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ABSTRAK 

PENDAYAGUNAAN BENDA KONKRET DALAM UPAYA PENINGKATAN  
HASIL BELAJAR PADA  PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS III SDN 

NUSUKAN BARAT 113 BANJARSARI SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 
 

Siti Muzazanah, A.510081068, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 121 halaman 
  

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Nusukan 
Barat 113 Banjarsari Surakarta, melalui pendayagunaan benda konkret pada 
pembelajaran tematik.Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas.Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas III sebanyak 31 siswa terdiri dari (18 laki-laki 
13 perempuan). Obyek penelitian hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. 
Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi,  dokumentasi dan tes. Jenis 
data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data terdiri 
dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan pendayagunaan benda konkret pada 
pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III, dapat 
dibuktikan kebenarannya pada pokok bahasan alat ukur berat. Peningkatan hasil 
belajar siswa dari 58.06 % pada pra siklus, meningkat  menjadi 70,97 %  pada siklus 1 
dan menjadi 83,87% pada siklus 2. Rerata nialai dari pra siklus 63,26, siklus 1 dapat 
71,13 dan siklus2 75,13. Nilai tertinggi dari pra siklus 82, siklus 1 menjadi 92 dan 
siklus 2 menjadi 98. Berdasarkan dari hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan 
siklus II mengenai penggunaan alat peraga benda konkret pada pembelajaran tematik 
kelas III SDN Nusukan Barat 113 menunjukkan  hasil belajar meningkat .  

 
Kata kunci: Pendayagunaan,Pembelajaran ,Tematik. 
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A. Pendahuluan 
 

Mengenyam pendidikan formal di sekolah merupakan harapan setiap orang, 

terlebih orang tua sangat berharap anaknya dapat memiliki kemampuan dan prestasi 

yang lebih baik dari orang tuanya, atau minimal sama dengan kemampuan teman 

sebayanya. Pihak sekolah pun demikian juga sangat berharap peserta didiknya tidak 

berhenti hanya sampai memahami pelajaran, akan tetapi mampu mencapai prestasi 

yang cukup membanggakan.  

. Menghadapi tuntutan tersebut, pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan 

dan penggunaan media pembelajaran amat diperlukan. Pendayagunaan benda 

konkret dalam pelaksanaan pembelajaran tematik akan membantu pencapaian tujuan 

pengajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  

Tempat penelitian SDN Nusukan Barat113 Banjarsari Surakarta, kelas III 

semester gasal tahun pelajaran 2012/2013, Prosedur penelitian adalah suatu 

rangkaian tahap penelitian dari awal sampai akhir, dilaksanakan dengan cara 

mengimplementasikan dua siklus, tiap siklus didesain 4 tahap: perencanaan 

(planning); pelaksanaan tindakan (acting); pengamatan (observing); dan refleksi 

(reflecting). Hasil refleksi digunakan untuk membuat perencanaan berikutnya. 

Tujuan penelitian   adalah untuk  meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran 

tematik melalui pendayagunaan benda konkret. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pendayagunaan Benda Konkret 

             Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:241  242) 

daya artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, atau 

kekuatan; tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak). Pendayagunaan artinya 

pengusahaan agar mampu mendatangkan  hasil dan manfaat; pengusahaan (tenaga 

dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. 

  Benda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:131) artinya adalah, 

segala sesuatu yang ada di alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh). 

Macam-macam benda misalnya benda cair, benda hidup, benda mati, benda 
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langit, benda padat  (barang) yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk 

tertentu (seperti, besi, batu, dan kayu). 

    Konkret berasal dari bahasa Inggris menurut Hassan Shadily (1996:136) 

concrete/kankriet, yang berarti konkrit/nyata. Benda konkret adalah suatu bentuk 

benda yang dapat dilihat atau diraba dan memiliki bentuk  tertentu, baik yang 

beraturan maupun yang tidak beraturan, dan yang memiliki ukuran tertentu 

tentang panjang dan lebarnya, tebal tipisnya, maupun ukuran berat, dan besar 

kecilnya. Bertolak dari berbagai pendapat tersebut di atas, peneliti berkesimpulan 

dengan pendayagunaan benda konkret, cocok atau sesuai untuk pembelajaran 

tematik. 

