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MENGIDENTIFIKASI PENGGUNAAN ALAT PERAGA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

SISWA DI SMP ISLAM HASANUDDIN DAU-MALANG Humairah Program Studi Magister 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang 

irahumairah489@gmail.com ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran, dengan jenis 

pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek yang digunakan adalah Guru matematika kelas 

VII, VIII, IX dan siswa sebanyak enam orang yang diambil dua orang dari masing-masing 

kelas.  

 

Metode pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara berupa instrumen 

yang didesain secara sederhana oleh peneliti. Analisis data pada penelitian ini bersifat 

deskriptif yaitu menganalisis hasil pengisian angket oleh siswa dan analisis wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti dengan siswa dan guru mata pelajaran matematika. Dari 

hasil penelitian didapati bahwa penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran 

mampu menjadikan proses pembelajaran yang lebih bervariatif dan menyenangkan 

dalam memahami materi dan akhirnya hasil belajar yang diperoleh meningkat.  

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan disarankan sebaiknya (1) guru mengembangkan 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga pada setiap materi yang diajarkan, 

sehingga siswa menjadi lebih mudah menyerap dan memahami materi pelajaran yang 

disampaikan guru; (2) keaktifan siswa dalam pembelajaran lebih diperhatikan guru 

sehingga lebih mudah dalam memahami suatu materi; (3) guru lebih cepat menganalisis 

setiap permasalahan yang muncul, terutama masalah yang dihadapi oleh siswa dan (4) 

guru maupun pihak sekolah harus mampu mengupdate alat peraga yang terbaru dan 

modern, hal ini penting untuk meningkatkan motivasi, minat, aktivitas, kemampuan, skill 

dalam pembelajaran matematika itu sendiri.  



 

Kata Kunci: Alat peraga, keaktifan siswa 



Pendahuluan Matematika adalah salah satu bidang ilmu dalam dunia pendidikan yang 

merupakan bidang studi yang sangat penting, baik bagi peserta didik maupun bagi 

pengembangan bidang keilmuan yang lain. Mengingat pentingnya matematika dalam 

ilmu pengetahuan. dan teknologi, maka matematika perlu dikuasai dan dipahami 

dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat, terutama siswa di sekolah formal. Upaya 

mendorong kemampuan matematika siswa sebagai bekal hidup untuk menghadapi 

tuntutan, perubahan, dan perkembangan zaman lazimnya melalui pendidikan yang 

berkualitas (Ahmad, 2016; Ardianik, 2017; Maidiyah, 2013, Depdiknas, 2006).  

 

Penggunaan benda konkret dalam proses belajar diperoleh melalui pengalaman, 

melihat, mengamati dan mengenal sifat-sifat dari objek itu sehingga memberikan 

pemahaman tentang konsep yang lebih tepat (Riyanto, Wardono, & Wijayanti, 2014; 

Yensi, 2012). Kesulitan siswa SMP dalam pembelajaran matematika juga disebabkan 

karena matematika sebagai ilmu abstrak dan guru menggunakan metode konvesional, 

hal itu menjadikan siswa enggan dalam belajar matematika sehingga berakibat buruk 

pada hasil belajar siswa (Mulyaningsih & Prasojo, 2015; Setyowati, Susilo, & Masrukan, 

2016). Media pembelajaran diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara 

terjadinya proses belajar, dapat berwujud perangkat lunak maupun perangkat keras.  

 

Berdasarkan fungsinya media pengajaran dapat berbentuk alat peraga dan sarana. Alat 

peraga merupakan media pengajaran yang membawakan atau mengandung ciri-ciri dari 

konsep yang dipelajari (Sudarwanto & Hadi, 2014; Supaarni, 2013). Media pembelajaran 

diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara terjadinya proses belajar, dapat 

berwujud perangkat lunak maupun perangkat keras. Berdasarkan fungsinya media 

pengajaran dapat berbentuk alat peraga dan sarana. Media pembelajaran adalah alat 

yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas 

makna pesan yang disampaikan untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar siswa 

khususnya dalam mata pelajaran matematika, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna (Andari & Pambudi, 2015; Rohaya, 

2016).  

 

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukan bahwa penggunaan alat peraga pada 

pembelajaran matematika memiliki peran yang sangat penting untuk membantu guru 

dalam menjelaskan materi yang akan diajarkan pada siswa, bahkan penggunaan alat 

peraga juga dikolaborasikan dengan beberapa metode dan model 

pembelajaran.(Gendari, Sapti, & Astuti, 2014) meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika melalui metode pembelajaran joyfull learning berbantuan media 

pembelajaran hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika.  

