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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian dan Sejarah Ketrampilan 

Berhitung  

Berhitung adalah cabang dari matematika. 

Berbagai kamus ensiklopedi merumuskan berhitung 

sebagai ilmu (pengetahuan) tentang bilangan. Webster’s 

New Third  International Dictionary merumuskan 

berhitung sebagai:  

“cabang matematika yang berkenaan dengan sifat 
dan hubungan bilangan-bilangan nyata dan dengan 
perhitungan mereka terutama menyangkut penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan pembagian” 

Sedangkan Concise Oxford English Dictionary dan 

Encyclopedia Americana dengan singkat merumuskan 

berhitung sebagai:  

“ilmu tentang bilangan” 

Menurut Dali (1980) berhitung dipakai untuk 

menghitung benda-benda dan kemudian barulah 

manusia kuno menggunakan jari tangan mereka 

sebagai alat berhitung. Seperti halnya dengan bilangan 

sekarang, bilangan zaman kuno juga mengenal besaran 

yang bertambah dengan satuan satu. Bilangan terkecil 
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selalu dimulai dari satu, dan kemudian bertambah 

besar dari satu ke dua, dari dua ke tiga, dari tiga ke 

empat, dan demikian seterusnya. 

Berhitung pada zaman dahulu menggunakan 

istilah ilmu hitung. Tetapi berangsur-angsur istilah itu 

berubah. Kini dimana-mana menggunakan istilah 

belajar berhitung dan bukan ilmu hitung. Ilmu hitung 

menjadi mata pelajaran bagi peserta didik pada sekolah 

dasar. 

Ada beberapa sasaran utama kurikulum 

matematika sekolah dasar, yang berhubungan erat satu 

sama lainnya. Beberapa sasaran utama tersebut 

adalah: 1) pengembangan konsep-konsep, 2) 

pengembangan pemahaman matematika, 3) 

pengembangan ketrampilan, 4) kemampuan 

pemecahan masalah, 5) pengembangan sikap 

menghargai dan sikap-sikap yang lain yang 

menguntungkan. Pada sasaran yang ketiga yaitu 

pengembangan ketrampilan dalam hal ini ketrampilan 

berhitung siswa SD diharapkan dapat: 1) mengetahui 

fakta mendasar mengenai penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian bilangan, 2) mengerti 

beberapa algoritma (bentuk-bentuk untuk mencatat 

perhitungan, 3) melakukan pemeriksaan hasil 

hitungan, 4) menduga jawabnya untuk menghindari 

hasil yang tidak masuk akal. 
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Ketrampilan berhitung ini dapat ditingkatkan 

penguasaannya dengan banyak latihan atau drill. Jam 

belajar yang dipakai untuk berlatih paling efektif bila 

guru mengikuti prinsip-prinsip penciptaan suasana 

yang baik. Kegiatan yang beragam (bervariasi) akan 

dapat meningkatkan keefektifan latihan. Meskipun 

buku pelajaran menjadi sumber bahan latihan utama, 

guru sekolah dasar dapat menggunakaif sesuai pokok 

bahasan yang dipelajari. Semua itu adalah upaya 

memberikan keragaman (pengajaran yang bervariasi 

dan kreatif) yang diharapkan dapat meningkatkan 

kegairahan siswa dalam belajar matematika. 

Pengajaran matematika yang harus diberikan pada 

para siswa digolongkan dalam 4 kategori penting. 

Keempat kategori itu adalah fakta, konsep, prinsip, dan 

skill (ketrampilan).  

Ketrampilan matematika adalah ketrampilan 

mental untuk menjalankan dan menyelesaikan suatu 

masalah matematika. Menurut Mariani (2008) 

ketrampilan berhitung dikembangkan melalui 2 tahap: 

1. Mengembangkan pengertian dan prosedur, pada 

tahap ini penanaman teori diutamakan (fakta, 

konsep, dan prinsip yang berhubungan dengan skill 

tersebut) 

2. Tahap kedua kecepatan melakukan penghitungan 

dikembangkan.  
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 Pengembangan ini dapat dilakukan dengan 

memberikan soal-soal yang cukup banyak dengan cara 

yang beragam. Dengan pengulangan-pengulangan ini 

akhirnya skill atau ketrampilan dapat diperoleh (Wong 

Martin R. dalam Pandoyo 1984:6) 

Dari teori-teori di atas, keberhasilan dalam 

peningkatan ketrampilan berhitung pada penelitian ini 

diukur melalui indikasi: 1) peningkatan hasil belajar 

matematika, 2) waktu yang dibutuhkan oleh siswa. 

