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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Subjek dan Lokasi Penelitian 

4.1.1 Profil Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Kutowinangun 12 Salatiga, yang beralamat di Jln. Wuni 

Benoyo No II Salatiga. Sekolah ini adalah sekolah 

dimana peneliti pernah menjadi salah satu guru kelas 

dari 6 guru kelas yang ada. Sekolah ini pernah 

mendapat akreditasi “A” tetapi 4 tahun terakhir 

mendapat akreditasi “B”. Sebagian besar orang tua 

murid mempunyai latar belakang pendidikan lulusan 

SD. Sekolah ini juga minim media peraga. 

 Lingkungan fisik sekolah terdiri dari: ruang kelas 

6, ruang agama 1, ruang guru beserta kepala sekolah 1, 

dan ruang perpustakaan. Sekolah ini memiliki 10 guru 

dan 1 penjaga. Jumlah siswa secara keseluruhan ada 

129 siswa, yang terdiri dari : (1) kelas I 15 siswa, kelas 

II 21 siswa, kelas III 16 siswa, kelas IV 30 siswa, kelas 

V 28 siswa, dan kelas VI 19 siswa. 

4.1.2 Profil Subyek Penelitian pada Kondisi 

Awal 
Penelitian ini melibatkan 21 siswa kelas II. Kelas 

ini dipilih sebagai kelas yang diteliti karena: 
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1. Kelas II pernah mengalami penurunan nilai KKM 

yang ditetapkan 

2. Data hasil belajar pada kondisi awal terlihat pada 

tabel 4.1.a sebagai berikut: 

Jmlh 

Siswa 

Nilai 
Rata-

Rata 

Jmlh Siswa 

Total  KKM 
Tertinggi Terendah Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

21 100 0 52,3 
11 

(52%) 

10 

(48%) 

100

% 
65 

  

Dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

matematika kelas II adalah 65 untuk KD penjumlahan 

dan pengurangan di bawah100, jumlah siswa yang 

sudah mencapai ketuntasan minimal pada ulangan 

harian kondisi awal adalah 11 siswa atau 52 %. 

Dari tabel 4.1.a yaitu tabel hasil belajar pada 

kondisi awal terlihat bahwa: (a) jumlah siswa yang 

tuntas belajar belum mencapai 75%; (b) nilai rata-rata 

belum  mencapai KKM,  nilai rata-rata dan ketuntasan 

klasikal dari kelas II adalah 52,3 sementara KKM yang 

ditetapkan untuk KD penjumlahan dan pengurangan di 

bawah 100 adalah 65. 

3. Data waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk 

mengerjakan tes terlihat pada tabel 4.1.b sebagai 

berikut: 
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Jmlh 

Sisw

a 

Waktu yang 

dibutuhkan 
Rata-

Rata 

(menit) 

Skor 

Waktu 

Jmlh Siswa 

Total  Terla

ma 

(meni

t) 

Terc

epat 

(men

it) 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

21 153’ 18,2’ 88,8’ 33 
12 

(57%) 

9 

(43%) 

21 

(100%) 

 

Tabel 4.1.b menunjukkan bahwa waktu yang 

dibutuhkan pada kondisi awal rata-rata 88,8 menit 

untuk 30 butir soal. Ini berarti siswa butuh kurang dari 

3 menit untuk mengerjakan 1 butir soal. Padahal 

waktu yang tersedia maksimal 3 menit untuk 1 butir 

soal. Tetapi kalau dilihat dari ketuntasannya, siswa 

yang tuntas hanya mencapai 57%, ini berarti terdapat 

perbedaan waktu yang dibutuhkan siswa yang sangat 

jauh antara siswa satu dengan siswa lainnya.  

4.2 Tahap-Tahap Penelitian 

4.2.1 Pra Penelitian 
 Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih da-

hulu peneliti mewawancarai dengan guru wali kelas II 

SDN Kutowinangun 12 Salatiga. Materi wawancara 

meliputi: materi yang terindikasi sebagai materi yang 

dianggap rendah pencapaian ketuntasannya, 
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penyelesaian materi sulit, dan media yang digunakan 

untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  

  Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa 

ketrampilan berhitung siswa materi penjumlahan dan 

pengurangan di bawah 100 belum mencapai rata –rata 

di atas KKM yang telah ditetapkan dan ketuntasan 

siswa dilihat dari waktu yang dibutuhkan siswa untuk 

mengerjakan test hanya mencapai 57% dan perkalian 

pembagian dua angka  yang terindikasi sebagai materi 

yang dianggap rendah pencapaian ketuntasannya juga 

waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk 

menyelesaikannya relatif lama melebihi waktu yang 

disediakan. Hasil tes kondisi awal , hasil belajar siswa 

yang telah tuntas hanya mencapai 52%, ketuntasan 

siswa dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan tes masih 57%. Maka dalam penelitian ini 

dirancang suatu tindakan dengan menggunakan media 

peraga yang diharapkan dapat meningkatkan 

ketrampilan berhitung siswa. 

  Selanjutnya disusunlah rencana penelitian 

tindakan kelas terhadap siswa kelas tersebut, yaitu 

penggunaan media peraga penggaris tenbi. 

  Kajian-kajian terdahulu yang menguatkan antara 

lain penelitian dari Indah menemukan bahwa 

berdasarkan koefisien korelasi data hasil tes akhir hasil 

belajar siswa pada pelajaran matematika menunjukkan 
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pengaruh yang kuat. Demikian pula dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Suharti  dalam penelitiannya 

menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

tentang persepsi siswa tentang penggunaan alat peraga 

terhadap prestasi belajar siswa.  

