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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media Batang Napier terhadap 

hasil belajar matematika pada materi operasi perkalian  dua bilangan cacah.  Penelitian ini 

merupakan penelitian true eksperimental design yang menggunakan posttest-only control 

design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SD gugus Lodoyong Kecamatan 

Ambarawa. Pengambilan sampel dipilih dengan teknik random sampling. Sampel di 

penelitian ini adalah siswa kelas III SD Lodoyong 03 Ambarawa yang berjumlah 24 siswa 

sebagai kelas eksperimen  dan siswa kelas III SD Lodoyong 03 Ambarawa yang berjumlah 30 

siswa sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 

lembar observasi dan soal tes. Data analisis tes hasil belajar menggunakan Independent 

Sampel T-Tes pada taraf signifikan 5% (α=0,05) untuk mengetahui homogenitas data dan 

untuk menguji hipotesis dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. Hasil penelitian 

ini menunjukkan 0,00 < 0,05 yang berarti data tidak homogen, sehingga nilai sig sebesar 

0,00. Rata-rata nilai posttest kelas eksperimen sebesar  94,58 sedangkan pada kelas kontrol 

sebesar 73,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil tes antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dimana nilai tes kelas eksperimen lebih tinggi daripada nilai tes 

kelas kontrol menunjukkan bahwa media Batang Napier mempengaruhi hasil belajar 

matematika pada materi operasi perkalian dua bilangan cacah. 

 

Kata Kunci : media pembelajaran, media Batang Napier, hasil belajar. 

 

 

Pendahuluan 

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang merupakan ilmu dasar dan 

mempunyai peranan penting serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sehingga matematika perlu diajarkan di semua jenjang pendidikan (Suherman, 

2001). Salah satu jenjang yang paling mendasar adalah di sekolah dasar (SD). Matematika 

suatu obyek yang abstrak dan tentu saja sangat sulit dicerna oleh siswa Sekolah Dasar (SD), 

oleh sebab itu untuk  membawanya dari konsep abstrak ke konsep yang konkret maka 

dibutuhkan suatu media pembelajaran. 

 Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2006). Pemilihan 

media yang tepat akan memberikan hasil yang optimal bagi pemahaman siswa terhadap 
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materi yang sedang dipelajarinya. Menurut Asra, Darmawan, dan Riana (2008), media 

pembelajaran mempunyai kegunaan antara lain 1) memperjelas pesan agar tidak terlalu 

verbalistis; 2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra; 3) menimbulkan 

gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar; 4) 

memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan 

kinestiknya; dan  5) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama.  

Menurut Sanjaya (2007), media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi 

pembelajaran. Permasalahan yang sering dialami oleh sebagian siswa SD adalah kesulitan 

dalam berhitung. Kesulitan berhitung dalam operasi hitung yang terdiri dari perkalian, 

pembagian, penjumlahan dan perkalian, yang sering terjadi adalah operasi hitung perkalian. 

Berdasarkan pendapat Sanjaya diatas, maka media pembelajaran yang tepat untuk operasi 

hitung perkalian adalah media batang napier. 

Hasil penelitian sebelumnya oleh Yekti, Amir dan Hadiyah (2012), yang menunjukkan 

bahwa kemampuan menghitung siswa yang menggunakan media batang napier lebih baik 

dibandingkan tanpa media (perkalian bersusun). Hal yang sama juga ditemukan dari 

penelitian Hermin (2012), yang menyebutkan bahwa media pembelajaran batang napier 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi operasi hitung 

perkalian. Penelitian lain yang dilakukan oleh Novi (2013) mengemukakan bahwa siswa yang 

kesulitan belajar hanya mengalami keterlambatan dalam belajar dan media batang napier 

adalah pembelajaran matematika yang mudah untuk dijalankan atau dipelajari.  

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini akan mengimplementasikan media 

batang napier dalam pembelajaran. Media batang napier merupakan penyelesaian operasi 

hitung perkalian dengan menggunakan media visual berbentuk tiga dimensi berupa rangkaian 

persegi panjang yang terdiri dari beberapa petak yang kongruen sesuai dengan jumlah angka 

pada bilangan terkali dan bilangan pengali. Hal tersebut juga disampaikan oleh Subanji 

(2010) bahwa batang napier adalah alat peraga yang dibuat dari kartu yang dipotong-potong 

menurut ukuran tertentu hingga membentuk batang. Menurut Putra (2010) perkalian bilangan 

menggunakan batang napier cukup mudah, yaitu hanya melihat bilangan yang akan dikalikan, 

kemudian menjumlahkan diagonalnya. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan 

membuahkan hasil belajar yang langgeng dan lebih baik (Silberman, 2006). Siswa terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran sehingga kelas menjadi hangat karena dalam 

pembelajaran tidak membosankan dan tidak hanya terjadi kegiatan satu arah saja. 
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Menurut rata-rata nilai matematika ketika mereka kelas II SD, diperoleh data bahwa di 

SD Lodoyong 01 dengan jumlah siswa sebanyak 9 siswa memiliki rata-rata 68,51, di SD 

Lodoyong 02 dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa memiliki rata-rata 65,17, serta di SD 

Lodoyong 03 dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa memiliki rata-rata 64,79. Hal ini adalah 

nilai yang dirasa kurang baik dalam mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian tentang pengaruh media 

Batang Napier terhadap hasil belajar matematika pada materi operasi perkalian dua bilangan 

cacah siswa kelas III SD Gugus Lodoyong Kecamatan Ambarawa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh media Batang Napier terhadap hasil belajar matematika pada 

materi operasi perkalian dua bilangan cacah. 