Kedua indikasi  ini dimaksudkan oleh peneliti untuk 

membedakan antara hasil belajar dengan ketrampilan 

belajar. 

2.2 Media Peraga Penggaris Tenbi 

2.2.1 Hakikat Media Peraga     

Istilah media peraga berasal dari bahasa latin 

yang merupakan jamak dari medium yang secara 

harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna 

umumnya adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dan sumber informasi kepada 

penerima informasi. Istilah media ini sangat popular 

dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar 

pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi 

sehingga media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran disebut media pembelajaran (Basyiruddin 

2002:18). 
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Sudirman, et.al. yang dikutip Moh Uzer Usman 

(2002) mengistilahkan alat bantu ini dengan perkataan 

‘media’. Jadi media yang disebutkan Sudirman ini 

sebenarnya pula dipahami tidak lain adalah alat bantu 

pendidikan. 

Wens Tanlain, et.al. (1989:51) menyatakan bahwa 

perbuatan mendidik berlangsung dengan menggunakan 

alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan faktor 

pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi 

pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan faktor-faktor 

pendidikan lainnya seperti guru, anak didik, tujuan, 

dan lingkungan dapat menjadi alat pendidikan 

bilamana digunakan dan direncanakan dalam 

perbuatan atau tindakan mendidik (Syaiful Bahri 

Djamarah 2005:184). Alat bantu berupa alat yang 

digunakan untuk memeragakan sesuatu yang dianggap 

abstrak bagi siswa supaya lebih konkret sangat 

membantu anak dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Pada dasarnya anak belajar melalui benda atau 

objek konkret. Untuk memahami konsep abstrak, 

anak-anak memerlukan benda-benda konkret atau riil 

sebagai perantara visualisasinya. Konsep abstrak itu 

dicapai melalui tingkat-tingkat belajar yang berbeda-

beda. Bahkan orang dewasapun yang pada umumnya 



16 

sudah dapat memahami konsep abstrak pada keadaan 

tertentu sering memerlukan visualisasi. 

Alat peraga pengajaran, teaching aids, atau 

audiovisual aids (AVA) adalah alat-alat yang digunakan 

guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas 

materi pelajaran yang disampaikannya kepada siswa. 

Russefendi (1994:137) memberikan definisi alat peraga 

sebagai alat untuk menerangkan atau mewujudkan 

konsep matematika. Menurut Anderson, alat peraga 

sebagai media atau perlengkapan yang digunakan 

untuk membantu para pengajar. 

Arif S. Sadiman (1999:6) yang mengutip pendapat 

Gagne menyebut media “berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk 

berfikir.” National Education Association (NEA) dalam 

Abdul Halim (2002:11) mendefinisikan media sebagai 

“benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, dibaca atau 

dibicarakan dan dipergunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar.” Senada dengan itu Russeffendi (1993:141) 

menyetakan bahwa 

“media merupakan alat bantu untuk 
mempermudah siswa memahami konsep matematika.” 

Piaget (Suherman 2003:40) berpendapat bahwa 

siswa yang tahap berfikirnya masih pada tahap konkret 

mengalami kesulitan untuk memahami operasi logis 

dan konsep matematika tanpa alat bantu dengan alat 
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peraga. Menurut Brunner dalam proses belajar anak 

sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi 

benda-benda (alat peraga). Penggunaan alat peraga 

dalam matematika oleh Brunner dijelaskan bahwa 

dalam proses belajar mengajar, siswa diberi 

kesempatan untuk memanipulasi benda-benda konkret 

atau alat peraga sehingga siswa langsung dapat berfikir 

bagaimana, serta pola apa yang terdapat dalam benda-

benda yang sedang diperhatikannya. 

