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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar mata 

pelajaran matematika materi soal cerita melalui penggunaan bahan manipulatif. 
Penelitian ini disusun dengan metode Penelitian Tindakan Kelas. Subjek 
penelitiannya adalah siswa kelas IV SDN 3 Taskombang, Kecamatan 
Manisrenggo, Kabupaten Klaten yang terdiri dari 14 siswa. Pengumpulan data 
menggunakan  observasi dan tes yang akan dilaksanakan dalam dua siklus dan 
setiap siklus akan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Metode bantu yang 
digunakan adalah catatan lapangan dan dokumentasi.  Setelah dilakukan 
penelitian tindakan kelas diperoleh hasi adanya  peningkatan minat dan hasil 
belajar yang dilihat dari aspek sebagai berikut : (1) Mengerjakan PR/tugas 
sebelum tindakan terdapat 12 siswa (52%) setelah dilakukan tindakan menjadi 20 
siswa (80%) , (2) Bertanya jika mengalami kesulitan sebelum tindakan hanya 4 
siswa (16%) setelah tindakan menjadi 18 siswa (72%), (3) Mengerjakan 
sendiri/tidak mencontek sebelum tindakan ada  10 siswa (40% ) dan setelah 
tindakan menjadi 22 siswa yang mengerjakan sendiri (88%), (4) Maju kedepan 
menyelesaikan soal sebelum tindakan hanya 85 siswa (32%) yang berani maju 
kedepan den setelah dilakukan tindakan menjadi 19 siswa (76%) , serta (5) Nilai 
rata – rata siswa lebih dari KKM 6,5sebelum tindakan 9 siswa (3% ) setelah 
tindakan menjadi 23 siswa yang mempunyai  nilai diatas KKM 6,5(92%). 

 
Kata Kunci : Soal Cerita Pecahan, Matematika, Bahan Manipulatif 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika di SD mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Tujuan pengajaran matematika adalah untuk : 1. Menumbuhkan 

dan mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan bilangan sebagai 

alat dalam kehidupan sehari – hari) 2. Menumbuhkan siswa, yang dapat 

dialihgunakan melalui kegiatan matematika 3. Mengembangkan pengetahuan 



dasar matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut di SMP 4. Membentuk 

sikap logis,kritis, cermat, kreatif dan disiplin (Debdikbud, 1994). 

Dengan demikian tujuan  pembelajaran tujuan pembelajaran 

matematika tersebut tidak hanya dimaksudkan agar  siswa terampil 

melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, 

tetapi juga untuk mengusahakan agar siswa mampu mengusahakan 

ketrampilan tersebut untuk menyelesaikan masalah (problem solving). 

Pembelajaran soal cerita (word/story problem)dapat digunakan sebagai 

wahana untuk melatih siswa SD dalam menyelesaikan masalah Berdasarkan 

pengamatan awal di beberapa SD di kabupaten Klaten menunjukkan bahwa 

murid-murid SD di kelas rendah mempunyai kesulitan dalam mempelajari 

soal cerita, walaupun murid – murid sudah dijelaskan berulangkali ternyata 

masih banyak yang belum dapat mengerjakan dengan benar. Kesulitan yang 

dihadapi oleh murid dalam mengerjakan soal cerita tersebut di duga 

disebabkan beberapa faktor. Pertama, ada kemungkinan strategi/metode 

pembelajaran yang digunakan guru belum tepat. Kedua, dari faktor murid, 

bahwa murid di SD kelas rendah masih belum dapat berfikir abstrak sehingga 

apabila diajarkan soal cerita murid akan mengalami kesulitan. Hal ini 

berkaitan dengan tingkat perkembangan kognitif murid. Anak pada usia itu 

masih berada pada tingkat operasional kongkret. Ini berarti anak pada usia SD 

masih belum dapat berfikir abstrak. Oleh karena itu, dalam mengajarkan 

builangan misalnya, guru harus menggunakan benda – benda kongkret. 

