. 



4. Dokumentasi 

Fungsi dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan catatan-catatan 

yang berkenaan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dokumen 

merupakan suatu metode untuk memperoleh sesuatu dengan melihat buku-buku, 

arsip-arsip atau catatan yang berhubungan dengan orang-orang yang diteliti.    

Dokumentasi yang dikumpulkan berupa arsip data mengenai siswa yang diambil 

dari daftar kelas, foto proses pembelajaran dan nilai evaluasi hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013 tentang 

menghitung luas trapesium dan layang-layang pada setiap tindakan dicatat dan 

dikumpulkan untuk dibandingkan. 

Data dikumpulkan dianalisis bersifat diskriptif kualitatif dengan model 

interaktif dari Milles dan Hubermen dalam bukunya Suwandi (2011: 73), model ini 

meliputi tiga tahap yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan reduksi data terkait 

data aktivitas siswa kelas V SD Negeri Karangnongko dalam pembelajaran 

menghitung luas trapesium dan layang-layang. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penelitian ini, penyajian data yang dilakukan yaitu mengolah dan mengambil 

tindakan terhadap data yang masuk, kemudian disusun dalam bentuk tabel, grafik 

dan dinarasikan dalam pembahasan penelitian. Dalam penelitian yang 

dilaksanakan di kelas V SD Negeri 2 Karangnongko data yang disajikan meliputi 



data yang berasal dari nilai tes/evaluasi materi menghitung luas trapesium dan 

layang-layang dan hasil observasi penilaian proses. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap mulai dari simpulan 

sementara  pada siklus I, simpulan siklus II dan simpulan selanjutnya kemudian 

hasil simpulkan dikaitkan dengan simpulan akhir. Dengan adanya simpulan 

tersebut maka akan menjawab hipotesis yang disusun peneliti sebelumnya, yaitu 

tentang upaya meningkatan hasil  prestasi belajar matematika menghitung luas 

trapesium dan layang-layang melalui media gambar dan puzzle bangun datar 

kelas V SD Negeri 2 Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari analisis data prasiklus, siklus I dan siklus II mata pelajaran matematika 

kompetensi dasar menghitung luas trapesium dan layang-layang terdapat kenaikan hasil 

belajar yaitu kenaikan pada dampak instruksional dan dampak pengiring. Hasil belajar 

pada dampak pembelajaran antara lain : 

1. Dampak Instruksional 

Kenaikan prestasi dapat dilihat dari data hasil tes formatif di setiap akhir 

pengajaran. Hasil tes formatif menunjukkan rata-rata prasiklus yaitu 52, rata-rata 

siklus I yaitu 67, rata-rata siklus II yaitu 86 dengan prosentase peningkatan 28,85% 

dari rata-rata pra-siklus dan prosentase peningkatan 28,36% dari rata-rata siklus I. 

Hasil rata-rata nilai evaluasi siswa dari setiap siklus dapat dilihat dalam bentuk 

diagram sebagai berikut : 
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Diagram Rata-Rata Hasil Tes Formatif Tiap Siklus Nilai Matematika Tentang  

Menghitung Luas Trapesium dan Layang-Layang Siswa Kelas V SD 

Negeri 2 Karangnongko Tahun Pelajaran 2012/2013  

Peningkatan belajar dari prasiklus, siklus I, dan siklus II  terjadi peningkatan 

ketuntasan dalam belajar dari nilai KKM ≥55 mata pelajaran matematika kelas V 

semester gasal, pada prasiklus siswa yang memenuhi KKM sekolah ada 8 siswa dari 

19 siswa (42%). Pada perbaikan pembelajaran siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 13 siswa dari 19 siswa (68%). Pada perbaikan pembelajaran siklus II 

mengalami peningkatan yaitu dari 19 siswa ada 1 siswa (5%) yang belum tuntas dan 

18 siswa (95%) tuntas sehingga sudah mencapai target pencapaian yaitu 70% dan 

perbaikan pembelajaran diakhiri. Ketuntasan hasil belajar dapat dilihat dalam bentuk 

diagram sebagai berikut : 
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Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Tes Formatif Tiap Siklus Nilai Matematika 

Tentang  Menghitung Luas Trapesium dan Layang-Layang Siswa Kelas V 

SD Negeri 2 Karangnongko Tahun Pelajaran 2012/2013  

Peningkatan prestasi belajar siswa pada kompetensi dasar menghitung luas 

trapesium dan layang-layang dengan kategori sangat baik yaitu 95%. Sebelum 

diadakan perbaikan pembelajaran siklus I dan siklus II prestasi belajar siswa dengan 



kategori sangat kurang baik dengan prosentase tuntas 42% sehingga ada peningkatan 

prestasi belajar pada proses perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil simpulan pada siklus I dan siklus II diperoleh hasil  dampak 

instruksional, maka  disimpulkan dengan menggunakan alat peraga yang berupa 

media gambar dan puzzle bangun datar trapesium dan layang-layang dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko dalam 

memahami pembelajaran kompetensi dasar menghitung luas trapesium dan layang-

layang. 

