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ABSTRAK 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Penggunaan Multi Metode dan Multi Media Kelas VI Semester 1 SD Negeri 1 Panunggalan 

Kecamatan Pulokulon Kabupaten GroboganTahun Pelajaran 2020/2021. Hasil perbaikan 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam 2 siklus, dapatdisimpulkan bahwa: “Melalui Penggunaan 

Multi Metode dan Multi Media Kelas VI Semester1 SD Negeri 1 Panunggalan Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2020/2021 hasil belajar siswa meningkat". Hal tersebut 

dapat ditunjukkan dengan prosentase ketuntasan siswa pada pra siklus dan siklus 1 yaitu 32% 

meningkat menjadi 66%. Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 

prosentasenya meningkat lagi dari 66% dan akhirnya menjadi 95%. Untuk rata – rata hasil belajar 

pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 2 berturut – turut 62, 70, dan 85.  

Kata kunci: Peningkatan, multi metode, multi media.  

 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang cukup mendasar, amat 

penting bagi kehidupan siswa kelak. Dikatakan demikian karena disetiap jenjang pendidikan, 

mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggipun mengajarkan matematika, 

bahkan sering mendapat sorotan dari masyarakat berkaitan dengan hasil belajar siswa.  

Tetapi ada semacam ketakutan pada diri beberapa siswa yang menganggap 

matematika sebagai sesuatu yang sulit dan menakutkan. Tentu hal ini merupakan suatu hal 

yang kurang menggembirakan. Bagaimana mungkin mereka akan berprestasi secara optimal 

jika secara mental mereka telah mengalami ketakutan terhadap materi matematika itu 

sendiri. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata hasil Ulangan Tengah Sememster lebih rendah 

dibanding mata pelajaran lain.  

Lebih khusus lagi dapat dilihat pada hasil nilai formatif mata pelajaran matematika 

materi Bangun Datar. Dari 38 siswa hanya 12 siswa yang diantaranya mencapai target 

ketuntasan, sedang 26 siswa belum mencapai hasil yang memuaskan.  

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti mencoba merefleksikan dalam pembelajaran 

yang peneliti laksanakan, dari hasil refleksi, peneliti memperoleh gambaran kenyataan 

bahwa saat proses pembelajaran hampir semua siswa memperhatikan penjelasan guru, ada 

sebagian siswa yang bertanya dan mengerjakan soal-soal latihan, namun setelah 

dilaksanakan tes formatif hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan 

suatu program pengajaran pada umumnya dan pengajaran matematika khususnya, biasanya 

diukur dari sejauh mana keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. 
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Keberhasilan tersebut dapat ditunjukan dari seberapa jauh pemahaman siswa serta 

penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. Melihat hasil perolehan nilai formatif, 

menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran matematika 

materi Luas Bangun Datar, maka peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun tujuan PTK ini dilaksanakan adalah untuk 

meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran matematika materi Bangun Datar.  

LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Pembelajaran Matematika  

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dilandasi oleh 

perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analitis, dan teori peluang.  

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik dimulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. (BSNP,2006:59).  

Metode pembelajaran 

 Secara kata “ Metode ” berasal dari kata“ metode ” (Method). Metode berarti suatu 

cara kerja yang sistermatis dan umum, secara kerja ilmu pengetahuan. Jika dihubungkan 

dengan pembelajaran, maka pembelajaran dapat diartikan: 

a. Merupakan salah satu komponen dari proses pendidikan.  

b. Merupakan alat mencapai tujuan, yang didukung alat-alat bantu kinerja berupa model-

model diagram lingkaran.  

c. Merupakan kebulatan dalam satu sistem pendidikan.  

Menurut Asep Herry Hernawan (2006: 11. 11) metode pembelajaran adalah cara 

dalam menyajikan (Menguraikan meteri, mamberi contoh dan memberi latihan) isi pelajaran 

kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu (1995: 166).  