  Suwandi dalam penelitiannya juga menemukan 

hal yang sama dengan yang diungkapkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Suharti. 

  Pada penelitian ini diterapkan dua siklus dengan 

masing-masing siklus 5 kali pertemuan dan mengambil 

dua kompetensi dasar (KD) yang berbeda. 

  Pada kondisi awal, materi pokok pembelajaran 

menyesuaikan urutan materi pada silabus 

pembelajaran SDN Kutowinangun 12 yaitu tentang 

penjumlahan dan pengurangan di bawah 100. Penilaian 

hasil belajar dan catatan waktu yang dibutuhkan oleh 

siswa untuk mengerjakan soal sudah dilakukan 

walaupun belum menggunakan media peraga penggaris 

tenbi. Pada kondisi awal, peneliti membentuk 7 

kelompok belajar dan menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang digunakan pada siklus I dan siklus 

II termasuk media peraga penggaris tenbi.  

  Pada siklus I, kelas dibagi menjadi 7 kelompok 

belajar yang terdiri dari 3 anggota. Pengambilan atau 

pengelompokan siswa dilakukan secara acak. Pada 

siklus ini, peneliti sudah menggunakan media peraga 
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penggaris tenbi. Materi pokok yang dipelajari pada 

siklus ini adalah penjumlahan dan pengurangan di 

bawah 500. Pada setiap pertemuan dalam siklus ini 

selalu diawali dengan nyanyian (terdapat pada lampiran 

4g) dan gerakan kaki sesuai dengan arah gerak bola 

yang ada pada media peraga penggaris tenbi dan 

gerakan maju serta gerakan mundur dalam penggaris 

tenbi. Pada setiap akhir siklus, diadakan ulangan 

harian, dengan materi sesuai dengan KD yang 

dipelajari. 

 Pada siklus II materi pokok yang dipelajari adalah 

perkalian dan pembagian dua bilangan. Siswa belajar 

secara individu tidak lagi secara kelompok dengan 

mengoperasikan media peraga penggaris tenbi secara 

individu pula. Pada setiap pertemuan dalam siklus ini 

selalu diawali dengan nyanyian (terdapat pada lampiran 

4g) sesuai dengan warna bola yang ada pada penggaris 

tenbi.    

4.2.2 Pelaksanaan Penelitian 
  Penelitian tindakan kelas ini menggunakan media 

peraga penggaris tenbi. Siklus I dilaksanakan dalam 5 

kali pertemuan dengan rincian 4 kali pembahasan dan 

1 kali ulangan harian akhir pelaksanaan pembelajaran 

dengan materi penjumlahan dan pengurangan di 

bawah 500. 
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  Pada pertemuan pertama siklus I, pembelajaran 

dilaksanakan selama tiga jam pelajaran, yaitu 3 x 35 

menit. Penerapan tindakan dimulai dengan 

memaparkan tujuan pembelajaran dengan materi 

pokok penjumlahan dan pengurangan di bawah 500. 

Urutan pembelajaran disesuaikan dengan skenario 

pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada awal pertemuan 

selalu diawali dengan nyanyian dan dijelaskan juga 

tentang gerak dasar bola penggaris tenbi. Pertemuan 

kedua sampai kelima masing-masing dilaksanakan 

selama 3 x 35 menitsesuai jadwal pelajaran di SDN 

Kutowinangun 12. 

  Tindakan diawali dengan pembuatan 

perencanaan (Plan), disusul dengan pelaksanaan 

tindakan dan pengamatan terhadap proses belajar 

mengajar yang sedang berlangsung, 

kemudiandilakukan refleksi terhadap hasil belajar, 

yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat 

perencanaan baru (Kemmis, 1998) yaitu siklus II. 

Dalam penelitian ini, perencanaan baru yang 

diterapkan adalah dengan mengubah belajar kelompok 

menjadi belajar individu. Pelaksanaan tindakan pada 

saat pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan catatan 

waktu yang dibutuhkan oleh siswa sama dengan siklus 

I, dengan materi pokok perkalian dan pembagian dua 



61 

bilangan disertai perbaikan-perbaikan berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. 

4.3 Hasil Penelitian 
  Data tentang perubahan ketrampilan 

menggunakan dilihat dari dua indikator: 1) Hasil 

belajar operasi hitung campur; 2) Waktu yang 

dibutuhkan oleh siswa untuk mengerjakan soal.  

  

4.3.1 Hasil Belajar Operasi Hitung Campur 

melalui Penggunaan Media Peraga 

Penggaris Tenbi 
 Alat penilaian yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar siswa dan waktu 

yang dibutuhkan untuk mengerjakan test dalam 

penelitian ini adalah seperangkat soal tes. Perangkat 

soal untuk hasil belajar disusun sesuai dengan kisi-kisi 

soal dengan materi pokok menyesuaikan silabus 

sekolah. Data hasil belajar siswa dan waktu yang 

dibutuhkan siswa untuk mengerjakan test diambil 

sebanyak 3 kali yaitu: (1) data nilai siswa dan catatan 

waktu pada kondisi awal; (2) data nilai siswa dan 

catatan waktu pada akhir siklus I; (3) data nilai siswa 

dan catatan waktu pada akhir siklus II. 