 



Sebelum dilakukan tindakan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar adalah 23 

siswa (65,71%). Penelitian dari (Bahar & Fitriani, 2017) Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan hasil belajar hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata nilai rata-rata yang 

dicapai siswa pada awal siklus 1 kategori rendah (5,00) sedangkan pada akhir siklus 1 

nilai rata-rata siswa dalam kategori sedang (6,19), sedangkan pada akhir siklus 2 nilai 

rata-rata dalam kategori tinggi (7,50), dan pada akhir siklus 3 nilai rata- rata dalam 

kategori sangat tinggi (8,00) hasil belajar siswa.  

 

Penelitian dari (Yuliyanto & Jailani, 2014) meneliti tentang pengembangan perangkat 

pembelajaran geometri SMP menggunakan metode penemuan terbimbing penelitian ini 

menghasilkan perangkat pembelajaran geometri SMP yang berkualitas dan layak 

digunakan dalam proses pembelajaran. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

menjadi hidup dan berwarna, siswa lebih antusias, sehingga lebih aktif dalam menjawab 

pertanyaan dan menumbuhkan kerjasama antar siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka 

rumusan umum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penggunaan alat peraga 

sebagai media pembelajaran matematika oleh guru bidang studi matematika di SMP 

Islam Hasanuddin Dau-Malang.  

 

Tujuan dari penulisan ini adalah mengidentifikasi penggunaan alat peraga sebagai 

media pembelajaran geometri di SMP Islam Hasanuddin Dau-malang. Hal ini penting 

untuk dilakukan penelitian selain alasan mendasar dari paparan penulis sebelumnya, 

penting juga adanya perbaikan serta memaksimalkan kembali penggunaan alat peraga 

yang ada di SMP, sehingga pada gilirannya baik dari guru maupun sekolah dapat 

mengupdate alat peraga terbaru sebagai salah satu sumber belajar pada pembelajaran 

matematika. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian bersifat deskriptif.  

 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VII, VIII, IX SMP Islam Hasanuddin 

Dau-Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan alat 

peraga sebagai media pembelajaran matematika dengan teknik pengumpulan datanya 

menggunakan angket dan wawancara terstruktur berupa lembar pedoman wawancara 

yang didesain secara sederhana oleh peneliti.  

 

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis yang bersifat deskriptif yaitu berupa 

analisis hasil pengisian angket oleh siswa dan analisis hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan siswa dan guru mata pelajaran matematika, sehingga lebih 

mempermudah memahami permasalahan yang diteliti dengan data yang disajikan 

berupa data hasil reduksi pada tahap sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan 

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didapati dari analisis yang dilakukan oleh 

peneliti. Hasil dan Pembahasan Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka 



diperoleh informasi yang menunjukkan bahwa siswa memiliki hasil belajar matematika 

yang rendah pada proses pembelajaran dan siswa kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, karena menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit.  

 

Kurangnya hasil belajar siswa disebabkan oleh adanya penyampaian materi yang tidak 

menarik dan tidak jelas, hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat peraga yang 

digunakan guru untuk menunjang materi yang akan disampaikan, selain adanya 

keterbatasan kemampuan guru dalam mendesain dan membuat alat peraga pada saat 

pembelajaran matematika berlangsung. Maka peneliti melakukan pembagian angket 

kepada enam siswa, masing-masing dua siswa dari kelas VII, VIII dan IX dan peneliti juga 

melakukan wawancara terstruktur dengan guru mata pelajaran matematika yang 

mengajar di SMP Islam Hasanuddin Dau-malang, sehingga diperoleh informasi sebagai 

berikut.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika: Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru matematika di SMP Islam Hasanuddin Dau-malang, bahwa penggunaan 

alat peraga, sangat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

matematika secara kreatif, selain itu dengan menggunakan alat peraga siswa juga 

merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran matematika. Karena dengan penggunaan alat 

peraga diharapkan peserta didik lebih memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru 

dan menyenangkan dalam proses pembelajaran yang berlangsung.  

 

Alat peraga yang di gunakan merupakan alat peraga sederhana yang ada untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal yang lain juga bahwa guru matematika 

tersebut tidak mendesain sendiri alat peraga karena keterbatasan waktu dengan 

kesibukan di rumah dan disekolah. Hal ini kemudian guru juga memberikan 

argumennya bahwa membuat alat peraga itu sendiri membutuhkan pehaman yang 

mendalam dengan konten yang akan diajari, kreativitas dan seni serta guru belum 

terlalu paham bagaimana penggunaan alat peraga.  