Sedangkan menurut Muhammad Zein (1995: 166), metode pembelajaran dapat 

dimaknai sebagai usaha dan daya serta kegiatan guru agar murid dapat mengerti dan 

paham apa yang diterangkanya dan lebih jauhlagi agar murid itu nantinya setelah beberapa 

waktu dari selesainya pelajaran itu mendapat perubahan didalam dirinya dengan 

pengetahuanya yang baru itu.  

Jika menurut Basyiruddin Usman (2002;22) metode pembelajaran adalah alat yang 

merupakan perangkat atau bagian dari suatu strategi pembelajaran.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah alat atau cara kerja dari 

suatu strategi pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu adanya perubahan 

yang lebih baik dalam diri siswa.  

Macam-macam Metode Pembelajaran 

Ada banyak macam metode mengajar, tidak setiap metode pembelajaran sesuai 

untuk digunakan dalam pembelajaran tertentu. Oleh karena itu sebagai guru harus memilih 

metode yang sesuai untuk setiap tujuan pembelajaranyang ingin dicapai. Menurut Asep 
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Herry Hernawan (2006: 11. 11) ada berbagai metode pembelajaran yang biasa digunakan 

guru dalam kegiatan pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode demontrasi, metode 

diskusi, metode studi mandiri, metode simulasi, metode latihan dengan ternan, metode studi 

kasus, metode proyek dan metode praktikum. Menurut Djajadisastra (1982: 196) macam – 

macam metode pembelajaran diantaranya adalah: Metode ceramah, Metode tanya 

jawab,Metode demonstrasi dan eksperimen,Metode diskusi,Metode pembagian tugas,Metode 

karya wisata,Metode sosio drama,Metode kelompok,Metode proyek,Metode problem solving. 

Dari sekian banyak metode – metode tidak ada satu metode mengajar yang selalu sesuai 

untuk digunakan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Artinya tidak semua kegiatan 

poembelajaran dapat dilakukan dengan hanya satu metode saja, tetapi dapat dilakukan 

dengan menggunakan variasi metode mengajar. Ada bebarapa faktor yang dapat digunakan 

pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat, yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan pembelajaran khusus (TPK/TIK).  

b. Kerakteristik materi pembelajaran.  

c. Kemampuan guru.  

d. Fasilitas yang tersedia.  

Berpijak dari faktor – faktor di atas, maka penulis akan menggunakan metode 

ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas untuk menyampaikan materi luas dan 

keliling bangun datar pada siswa.  

Media Pembelajaran 

Secara harfiah media diartikan sebagai medium atau perantara. Dalam kaitanya 

dengan proses komunikasi pembelajaran, media diartikan sebagai wahana penyalur pesan 

pembelajaran. Beberapa ahli dan asosiasi telah mengemukakan pengertian tentang media 

pembelajaran ini, antara lain sebagai berikut (Asep Herry Hernawan, 2006:11. 18).  

Pertama, NEA (1969) mengartikan media pembelajaran sebagai sarana komunikasi, 

baik dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk perangkat kerasnya. Kedua, 

Wilbur Schramm (1977), mendifinisikan media pembelajaran sebagai teknologi pembawa 

pesan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Ketiga, Miarso (1980), 

menegaskan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan anak-anak didik sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Jadi dapat disimpulkan secara lebih 

sederhana bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk menyalurkan pesan atau 

informasi dari guru ke siswa atau sebaliknya. Penggunaan media pembelajaran akan 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada diri siswa dan atau dapat digunakan 

memungkin efektivitas kegiatan pembelajaran.  

Macam-macam Media Pembelajaran 

Media Visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indra 

penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh guru-guru untuk membantu 

menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat 

diproyeksikan (non projected visual) dan media yang dapat diproyeksikan (projected visual). 

Media yang dapat diproyeksikan ini dapat berupa gambar diam (still pictures). Contoh dari 

media visual adalah tabel, poster, foto, dan slide.  
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Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya 

dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, persaan, perhatian dan kemauan para 

siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio adalah bentuk 

dari mediaaudio. Media Audio Visual, sesuai dengan namanya media ini merupakan 

kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Contoh dari media 

audio visual diantaranya program video/televisi pendidikan, video/tilivisi. Instruksional dan 

program slide suar.  