 Data hasil belajar dan skor waktu yang 

dibutuhkan siswa direkap pada lampiran 1f, 2f, dan 3e, 
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kemudian  disajikan pada tabel 4.3.1 a, 4.3.1.b, 4.3.1.c, 

dan 4.3.1.d yang memuat perolehan nilai tertinggi, 

terendah, nilai rata-rata, serta prosentase ketuntasan 

belajar siswa dalam setiap siklus dan perubahan nilai 

dan skor waktu yang terjadi pada setiap siklus. Data 

hasil belajar matematika dan skor waktu pada kondisi 

awal dengan materi pokok penjumlahan dan 

pengurangan di bawah 100, siklus I dengan materi 

pokok penjumlahan dan pengurangan di bawah 500, 

dan siklus II dengan materi pokok perkalian dan 

pembagian dua bilangan disajikan dalam masing-

masing siklus berikut. 

4.3.1.a Hasil Belajar Siswa  pada Kondisi 

Awal 
Pada kondisi awal guru/peneliti belum 

menggunakan media peraga penggaris tenbi, siswa 

masih berhitung menggunakan 10 jari. 

Hasil belajar dan skor waktu pada kondisi awal 

dengan materi pokok penjumlahan dan pengurangan di 

bawah 100, dimana dalam pembelajaran belum 

menggunakan media peraga penggaris tenbi, hasilnya 

terlihat pada tabel 4.3.a berikut. 
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Tabel 4.3.a 
Data Nilai Siswa pada Kondisi Awal 

Jmlh 

Siswa 

Nilai Jumlah Siswa (%) 
Total 

(%) 
KKM 

Tertinggi Terendah 
Rata-

rata 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

21 100 0 52,3 
11 

(52%) 

10 

(48%) 
100 65 

 

Dari data pada Tabel 4.3.a di atas, terlihat bahwa 

nilai rata-rata kelas II = 52,3. Nilai rata-rata tersebut 

masih jauh dari KKM yaitu 65. Ketuntasan siswa juga 

rendah, belum mencapai 75 % (ketuntasan ideal KTSP). 

Dari tabel nampak bahwa kelas II terlihat jumlah siswa 

yang tidak tuntas setengah dari jumlah siswa 

keseluruhan. Inilah yang menjadi dasar bagi penulis 

untuk meningkatkan ketrampilan belajar bagi siswa 

kelas tersebut dengan menciptakan media peraga 

sebagai pembantu siswa dalam belajar. 

4.3.1.b Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 
Pada siklus I, guru/peneliti sudah melakukan 

tindakan dengan menggunakan media peraga penggaris 

tenbi dengan kelompok kecil yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 anggota. 

Hasil belajar siswa kelas II pada siklus I 

(lampiran 2.f) jika dibandingkan dengan hasil belajar 

pada kondisi awal disajikan pada Tabel 4.3.b sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3.b 
Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal dan Siklus I 

Tes 

Nilai Jumlah Siswa (%) 
Total 

(%) 
KKM 

Tertinggi Terendah 
Rata-

rata 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Kondisi 

Awal 
100 0 52,3 

11 

(52%) 

10 

(48%) 

21 

(100%) 
65 

Siklus I 94 50 75,3 
19 

(90,5%) 

2 

(9,5%) 

100 

(100%) 
65 

Peningkatan/ 

Penurunan 
Turun 6 Naik 50 

Naik 

23 

Naik 8 

38,5% 

Turun 8 

38,5% 
 Tetap 

 

Dari tabel 4.3.b terlihat bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

media peraga penggaris tenbi. Pada hasil tes 

sebelumnya, dengan menggunakan 10 jari rata-rata 

nilai siswa sebesar 52,3. Pada akhir siklus I meningkat 

menjadi 75,3. Jumlah siswa yang tuntas juga 

meningkat, dari 11 siswa menjadi 19 siswa atau 

meningkat 38,5 %. 

4.3.1.c Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 
Pada siklus II, guru/peneliti sudah melakukan 

tindakan dengan menggunakan media peraga penggaris 

tenbi secara individu, dimana 1 siswa memegang atau 

mengoperasikan 1 media peraga penggaris tenbi.  

Hasil belajar siswa kelas II pada siklus II 

(lampiran 3.e) jika dibandingkan dengan hasil belajar 
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pada siklus I disajikan pada Tabel 4.3.c sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3.c 
Hasil Belajar Siswa pada Akhir  Siklus I dan Akhir 

Siklus II 

Tes 

Nilai Jumlah Siswa (%) 
Total 

(%) 
KKM 

Tertinggi Terendah 
Rata-

rata 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Siklus I 94 50 75,3 
19 

(90,5%) 

2 

(9,5%) 

100 

(100%) 
65 

Siklus II 100 50 86,1 
20 

(95%) 

1 

(5%) 

100 

(100%) 
62 

Peningkatan/ 

Penurunan 
Naik 6 Tetap 

Naik 

10,8 

Naik 1 

4,5% 

Turun 1 

4,5% 
 

Turun 

3 

 

Dari Tabel 4.3.c terlihat bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

media peraga penggaris tenbi dengan belajar secara 

individu. Pada siklus I rata-rata nilai siswa sebesar 

75,3. Pada akhir siklus II meningkat menjadi 86,1 atau 

naik 10,8 poin. Jumlah siswayang tuntas juga 

meningkat, dari 19 siswa (90,5%) menjadi 20 siswa 

(95%) atau meningkat 4,5%. Meskipun KKM yang 

ditetapkan turun 3 poin dari 65 menjadi 62 tetapi tidak 

menjadi penyebab ketuntasan siswa meningkat. Hal ini 

disebabkan karena meskipun KKM turun tetapi rata-

rata nilai siswa naik 10,8 poin.  
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Hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa pada 

pembelajaran sebelum tindakan dan setelah tindakan 

dengan menggunakan media peraga penggaris tenbi 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3.d 
Hasil Belajar Siswa Sebelum Tindakan dan Setelah 