Russefendi dalam Emi Puji Astuti (2010) 

mendefinisikan alat peraga sebagai alat untuk 

menerangkan atau mewujudkan konsep matematika. 

Benda-benda itu misalnya batu-batuan dan kacang-

kacangan untuk menerangkan konsep bilangan, kubus 

(bendanya) untuk menjelaskan konsep titik, ruas garis, 

daerah bujur sangkar, dan wujud dari kubus itu 

sendiri, dan sebagainya. 

Selain itu, belajar anak akan dapat meningkat 

bila ada motivasi. Karena itu dalam pengajaran 

diperlukan faktor-faktor  yang dapat memotivasi anak 

belajar, bahkan untuk pengajar. Misalnya: pengajaran 

supaya menarik, dapat menimbulkan minat, sikap guru 

yang baik, penciptaan alat peraga yang menarik, dan 

lain-lain. Selanjutnya konsep abstrak yang baru 

dipahami siswa itu akan melekat dan tahan lama bila 

siswa belajar melalui perbuatan dan dapat dimengerti 
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bukan hanya mengingat fakta. Karena itulah dalam 

pembelajaran matematika kita menggunakan alat 

peraga. Dengan menggunakan alat peraga maka: 

1. Proses belajar mengajar termotivasi. Baik siswa 

maupun guru, dan terutama siswa, minatnya akan 

timbul. Ia akan senang, terangsang, tertarik, dan 

karena itu akan bersikap positif terhadap 

pengajaran matematika. 

2. Konsep abstrak matematika tersajikan dalam 

bentuk konkret dan karena itu dapat dipahami dan 

dimengerti, dapat ditanamkan pada tingkat-tingkat 

yang lebih rendah. 

3. Hubungan antara konsep abstrak matematika 

dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih 

dapat dipahami. 

4. Konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam 

bentuk konkret, yaitu dalam bentuk model 

matematika yang dapat dipahami sebagai objek 

penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti 

ide-ide baru dan relasi baru yang bertambah 

banyak (Suherman 2003:7) 

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa alat peraga adalah alat bantu 

pengajar sebagai perantara visualisai informasi untuk 

membantu memperjelas konsep-konsep abstak  

menjadi lebih konkret.  Alat peraga mempunyai peran 
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penting yang sangat dominan dalam pembelajaran 

matematika guna mewujudkan konsep, menguasai teori 

dan definisi sehingga siswa akan memiliki penguatan 

yang tahan lama juga dengan alat peraga siswa 

dilibatkan sebagai subjek dalam pembelajaran 

matematika. 

2.2.2 Pengertian Penggaris Tenbi  
Tenbi berasal dari kata ten berbahasa Inggris 

yang berarti sepuluh dan bi merupakan bunyi abjad b 

yang dalam bahasa Inggris dilafalkan dengan bunyi bi. 

Bi ini merupakan singkatan dari Ball yang artinya bola. 

Jadi, sesuai dengan asal kata tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tenbi adalah sepuluh bola. 

Penggaris tenbi adalah penggaris yang di dalamnya 

terdapat sepuluh bola. 

Peraga ini berbentuk penggaris dengan panjang 

20 sentimeter. Penggaris ini dilengkapi dengan bola-

bola warna yang berada di atas penggaris dan 

dipisahkan dalam dua sisi. Sisi kiri terdiri dari empat 

bola warna merah muda dan satu bola warna hijau 

yang berada di tepi kiri. Sisi kanan terdiri dari empat 

bola warna ungu dan satu bola hijau yang berada di 

tepi kanan. Setiap bola mempunyai fungsi sebagai 

lambang nilai. Penggaris ini dibuat oleh penulis sebagai 

seorang guru yang mempunyai permasalahan terhadap 
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siswanya terutama dalam hal operasi hitung bilangan 

bagi siswa kelas dua sekolah dasar. 

Operasi hitung yang bisa diselesaikan 

menggunakan peraga ini meliputi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan 

dan pengurangan tanpa batas, dapat diselesaikan 

menggunakan penggaris ini dengan menambahkan 

satu lagi metode yaitu bersusun ke bawah. Bola-bola 

yang ada pada media peraga penggaris tenbi memiliki 

nilai angka dan angka akan berubah nilainya jika 

digerakkan baik ke arah kanan atau kiri.  