 

Adapun beberapa contoh pembelajaran matematika yang menggunakan alat peraga di 

SMP Islam Hasanuddin Dau-malang, yaitu: a) materi geometri menggunakan kerangka 

kubus atau kerangka balok yang terbuat dari potongan besi kecil dan kawat yang di 

sambung, untuk mempermudah pemahaman siswa terhadapa bentuk kubus dan balok; 

b) materi statistik dan peluang menggunakan dadu untuk mempermudah siswa 

memahami materi statistik dan peluang. Hasil Pengisian Angket: Berdasarkan hasil 

wawancara dengan siswa di SMP Islam Hasanuddin Dau-malang, apakah guru pernah 

membuat alat peraga matematika yang akan digunakan pada saat kegiatan belajar 

mengajar, siswa menjawab bahwa guru belum pernah membuat alat peraga 

pembelajran matematika, Terhadap pernyataan apakah siswa termotivasi dengan 



menggunakan alat peraga matematika pada saat kegiatan belajar mengajar, siswa 

menjawab kami sangat termotivasi dengan penggunaan alat peraga dan kami mudah 

memahami materi yang disampaikan dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga 

metematika seperti apa yang bapak/ibu pernah gunakan, guru menjawab tabung bola 

yang biasa digunakan untuk mengajarkan materi pola bilangan pada siswa kelas VII 

SMP.  

 

Apakah bapak/ibu mengetahui kebermanfaatan dari alat peraga matematik, guru 

menjawab manfaatnya adalah tentu akan sangat membantu guru untuk menjelaskan 

kepada siswa bahwa ternyata pelajaran matematika itu menyenangkan dan tidak 

membosankan, sehingga dengan adanya alat peraga pula siswa lebih mudah menerima 

dan memahami materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara dan pembagian 

angket yang dilakukan oleh peneliti kepada guru dan siswa. Maka didapati, bahwa 

adanya keterbatasan yang dimiliki oleh guru dalam menggunakan alat peraga sebagai 

media pembelajaran, namun disisi lain terlihat adanya respon dan antusias yang sangat 

besar pada siswa dalam mempelajari matematika, sehingga tidak terjadi komunikasi 

satu arah dalam proses pembelajaran. Dari uraian ini, memberikan gambaran bahwa 

sangatlah penting adanya peran aktif guru dan siswa dalam proses pembelajaran.  

 

Fasilitas dan pendanaan dari sekolah juga akan sangat membantu guru untuk 

mendesain pengajaran matematika artinya kondisi dan keadaan sekolah juga akan 

sangat membantu, Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai 

alat Bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Proses belajar 

mengajar ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode 

dan alat, serta evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang tidak bisa 

dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau tehnik untuk 

mengantarkan sebagai bahan pelajaran agar sampai tujuan.  

 

Dalam pencapain tersebut, peranan alat peraga memegang peranan yang penting 

sebab dengan adanya alat peraga ini bahan dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. 

Alat peraga sering disebut audio visual, dari pengertian alat yang dapat diserap oleh 

mata dan telinga. Alat tersebut berguna agar pelajaran yang disampaikan guru lebih 

mudah dipahami oleh siswa. Kegiatan belajar, mengajar, dan pembelajaran merupakan 

beberapa istilah yang tidak terpisahkan, meskipun ketiganya yang merupakan kegiatan 

yang berbeda. Kegiatan belajar bisa saja terjadi walaupun tidak ada kegiatan mengajar.  

 

Sebaliknya, kegiatan mengajar tidak selalu dapat menghasilkan kegiatan belajar. Ketika 

seorang guru menjelaskan pelajaran di depan kelas maka terjadi kegiatan mengajar, 

tetapi dalam kegiatan tersebut belum tentu terjadi kegiatan belajar pada setiap siswa. 

Dari hasil wawancara ditemukaan beberapa sumber belajar yang digunakan di SMP 



Islam Hasanuddin Dau-malang di antaranya: ruang kelas, perpustakaan, buku-buku 

pembelajaran, laboratorium komputer serta alat peraga. Keberadaan sumber belajar 

tersebut tidak terlalu memadai, sehingga penggunaan sumber belajar tersebut juga 

disesuaikan dengan materi pembelajaran karena pada kenyataannya beberapa materi 

pembelajaran geometri akan sesuai penggunaannya dengan sumber belajar tertentu, 

tetapi terkadang beberapa materi mungkin tidak sesuai dalam penggunaannya.  

 

Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran geometri 

pada SMP Islam Hasanuddin Dau-malang pada beberapa meteri pembelajaran sangat 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, alat peraga juga tidak 

berlaku umum artinya untuk semua materi, namun demikian pada kasus ini guru 

dituntut untuk berinovasi/berkreasi sehingga pada materi tertentu yang kurang sesuai 

dalam penggunaannya bisa dimanipulasi namun terkadang guru masih mengalami 

kesulitan dalam penggunaan alat peraga karena keterbatasan mereka dalam memahami 

beberapa fungsi dari alat peraga yang tersedia.  