Tindakan 

Tes 

Nilai Jumlah Siswa (%) 
Total 

(%) 
KKM 

Tertinggi Terendah 
Rata-

rata 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Kondisi 

Awal 
100 0 52,3 

11 

(52%) 

10 

(48%) 

21 

(100%) 
65 

Siklus II 100 50 86,1 
20 

(95%) 

1 

(5%) 

100 

(100%) 
62 

Peningkatan/ 

Penurunan 
Tetap Naik 50 

Naik 

33,8 

Naik 9 

(43%) 

Turun 9 

(43%) 
 

Turun 

3 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.3.d di atas, dapat 

diketahui bahwa setelah diadakan tindakan dengan 

menggunakan media peraga penggaris tenbi, terlihat 

ada peningkatan rata-rata nilai dari 52,3 menjadi 86,1 

atau naik 33,8 poin. Siswa yang tuntas pada kondisi 

awal 11 siswa atau 52% naik menjadi 20 siswa atau 

95%, ini berarti naik 43 %. 

Secara lengkap peningkatan hasil belajar yaitu 

rata-rata nilai ulangan harian, dan ketuntasan belajar 

kelas II dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II terlihat 

pada Tabel 4.3.e sebagai berikut:  
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Tabel 4.3.e 
Hasil Belajar Siswa pada Kondisi Awal, Siklus I, dan 

Siklus II 
Hasil 

Tes 

Nilai 

Rata 

Rata 

Jumlah Siswa (%)
% Kenaikan 

Nilai Rata Rata 

% Kenaikan 

Ketuntasan 

Klasikal Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

Kondisi 

Awal 
52,3 11 10  

Naik 

33,8 

poin 

 

Naik 

9 

siswa 

Siklus 

I 
75,3 19 2 

Naik 

23 

poin 

Naik 

8 

siswa 

Siklus 

II 
86,1 20 1 

Naik 

10,8 

poin 

Naik 

1 

siswa 

Dari data pada Tabel 4.3 e di atas terlihat terjadi 

kenaikan nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal 

pada setiap siklus. 

1.3.2 Analisa Data Hasil Belajar Siswa 

Menggunakan t-test untuk Dua 

Sampel yang Berkorelasi 
Untuk mengetahui signifikansi perbedaan hasil 

belajar siswa  sebagai dampak penggunaan media 

peraga penggaris tenbi digunakan teknik analisis t-test. 

Sebagai ringkasan, tahap-tahap pengujian didahului 

dengan penghitungan nilai koefisien korelasi antara 

data awal dengan data siklus I, data siklus I dengan 

data siklus II, dan data kondisi awal dengan kondisi 

akhir dan standar deviasi masing-masing data. Adapun 

hasil penghitungan disajikan dalam tabel berikut:  
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Tabel 4.3.f 
Uji Beda Mean Hasil Belajar Siswa antara Kondisi 

Awal dengan Siklus I 

Uji Beda 

Mean 
Mean to 

Dk = n1 + 

n2 -2 

ttabel 

α = 

0,05 

Sig Ket 

Kondisi 

Awal 

52.29 

3,639 
21+21-2 

= 40 
2,021 0.002 

 

Siklus 1 75.33 

 

Dari Tabel 4.3.f di atas terlihat bahwa dengan 

menggunakan rumus t-test, yaitu uji beda mean antara 

hasil belajar kondisi awal dengan siklus I diperoleh t 

hitung = 3.639. Sedangkan t tabel pada taraf 

signifikansi 5% dan derajad kebebasan 40 adalah 

2.021. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa oleh 

karena t hitung lebih besar dari t tabel maka ada 

kenaikan hasil belajar secara signifikan dari kondisi 

awal dengan siklus I. 

Tabel 4.3.g 
Uji Beda Mean Hasil Belajar Siswa antara 

Siklus I dengan Siklus II 
Uji Beda 

Mean 
Mean t1 

Dk = n1 + 

n2 -2 

ttabel 

α = 0,05
Sig Ket 

Siklus1 75.33 
2,378 

21+21-2 = 

40 
2,021 0.032 

 

Siklus 2 86.10 
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Dari hasil analisis data dengan menggunakan 

rumus t-test, yaitu uji beda mean antara siklus I 

dengan siklus II diperoleh t hitung = 2,378. Sedangkan 

t tabel dengan taraf signifikansi 5% dan derajad 

kebebasan 40 adalah 2.021. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa oleh karena t hitung lebih besar dari t 

tabel maka ada kenaikan hasil belajar secara signifikan 

dari siklus I dengan siklus II. 

Tabel 4.3.h 
Uji Beda Mean Hasil belajar Siswa Kondisi Awal 

dengan Siklus II 
Uji Beda 

Mean 
Mean t2 

Dk = n1 + 

n2 -2 

ttabel 

α = 0,05
Sig Ket 

Kondisi 

Awal 

52.29 

7,625 
21+21-2 = 

40 
2,021 0.000 

 

Siklus 2 86.10 

 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan 

rumus t test, yaitu uji beda mean antara kondisi awal 

dengan siklus II diperoleh t hitung 7,625. Sedangkan t 

tabel dengan taraf signifikansi 5% dan derajad 

kebebasan 40 adalah 2.021. Dengan demikian 

berdasarkan analisis di atas baik dari kondisi awal ke 

siklus I, dari siklus I ke siklus II, maupun dari kondisi 

awal ke siklus II, dapat dikatakan bahwa oleh karena t 

hitung lebih besar dari t tabel maka ada kenaikan hasil 
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belajar secara signifikan pada setiap siklus sebagai 

dampak penggunaan media peraga penggaris tenbi. 