2.2.3 Metode Penggunaan Media Penggaris 

Tenbi  
Penjumlahan bermakna gerakan maju dan 

pengurangan bermakna gerakan mundur. Nilai nol (0) 

ketika semua bola baik di sisi kanan maupun sisi kiri 

berada di tengah-tengah atau tidak ada bola yang 

berada di tepian. Ketika bola bergerak satu persatu 

maka terbentuk suatu nilai. 

Pada sisi kanan, gerakan maju dimulai dari 

menggerakkan satu bola warna merah muda ke tepian 

kanan yang berarti angka 1 dan dilanjutkan satu bola 

lagi ke tepian yang berarti angka 2. Selanjutnya bola 

ketiga dengan warna yang sama digerakkan ke tepian 

yang berarti angka 3 dan bola terakhir yang sama 

warnanya digerakkan ke tepian yang berartiangka 4. 
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Setelah itu, semua bola sisi kanan yang berada di 

tepian digerakkan ke tengah lagi dan menggerakkan 

bola hijau pada sisi yang sama ke tepian yang berarti 

angka 5. Satu bola warna merah muda bergerak ke 

arah tepian yang berarti angka 6. Dilanjutkan satu bola 

lagi warna merah muda ke tepian yang berarti angka 7. 

Satu bola warna merah muda digerakkan lagi ke tepian 

berarti angka 8 dan bola terakhir yang ada di tengah 

berwarna merah muda digerakkan ke tepian yang 

berarti angka 9.  

Gerakan bola warna merah muda tidak boleh ke 

tepian kanan, hanya boleh ke tepian kiri lalu kembali 

ke tengah begitu juga untuk bola berwarna hijau pada 

sisi kanan tidak boleh bergerak ke tepian kiri, hanya 

boleh ke tepian kanan lalu kembali ke tengah. Ketika 

semua bola yang ada di sisi kanan sudah berada di 

tepian kemudian bergerak semua ke arah tengah dan 

menggerakkan satu bola ungu pada sisi kiri ke arah 

tepian kanan berarti angka 10. Kemudian 

menggerakkan satu bola merah muda pada sisi kanan 

ke tepian kiri berarti angka 11. Begitu seterusnya 

sampai angka  99.  

Gerakan mundur berarti mengulang gerakan 

sebelumnya pada gerakan maju. Ketika semua bola sisi 

kanan di tengah dan satu boala ungu sisi kiri berada di 

tepian menunjukkan angka 10 kemudian 
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mengembalikan satu bola ungu sisi kiri ke tengah dan 

menggerakkan semua bola merah muda sisi kanan ke 

tepian kiri dan satu bola hijau sisi kanan ke tepian 

kanan berarti nilai 9. Begitu seterusnya sampai semua 

bola baik sisi kanan maupun sisi kiri berada di tengah 

yang berarti nol (0) 

a. Penjumlahan dan Pengurangan di bawah 10 

Jika ada tiga bilangan yang dijumlahkan 

kemudian dikurangkan, misalnya A + B – C, berarti 

bola bergerak sesuai dengan urutan gerakan maju tenbi 

dari tengah sebanyak A kemudian dilanjutkan dengan 

gerakan maju sebanyak B dan diakhiri dengan gerakan 

mundur penggaris tenbi sebanyak C. Contoh penerapan 

5 + 3 – 6   

 

Mulai dari 0    1 

 

 2     3 

 

 4       5 

+ 3 berarti gerakan maju sebanyak 3, penerapannya: 

 

Mulai dari 5     6 
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 7      8 

-6 berarti gerakan mundur sebanyak 6, penerapannya: 

 

Mulai dari 8     7 

 

6      5 

 

4     3 

 

2  

Jadi, 5 + 3 – 6 = 2 

b. Penjumlahan Dua Suku atau Lebih di bawah 500  

Penjumlahan dua suku  atau lebih menggunakan 

media penggaris tenbi dapat dilakukan dengan 

menjadikan penggaris tenbi dua sisi yang berlainan 

nilai gunanya. Sisi kiri menjadi sisi penyimpanan dan 

sisi kanan adalah sisi yang dioperasikan. Penjumlahan 

dimulai dari angka yang menduduki nilai tempat 

satuan, puluhan, kemudian ratusan. Contoh 

penerapan 235 + 16 + 29 + 114 

 