1. Fungsi dan Manfaat Benda Konkret 

 Benda-benda nyata atau konkret memegang peranan penting dalam upaya 

memperbaiki proses belajar-mengajar. Fungsi dari benda nyata yang dipergunakan 

dalam pelajaran menurut Sujana dan Rivai (2001:197) adalah dengan cara 

memperkenalkan unit, penjelasan proses, menjawab pertanyaan, melengkapi 

perbandingan dan unit kerja. Penggunaan benda nyata (real life materials) di dalam 

proses belajar-mengajar bertujuan untuk memperkenalkan suatu unit pelajaran 

tertentu, proses kerja suatu obyek studi tertentu atau bagian-bagian serta aspek-

aspek lain yang diperlukan. 

2. Manfaat Benda Konkret: 

a.  Benda konkret  sebagai media pengajaran: 

Menurut Sudjana dan Rifai (1992:2) manfaat media pengajaran dalam proses 

belajar siswa, yaitu: 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pengajaran. 
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3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. 

4) Siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. 

5) Siswa dapat banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tertapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan demonstrasi, memerankan dan lain-lain. 

b.   Benda konkret dapat bermanfaat sebagai sumber belajar. 

Benda-benda konkret dapat dipakai sebagai sumber belajar. Menurut Joko 

Yunanto (2004:20), sumber belajar adalah bahan yang mencakup media 

belajar, alat belajar, alat permainan untuk memberikan informasi maupun 

berbagai ketrampilan kepada anak maupun orang dewasa, yang berperan 

mendampingi dalam belajar. Alat belajar dibedakan menjadi dua, yaitu alat 

peraga edukatif dan alat permainan. Sumber belajar dapat berupa tulisan, 

gambar, foto narasumber, benda-benda alamiah dan benda-benda hasil budaya. 

c. Benda Konkret sebagai Alat Peraga  

Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran cukup besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. Pemilihan alat peraga yang tidak 

tepat justru dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pendayagunaan benda konkret merupakan salah satu pembelajaran efektif, 

siswa menjadi lebih mudah  memahami suatu konsep  permasalahan dalam 

pembelajaran. 

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2001:391), hasil adalah 1. sesuatu 

yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, 

tanah, ladang, hutan dsb). 2. Pendapatan perolehan,-nya.3. akibat, 

kesudahannya. 

      Menurut  R. Semiawan (2000:245), belajar adalah perubahan, pengetahuan, 

perilaku pribadi, permanen dan pengalaman. Abin Samsudin (1981) dalam R. 

Semiawan (2000:245)  belajar adalah perbuatan yang menghasilkan perubahan 

perilaku dan pribadi. Menurut Kartadinata, dkk (2000:57) belajar merupakan 

perubahan perilaku yang disebabkan oleh karena individu mengadakan interaksi 

dengan lingkungan. Gestal dalam  R. Semiawan (2000:147) mengatakan 
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perubahan yang dihasilkan dari perbuatan belajar adalah perubahan  pribadi 

secara keseluruhan. Berdasarkan pandangan para ahli di atas penulis 

menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya. 

           Siswa dikatakan berhasil belajar apabila telah menguasai sebagian besar 

materi yang berhubungan dengan  tujuan pembelajaran yang ditetapkan 

(Kartadinata, 1999:68). Jadi hasil belajar merupakan hasil akhir dari proses 

belajar yang telah ditempuh oleh siswa sesuai tujuan pengajaran. 

Menurut Slamet Trihartanto (2001:2) Pembelajaran Tematik  adalah 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk  mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

kepada peserta didik.  

2. Metode Penelitian 

     Tempat penelitian di SDN Nusukan Barat 113 Banjarsari Surakarta. Penelitian 

dilakukan  bulan Oktober dan  Nopember 2012 .  Jenis penelitian adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK)  subyek penelitian guru dan  siswa kelas III SD Negeri 

Nusukan Barat 113 Banjarsari  Surakarta, jumlah 31 anak. 

  Prosedur penelitian suatu rangkaian tahap penelitian dari awal sampai akhir, 

dilaksanakan dengan cara mengimplementasikan beberapa siklus, yang masing-

masing siklus didesain 4 tahap: perencanaan (planning); pelaksanaan tindakan 

(acting); pengamatan (observing); dan refleksi (reflecting). Hasil refleksi digunakan 

untuk membuat perencanaan berikutnya. Sumber data diperoleh dari  siswa kelas III 

SDN Nusukan Barat 113, guru kelas III dan data dokumen. Metode dan teknik 

pengumpulan data  menggunakan pengamatan/observasi, tes dan dokumentasi. 

