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ABSTRAK 

Fendi Pratama Putra : Pengaruh Metode Drill And Pracitce Didukung Media Dua Dimensi 

Terhadap Kemampuan Menghitung Keliling Bangun Datar Persegi Dan Persegi Panjang Siswa Kelas 

III Semester II SDN Pare 2 Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci :  Metode Drill And Practice 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan peneliti di SDN Pare 2 yang menunjukkan 

bahwa kemampuan menghitung keliling bangun datar persegi dan persegi panjang pada mata pelajaran 

Matematika siswa kelas III pada semester 2 cenderung rendah. Hal ini disebabkan pembelajaran 

Matematika yang selama ini dilaksanakan hanya berpusat pada guru. Guru mendominasi 

pembelajaran, sehingga siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran dan proses pembelajaran 

menjadi membosankan.Permasalahan peneliti ini adalah: (1) Adakah pengaruh metode Drill And 

Practice tanpa didukung media dua dimensi terhadap kemampuan menghitung keliling bangun datar 

persegi dan persegi panjang siswa kelas III semester II SDN pare 2? (2) Adakah pengaruh metode 

Drill And Practice didukung media dua dimensi terhadap kemampuan menghitung keliling bangun 

datar persegi dan persegi panjang siswa kelas III semester II SDN pare 2? (3) Adakah perbedaan 

pengaruh metode Drill And Practice tanpa didukung media dua dimensi terhadap kemampuan 

menghitung keliling bangun datar persegi dan persegi panjang siswa kelas III semester II SDN pare 2? 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental menggunakan desain penelitian Quasi Experimental 

Design dengan pendekatan kuantitatif. Adapun subyek penelitiannya siswa kelas III SDN Pare 2. 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu siswa kelas III A sebagai kelas kontrol dengan 

penyampaian metode Drill And Practice tanpa didukung media dua dimensi dan siswa kelas III B 

sebagai kelas eksperimen dengan metode Drill And Practice didukung media dua dimensi dan 

menggunakan analisis data menggunakan t-tes. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) 

Penggunaan metode Drill And Practice tanpa didukung media dua dimensi berpengaruh terhadap 

kemampuan menghitung keliling bangun datar persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III SDN 

Pare II, terbukti dengan hasil Sig (2-tailed) 0,000 ˂ 0,025; (2) Penggunaan metode Drill And Practice 

didukung media dua dimensi sangat berpengaruh terhadap kemampuan menghitung keliling bangun 

datar persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III SDN Pare II, terbukti dengan hasil Sig (2-tailed) 

0,000 ˂ 0,025; (3) Ada perbedaan pengaruh antara metode Drill And Pracitce tanpa didukung media 

dua dimensi dibanding metode Drill And Pracitce didukung media dua dimensi terhadap kemampuan 

menghitung keliling bangun datar persegi dan persegi panjang pada siswa kelas III SDN Pare II, 

dengan hasil perhitungan Sig (2-tailed) 0,000 ˂ 0,025 dengan keunggulan pada penggunaan metode 

Drill And Pracitce didukung media dua dimensi. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan salah satu 

tempat yang dapat mewujudkan 

peningkatan sumber daya manusia 

sebagai tenaga terdidik dan terampil. 

Pendidikan juga merupakan suatu cara 

untuk membenahi dan meningkatkan 

kemampuan berfikir seseorang. 

Pendidikan di Indonesia bukan hanya 

mengajarkan satu bidang studi yang 

dianggap penting. Maka dari itu perlu 

adanya pendidikan untuk meningkatkan  

generasi – generasi muda yang 

berpotensi.  

Dalam UU Sisdiknas  No.20 tahun 2003 : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlaq mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat dan negara. 

Dalam kehidupan nyata, 

pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat penting. Pendidikan digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki manusia dan meningkatkan mutu 

kehidupan suatu bangsa. Pendidikan 

menjadi faktor utama penentu kemajuan 

bangsa. Dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah melibatkan guru. 

Guru merupakan faktor utama dan 

penentu dalam meningkatkan 

kemampuan dan keberhasilan siswa. 

Guru sebagai pendidik dan siswa sebagai 

peserta didik, diwujudkan dengan adanya 

interaksi belajar mengajar melalui proses 

pembelajaran. 

Adapun penyebab kurangnya 

minat siswa diantaranya adalah proses 

penyampaian yang kurang menarik hanya 

monoton dan membosankan. Di dalam 

pembelajaran matematika tidak ada 

variasi-variasi belajar yang inovatif. Pada 

setiap pembelajaran guru selalu 

menggunakan metode yang terpusat 

diguru saja sehingga membuat siswa 

bosan. Selain penyampaian yang 

monoton suasana kelas juga 

mempengaruhi proses belajar siswa. 

