
 

 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBANTUAN 

POWTOON UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA KELAS III SDN TAJUR 04 PADA 

MATERI PECAHAN 

 

 
SKRIPSI 

 
Disusun untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Djuanda Bogor 

 

 

 

 
 

 

Oleh 

FITRI MELINDA 

NIM. H. 1611294 

 

 

 

 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR 

2020 M/ 1441H 



2 

 

 

  



3 

 

 



iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Powtoon untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III SDN Tajur 04 pada Materi Pecahan” 

yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Djuanda Bogor adalah merupakan hasil karya ilmiah saya 

sendiri. 

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip 

dari karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan 

norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. 

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan 

hasil kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia 

menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 

kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala 

kekurangannya. Sholawat serta salam juga tak lupa tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Yaa Rabb, karena telah 

menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi 

semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk 

karya saya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk : 

1. Ayahanda dan ibunda serta nenek dan alm. Kakek tercinta dan tersayang atas 

segala dukungan baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya 

persembahkan untuk kalian sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan 

dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. 

2. Kakak dan adik-adik tercinta, untuk kakakku teh Mahda dan adik-adikku Anisa 

dan Shabrina, terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga 

awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian. 

3. Dosen pembimbing saya, Bapak Agus dan Bapak La Ode Amril yang paling 

baik dan bijaksana, terima kasih karena telah menjadi orang tua kedua saya di 

kampus. Terima kasih atas bantuan, nasehat dan ilmunya selama ini 

dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. 

4. Para dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, terima kasih banyak atas 

ilmu dan masehatnya selama ini yang telah dilimpahkan dengan rasa tulus dan 

ikhlas. 
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5. Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta, tanpa kalian mungkin masa- 

masa kuliah saya akan menjadi biasa saja, maaf jika saya banyak melakukan 

kesalahan baik yang disengaja maupun tak disengaja. Terima kasih untuk 

dukungan dan doanya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan 

limpahan rahmat dan ilmu-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah 

Muhammad SAW sebagai teladan dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas 

permukaan bumi ini, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang 

mukmin yang senantiasa istiqomah meniti kehidupan, hingga akhir zaman dengan 

Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT. 

Skripsi dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan 

Powtoon untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III SDN Tajur 

04 pada Materi Pecahan” ini penulis hadirkan sebagai prasyarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Djuanda Bogor, sekaligus dengan harapan 

dapat memberikan konstribusi positif bagi perkembangan dunia pengajaran secara 

khusus dan dunia pendidikan secara umum, demi peningkatan kecerdasan 

masyarakat dan bangsa. 

Segala usaha dan upaya telah dilakukan oleh penulis dalam rangka 

menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari 

sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan 

yang telah digerakkan untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si selaku Rektor Universitas Djuanda Bogor 

yang telah menjadi rektor yang amanah. 
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2. Ibu Zahra Khusnul Latifah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Djuanda Bogor yang telah memberikan dukungan, 

nasehat, kritik, saran serta ilmu yang tak ternilai harganya. 

3. Bapak Teguh Prasetyo, M.Pd. selaku Wakil Dekan I, ibu Mega Febriani Sya, 

M.Pd. selaku Wakil Dekan II dan bapak Abdul Kholik, M.Pd. selaku Wakil 

Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor 

yang telah memberikan dukungan, nasehat, kritik, saran serta ilmu yang tak 

ternilai harganya. 

4. Ibu Dr. Helmia Tasti Adri, M.Pd.Si selaku Ketua Prorgam Studi Guru 

Sekolah Dasar Universitas Djuanda Bogor yang telah memberikan dukungan, 

nasehat, kritik, saran serta ilmu yang tak ternilai harganya. 

5. Ibu Resti Yektyastuti, M.Pd. selaku Sekretaris Prorgam Studi Guru Sekolah 

Dasar Universitas Djuanda Bogor yang telah memberikan dukungan, nasehat, 

kritik, saran serta ilmu yang tak ternilai harganya. 

6. Bapak Dr. Agus Priyatno, MM selaku Dosen Pembimbing I yang selalu 

memberikan dukungan, nasehat, kritik, saran serta ilmu yang tak ternilai 

harganya sehingga saya berada pada titik ini. 

7. Bapak La Ode Amril, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu 

memberikan dukungan, nasehat, kritik, saran serta ilmu yang tak ternilai 

harganya sehingga saya berada pada titik ini. 

8. Guru-guruku Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Djuanda Bogor yang selalu memberikan dukungan, nasehat, kritik, saran serta 

ilmu yang tak ternilai harganya. 
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9. Kedua orang tuaku Ayahanda Dahlan dan Ibunda Usmawati serta Nenekku 

Siti Aisyah dan Almarhum Kakek Usman yang telah banyak berkorban dan 

membantu dalam segala hal. 

10. Saudari-saudariku Siti Mahdalena, Siti Anisa dan Shabrina Nur Rahma terima 

kasih atas doa dan dukungannya. 

11. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan kemampuan ilmu penulis miliki. 

Oleh karena itu perlu adanya saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh 

pembaca yang budiman senantiasa selalu penulis harapkan demi perbaikan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi kita 

semua. 

Bogor, 2020 

Fitri Melinda 

 

 