1.3.3 Skor Waktu yang Dibutuhkan  

Siswa untuk Mengerjakan Tes 
1. Skor waktu siswa pada kondisi awal 

Jumlah soal yang digunakan untuk ulangan 

harian pada kondisi awal sebanyak 30 butir. Waktu 

yang tersedia 3 menit untuk 1 butir soal. Jadi 

keseluruhan waktu yang tersedia adalah 90 menit. 

Siswa yang mengerjakan lebih dari 90 menit tergolong 

tidak tuntas dan skor yang didapat adalah 1. Siswa 

yang mengerjakan kurang atau sampai dengan 3 menit 

tergolong tuntas dan skor yang didapat adalah 2. 

Pada kondisi awal, siswa belum menggunakan 

media peraga penggaris tenbi. Hasil dari catatan waktu 

yang didapat (pada lampiran 1f) juga disajikan pada 

Tabel 4.3.3.a berikut: 

Tabel 4.3.3 a 
Data Skor Waktu yang Dibutuhkan Siswa pada 

Kondisi Awal 

Jmlh 

Siswa 

Waktu 
Rata-

Rata 

(Menit) 

Skor 

Waktu 

Jmlh Siswa 

Terlama 

(Menit) 

Tercepat

(Menit) 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

21 153’ 18,2’ 88,8’ 33 
7 

(33%) 

14 

(67%) 
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Dari data pada Tabel 4.3.3 a di atas terlihat 

bahwa skor waktu yang dibutuhkan siswa untuk 

mengerjakan tes melalui ulangan harian pada kondisi 

awal sebesar 33 poin, sementara skor waktu yang 

menjadi target dalam penelitian ini adalah 42 poin.  

2. Skor waktu siswa pada siklus I 

Skor waktu yang diperoleh pada siklus I (yang 

direkap dari lampiran 2f) jika dibandingkan dengan 

skor waktu pada kondisi awal disajikan pada Tabel 

4.3.3.b berikut: 

Tabel 4.3.3.b 
Data Skor Waktu yang Dibutuhkan Siswa pada Siklus 

I 

Tes 

Waktu 
Rata-

Rata 

(Menit) 

Skor 

Waktu 

Jmlh Siswa 

Terlama 

(Menit) 

Tercepat

(Menit) 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Kondisi 

Awal  
153 18,2 88,8 33 

7 

(33%) 

14 

(67%) 

Siklus 

I 
150,2 32,6 50,8 40 

19 

(91%) 

2 

(9%) 

 

 Dari Tabel 4.3.3.b dapat diamati bahwa waktu 

yang dibutuhkan siswa semakin singkat. Pada kondisi 

awal rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh siswa 

adalah 88,8 menit, sementara pada siklus I setelah 

menggunakan media peraga penggaris tenbi rata-rata 

waktu yang dibutuhkan oleh siswa berkurang menjadi 
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50,4 menit. Jumlah siswa yang tuntas mengerjakan tes 

tidak lebih dari 90 menit untuk 30 butir soal pada 

kondisi awal adalah sebesar 33% atau 7 siswa 

sementara pada siklus I meningkat menjadi 91 % atau 

19 siswa. Dengan demikian dapat dikatakan skor 

waktu yang dibutuhkan siswa untuk mengerjakan tes 

meningkat 7 poin dari 33 poin pada kondisi awal 

menjadi 40 poin pada Siklus I. 

 Dari kondisi ini terlihat bahwa ada pengaruh 

kenaikan poin skor waktu yang cukup berarti dari 

kondisi awal (sebelum tindakan) dengan siklus I 

sesudah menggunakan media peraga penggaris tenbi 

dengan kelompok kecil dimana satu kelompok 

mengoperasikan satu media peraga. 

3. Skor waktu siswa pada siklus II 

 Pada siklus ini, jumlah soal yang digunakan 

untuk tes sama yaitu 30 butir soal. Skor waktu yang 

dibutuhkan siswa pada siklus II (yang direkap dalam 

lampiran 3e) jika dibandingkan dengan skor waktu 

yang dibutuhkan siswa pada siklus I disajikan pada 

Tabel 4.3.3.c berikut:  
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Tabel 4.3.3.c 
Data Skor Waktu yang Dibutuhkan Siswa pada Siklus 

II 

Tes 

Waktu 
Rata-

Rata 

(Menit) 

Skor 

Waktu 

Jmlh Siswa 

Terlama 

(Menit) 

Tercepat

(Menit) 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Siklus 

I  
150,2 32,6 50,8 40 

19 

(91%) 

2 

(9%) 

Siklus 

II 
39,8 22 27,9 42 

21 

(100%)

0 

(0%) 

  

Berdasarkan Tabel 4.3.3.c di atas, waktu yang 

dibutuhkan siswa untuk mengerjakan tes terlama 

adalah 39,8 menit, waktu tersebut lebih singkat 110,4 

menit jika dibandingkan pada siklus I. Begitu juga 

dengan waktu yang dibutuhkan siswa tercepat 22 

menit, waktu tersebut lebih singkat 10,6 menit jika 

dibandingkan pada siklus I. Skor yang diharapkan 

menjadi target pada penelitian ini juga terpenuhi pada 

siklus II yaitu sebesar 42 poin, sementara pada siklus I 

sebesar 40 poin yang berarti ada kenaikan skor waktu 

sebesar 2 poin. Hal ini membawa dampak pada 

ketuntasan siswa dalam hal waktu sebesar 100 % atau 

21 siswa pada siklus ini. 