Sebagai contoh untuk mengajarkan 2 + 3, dapat dilakukan dengan 

menggunakan media batu atau kelereng atau media lainnya yang dapat 

diamati secara langsung. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa 

untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat abstrak kepada siswa  diperlukan 

adanya media pembelajaran secara kongkret sebelum anak mampu berfikir 

abstrak.  

Untuk mengatasi kesulitan murid dalam mengerjakan soal cerita, 

diperlukan adanya upaya guru dalam menggunakan metode mengajar dan 

media pembelajaran yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan murid dalam 



belajar sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaannya. Guru dituntut 

menggunakan metode yang bervariasi tidak hanya ceramah saja, tetapi juga 

metode – metode lainnya seperti metode pembelajaran yang lebih 

menekankan pada pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Selain itu guru juga dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang 

kongkrit.  

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan soal cerita adalah dengan menggunakan bahan manipulatif. 

Bahan manipulatif adalah perangkat pembelajaran yang berupa benda fisik 

yang dapat dimanipulasi yang dapat memodelkan dan memperagakan konsep 

serta proses matematika. Melalui bahan manipulatif tersebut siswa diharapkan 

dapat belajar sambil bermain sehingga anak dapat berfikir secara aktif belajar 

dengan aktifitas yang menyenangkan. Walaupun secara teoritis metode 

pembelajaran dan penggunaan media tersebut dalam pembelajaran 

matematika dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran soal cerita. 

Banyak orang berpendapat bahwa ilmu matematika merupakan cabang 

ilmu yang sulit dipelajari. Untuk mempelajarinya diperlukan kemauan, minat 

dan kecerdasan tertentu. Ketiga factor tersebut sangat mempengaruhi proses 

belajar matematika, disamping factor-faktor lain misalnya peranan dari guru, 

sekolah dan keadaan orang tua. 

Oleh karena itu minat mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar 

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa 

maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan sebaik – baiknya, sebab tidak 

ada daya tarik baginya. Sedangkan bila bahan pelajaran itu menarik minat 

siswa, maka ia akan mudah dipelajari dan disimpan karena adanya minat 

sehingga menambah kegiatan belajar. 

Fungsi minat dalam belajar lebih besar sehingga motivating force yaitu 

sebagai kekuatan yang mendorongsiswa untuk belajar. Siswa yang berminat 

kepada pelajaran akan tampak tyerdorong terus untuk tekun belajar, berbeda 

dengaqn siswa yang sikapnya hanya menerima pelajaran. Mereka hanya 

tergerak untuk mau belajar tetapi sulit untuk terus tekun karena tidak ada 



pendorongnya. Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil yang baik dalam 

belajar seorang siswa harus mempunyai minat terhadap pelajaran sehingga 

akan mendorong ia untuk terus belajar. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menun jukkan bahwa 

dalam proses pembelajaran matematika di SD N 2 Taskombang rendahnya 

minat belajar siswa disebabkan karena menganggap mata pelajaran 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit. Hal tersebut dapat terlihat 

dari hasil observasi awal  yang telah dilakukan dari 25 orang siswa tersebut, 

hanya 12 anak yang selalu mengerjakan PR (52%), 4 orang yang mau bertanya 

jika mengalami kesulitan (16%), 10 anak yang selalu mengerjakan soal 

ulangan/  latihan dengan tidak mencontek pekerjaan teman (40%), 8 anak 

yang berani dan mau maju kedepan menyelesaikan soal yang diberikan guru 

(32%). Rendahnya minat tersebut menyebabkan nilai hasil pembelajaran siswa 

menjadi rendah. Nilai hasil pembelajaran siswa hanya ada 16 siswa yang 

memiliki nilai kurang dari  KKM 6,5 atau sekitar 64%. 