Kelebihan dan Kelemahan dari masing-masing media 

Media Visual: Kelebihan media visual ini yaitu untuk memperkecil obyek yang 

terlalu besar (dapat dibantu dengan media slide atau model), memperbesar obyek yang 

terlalu kecil (dapat dibantu dengan mikro proyektor, gambar atau film). Menyederhanakan 

obyek yang terlalu rumit (dapat dibantu dengan tabel, diagram, bagan). Adapun kelemahan 

media ini kurang dapat menjelaskan pada anak karena anak hanya disajikan berupa gambar 

yang belum dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.  

Model Audio: Kelebihan media ini pada umumnya dapat melatih ketrampilan yang 

berhubungan dengan anak-anak ketrampilan mendengarkan, dapat memfokuskan/menarik 

perhatian karena biasanya menggunakan radio dalam proses pembelajaran. Namun 

kelemahan anak kurang menangkap pembelajaran karena mereka hanya mengandalkan alat 

pendengaran untuk menankap materi, sedang daya dengar dan daya ingat setiap anak 

berbeda-beda dan bahkan banyak yang lupa.  

Media Audiovisual: Kelebihan media ini diantaranya dapat menggambarkan obyek 

yang terlalu luas, misalnya gempa bumi atau iklim (dapat dibantu dengan media film, 

gambar) menimbulkan kegairahan belajar memfokuskan/menarik perhatian karena biasanya 

menggunakan televisi, memungkinkan atau setidaknya mendekati interaksi langsung dengan 

lingkungan nyata, karena anak dapat melihat mendengar dan merasakan suatu kejadian 

melalui penayangan televisi. Kelemahanya yaitu media ini tidak dapat dinikmati secara 

menyeluruh karena masih ada suatu daerah yang menggunakan media seperti ini 

disebabkan masih terbelakang penduduknya.  

Penggunaan Multi Metode dan Multi Media dalam pembelajaran Matematika  

Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar selain metode-metode pokok 

seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan sebagainya, maka dapat 

menggunakan metode yang dianggap baru, misalnya inkuiri, laboraori, problem solving dan 

sebagainya. Dalam penelitian tindakan kelas ini metode yang penulis gunakan adalah 

metode yang bervariasi, diantaranya adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan 

pemberian tugas. Sedangkan untuk media pembelajaran matematika di sekolah dasar untuk 

menanamkan konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian luas, keliling 

dan materi lainya dapat memanfaatkan media diantaranya adalah sebagai berikut: garis 

bilangan, timbangan bilangan, batang kuisoner, mesin fungsi dan sebagainya. Sedangkan 

dalam penelitian tindakan kelas ini media atau alat peraga yang peneliti gunakan adalah alat 

peraga yang berada di lingkungan sekitar siswa yaitu jam dinding, model – model lingkaran, 

dan piring.  
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian 

Jenis penelitian merupakan metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam 

suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) berupa tindakan 

nyata yaitu dengan cara melakukan penilaian kinerja aspek keterampilan mengelola kelas 

kepada siswa yang ditindaklanjuti dengan penilain untuk memberikan feed back kepada 

siswa.  

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di ruang kelas VI SD Negeri 1 Panunggalan, Kecamatan 

Kradenan, Kabupaten Grobogan pada materi luas bangun datar kelas VI semester 1 tahun 

pelajaran 2020/2021 dengan diikuti 30 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki – laki dan 14 

siswa perempuan. Terdapat banyak perbedaan tentang prestasi belajar siswa. Sebagian 

anak termasuk cerdas, sedang dan ada pula anak yang prestasinya di bawah rata – rata 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). .  