Instrumen penelitian menggunakan pedoman  observasi, lembar soal tes, RPP ( 

Rencana Pelaksanaan pembelajarn). 

     Teknik analisa data yang digunakan dengan teknik analis deskriptif kualitatif 

yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi 
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data. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dari guru dan siswa kelas III 

tentang proses pembelajaran tematik dengan menggunakan benda konkret, baik 

sebelum maupun sesudah siklus berlangsung. Menurut Lexy J. Mulung (1995:178). 

Indikator ketercapaian hasil belajar siswa sekurang-kurangnya 75% siswa aktif 

bertanya, mengungkapkan gagasan atau ide, membuat catatan individu, kerjasama 

kelompok diskusi, mengerjakan tugas soal secara individu. 

 Instrumen untuk mengukur keberhasilan tindakan dapat dipahami dari input 

(kondisi awal).Proses (saat berlangsung), dan output (hasil).  Intrumen output 

berkaitan dengan evaluasi pencapaian hasil berdasarkan,  kriteria yang telah 

ditetapkan, 75% siswa tuntas KKM 65 ditetapkan sebagai ambang batas peningkatan 

( pada saat dilaksanakan tes awal, jumlah peserta didik yang tuntas 63,26%, maka 

pencapaian hasil belum tuntas dilanjutkan pada siklus berikutnya  Instrumen dalam 

penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu   instrumen pembelajaran dan penilaian.  

   a. Instrumen pembelajaran meliputi: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

buku ajar    yang digunakan. 

   b. Instrumen penilaian meliputi: lembar kerja siswa, lembar kerja evaluasi soal. 

   Indikator keberhasilan penelitian adalah  ketercapaian peningkatan hasil belajar 

siswa dengan pendayagunaan benda konkret melalui pembelajaran tematik yang 

dinyatakan dalam bentuk prosentase. Prosentase indikator  keberhasilan penelitian 

diharapkan  75% siswa lulus melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sebesar 65.  

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitan 

Berdasar hasil penelitian menunjukkan  belajar siswa mengalami peningkatan dari 

kondisi pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Hal ni dapat dilihat pada tabel berkut : 
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Data Nilai Siswa Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 
No Sis

wa 
Nilai 
KKM 

Rerata 
Nilai 

Nilai 
Tertinggi 

Nilai 
Terendah 

Tuntaas Belum 
Tuntas 

Keterang
an 

1 31 65 63.26 82 48 18 
(58.06%) 

13 
(41.94%) 

Pra 
Siklus 

2 31 65 71.13 92 48 22 
 (70.97%) 

9 
 (29.03%) 

Siklus I 

3 31 65 75,13 98 50 
 

26 
(83.87%) 

5 
(16.13%) 

Siklus II 

 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Nilai Rata-rata Kelas 

 

   Gambar 4.7 Grafik Peningkatan hasil Belajar. 

    Dengan demikian hipotesis tindakan, pendayagunaan benda konkret pada 

pembelajaran tematik kelas III SDN Nusukan Barat 13 Banjarsari Surakarta tahun 

pelajaran 2012/2013 terbukti  dapat meningkatkan hasil belajar siswa . 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

  Peningkatan hasil belajar tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
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Menurut Penelitian terdahulu Penelitian Tindakan Kelas oleh Ekawati :2010 

dengan menggunakan media realita dapat meningkatkan belajar matematika 

materi luas dan keliling bangun datar, siswa kelas IV SD Negeri Matesih 

Karanganyar, siswa aktif dan hasl belajar meningkat. Selanjutnya  menurut Eko 

Sumiyati : 2010 dengan Penggunaan Alat Peraga Riil dapat meningkatkan belajar 

Matematika kelas II , pada pokok bahasan alat ukur waktu dapat mengaktifkan 

siswa dalam proses pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kemudian menurut Sri Haryami: 2010 Peningkatan Hasil Belajar Sains Melalui 

Model Pembelajaran Tematik Pada Siswa Kelas II, menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran tematik dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sains dan 

meningkatkan hasil belajar.  