 Dari kondisi pada akhir siklus II, terlihat bahwa 

ada pengaruh kenaikan poin skor waktu dan juga 

jumlah siswa yang tuntas dalam hal waktu dari siklus I 
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dengan kelompok kecil dengan siklus II secara individu 

dimana satu siswa mengoperasikan satu media peraga 

penggaris tenbi. Hasil rekap skor waktu yang 

dibutuhkan siswa untuk mengerjakan tes pada kondisi 

awal, siklus I, dan siklus II dapat digambarkan pada 

Tabel 4.3.3.d berikut: 

Tabel 4.3.3.d 
Data Skor Waktu yang Dibutuhkan Siswa pada Kondisi 

Awal, Siklus I, dan Siklus II  

Tes 

Waktu 
Rata-

Rata 

(Menit) 

Skor 

Waktu 

Jmlh Siswa 

Terlama 

(Menit) 

Tercepat

(Menit) 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Kondisi 

Awal 
153 18,2 88,8 33 7 (33%) 

14 

(67%) 

Siklus I  150,2 32,6 50,8 40 
19

(91%) 

2 

(9%) 

Siklus II 39,8 22 27,9 42 
21

(100%) 

0 

(0%) 

 

Berdasarkan Tabel 4.3.3.d di atas, rata-rata 

waktu yang dibutuhkan siswa pada kondisi awal 

adalah 88,8 menit menjadi lebih singkat pada siklus II 

sebanyak 27,9 menit. Dari tabel nampak bahwa skor 

waktu yang dibutuhkan pada kondisi awal 33 poin 

meningkat menjadi 42 poin pada siklus II, hal ini 

berarti target pada penelitian ini sudah tercapai. 

Dari kondisi pada akhir siklus II ini, dapat 

dikatakan bahwa penggunaan media peraga penggaris 
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tenbi dapat meningkatkan skor waktu yang dibutuhkan  

dalam mengerjakan tes oleh siswa kelas II SDN 

Kutowinangun 12 Salatiga.  

4.4 Pembahasan 
Pembahasan hasil penelitian meliputi pemaparan 

temuan pada kondisi awal dan dalam rentang dua 

siklus berupa pemaparan pada setiap tahap penelitian 

yakni: tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, hasil pengamatan, dan refleksi. 

4.4.1 Kondisi Awal 
Hasil belajar siswa kelas II SDN Kutowinangun 

12 Salatiga sebagaimana terlihat dalam lampiran 1f 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa tersebut  

rendah. Rata –rata siswa 52,3 jauh di bawah KKM yang 

telah ditetapkan yaitu 65. Jumlah siswa yang tuntas 

pada kondisi awal sebelum diadakan tindakan hanya 

mencapai 11 siswa atau 52%. Skor waktu yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan soal sebanyak 30 butir 

sebesar 33 poin sementara skor waktu yang disediakan 

adalah 42 poin. Jumlah siswa yang tuntas sesuai 

waktu yang disediakan hanya mencapai 33%.  

1.4.2 Siklus I 
4.4.2.a Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan tindakan yang dilakukan 

pada siklus I meliputi penyusunan perangkat pembe-
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lajaran, persiapan nyanyian sekaligus gerakan badan 

sesuai nyanyian tersebut, dan pembuatan soal-soal 

latihan. Penyusunan perangkat pembelajaran 

dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Pembuatan soal digunakan untuk mengetahui 

tingkat peningkatan ketrampilan berhitung siswa 

dilihat dari indikasi hasil belajar dan waktu yang 

dibutuhkan siswa untuk mengerjakan soal jika 

menggunakan media peraga penggaris tenbi pada 

materi penjumlahan dan pengurangan di bawah 500.   

Penentuan jumlah kelompok kecil dalam siklus 

ini ditetapkan beserta anggota-anggotanya secara 

heterogen. Nyanyian yang dipersiapkan untuk materi 

penjumlahan dan pengurangan di bawah 500 adalah 

“Ayo Menghitung” yang dinyanyikan sama dengan 

irama “Lihat Kebunku” (syair dapat dilihat pada 

lampiran 4d).  

Pada siklus I dalam pelaksanaan pembelajaran 

telah diterapkan sesuai rencana yang telah disusun. 

4.4.2.b Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I dilakukan dengan kegiatan belajar 

kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 3 

anggota. Dalam kegiatan belajar kelompok yang baik 

akan timbul hubungan antar siswa dengan lebih akrab 

dan hubungan antar personil mereka semakin baik 
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sehingga dapat memperlancar proses belajar mereka 

dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan 

prestasinya.   

Dalam pelaksanaan tindakan urutan telah sesuai 

dengan rencana yang dibuat, tindakan yang dilakukan 

pada pembelajaran adalah menggunakan media peraga 

penggaris tenbi  dan diakhiri dengan ulangan harian 

akhir siklus untuk mengetahui peningkatan 

ketrampilan berhitung setiap siswa. Materi 

pembelajaran yang disajikan pada siklus I mengenai 

penjumlahan dan pengurangan di bawah 500. Sebelum 

menggunakan media peraga, peneliti bersama siswa 

untuk bernyanyi bersama lagu “Ayo Berhitung” dengan 

irama “Lihat Kebunku”. Peneliti mendemonstrasikan 

gerakan kaki dan siswa menirukan sesuai dengan 

nyanyian tersebut.  

Setelah siswa menguasai gerakan kaki sesuai 

nyanyian, siswa berlatih mengoperasikan media peraga 

penggaris tenbi sama seperti gerakan kaki. Peneliti 

bersama siswa  berlatih melakukan gerakan maju dan 

gerakan mundur menggunakan media peraga penggaris 

tenbi. Setelah siswa memahami bahwa gerakan maju 

adalah penjumlahan dan dapat menggerakkan media 

tersebut, juga memahami gerakan mundur adalah 

pengurangan dan dapat menggerakkan media tersebut, 

dilanjutkan berlatih soal sesuai dengan yang telah 
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ditetapkan oleh peneliti pada setiap akhir 

pembelajaran.  