Siswa hanya duduk, diam mendengarkan 

dan mencatat saat belajar mengajar 

berlangsung. Sehingga  siswa kurang 

memahami maksud maupun konsep dari 

materi yang mereka dengar dan mereka 

catat. 

Pada pelajaran Matematika di 

kelas III terdapat standar kompetensi 

yaitu menghitung keliling, luas persegi 

dan persegi panjang serta penggunaanya 

dalam menyeesaikan masalah. 

Kompetensi dasar tersebut mempunyai 

tujuan agar siswa mampu menghitung 
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keliling persegi dan persegi panjang 

dengan benar. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

saya laksanakan di SDN Pare 2, banyak 

siswa yang masih mengalami kesulitan 

dalam menghitung keliling bangun datar 

persegi dan persegipanjang. Desain 

pembelajaran guru menggunakan metode 

ceramah (konvensional) yang berpusat 

pada guru dinilai sebagai penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa karena 

siswa merasa jenuh dan tidak termotivasi 

dengan proses pembelajaran yang 

berlangsung. Berikut ini adalah hasil nilai 

uji evaluasi dari siswa kelas III di SD di 

Pare II sebagai berikut: 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Abi hansa Putra 60 

2 Ahmad Affan Ahsani 40 

3 Alakseca Ayuningraya 60 

4 Aleadilla Maheswari 90 

5 Anita Cholifatul 50 

6 Andhia Ghea Salsabila 50 

7 Aufaa Jihan Firdausi 60 

8 Azif Firdaus 70 

9 Bunga Elok Nugraini 50 

10 Cinta Nabila Nuri 60 

11 Damasa Aprilia 80 

12 Dany Rahman P. 50 

13 Depati Faza Risky 50 

14 Desta Natania 90 

15 Dita Amrita Dewi 60 

16 Excellia Yulinda 60 

17 Fatimah rastra Azzahra 70 

18 Floweria Cinta Safiralla 80 

19 Freya Azzalea Erlangga 80 

20 Kaela Azzahra Nadine 70 

 Dari gambar diatas dapat 

dibuktikan dengan hasil belajar yang 

mayoritas masih di bawah KKM. Dari 

20 siswa hanya 5 siswa yang nilainya di 

atas KKM, sehingga dapat dinyatakan 

bahwa menggunakan metode 

konvensional kurang mampu 

mengembangkan kemampuan 

menghitung para siswa. Pelaksanaan 

proses pembelajaran yang berlangsung 

hanya mengajarkan materi yang bersifat 

konvensional dimana pembelajaran 

ceramah dengan hanya berkonteks pada 

buku dan masih belum menerapkan 

wacana yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga 

kemampuan siswa dalam mengitung 

masih minim karena dengan metode 

ceramah yang monoton hanya bisa 

diserap oleh siswa siswa yang 

cerdas.Jika pembelajaran yang tidak 

bervariasi ini dipertahankan, akan 

mengurangi efektivitas pembelajaran 

dan cenderung berpusat pada siswa yang 

cenderung pandai didalam pembelajaran 

sedangkan yang lain terabaikan. Masalah 

tersebut dapat diatasi dengan mencari 

dan menggunakan metode dan media 

pengajaran yang menarik dan 

menyenangkan, tetapi tetap relevan 

dengan materi sehingga diharapkan 

mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Melihat kondisi tersebut, tentu 

perlu adanya perbaikan. Dalam kegiatan 

pembelajaran guru harus dapat memilih 

metode yang lebih tepat sesuai materi 

yang akan diajarkan. Metode 
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pembelajaran dapat diartikan sebagai cara 

yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. 

Metode pembelajaran juga sebagai alat 

yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru tidak dapat mengajar 

dengan baik apabila tidak menguasai 

metode  pembelajaran secara tepat.. 

Ada banyak metode 

pembelajaran yag tepat dan variatif untuk 

digunakan guru dalam pembelajaran. 