 

Perbandingan Hasil  Penelitian Terdahulu dan Hasil yang diperoleh  Peneliti 

No  Tindakan Rerata Hasil Penelitian  

Peneliti 1 

(15 siswa) 

Peneliti2 

(23 siswa) 

Peneliti3 

(21 siswa) 

Peneliti 

(31 siswa) 

1 PraSiklus 56 58,8 66 63.26 

2 Siklus I 70 69,4 70 71.13 

3 Siklus II 76 84,1 73 75.13 

  

 Penerapan pendayagunaan benda konkret dalam upaya peningkatan hasil 

pembelajaran tematik  kelas III, dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

kemampuan berkomunikasi, keberanian mengemukakan pendapat, tanya jawab, 

berdiskusi   dan mengerjakan tugas  soal dari guru  secara kelompok maupun individu. 

Setelah dilakukan pembelajaran  menggunakan benda konkret anak menjadi aktif, 

kreatif  dan menyenangkan .  

 

E. Simpulan 

     1.Proses Penelitian Tindakan Kelas. 

   Berawal dari observasi kondisi nyata pada awal sebelum penelitian dilakukan, 
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     menunjukkan bahwa hasil belajar rendah, kurang menarik,  siswa merasa sulit dan 

     tidak ada pertanyaan saat  pembelajaran , kurang semangat,  tidak perhatian kadang 

kala merasa cukup untuk meniru hasil pekerjaan temannya yang belum tentu benar 

dan tidak mau berusaha atau masa bodoh, sedangkan guru dalam mengajar kurang 

menggunakan alat peraga secara baik dan monoton dalam pembelajaran, penggunaan 

metode banyak ceramah dan pemberian tugas, melihat hal tersebut peneliti 

melakukan usaha pendayagunaan benda konkret untuk peningkatan hasil belajar pada 

pembelajaran tematik, dengan  situasi belajar dan mengajar siswa aktif kreatif dan 

menyenangkan. Siswa belajar dengan menggunakan benda konkret belajar dengan 

aktif dan kreatif dengan kondisi yang menyenangkan tidak takut, yang akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar dengan baik. 

 

2. Hasil Kongkrit 

Beradasrkan pada dialog awal dan observasi (pengamatan) serta perencanaan 

awal, maka peneliti menentukan tindakan kelas yang dilakukan yaitu , tindakan  

siklus I dan siklus II, merencakan tindakan , pelaksanaan dan observasi serta 

refleksi. Adapun peningkatan  hasil pembelajaran sebagai berikut : 

 

Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN  

Nusukan Barat 113 Banjarsari Surakarta. 

No Tindakan 
Nilai Rerata 

Kelas 
Prosentase Keberhasilan 

1 Sebelum Tindakan 63,26  18 siswa (58.06%) 

2 Tindkan siklus I 71,13  23 siswa (70.97%) 

3 Tindakan Siklus II 75,13 26 siswa (83.87%) 
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        Perbandingan hasil  penelitian terdahulu dan hasil yang diperoleh Peneliti: 

 

No  Tindakan Rerata Hasil Penelitian  

Peneliti 1 

(15 siswa) 

Peneliti2 

(23 siswa) 

Peneliti3 

(21 siswa) 

Peneliti 

(31 siswa) 

1 PraSiklus 56 58,8 66 63.26 

2 Siklus I 70 69,4 70 71.13 

3 Siklus II 76 84,1 73 75.13 

 

3. Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dibandingkaan dengan 

penelitian yang terdahulu menunjukkan hasil belajaar meningkat, dengan  data 

yang diperoleh dari pelaksanaan pra siklus, siklus 1, siklus 2 dan observasi selama 

penelitian, maka dapat diajukan suatu rekomndasi bahwa hasil yang didapat sesuai 

dengan hipotesis awal. Hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya yaitu :  “Melalui 

pendayagunaan benda konkret dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas III SDN Nusukan Barat 113 tahun pelajaran 

2012/2013. Dengan prosentase peningkatkan hasil belajar siswa dari 58.06 %, 

pada pra siklus, meningkat menjadi 70.97 % pada tindakan siklus 1 dan pada 

akhir siklus 2 menjadi 83,87% . 
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