Hal  tersebut diatas merupakan kejadian yang terjadi dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas III di SDN 2 Taskombang 

Manisrenggo. Berdasarkan hasil observasi awal dengan guru yang dilakukan 

pada pembelajaran matematika bahwa dinyatakan bahwa model pembelajaran 

yang diterapkan guru masih menjelaskan materi di depan kelas, sehingga 

siswa kurang berminat mengikuti kegiatan pembelajaran, merasa bosan dan 

penggunaan alat peraga pendukung kegiatan pembelajaran  tidak digunakan 

untuk membuat siswa berminat mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

digunakan siswa untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tujuan dari penelitian untuk 

meningkatkan minat siswa dan hasil pembelajaran matematika dengan 

penggunaan bahan manipulatif pada materi pecahan pada siswa kelas III di 

SDN 2 Taskombang semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

 

 

 



B. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Dalam penelitian ini subyek yang melakukan tindakan adalah guru kelas III SD 

N 2 Taskombang dibantu oleh peneliti. Selain itu peneliti juga sebagai subyek 

yang melakukan perencanaan, pengumpulan data, analisis data dan penarikan 

kesimpulan. Subyek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

III SDN 2 Taskombang sebanyak 25 siswa terdiri dari 9 siswa putra dan 16 

siswa putri.Penelitian ini akan dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. 

Peneliti tidak sendiri, tetapi berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru kelas 

III SDN 2 Taskombang, kecamatan Manisrenggo. Secara partisipatif peneliti 

akan bersama – sama dengan guru melaksanakan PTK selangkah demi 

selangkah dengan maksud untuk meningkatkan hasil pembelajaran matematika 

siswa pada soal cerita tentang Bilangan pecahan  di SDN 2 Taskombang. 

Penelitian ini akan mengunakan setting di dalam kelas dengan menyediakan 

bahan manipulatif sebagai bahan pendukung siswa untuk memahami konsep 

matematika bab pecahan sederhana dalam soal cerita yang nantinya disajikan 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan 

Januari sampai April 2013. Adapun rincian kegiatan penelitian tersebut adalah : 

persiapan penelitian, koordinasi persiapan tindakan, pelaksanaan (perencanaan, 

tindakan dan observasi, evaluasi dan refleksi), penyusunan laporan penelitian, 

seminqr hasil penelitian, penyempurnaan laporan berdasarkan masukan dalam 

seminar, serta pengadaan dan pengiriman laporan penelitian. 

Data dalam penelitian ini berupa informasi mengenai  minat siswa dalam 

belajar matematika operasi hitung pecahan sederhana, serta kemampuan guru 

dalam menyusun rencana pembelajaran (RPP) dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran(termasuk penggunaan strategi pembelajaran di kelas).Dalam 

penelitian ini metode pengumpulan data dibedakan dalam dua metode yaitu 

:(1) Metode Pokok yang terdiri dari metode observasi dan metode Tes, (2) 

Metode Bantu yang terdiri dari catatan lapangan dan dokumentasi. Sedangkan 

validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas logis, 



instrumen dikatakan sudah valid apabila instrumen yang digunakan telah sesuai 

dengan konsep teori yang digunakan.   

Untuk menguji validitas data peneliti menggunakan triangulasi data, 

yaitu pencecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Penelitian 

tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri 

dari dua kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas 4 tahapan.: (1) Dialog 

awal, (2) Perencanaan tindakan kelas, (3) pelaksanaan siklus I yang terdiri dari 

(1) Perencanaan Tindakan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi,(4) 

Refleksi hal yang sama juga dilakukan pada kegiatan siklus Iidan kegiatan 

pada siklus II-pun juga sama dengan siklus I yaitu : (1) Perencanaan Tindakan, 

(2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi,(4) Refleksi    

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam 2 siklus dapat disajikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Penelitian 

No Indikator Pra Siklus Siklus I Siklus II K
et 

1. Mengerjakan 
PR/Tugas 

12 siswa (52%) 16 siswa (64%) 20 siswa (80%)  

2. Bertanya jika 
mengalami 
kesulitan 

4 siswa (16%) 10 siswa (40%)  18 siswa (72%)   

3. Mengerjakan 
sendiri/tidak 
mencontek 

10 siswa (40%) 16 siswa (64%) 22 siswa (88%)  

4. Maju kedepan 
menyelesaikan soal 

8 siswa (32%) 11 siswa (48%) 19 siswa (76%)  