Waktu Penelitian 

No. Hari/Tanggal Mata 
Pelajaran 

Waktu Ket 

1. Selasa, 24 Nopember 2020 

 

Matematika 
 

07. 00 – 08. 10 Pra Siklus 

2. Selasa, 1 Desember 2020 07. 00 – 08. 10 Siklus 1 

3. Selasa, 8 Desember 2020 07. 00 – 08. 10 Siklus 2 

 

Prosedur penelitan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model yang dilakukan oleh Kemmis dan 

Mc Taggart yang merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. Arikunto (2006: 83) 

mengemukakan model yang didasarkan atas konsep pokok bahwa peneltian tindakan terdiri 

dari empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, perencanaa atau planning, 

tindakan atau acting, pengamatan atau observing, refleksi atau reflecting. Hubungan antara 

keempat komponen tersebut menunjukkan sebuah siklus atau kegiatan berkelanjutan 

berulang. Langkah-langkah tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar 1 berikut: 
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Deskripsi Data per Siklus 

Sebelum melaksanakan perbaikan pembelajaran pada indikator menunjukkan 

tempat hidup makhluk hidup di kelas II semester I, peneliti memperoleh data nilai tes 

formatif yang kurang memuaskan, adapun hasil nilai sebelum perbaikan pembelajaran 

disajikan pada tabel I berikut: 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Sebelum Perbaikan Pembelajaran 

No Indikator Keterangan 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 
Jumlah nilai 

Nilai rata-rata 

Banyak siswa dengan nilai ≤ 55 
Prosentase siswa dengan nilai ≤ 70 
Banyak siswa dengan nilai 70-100 

Prosentase siswa dengan nilai 55-100 

30 
80 

1500 
50 

20 
67% 
10 

37% 

 

Tabel 2. Hasil Tes Formatif Perbaikan Siklus I 

Hasil Tentamen Banyak Siswa 

30 – 40 

41 - 50 
51 - 60 
61 - 70 

71 - 80 
81 - 90 
91 - 100 

- 

- 
10 
2 

10 
4 
4 

Jumlah 30 

 

Tabel 3. Hasil Tes Formatif Perbaikan Siklus II 

Hasil Tentamen Banyak Siswa 

31 – 40 
41 - 50 

51 - 60 
61 - 70 
71 - 80 
81 - 90 

91 - 100 

0 
0 

2 
0 
16 
6 

8 

Jumlah 30 

 

Tabel 4. Peningkatan Hasil Evaluasi Perbaikan Sebelum pembelajaran, Perbaikan Siklus I, 

dan Siklus II 

No. Uraian Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah siswa % Jumlah 
siswa 

% Jumlah 
siswa 

% 

1. 
2. 

Tuntas 
Belum tuntas 

10 
20 

37 
67 

18 
12 

60 
40 

28 
2 

93 
7 
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Grafik 1. Peningkatan hasil evaluasi perbaikan sebelum pembelajaran, siklus I, dan siklus II 

Pembahasan dari Setiap Siklus 

Siklus I 

Dari tabel dan grafik diatas dapat terlihat bahwa hasil evaluasi mata pelajaran 

matematika materi luas bangun datar. siklus I dari 30 orang siswa, tak seorang pun siswa 

yang mendapat nilai 41 sampai dengan 50 yang mendapat nilai 51 sampai dengan 60 

sebanyak 10 orang siswa, nilai 61 sampai dengan 70 sebanyak 2 orang siswa, nilai 71 

sampai dengan 80 sebanyak 10 orang siswa dan siswa yang mendapat nilai 81 sampai 

dengan 90 sebanyak 4 orang siswa dan siswa yang mendapat nilai 91 sampai dengan 100 

sebanyak 4 orang siswa. Sebelum program perbaikan dilaksanakan siswa kurang memahami 

materi luas bangun datar hal ini disebabkan karena peneliti tidak mengungkap materi 

prasyarat dan tidak menggunakan multi metode dan multi media sehingga siswa 

menganggap matematika pelajaran yang sulit dan berakibat minat dan motivasi siswa 

rendah. Selain itu peneliti belum menggunakan multi metode yang melatih siswa untuk 

menyelesaikan sejumlah soal-soal. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian peneliti untuk 

melakukan perbaikan pembelajaran pada siklus II. Pada siklus I ini dari 30 siswa hanya 18 

siswa yang mencapai nilai lebih dari 70 atau 60%.  