 

Metodologi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada dua SD yang termasuk gugus Lodoyong Kecamatan 

Ambarawa yaitu SD Lodoyong 2 Ambarawa yang sebagai kelas kontrol dan SD Lodoyong 3 

Ambarawa yang termasuk kelas eksperimen. Jenis penelitian yang digunakan penelitian 

kuantitatif yang termasuk eksperimen semu (quasy-experiment) yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen (Sukmadinata, 2010). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Lodoyong 1 Ambarawa, SD 

Lodoyong 2 Ambarawa, SD Lodoyong 3 Ambarawa. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas III SD Lodoyong 2 Ambarawa dan siswa kelas III SD Lodoyong 3 Ambarawa 

Tahun Ajaran 2014/2015, yang masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa dan 24 siswa. 

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan media batang napier, karena variabel ini yang menjadi sebab perubahannya 

variabel terikat, dan yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar matematika. Desain 

dalam penelitian ini adalah true eksperimental design yang menggunakan Posttest-Only 

Control Design. Menurut Sugiyono (2010) bahwa dalam desain ini terdapat dua kelompok 

yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan (x) dan 

kelompok yang lain tidak.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kemampuan awal hasil belajar matematika siswa menunjukkan kelas kontrol lebih 

baik daripada kelas eksperimen. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata kelas kontrol yang 
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lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen yaitu 65,17 > 64,79.  Variansi untuk kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan varian kelas 

ekperimen lebih beragam. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang 

menunjukkan nilai signifikan untuk kelas eksperimen sebesar  0,200 dan untuk kelas kontrol 

sebesar 0,200. Kedua nilai signifikan tersebut lebih dari 0,05 sehingga kesimpulannya adalah 

kedua kelas berdistribusi normal. Berdasarkan pada uji homogenitas nilai signifikan pada 

kolom   Levene’s Test for Equality of Variances sebesar 0,29 yaitu lebih dari 0,05 yang berarti 

data tersebut homogen yang berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian 

yang sama. Selanjutnya, jika dilihat pada nilai signifikan dari tabel T-Test maka dapat 

disimpulkan bahwa rataan kedua sampel sama, karena nilai 0,884 adalah lebih dari nilai 0,05. 

Hal ini membuktikan bahwa rata-rata data kedua kelas sama sehingga dapat diberikan 

perlakuan sesuai yang telah direncanakan. 

Hasil belajar pada kondisi dimana kelas eksperimen sudah diberikan perlakuan 

mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari tabel dibawah ini: 

Tabel 1 

Deskripsi Hasil Belajar Matematika 

 

 

 

 

 

 

Tabel hasil postest di atas menunjukkan bahwa tes kemampuan awal hasil belajar 

matematika siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan dari 

nilai rata-rata kelas eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu 94,58 > 

73,50.   

Uji normalitas data hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar  

 

 

 
 

  eksperimen kontrol 

N Valid 24 30 

Missing 6 0 

Mean 94.58 73.50 

Std. Deviation 9.198 23.604 

Variance 84.601 557.155 

Minimum 70 25 

Maximum 100 100 

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .310 24 .000 .646 24 .000 

kon .227 24 .002 .852 24 .002 
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Berdasarkan  tabel 4.5, dapat dilihat bahwa di tabel Kolmogorov-Smirnov nilai 

signifikan kedua kelas tidak berdistribusi normal karena untuk kelas eksperimen sebesar 0,00 

dan untuk kelas kontrol sebesar 0,002 kurang dari 0,05. 

Uji beda rata-rata ini digunakan untuk mengetahui perbedaan postest pada kedua 

kelompok sampel. Penelitian ini menggunakan uji Mann Whitney U untuk menentukan beda 

rata-rata antara dua kelompok sampel. 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Mann Whitney U Hasil Belajar  

Test Statistics
a
 

 nilai 

Mann-Whitney U 116.50000000000 

Wilcoxon W 581.500 

Z -4.318 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.0000157430 

a. Grouping Variable: kelas 

 

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa untuk hasil postest nilai signifikan pada  

Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.00 yaitu kurang dari 0,05 yang 

berarti data tersebut berpengaruh. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan 

rata-rata hasil belajar siswa, sehingga media Batang Napier berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika pada materi operasi perkalian dua bilangan cacah kelas III SD Lodoyong 03 

Kecamatan Ambarawa. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan media 

Batang Napier dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan tentang 

penggunaan media Batang Napier terhadap hasil belajar matematika pada operasi perkalian 

dua bilangan cacah siswa kelas eksperimen SD gugus Lodoyong Kecamatan Ambarawa. Hal 

ini terbukti dari nilai signifikan yaitu 0,00 < 0,05 yang diartikan adanya perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Bukti lain bahwa rata-rata 

hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol yaitu berturut-turut 

94,58 dan 73,50. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang menggunakan media Batang 
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Napier pada materi perkalian lebih baik dibandingkan pembelajaran tanpa menggunakan 

media. 
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