                  0           0                5 
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Gerakan maju 6 langkahnya sama seperti di atas maka 

akan menjadi: 

 

 

         11                (simpanan 2)         0 

Dilanjutkan maju 4 langkahnya sama seperti di atas 

maka akan menjadi: 

 

(simpanan 2)       4 

Hasil akhir yang diperoleh sisi kanan adalah 4 dan sisi 

kiri sebagai simpanan 2 

Selanjutnya pengoperasian untuk angka yang 

menduduki nilai tempat puluhan. Untuk angka 

simpanan 2 ditempatkan pada sisi kanan untuk 

diikutkan dalam pengoperasian. 

 

  Mulai dari simpanan 2  

Dilanjutkan gerakan maju 3 kemudian gerakan 

maju 1, kemudian gerakan maju 2 dan yang terakhir 

gerakan maju 1. Penerapannya adalah sebagai berikut. 

 

0          2         0                 3 
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0          4      0                  5 

 

0          6                           0                  7 

 

0          8                           0                  9 

Hasil pengoperasian 9 dan tidak ada simpanan pada 

sisi kiri. 

Selanjutnya pengoperasian untuk angka yang 

menduduki nilai tempat ratusan. Angka simpanan di 

sisi kiri tidak ada maka pengoperasian langsung pada 

sisi kanan. Penerapannya adalah sebagai berikut. 

 

Mulai dari 2                  0              3 

Hasil pengoperasian 3 dan tidak ada simpanan pada 

sisi kiri. 

Jadi, 235 + 16 + 29 + 114 adalah 394. 

c. Pengurangan Dua Suku atau Lebih di bawah 500 

Pengurangan dua suku  atau lebih menggunakan 

media penggaris tenbi dapat dilakukan dengan 

menjadikan penggaris tenbi dua sisi yang berlainan 

nilai gunanya seperti pada penjumlahan. 

 Perbedaannya adalah pada sisi kiri menjadi sisi 

peminjaman dan sisi kanan tetap sebagai yang 
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dioperasikan. Ketika sisi kanan yang dibuat untuk 

pengoperasian sudah menunjukkan angka 0 berarti 

sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Untuk dapat 

mengoperasikan kembali sisi kanan maka meminjam 

angka yang menduduki nilai tempat sebelumnya 

dengan menggerakkan bola yang ada pada sisi kiri. 

Pengurangan dimulai dari angka yang menduduki nilai 

tempat satuan, puluhan, kemudian ratusan. Dalam 

pengurangan, setiap sisi kanan 0 memunculkan 

pinjaman bertambah 1 pada sisi kiri ketika masih ada 

angka selanjutnya yang akan dioperasikan. Contoh 

penerapan 235 - 16 - 29 - 114 

 

Mulai dari 0                         0                5 

Gerakan mundur  6 menjadi: 

 

 0         4   0               3 

 

 0         2        0                 1 

 

(pinjaman 1)         0          (pinjaman 1)        9 

Dilanjutkan gerakan mundur 9, penerapannya sebagai 

berikut. 
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 (pinjaman 1)       9       (pinjaman 1)        8 

 

 (pinjaman 1)       7           (pinjaman 1)       6 

 

 (pinjaman 1)       5           (pinjaman 1)       4 

 

 (pinjaman 1)       3           (pinjaman 1)       2 

 

 (pinjaman 1)       1       (pinjaman 2)         0 

Dilanjutkan gerakan mundur 4, penerapannya sebagai 

berikut. 

 

 (pinjaman 2)   0             (pinjaman 2) 9                  

 

 (Pinjaman 2)  8           (Pinjaman 2)  7 

 

  (Pinjaman 1)  6                          

Hasil akhir yang diperoleh sisi kanan adalah 6 dan sisi 

kiri sebagai pinjaman 2 

Selanjutnya pengoperasian untuk angka yang 

menduduki nilai tempat puluhan. Untuk angka 
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pinjaman 2 ditempatkan pada sisi kanan untuk 

diikutkan dalam pengoperasian. 