 

Beberapa contoh penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran misalnya materi 

lingkaran, untuk mencari nilai phi peserta didik menggunakan benda-benda yang 

berbentuk lingkaran serta benang, demikian juga untuk mendapatkan rumus luas serta 

keliling lingkaran. Pemahaman guru didalam konten penggunaan alat peraga dalam 

pembelajran geometri harus dimiliki oleh guru. Sebab dengan begitu guru sendiri bukan 

saja menggunakan tanpa dasar pengetahuan yang biasa melainkan harus benar-benar 

mengetahui baik itu manfaat penggunaan, desain dan teori-teori pendukungnya.  

 

Hasil wawancara dengan guru Matematika SMP Islam Hasanuddin Dau-malang 

didapatkan juga pengetahuannya tentang manfaat dari penggunaan alat peraga, 

seperti: memudahkan, memperbaiki atau meningkatkan penguasaan konsep; 

memberikan motivasi pada siswa; memberikan variasi pembelajaran; mempermudah 

abstraksi; menunjang kegiatan matematika di luar kelas, dan meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam belajar. Senada dengan Ungkapan (Nurmalis, 2015) alat peraga dapat 

membangkitnya motivasi siswa, menumbuhkan kerjasama antar siswa dan membuat 

suasana belajar menjadi menyenangkan, karena Salah satu cara penyampaian materi 

yang dapat menjembatani antara konsep yang abstrak dan real adalah dengan 

menggunakan alat peraga (Supaarni, 2013) Penggunaan alat peraga pada materi 

menghitung volume bangun ruang seperti bola, tabung, dan lainnya, alat peraga yang 

digunakan yaitu beras atau pasir sebagai perbandingan isinya, beberapa percobaan 

dengan menggunakan alat peraga peserta didik mampu memahami rumus volume 

bangun-bangun tersebut.  

 

Hal penting lainnya dalam pembelajaran dengan alat peraga sebagai media 



pembelajaran adalah dengan menggunakan alat peraga siswa dan guru lebih mudah 

dalam memahami materi pembelajaran, namun demikian guru harus variatif dalam 

penggunaannya sehingga peserta didik tidak bosan dalam menerima pembelajaran. 

Penggunaan alat peraga yang ada dan digunakan telah mampu membuat anak-anak 

antusias dalam mengikuti pelajaran. Penggunaan alat peraga yang tepat akan mampu 

meningkatkan stimulus respon siswa pada matematika, hal ini sejalan dengan beberapa 

penelitian lain yaitu, penelitain (Hidayati, 2014) menarik sebuah kesimpulan dalam 

penelitiannya bahwa: 1) penggunaan pembelajaran dengan alat peraga model alat 

peraga dapat meningkatkan penguasaan materi ajar, dan 2) penggunaan pembelajaran 

dengan alat peraga model bangun datar dapat meningkatkan kreativitas.  

 

Penggunaan alat peraga sangatlah berguna untuk melengkapi pengertian atau 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dan prinsipnya adalah untuk 

meningkatkan efektivitas dan kelancaran jalannya proses pembelajaran (Annisah, 2014). 

Kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan alat peraga pada pembelajaran 

matematika sangat mempengaruhi kebermaknaan pesan yang disampaikan melalui alat 

peraga (Nurmitasari, 2016). Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran matematika, 

menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga ternyata menjadi daya tarik tersendiri 

bagi siswa dan mampu menjadi stimulus respon siswa pada pembelajaran geometri 

karena pembelajaran menjadi lebih bervariasi, tidak monoton dan melibatkan peran 

aktif siswa dalam proses belajar, dengan demikian siswa menjadi lebih mudah 

memahami materi dan akhirnya hasil belajar yang diperoleh meningkat. Beberapa 

materi pelajaran guru harus mampu menyesuaikannya.  

 

Disisi lain tentu perlu di perhatikan oleh guru matematika dalam memainkan 

aktivitasnya dalam menggunakan alat peraga adalah kreatif dan benar-benar siap dalam 

menggunakannya serta pehaman gurupun harus menyeluruh yang sesuai dengan 

konten materi matematika. Saran Berdasarkan hasil dan pembahasan disarankan 

sebaiknya (1) guru mengembangkan pembelajaran geometri dengan menggunakan alat 

peraga pada setiap materi yang diajarkan, sehingga siswa menjadi lebih mudah 

menyerap dan memahami materi pelajaran yang disampaikan guru; (2) keaktifan siswa 

dalam pembelajaran lebih diperhatikan guru sehingga lebih mudah dalam memahami 

suatu materi; (3) guru lebih cepat menganalisis setiap permasalahan yang muncul, 

terutama masalah yang dihadapi oleh siswa; dan (4) guru maupun pihak sekolah harus 

mampu mengupdate alat peraga yang terbaru dan modern, hal ini penting untuk 

meningkatkan motivasi, minat, aktivitas, kemampuan, skill dalam pembelajaran 

matematika itu sendiri. Daftar Rujukan Adolphus, T. (2011).  
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