5. Nilai diatas  KKM 
6,5 

9 siswa (36%) 16 siswa (64%) 24 siswa (96%)  

 

Berdasarkan data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan minat dan hasil pembelajaran siswa setelah digunakannya bahan 

manipulatif. Hal ini dapat digambarkan dari : 

1. Kondisi Prasiklus 



Sebelum dilakukan tindakan dengan menggunakan bahan 

manipulatif untuk kegiatan pembelajaran matematika materipecahan 

sederhana, menunjukkan bahwa siswa dalam menunjukkan bahwa siswa 

dalam : (1) Mengerjakan PR/tugas 2 siswa (52%), (2) Bertanya jika 

mengalami kesulitan 4 osiswa (16%), (3) Mengerjakan sendiri/tidak 

mencontek 10 siswa(40%), (4) Maju kedepan menyelesaikan soal 8 siswa 

(32%), serta (5) Nilai  siswa yang diatas dari KKM 6,5 ada 9 siswa (36%). 

2. Kondisi Siklus I 

Hasil pada siklus I ini menunjukkan bahwa siswa dalam : (1) 

Mengerjakan PR/tugas mengalami peningkatan menjadi sebanyak 16 siswa 

(64%), (2) Keberanian siswa dalam bertanya jika mengalami kesulitan juga 

mengalami peningkatan menjadi sebanyak 10 siswa (40%), (3) Siswa 

dalam mengerjakan soal sebagian sudah percaya diri dan sendiri/tidak 

mencontek temannya sebanyak 10 siswa (40%), (4) Siswa sudah berani 

maju kedepan menyelesaikan soal sebanyak 11 siswa (44%), dan 5. Hasil  

pembelajaran siswa berdasarkan hasil soal evaluasi pada siklus I ini 

menunjukkan peningkatan yaitu nilai anak yang berada diatas KKM 

meningkat menjadi 16 siswa (64%). 

3. Kondisi Siklus II  

Dalam siklus II ini, diperoleh  hasil sebagai berikut : (1). Kemauan 

siswa untuk mengerjakan PR/tugas mengalami peningkatan menjadi 20 

siswa (80%), (2) Keberanian siswa untuk bertanya jika mengalami 

kesulitan dalam memecahkan soal ataupun kesulitan dalam menerima 

pelajaran juga mengalami peningkatan sebanyak 18 siswa sudah mau 

bertanya kepada guru (72%), (3) Sebagian besar siswa sudah semakin 

percaya diri mengerjakan soal  sendiri/tidak mencontek yakni sebanyak 22 

siswa (88%), (4) Siswa sudah berani dan percaya diri untuk maju kedepan 

menyelesaikan soal yaitu sebanyak 19 siswa (76%), 5. Nilai hasil belajar  

siswa setelah dilakukan evaluasi pada siklus II ini mengalami peningkatan 

yaitu nilai anak yang berada diatas KKM meningkat menjadi 23 siswa 

(92%). 



Dari kondisi diatas dapat diuraikan bahwa terjadi peningkatan minat dan hasil 

pembelajaran siswa kelas III SDN 2 Taskombang pada materi pecahan 

sederhana dengan penggunaan bahan manipulatif. Hal tersebut diatas dapat 

dilihat dari minat belajar siswa di kelas yang mengalami peningkatan dilihat 

dari aspek indikator sebagai berikut : 

1. Mengerjakan PR/tugas mengalami peningkatan dari kondisi pra siklus 

hanya 16 siswa (52%) menningkat menjadi 16 siswa dalam siklus I  

(64%)dan pada siklus II 20 siswa  (80%) 

2.  Keberanian siswa untuk bertanya jika mengalami kesulitan dalam 

memecahkan soal ataupun kesulitan dalam menerima pelajaran juga 

mengalami peningkatan dari sebelumnya pada kondisi pra siklus hanya 

sebanyak 4 siswa(16%) pada siklus I yang berani bertanya meningkat 

menjadi sebanyak 10 siswa (40%) dan pada siklus II ada  18 siswa sudah 

mau bertanya kepada guru (72%) 