 

Mulai dari 3    0         2 

 

0   1 

Dilanjutkan gerakan mundur 1.  

 

0          1         (pinjaman 1)        0 

Dilanjutkan gerakan mundur 2        

 

 (Pinjaman 1)         0               (pinjaman 1)        9 

 

 (pinjaman 1) 8 

Dilanjutkan gerakan mundur 1 

 

 (pinjaman 1) 8  (pinjaman 1) 7 

Hasil pengoperasian pada sisi kanan 7 dan pada sisi 

kiri pinjaman 1. 

Selanjutnya pengoperasian untuk angka yang 

menduduki nilai tempat ratusan. Angka pinjaman di 
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sisi kiri 1 diikutkan dalam pengoperasian pada sisi 

kanan. Penerapannya adalah sebagai berikut. 

 

Mulai dari 2                  0              1 

Dilanjutkan gerakan mundur 1.  

 

0  1   0  0 

Karena sudah tidak ada lagi angka yang 

dioperasikan maka tidak dilanjutkan dengan meminjam 

pada sisi kiri meskipun sisi kanan 0 

Hasil pengoperasian 0 dan tidak ada pinjaman pada sisi 

kiri. 

Jadi, 235 - 16 - 29 - 114 adalah 076 

d. Perkalian Suatu Bilangan Satu Angka dengan 

Suatu Bilangan sampai  dengan 5 

Yang dimaksud dengan suatu bilangan satu 

angka di sini adalah 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang 

dimaksud suatu bilangan sampai dengan 5 adalah 1, 2, 

3, 4, dan 5. Ketika suatu bilangan satu angka dikalikan 

dengan suatu bilangan sampai dengan 5 menggunakan 

penggaris tenbi dengan melihat lingkaran warna yang 

ada pada sisi bawah penggaris tersebut. Suatu bilangan 

yang dikalikan dengan 2 melihat lingkaran berwarna 

merah. Suatu bilangan yang dikalikan dengan 3 



30 

melihat lingkaran berwarna biru. Suatu bilangan yang 

dikalikan 4 melihat lingkaran berwarna kuning. Suatu 

bilangan yang dikalikan dengan 5 melihat lingkaran 

berwarna hijau. Jika A x B = C, maka jumlah kelipatan 

B sebanyak A kali adalah C. Dalam penggaris tenbi, 

jika A x B = C, maka melintas dimulai dari angka B 

sesuai dengan warnanya sebanyak A kali akan terlihat 

C pada lintasan ke A sesuai dengan warnanya. 

Contohnya: 8 x 5 berarti melihat lingkaran hijau 

dimulai dari angka 5 dan melintas sebanyak 8 kali 

akan terdapat angka yang menunjukkan hasil dari 

perkalian tersebut. Dalam pengoperasian perkalian 

menggunakan penggaris tenbi dapat menggunakan 

sifat komutatif jika memang diperlukan. Contohnya: 2 x 

7 sama hasilnya dengan 7 x 2 berarti melihat lingkaran 

merah dimulai dari angka 2 dan melintas sebanyak 7 

kali akan terdapat angka yang menunjukkan hasil dari 

perkalian tersebut. 

e. Perkalian Suatu Bilangan Satu Angka dengan 

Suatu Bilangan di Atas 5 

Untuk perkalian 6 sampai dengan 9 semua bola 

dalam penggaris tenbi berfungsi. Tidak ada perbedaan 

antara bola berwarna hijau dengan bola berwarna ungu 

di sisi kiri begitu pula dengan bola berwarna hijau di 

sisi kanan. Perbedaan nilai bola terletak pada sisi kiri 

dan sisi kanan. Bola yang bergerak menunjukkan hasil 
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pengurangan dari bilangan yang ingin dikalikan 

dikurangi 5. Jika A x B maka bola sisi kiri berwarna 

ungu yang bergerak sebanyak A-5. 

Sementara pada bola sisi kanan berwarna merah 

muda yang bergerak sebanyak B-5. Arah gerakan bola 

di sisi kiri ke kanan dan bola di sisi kanan ke kiri. 