Siklus II 

Perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 

materi yang diajarkan adalah luas bangun datar penggunaan multi metode dan multi media 

dengan menggunakan rencana perbaikan pembelajaran sebagaimana terlampir. Proses 

pembelajaran diawali dengan apersepsi dan diakhiri dengan tes formatif. Nilai tes formatif 

akan dianalisa hasilnya untuk menentukan apakah upaya perbaikan pembelajaran berhasil 

atau tidak. Dari hasil analisa hasil belajar yang dicapai siswa pada perbaikan pembelajaran 

siklus II diketahui bahwa nilai yang dicapai siswa adalah nilai terendah 65 dan nilai tertinggi 

100 dengan nilai rata-rata 85. Dari diskusi dengan teman-teman sejawat dan konsultasi 

dengan pembimbing, peneliti perlu mengadakan perbaikan pembelajaran siklus II. Pada 

siklus II ini peneliti merancang pembelajaran dengan menitikberatkan pada pemberian 

beberapa latihan soal dengan model pembelajaran multi metode dan multi media. 

Berdasarka refleksi dan data penemuan, dikatakan bahwa penggunaan metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi dan drill (latihan) pemberian tugas yang dikolaborasikan, strategi 
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Cooperative Learning, penedekatan konsep dan media yang efektif yaitu model-model 

bangun datar, gambar-gambar bangun datar, penggaris panjang dan segi tiga serta jangka 

dalam pembelajaran matematika dengan pokok bahasan luas bangun datar, dapat 

meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Peningkatan penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran dapat dilihat pada perubahan ketuntasan disetiap pertemuan. 

Pertemuan sebelum perbaikan siswa yang tuntas hanya 10 siswa, pada pertemuan 

perbaikan pembelajaran siklus I yang tuntas belajar meningkat menjadi 18 siswa pada 

pertemuan perbaikan pembelajaran siklus II meningkat menjadi 28 siswa dari jumlah 30 

siswa.  

PENUTUP 

Simpulan 

1. Metode tanya jawab, diskusi, dril (latihan) bila cara melakukannya seperti yang 

diharapkan bisa meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajarinya.  

2. Penggunaan media yang kreatif dan efektif yaitu gambar-gambar model-model bangun 

datar, penggaris panjang dan segitiga, jangka dan lain-lain. menolong minat anak untuk 

belajar, juga meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajarinya.  

3. Pendekatan konsep akan lebih efektif untuk membangun pemahaman siswa terhadap 

materi luas dan keliling bangun datar.  

4. Strategi pembelajaran Cooperative learning mampu meningkatkan keberanian siswa 

dalam mengajukan pendapat ataupun menanyakan hal yang belum dipahami.  

5. Hasil dari perbaikan ini, ditemukan siswa yang tuntas pada tahap pra siklus sebesar 37% 

kemudian pada tahap sikius 1 meningkat menjadi 60% dan pada siklus II meningkat 

menjadi 93%.  

Saran dan tindak lanjut 

Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat diajukan saran-saran 

supaya hasil belajar siswa meningkat yaitu guru hendaknya menggunakan mistar bilangan 

dan model pembelajaran peragaan untuk materi pokok operasi bilangan bulat pembelajaran 

Matematika di SD.  

Saran 

Dalam mengajar matematika khususnya pada materi luas bangun datar, hendaknya 

menggunakan metode tanya jawab, dskusi, dril (latihan), pemberian tugas yang 

dikolaborasikan. Strategi Cooperative Learning pendekatan konsep dan media yang efektif 

yaitu gambar-gambar dan model-model bangun datar, penggaris panjang dan seitiga, 

jangka atau media lain yang kreatif membuat pengalaman belajar siswa yang 

menyenangkan.  
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