2. Dampak Pengiring 

Pada siklus I siswa belum aktif dalam pembelajaran kemudian dilakukan 

perbaikan pembelajaran di siklus II siswa sudah aktif dalam pembelajaran sehingga 

adanya peningkatan kualitas belajar siswa. Selain peningkatan kualitas belajar siswa 

hasil observasi siklus I dan siklus II juga menemukan peningkatan keterampilan guru 

dalam pembelajaran dapat dilihat dalam tabel  sebagai berikut : 

No Siklus I Siklus II 

1 
Keterampilan guru kurang 
membagi siswa dalam diskusi 
kelompok 

Keterampilan guru baik membagi 
siswa dalam diskusi kelompok 

2 Keterampilan guru kurang dalam 
memotivasi siswa 

Keterampilan guru baik dalam 
memotivasi siswa 

 

Gambaran hasil dampak pengiring yang diperoleh siswa dalam proses perbaikan 

pembelajaran yaitu : 

1. Meningkatnya motivasi dalam belajar. 

2. Meningkatnya kebranian dalam bertanya. 

3. Meningkatnya keaktifan dalam berdiskusi. 

4. Meningkatnya kecermatan dalam mengerjakan tugas. 



Berdasarkan hasil simpulan pada siklus I dan siklus II memperoleh hasil belajar 

dampak pengiring seperti di atas, maka dengan menggunakan alat peraga media 

gambar dan puzzle bangun datar trapesium dan layang-layang dapat efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Karangnongko dalam 

memahami pembelajaran kompetensi dasar menghitung luas trapesium dan layang-

layang. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil perbaikan siklus I dan siklus II maka peneliti dapat membuat 

kesimpulan: 

1. Ada peningkatan prestasi belajar siswa antara prasiklus, siklus I dan siklus II siswa 

kelas V SD Negeri 2 Karangnongko setelah mengalami perbaikan pembelajaran 

dengan alat peraga berupa media gambar dan puzzle  bangun datar trapesium dan 

layang-layang dengan metode yang bervariasi dalam kompetensi dasar menghitung 

luas trapesium dan layang-layang, pada tahun pembelajaran 2012/2013. 

2. Ada paningkatan kreatifitas siswa dalam berdiskusi membentuk kelompok diskusi 

siswa dengan kemampuan yang berbeda bagi siswa kelas V SD Negeri 2 

Karangnongko tahun pelajaran 2012/2013. 

Implikasi Teoretis yang dapat diperoleh adalah hasil penelitian ini memberikan 

sumbangan terhadap mutu pendidikan melalui proses pembelajaran di sekolah untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Implikasi praktis yaitu penelitian ini 

memberikan gambaran secara jelas, bahwa melalui pembelajaran dengan metode yang 

bervariasi penggunaan media gambar dan puzzle bangun datar  trapesium dan layang-

layang dapat meningkatkan hasil belajar. Hasil penelitian ini dapat dijadikan guru 

sebagai alternatif pilihan, atau bahan pertimbangan pemilihan model pembelajaran yang 

tepat dalam pembelajaran. 

Penerapan pembelajaran dengan metode bervariasi yaitu ceramah, demonstrasi, 

diskusi, tanya jawab dan pemberian tugas melatih keberanian siswa dalam 



mengemukakan pendapat hasil diskusi. Siswa mampu mengaplikasikan rumus luas 

trapesium dan layang-layang digunakan untuk mengerjakan soal, melatih kerjasama 

antar siswa dalam pembelajaran, melatih tanggung jawab siswa atas pekerjaannya, 

menambah antusias siswa dalam belajar serta peningkatan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan simpulan dan implikasi hasil penelitian yang peneliti uraikan, maka 

saran yang disampaikan peneliti yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah : 

1.Untuk Guru  

a. gunakan metode pembelajaran secara bervariasi. 

b. Sebaiknya dalam p

Sebaiknya guru meng

embelajaran matematika menghitung luas trapesium dan layang-

layang untuk menari

 harus lebih berani bertanya tentang materi pembelajaran yang 

s. 

aling bertukar pendapat dan lebih memahami materi. 

k perhatian siswa, menggunaan media pembelajaran berupa 

gambar dan puzzle bangun datar trapesium dan layang-layang dibuat semenarik 

mungkin agar pembelajaran lebih menyenangkan. 

2.Untuk Siswa 

a. Sebaiknya siswa

belum jela

b. Sebaiknya pengerjaan tugas rumah dapat diselesaikan secara kelompok sehingga 

mereka bisa s

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

Ariyanto. 2011. Pembelajaran Aritmatika Sekolah Dasar. Solobaru: Qinant. 

Hartini, Sri. 2011. Evaluasi Pembelajaran. Solo Baru: Qinant.  

Samino, Saring Marsudi. 2011. Layanan Bimbingan Belajar. Surakarta: Fairus Media.. 

Suwandi, Joko. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Solo Baru: Qinant. 

 

 



UPAYA   MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MENGHITUNG LUAS  

TRAPESIUM  DAN  LAYANG-LAYANG  MELALUI  MEDIA GAMBAR DAN  PUZZLE 

BANGUN DATAR  SISWA KELAS V SD NEGERI 2  KARANGNONGKO  

KECAMATAN KARANGNONGKO KABUPATEN KLATEN  

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Naskah Publikasi Ilmiah 

Untuk ratan  

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  

 

 

 

ENDAH HASTUTI 

        

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSI AS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

  memenuhi sebagai persya

Guna mencapai derajat 

Sarjana S-I 

 

    A54BO9OO99 

 

T

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 