Jumlah bola yang terkumpul di tengah menunjukkan 

puluhan dan jumlah perkalian bola yang tidak bergerak 

menunjukkan satuan. Untuk 7 x 8 berarti sisi kiri bola 

yang bergerak sebanyak 7-5 sama dengan 2 dan untuk 

sisi kanan bola yang bergerak sebanyak 8-5 sama 

dengan 3, penerapnnya sebagai berikut. 

 

 7  X 8     6  

    

        5 

Jadi  hasil dari 7 X 8 = 56 

f. Pembagian Bilangan dengan Bilangan Pembagi 

Satu Angka 

Yang dimaksud bilangan satu angka adalah 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Operasi pembagian dengan 

menggunakan media peraga penggaris tenbi dilakukan 

dengan melibatkan lintasan, warna, dan angka. Angka 

dua disimbolkan dengan warna merah, angka tiga 

disimbolkan dengan warna biru, angka empat 
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disimbolkan dengan warna kuning, dan angka lima 

disimbolkan dengan warna hijau. Bilangan pembagi 

menunjukkan lintasan yang ada pada penggaris tenbi 

tersebut. Misalnya: 20:5 adalah melihat lintasan ke 

lima kemudian dicari warna pada angka 20. Pada 

penggaris tenbi warna pada angka 20 pada lintasan 

lima adalah warna kuning, berarti 20:5 adalah warna 

kuning yang bermakna 4.  

Jika pada lintasan yang dimaksud tidak ada 

bilangan yang dicari maka tidak dapat menentukan 

warna sebagai simbol jawabannya. Masalah ini dapat 

diselesaikan dengan menggunakan cara kedua.  

Pembagian ini menggunakan bola yang ada pada 

kedua ruas garis penggaris tenbi. Bilangan yang dibagi 

diambil angka yang menunjukkan nilai puluhan. 

Bilangan pembagi dikurangi lima dan hasil 

pengurangan tersebut sebagai jumlah bola yang akan 

bergerak ke tepian pada salah satu ruasnya. Bola yang 

bergerak ke tepian harus dilengkapi dengan bola yang 

ada di ruas satunya sejumlah nilai angka yang ada 

pada bilangan yang dibagi yang menunjukkan nilai 

puluhan. Bola pelengkap yang bergerak tersebut harus 

ditambahkan dengan 5 untuk memperoleh angka yang 

merupakan jawaban dari permasalahan operasi 

pembagian tersebut.  
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Misalnya, 56:7, ini berarti bilangan yang dibagi 

jika diambil puluhannya adalah angka 5 dan bilangan 

pembagi jika dikurangi 5 hasilnya 2. Maka, ruas kanan 

penggaris tenbi bergerak 2 bola ke tepian kanan dan 

untuk melengkapi agar berjumlah 5 bola maka ruas 

kiri bergerak 3 bola ke tepian kiri. Selanjutnya 3 bola 

yang bergerak tadi ditambahkan dengan 5 akan 

menghasilkan angka yang merupakan jawaban yang 

dicari dari persoalan pembagian di atas. 

 

2.3 Peningkatan Ketrampilan Berhitung 

melalui Media Penggaris Tenbi   
Kenyataan empirik yang memperlihatkan 

ketrampilan berhitung siswa rendah, mengalami 

kebosanan selama pembelajaran karena kerutinitasan 

baik guru maupun siswa, keterbatasan media sebagai 

alat yang menjadikan masalah matematika lebih 

konkret dan alasan-alasan lainnya yang menjadikan 

ketrampilan berhitung tidak meningkat atau bahkan 

mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan 

diperlukannya sebuah media peraga agar dapat 

membuat pembelajaran matematika terutama 

ketrampilan berhitung operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian lebih mudah 

dan menyenangkan.  

Media peraga yang dimaksud salah satunya 

adalah media peraga penggaris tenbi dalam upaya 
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meningkatkan ketrampilan berhitung siswa dan dengan 

sukarela belajar matematika sehingga menjadikan 

matematika sebagai bahan pelajaran yang 

menyenangkan bukan lagi sebagai pelajaran yang rumit 

dan membosankan.  