Kegiatan pembelajaran pada siklus I selalu 

diawali dengan bernyanyi bersama dilanjutkan pada 

pertemuan ke-1 berlatih gerakan maju dan mundur. 

Pertemuan kedua pada siklus ini dilanjutkan dengan 

berlatih penjumlahan dan pengurangan di bawah 10. 

Pertemuan ketiga dilanjutkan dengan berlatih 

penjumlahan dua suku atau lebih di bawah 500. 

Pertemuan keempat dilanjutkan dengan berlatih 

pengurangan dua suku atau lebih di bawah 500. Pada 

akhir pertemuan kelima dilakukan post test siklus I 

untuk mengetahui peningkatan ketrampilan berhitung 

siswa. Post test tersebut berisi seperangkat soal yang 

terdiri dari 30 butir soal yang dilakukan secara individu 

dengan satu media peraga untuk satu siswa. 

4.4.2.c Hasil Pengamatan 

Dalam pelaksanaan tindakan terdapat kendala 

setiap anggota dalam tiap kelompok terlihat tidak 

semua aktif menggunakan media peraga penggaris 

tenbi. Siswa yang kuat  menginginkan menggunakan 

media tersebut lebih lama daripada teman lainnya 

dalam 1 kelompok. Siswa yang tidak mengoperasikan 

media tersebut, pada pembelajaran berikutnya terbiasa 

tidak menggunakan media tersebut. Akibatnya, dalam 

mengerjakan post test siklus I siswa tersebut 
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menyelesaikannya dengan tetap menggunakan jumlah 

jari mereka yang terbatas.  Beberapa siswa juga belum 

begitu menguasai penggunaan media peraga penggaris 

tenbi untuk menyelesaikan beberapa soal yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. 

Pengamatan juga dilakukan dalam ketrampilan 

siswa menggunakan media peraga penggaris tenbi 

tetapi tidak dimasukkan dalam penilaian. Pada 

pengamatan ini ditemukan siswa yang masih salah 

menggerakkan bola dengan arah yang benar.  

Meningkat tidaknya ketrampilan berhitung siswa 

dilihat dari hasil belajar siswa dan waktu yang 

dibutuhkan siswa dalam mengerjakan test. Siswa 

dikatakan terampil berhitung jika telah tuntas baik 

dalam hasil belajar maupun dalam waktu yang 

dibutuhkannya. Pada siklus I terjadi peningkatan 

ketuntasan dalam hal hasil belajar siswa sebesar 38,5% 

atau 8 siswa dan peningkatan ketuntasan dalam hal 

waktu yang dibutuhkan siswa sebesar 24% atau 5 

siswa. Dengan demikian skor waktu juga meningkat 

sebesar 7 poin. 

Pada siklus I, terdapat satu siswa yang tidak 

tuntas baik dalam hal hasil belajar juga waktu yang 

dibutuhkannya dan satu siswa yang tuntas dalam hal 

hasil belajar tetapi tidak tuntas dalam hal waktu yang 

dibutuhkan. 
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Dari hasil analisis data dengan menggunakan 

rumus t-test, yakni uji beda mean antara hasil belajar 

sebelum tindakan dengan setelah diberi tindakan pada 

siklus I diperoleh t hitung 3,639. sedangkan t tabel 

pada taraf signifikansi 5% dengan derajad kebebasan 

40 tertulis 2.021. Dengan demikian Ho ditolak. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa oleh karena t hitung lebih besar 

dari t tabel maka tampak adanya perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar sebelum tindakan 

dengan setelah diberi tindakan pada siklus I. Artinya  

ada peningkatan secara signifikan karena perlakuan 

penggunaan media peraga penggaris tenbi.  

4.4.2.d Refleksi 

Setelah dilakukan refleksi berdasarkan hasil 

pengamatan, disimpulkan bahwa waktu yang 

dibutuhkan anak untuk mengenal  dan 

mengoperasikan media peraga penggaris tenbi perlu 

ditingkatkan dengan cara merubah belajar kelompok 

menjadi individu agar anak lebih leluasa 

mengoperasikannya dan waktu yang digunakan untuk 

berlatih mengoperasikan juga semakin lama. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Histinawati dalam judulnya “Pengaruh Waktu dan Lama 

Belajar terhadap Prestasi Belajar Kimia Siswa Kelas X 

Semester I di MAN Yogyakarta I Tahun 2007/2008”. 

Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa ada 
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hubungan yang bermakna antara waktu dan lama 

belajar dengan prestasi belajar kimia siswa baik sendiri 

maupun secara bersama-sama.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, 

penambahan waktu untuk setiap siswa pada siklus 

berikutnya dilakukan dengan cara merubah cara 

belajar secara kelompok menjadi individu dengan 

asumsi agar setiap siswa dapat lebih lama 

mengoperasikan media peraga penggaris tenbi.  

1.4.3 Siklus II  

4.4.3 a Perencanaan Tindakan 

Siklus II dilakukan dengan kegiatan belajar 

secara individu dimana setiap siswa memegang satu 

media peraga penggaris tenbi. Dalam pelaksanaan 

tindakan pada siklus ini selalu diawali dengan 

bernyanyi bersama untuk perkalian dan pembagian 

dua angka dengan nyanyian “Mengenal Warna” yang 

dinyanyikan sama dengan irama “Anak Gembala” (syair 

dapat dilihat pada lampiran 4d). 