3. Mengerjakan soal  sendiri/tidak mencontek juga mengalami peningkatan 

yakni dari kondisi pra siklus ada  10 siswa yang mengerjakan sendiri 

meningkat menjadi 16 siswa (64%) pada siklus I dan pada siklus II menjadi 

sebanyak 22 siswa (88%),  

4.  Pada kondisi pra siklus ada sebanyak 8 siswa(32%) yang maju kedepan 

menyelesaikan soal meningkat pada siklus I menjadi 12 siswa (64%) dan 

pada siklus II  menjadi sebanyak 19 siswa (76%) 

5. Hasil belajar siswa pada kondisi praiklus yang mendapat nilai diatas KKM 

hanya  9 siswa (36%) meningkat menjadi 16 siswa (64%) pada siklus I dan 

pada siklus II menjadi 23 siswa (92%) yang merada daiatas nilai KKM 6,5. 

Peningkatan minat dan hasil pembelajaran soal cerita matematika dapat 

disajikan dalam grafik sebagai berikut : 
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Dengan memperhatikan grafik diatas maka peningkatan minat dan hasil 

belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika setelah digunakan bahan 

manipulatif sebagai sarana ataupun peraga untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran pecahan sederhana. Peningkatan terjadi karena dengan adanya 

penggunaan bahan manipulatif membuat siswa menjadi dapat 

menginterpretasikan dari berfikir abstrak ke konkrit dengan penggunaan bahan 

manipulatif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suharjo dalam jurnal 

pendidikan dasar tahun 2005, yang mengungkapkan bahwa penggunaan bahan 

manipulatif dalam pembelajaran soal cerita dapat menurunkan tingkat 

kesalahan siswa kelas 1,2,dan 3 dalam penyelesaian soal certia pada mata 

pelajaran matematika.  

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : penggunaan bahan manipulatif sebagai media 

pendukung pembelajaran soal cerita pecahan sederhana pada siswa kelas III 

SDN 2 Taskombang tahun ajaran 2012/2013 dapat meningkatkan minat dan 

hasil pembelajaran siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek indikator 

sebagai berikut : (1) Mengerjakan PR/tugas dari prasiklus hanya sebesar 52% 

meningkat menjadi 64 % dalam siklus I dan dalam siklus II menjadi 80%,(2) 



Bertanya jika mengalami kesulitan dari kondisi pra siklus sebesar 16%, 

meningkat menjadi 40 % pada siklus I dan dalam siklus II menjadi 72%, (3) 

Mengerjakan sendiri/tidak mencontek dalam kondisi pra siklus dari 

40%,meningkat dalam siklus I menjadi 64%, dan pada siklus II menjadi 88%, 

(4) Siswa yang berani maju kedepan menyelesaikan soal dalam kondisi pra 

siklus hanya sebesar 32% meningkat di siklus I menjadi 48 % dan pada siklus 

II menjadi 76%, (5) Peningkatan juga terjadi pada nilai siswa yang berada di 

bawah nilai  KKM 6,5 ada 36% meningkat di siklus I menjadi 64% dan si 

siklus II menjadi 92%. 

Dengan adanya hasil diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penggunaan bahan manipulatif untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika sub bab pecahan sederhana pada siswa 

kelas 3 SDN 2 Taskombang terbukti dan perlu ditingkatkan lagi 

penggunaannya untuk mata pelajaran yang lain, sehingga bukan hanya 

pelajaran matematika saja yang perlu ditingkatkan dengan penggunaan bahan 

manipulatif. Karena penggunaan bahan manipulatif untuk siswa Sekolah Dasar 

(SD) sangat membantu untuk menyampaikan materi pelajaran dengan 

menjelaskan secara konkret, mengingat kemampuan berfikir mereka masih 

taraf konkret belum abstrak. Selain itu siswa akan menjadi lebih tertarik untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran karena guru menyampaikan materi 

menggunakan alat peraga. 
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