 

2.4 Telaah Hasil-Hasil Penelitian 
Wiwi Susanti dalam penelitiannya memperoleh 

kesimpulan bahwa rata-rata hasil tes kelas eksperimen 

meningkat dari nilai sebelum eksperimen, di 

mana nilai tersebut juga lebih besar dari pada kelas 

kontrol, sehingga dapat dikatakan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Van Hiele dengan 

Alat Peraga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada materi pokok Bangun Ruang Sisi 

Datar di kelas VIII MTs Darussalam Kroya.   

 Febriyani (2012) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar 

matematika siswa yang diajarkan menggunakan alat 

peraga kenik aljabar lebih tinggi daripada rata-rata 

hasil belajar matematika siswa yang diajarkan dengan 

tidak menggunakan alat peraga kenik aljabar. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga kenik dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 

245 Jakarta pada pokok bahasan persamaan linier satu  

variabel.  
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 Hasil penelitian Eri Kurniawan (2008) menemu-

kan bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika  

dengan menggunakan media pembelajaran dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Penghitungan 

secara statistik menyatakan bahwa nilai effect size 

siklus I dan siklus II adalah 8,88 dan 13,74 yang diuji 

dengan menggunakan uji t dan diperoleh hasil nilai thit 

ttab yaitu -3,235 2,034 atau sig amp:#61537 yaitu 

0.848 0.05. hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

siklus II lebih baik dari siklus I. Dalam penelitian ini 

juga mengungkapkan bahwa 95,1 % siswa menyatakan 

lebih mudah memahami konsep yang diberikan 

2.5  Kerangka Pikir 
Penggaris tenbi dibuat sebagai peraga yang dapat 

membuat masalah matematika lebih konkret dan 

menjadikan matematika sebagai pelajaran yang 

menyenangkan. Hal ini disebabkan karena dalam 

penggaris tenbi terdapat warna-warna yang akan lebih 

bisa menarik perhatian siswa yang tidak selalu 

menghitung angka-angka. Warna-warna bola yang ada 

dalam penggaris tenbi akan menjadi simbol angka-

angka yang akan berubah nilai jika digerakkan. Dengan 

begitu siswa merasa tidak lelah untuk bermain warna 

dan menggerakkan bola sesuai dengan arah yang 

dikehendaki.  

Dalam kondisi seperti ini, tidak akan merasa sulit 

membuat siswa lebih banyak berlatih. Peningkatan 
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frekuensi berlatih siswa dalam mengoperasikan peraga 

penggaris tenbi berarti meningkat pula frekuensi 

berlatih melakukan operasi hitung bilangan cacah.  

Dengan meningkatnya frekuensi berlatih akan 

membuat siswa cepat menyelesaikan masalah operasi 

hitung bilangan cacah. Dengan demikian waktu yang 

dibutuhkan juga akan semakin berkurang. Hasil 

belajar matematika dalam operasi hitung bilangan 

cacah akan dapat meningkat dan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan akan semakin 

singkat. Dalam kondisi demikian, dapat meningkat 

pula ketrampilan berhitung siswa. 
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Skema: 

KONDISI
AWAL

KONDISI 
AKHIR

TINDAKAN

Guru :
Menggunakan 
pembelajaran dengan 
metode ceramah tanpa 
alat peraga

Siswa :
Prestasi belajar matematika 
rendah dan waktu yang 
dibutuhkan melebihi waktu 
yang tersedia

Menggunakan media 
alat peraga penggaris 
tenbi dalam 
pembelajaran 
matematika

SIKLUS I
Menggunakan media peraga 
penggaris tenbi secara kelompok 
dalam pembelajaran matematika

SIKLUS II
Menggunakan media peraga 
penggaris tenbi secara individu 
dalam pembelajaran matematika Diduga melalui penggunaan 

media peraga penggaris tenbi 
dapat meningkatkan 
ketrampilan berhitung siswa 
kelas II SDN Kutowinangun 
12 Salatiga

 

Gambar 1 
Skema Kerangka Pikir 

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir 

seperti uraian di atas, dalam hal ini peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Melalui 

penggunaan media peraga penggaris tenbi dapat 

meningkatkan ketrampilan berhitung pada materi  
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penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian 

bagi siswa kelas II SDN Kutowinangun 12 Salatiga.” 