Pembuatan soal digunakan untuk mengetahui 

tingkat peningkatan ketrampilan berhitung siswa 

dilihat dari indikasi hasil belajar dan waktu yang 

dibutuhkan siswa untuk mengerjakan soal jika 

menggunakan media peraga penggaris tenbi pada 

materi perkalian dan pembagian dua bilangan.   
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Perencanaan tindakan yang dilakukan pada 

siklus II merupakan perbaikan rencana tindakan pada 

siklus I. Jika pada siklus I setiap kelompok terdiri dari 

3 anggota, maka pada siklus II menjadi belajar secara 

individu. Penyusunan skenario pembelajaran 

memperhatikan hasil refleksi dan evaluasi dari siklus I. 

4.4.3.b Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilaksanakan mulai awal 

Januari 2013. Dalam kurun waktu tersebut, ada 5 kali 

pertemuan dan setiap pertemuan diawali dengan 

bernyanyi bersama tentang warna yang ada pada media 

peraga penggaris tenbi dilanjutkan pengenalan lintasan 

pada media peraga.   

Pada pertemuan pertama dilanjutkan dengan 

pengenalan perkalian sebagai penjumlahan berulang 

dan kegiatan perkalian bilangan satu angka dengan 

suatu bilangan satu angka sampai dengan 5 kemudian 

latihan soal. Pertemuan kedua dilanjutkan dengan 

kegiatan perkalian bilangan satu angka dengan suatu 

bilangan satu angka di atas 5 kemudian latihan soal. 

Pertemuan ketiga dilanjutkan dengan kegiatan 

pembagian bilangan 1 angka kemudian latihan soal. 

Pertemuan keempat dilanjutkan dengan perkalian dan 

pembagian bilangan 0 dan 1 kemudian latihan soal. 

Pertemuan kelima ulangan harian untuk standar 

kompetensi perkalian dan pembagian dua bilangan. 
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Ulangan tersebut dijadikan sebagai post test yang berisi 

seperangkat soal yang terdiri dari 30 butir soal yang 

dilakukan secara individu dengan satu media peraga 

untuk satu siswa. 

4.4.3.c Hasil Pengamatan 

Secara umum hasil pengamatan pada siklus II 

menyimpulkan bahwa siswa leluasa dalam 

mengoperasikan media peraga penggaris tenbi. Arah 

gerakan bola juga sudah benar. Pemahaman siswa 

akan simbol warna yang memiliki nilai angka tertentu 

juga dikuasai. Siswa juga hafal  lintasan yang ada pada 

media peraga penggaris tenbi. Siswa dalam 

mengerjakan post test siklus II tidak terlihat 

menggunakan jari mereka lagi untuk 

menyelesaikannya. Siswa menguasai penggunaan 

media peraga penggaris tenbi untuk menyelesaikan 

beberapa soal yang telah ditetapkan oleh peneliti pada 

setiap latihan maupun pada post test. 

Meningkat tidaknya ketrampilan berhitung siswa 

dilihat dari hasil belajar siswa dan waktu yang 

dibutuhkan siswa dalam mengerjakan test. Siswa 

dikatakan terampil berhitung jika telah tuntas baik 

dalam hasil belajar maupun dalam waktu yang 

dibutuhkannya. Jika dibandingkan dengan siklus I, 

Pada siklus II terjadi peningkatan ketuntasan dalam 

hal hasil belajar siswa sebesar 4,5% atau 1 siswa dan 
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peningkatan ketuntasan dalam hal waktu yang 

dibutuhkan siswa sebesar 8% atau 2 siswa. Dengan 

demikian skor waktu juga meningkat sebesar 2 poin. 

Pada siklus II, terdapat satu siswa yang tidak 

tuntas dalam hal hasil belajar tetapi tuntas dalam hal 

waktu yang dibutuhkannya. Siswa tersebut adalah 

siswa yang pada siklus I tidak tuntas untuk kedua hal 

tersebut.  

Dari hasil analisis data dengan menggunakan 

rumus t-test, yakni uji beda mean antara hasil belajar 

setelah diberi tindakan pada siklus I dengan setelah 

diberi tindakan pada siklus II diperoleh t hitung 2,378. 

sedangkan t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan 

derajad kebebasan 40 tertulis 2.021. Dengan demikian 

Ho ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa oleh karena t 

hitung lebih besar dari t tabel maka tampak adanya 

perbedaan yang signfikan antara hasil belajar setelah 

diberi tindakan pada siklus I dengan setelah diberi 

tindakan pada siklus II. Artinya  ada peningkatan 

secara signifikan karena perlakuan penggunaan media 

peraga penggaris tenbi. 

4.4.3.d Refleksi 

Refleksi yang dilakukan oleh peneliti melalui 

temuan pada siklus II dengan menggunakan media 

peraga penggaris tenbi berdampak pada peningkatan 
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ketrampilan berhitung siswa pada kompetensi dasar 

perkalian dan pembagian dua bilangan. 

Target yang diharapkan dari penggunaan media 

peraga penggaris tenbi adalah peningkatan ketrampilan 

berhitung dengan meningkatnya dua indikator, yakni 

hasil belajar dan skor waktu siswa. Karena kedua 

indikator telah tercapai maka target dalam penelitian 

ini telah tercapai.  

Dengan demikian penelitian tindakan kelas 

dalam upaya peningkatan ketrampilan berhitung 

melalui media peraga penggaris tenbi bagi siswa kelas II 

SDN Kutowinangun 12 Salatiga dengan dua siklus ini 

telah sesuai dengan tujuan. Namun peneliti merasa 

bahwa hasil yang diperoleh belum maksimal meskipun 

telah mengalami peningkatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