Salah satu metode yag dianggap sesuai 

dengan materi menghitung keliling 

bangun persegi dan persegi panjang yaitu  

metode Drill and Practice.Dengan 

menerapkan metode Drill and Practice 

dapat meningkatkan ketangkasan, dan 

kefasihan atau kelancaran dalam 

ketrampilan selain itu dapat 

meningkatkan kemampuan dan 

meningkatkan hasil belajar 

siswa.Pelaksanaan metode  Drill and 

Practice akan lebih mencapai keaktifan 

siswa jika dibantu dengan alat-alat yang 

sesuai dengan kebutuhan. Prinsip dari 

pembelajaran Drill and Practice adalah 

latihan biasanya dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga terbentuk 

kemampuan yang diharapkan, sedangkan 

praktik biasanya dilakukan pada kegiatan 

dalam situasi sebenarnya sehingga 

memberikan pengalaman belajar yang 

bersifat langsung bagi siswa.  

Selain metode Drill and Practice, 

penggunaan media yang tepat juga 

diperlukan. Media yang dianggap sesuai 

dengan materi menghitung keliling 

bangun persegi dan persegi panjang yaitu 

dengan media dua dimensi. Media dua 

dimensi adalah sebutan umum untuk alat 

peraga yang hanya memiliki ukuran 

panjang dan lebar yang berada pada satu 

bidang datar. Media dua dimensi 

merupakan salah satu media 

pembelajaran matematika yang dapat 

digunakan untuk memperjelas banyak hal 

terkait dengan keliling bangun persegi 

dan persegi panjang.Media dua dimensi 

ini memiliki kelebihan yaitu 

penggunaannya mudah,  mudah didapat, 

kertasnya bisa dipotong dan dibentuk 

sesuai keinginan,serta dapat 

mempercepat pemahaman siswa. 

Atas dasar uraian di atas, diambil 

judul penelitian “Pengaruh Metode Drill 

and PracticeDidukung Media Dua 

Dimensi terhadap Kemampuan 

Menghitung Keliling Bangun Datar 

Persegi dan Persegi Panjang pada Siswa 

Kelas III Semester II SDN Pare 2 Tahun 

Ajaran 2016 / 2017” 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan teknik 

penelitian Nonequivalent Control 
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Group Design yaitu peneliti mengambil 

dua kelompok yang di pilih tidak 

secara random, kemudian diberi pretest 

untuk mengetahui keadaan awal dan 

posttest untuk hasil akhir. 

Tabel 3.3 

Nonequivalent Control Group Design 

 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3  - O4 

 (Sugiyono, 2012:79) 

Keterangan : 

O1 : Pretest kelompok Eksperimen 

O2   : Post test kelompok eksperimen 

O3    : Pre test kelompok kontrol 

O4       : Post test kelompok kontrol 

 : Dengan menggunakan metode 

Drill and Practice didukung 

media dua dimensi 

-      :Menggunakan metode  Drill and 

Practice dan tanpa didukung 

media dua dimensi 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Pare 2 pada semester genap tahun ajaran 

2016-2017 yang diperkirakan memakan 

waktu selama 6 bulan sejak diajukan 

proposal skripsi hingga selesainya 

penyusunan laporan penelitian. Berlokasi 

di JL. Ahmad Yani 13 kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas III SDN Pare 2 

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Sampel 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kelas yang ditetapkan 

sebagai kelompok eksperimen (yang 

dikenakan perlakuan) adalah kelas III B 

yang mana perlakuan yang diberikan 

adalah menggunakan metode pembelajaran 

Drill and Practice di dukung media dua 

dimensi, sedangkan kelompok kontrol 

(kelompok pembanding) adalah kelas III A 

yang mana menggunakan metode 

pembelajaran Drill and Practice tanpa 

didukung media dua dimensi. 

Teknik analisis datanya 

menggunakan analisis deskriptif (berupa 

tabel, grafik, ukuran tendensi sentral) dan 

analisis inferensial yaitu dengan uji 

normalitas, homogenitas dan uji t. 

untukmenguji normalitas data  dengan uji 

kolmogorov-smirnov menggunakan SPSS 

for windows versi 16. Cara untuk 

menetapkan normal atau tidak , dengan 

melihat kolom signifikan (Sig) . Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika 

signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05. 

Pengujian homogenitas, jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat 

dikatakan varian dari dua kelompok data 

adalah sama, Selanjutnya Uji t 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

metode Drill and Practice didukung media 

dua dimensi terhadap kemampuan 

menghitung keliling bangun datar persegi 
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dan persegi panjang menggunakan program 

SPSS for windows versi 16. 

Norma keputusan yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis sebagai berikut : 

a. Jika hasil Sign. (2-tailed) ≤ 0,025, taraf 

signifikan 5% maka signifikan, 

akibatnya Ho ditolak artinya ada 

pengaruh yang signifikan penerapan 

metode Drill and Practice didukung 

media dua diemnsiterhadap 

kemampuan menghitung keliling 

bangun datar persegi dan persegi 

panjang pada siswa kelas III SDN Pare 

II tahun ajaran 2016-2017. 

b. Jika hasil sign. (2-tailed) ≤ 0,025, taraf 

signifikan 5%, maka tidak signifikan, 

akibatnya Ho diterima artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan penerapan 

metode Drill and Practice didukung 

media dua dimensi terhadap 

kemampuan menghitung keliling 

bangun datar persegi dan persegi 

panjang pada siswa kelas III SDN Pare 

II tahun ajaran 2016-2017. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Uji Hipotesis 1 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di 

atas diperoleh nilai Sig. (2-

tailed)yaitu 0,000 dan untuk 

mengetahui data tersebut homogen 

atau tidak dilakukan perbandingan 

antara Sig dengan taraf 5% (0, 5) 

dengan ketentuan nilai Sig. (2-

tailed) ≤ 0,025 maka data variansi 

adalah tidak sama, dan jika Sig. (2-

tailed) ≥ 0,025 maka data variansi 

adalah sama. Berdasarkan hasil tabel 

diatas diketahui bahwa nilai Sig. (2-

tailed) adalah 0.000 yang berarti 

lebih kecil dari pada 0,025 sehingga 

Ho yang menyatakan “tidak ada 

perbedaan variansi dalam kelompok 

sampel” ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa nilai-nilai 
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variansi dalam sampel tersebut 

adalah homogen. 

2. Hasil Uji Hipotesis 2 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di 

atas diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 

yaitu 0,000 dan untuk mengetahui 

data tersebut homogen atau tidak 

dilakukan perbandingan antara Sig 

dengan taraf 5% (0,05) dengan 

ketentuan nilai Sig. (2-tailed) 

≤0,025maka data variansi adalah 

tidak sama, dan jika Sig. (2-tailed) 

≥0,025 maka data variansi adalah 

sama. Berdasarkan hasil tabel diatas 

diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) 

adalah 0.000 yang berarti lebih kecil 

dari pada 0,025 sehingga Ho yang 

menyatakan “tidak ada perbedaan 

variansi dalam kelompok sampel” 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa nilai-nilai variansi dalam 

sampel tersebut adalah homogen. 

3. Hasil Uji Hipotesis 3 

 

 

Berdasarkan tabel 4.15 di 

atas diperoleh hasil sig. (2- tailed) 

yaitu 0,000. Sehingga nilai sig. (2- 

tailed) ≤ 0,025 maka Ho ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

“ada pengaruh metode pembelajaran 

Drill And Practice didukung media 

dua dimensi terhadap kemampuan 

menghitung keliling bangun datar 

persegi dan persegi panjang siswa 

kelas III semester II SDN pare 2 

tahun ajaran 2016/2017”. 
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B. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan 

antara lain:  

1. Ada pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran Drill And Practice 

tanpa didukung media dua dimensi 

terhadap kemampuan menghitung 

keliling bangun datar persegi dan 

persegi panjang siswa kelas III A 

SDN Pare 2. Hal tersebut dapat 

dibuktikan berdasarkan hasil Sig. 

(2-tailed) ≤ 0,025 dan rata rata 

kelas III A yang menunjukan 

bahwa nilai rata – rata pretest 

adalah 61,14 sedangkan nilai rata – 

rata postest adalah 73,64 

2. Ada pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran Drill And Practice 

didukung media dua dimensi 

terhadap kemampuan menghitung 

keliling bangun datar persegi dan 

persegi panjang siswa kelas III B 

SDN Pare 2.  Hal tersebut dapat 

dibuktikan berdasarkan hasil Sig. 

(2-tailed) ≤ 0,025 dan rata rata 

kelas III B yang menunjukan 

bahwa nilai rata – rata pretest 

adalah 61,82 sedangkan nilai rata – 

rata postest adalah 84,32 

3. Ada perbedaan pengaruh 

penggunaan metode Drill And 

Practice tanpa didukung media dua 

dimensi dan didukung media dua 

dimensi terhadap kemampuan 

menghitung keliling bangun datar 

persegi dan persegi panjang siswa 

kelas III SDN Pare II Tahun 

Ajaran 2016 / 2017. Hal tersebut 

dapat dibuktikan berdasarkan hasil 

Sig. (2-tailed) ≤ 0,025 dan rata rata 

nilai postest kelas III A dan kelas 

III B yang menunjukan bahwa 

nilai rata – rata postest kelas III A 

adalah 73,64 sedangkan nilai rata – 

rata postest kelas III B adalah 

84,32 
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