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ABSTRAK 

 

Penelitian dilatar belakangi oleh rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran 

matematika. Hal itu disebabkan karena pembelajaran yang kurang memperhatikan 

kesiapan siswa dalam memahami materi pembelajaran dan dorongan dalam 

penggunaan media. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan hasil belajar matematika melalui penerapan media batang 

cuisenaire pada siswa kelas II SDN 3 Marong. Tujuannya adalah untuk 

mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika dengan menerapkan media 

batang cuisenaire. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Pendekatan yang digunakan kualitatif untuk mengolah data aktivitas guru dan 

siswa, sedangkan kuantitatif digunakan untuk mengolah data hasil evaluasi siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 

pertemuan untuk proses pembelajaran dan evaluasi. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas II SDN 3 Marong yang berjumlah 14 orang. Hasil penelitian diperolah 

data bahwa hasil belajar siswa meningkat dengan nilai rata-rata siswa siklus I 

kesiklus II (78,5 dan 88,5), begitupula dengan ketuntasan balajar siswa meningkat 

dari siklus I kesiklus II (64% dan 92%). Nilai  rata-rata hasil belajar sudah 

mencapai indikator kinerja yaitu ≥65 dan ketuntasan belajar siswa telah mencapai 

≥90% . dari hasil keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media 

batang cuisenaire dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

II SDN 3 Marong tahun pelajaran 2015/20616 

 

 

Kata kunci : batang cuisenaire, hasil belajar  
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ABSTRACT 

 

The research was distributed by the low value of students on mathematical 

subject. It is caused due to less learning, paying attention to the readiness of 

students in understanding the learning material and a boost in the use of the 

media. The Issue that raised in this research is increasing the result of learning 

math through the application of cuisenaire rod media for grade II in SDN 3 

Marong. The goal is to describe an increase in the result of learning math by 

applying cuisenaire rod media.The research is class action research (PTK). The 

approach used is a qualitative approach to process data the activity of the teacher 

and students, whereas the quantitative approach used to process the data of 

evaluation result of students. This class action research conducted in two cycles, 

each cycle consisting of two learning meeting to the learning process and 

evaluation. The subject of this research is grade II there are 14 students  in SDN 3 

Marong.The research result obtained data that result learning of students has 

increased by an average score of students from cycle I to cycle II (78.5 and 88, 5), 

neither with students thoroughly learning increased from cycle I to cycle II (64% 

and 92%). The average value of learning result already achieved performance 

indicators that is over 65 and  student learning thoroughly has reached more than 

90%.  The overall result of this research can be conclude that cuisinare Rod media 

can increase the results of math learning for class in II SDN 3 Marong, academic 

year 2015/2016. 
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A. Pendahuluan 

    Pendidikan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

setiap manusia karena dengan pendidikan manusia dapat berdayaguna dan 

mandiri. Pendidikan sangat penting dalam pembangunan maka tidak salah 

jika pemerintah senantiasa mengusahakan dan berupaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia disegala bidang termasuk kualitas dan mutu 

dibidang pendidikan. Termasuk pendidikan dasar, mengingat pendidikan 

dasar merupakan dasar dari pendidikan yakni baik dari tingkat yang paling 

rendah  maupun sampai ketingkat perguruan tinggi. Sekolah dasar sebagai 

jenjang pendidikan terutama dalam sistem sekolah di Indonesia mempunyai 

tujuan memberikan kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan 

keterampilan dasar lainnya. Menurut Mariati dalam Sundayana (2013 : 2) 

Meskipun matematika dianggap memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, 

namun setiap orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk 

memecahkan masalah sehari-hari. 

Tercapainya tujuan diatas merupakan tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajaran matematika di sekolah. Namun sampai saat ini masih banyak siswa 

yang merasa matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan 

bahkan momok yang menakutkan. Hal ini di karenakan masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika 

(Sundayana, 2013: 2). Berbicara mengenai kualitas pendidikan matematika, ada 

beberapa pendapat yang menyatakan bahwa secara umum hasil belajar siswa 

dibidang pendidikan masih kurang memuaskan, termasuk didalamnya adalah 

pada bidang studi matematika. Hal ini berkembang seiring dengan adanya 

anggapan bahwa matematika dipandang sebagai bidang studi yang kaku, 

simbolik, dan cendrung jauh dari realita kehidupan sehari-hari.  

Kegiatan belajar merupakan rangkaian proses yang mengandung 

perbuatan baik antara guru dan siswa dalam timbal balik pengajaran. 

Disamping itu juga penilaian merupakan salah satu yang akan 

menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar dalam suatu pembelajaran 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu alat bantu atau media 

pembelajaran yang mampu memberikan peningkatan pemahaman dan 

hasil belajar khususnya pada pelajaran matematika.Kenyataan yang ada, 

penggunaan media di sekolah belum membudaya, dalam arti tidak semua 

guru matematika menggunakan media dalam mengajar. Hal ini 

disebabkan belum timbul kesadaran akan 

pentingnya penggunaan media serta pengaruhnya dalam kegiatan proses 

belajar mengajar terutama pada pengajaran oprasi hitung  bilangan. 

Kurangnya daya dukung dalam pembelajaran yakni penggunaan media 

pembelajaran, maka semuanya cendrung menjadi tidak efisien. Siswa 
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kurang termotivasi dalam belajar  sehingga potensi siswa tidak tergali 

secara maksimal dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan pada 

hari Sabtu, 12 Desember 2015 dengan guru kelas II di SDN 3 Marong. 

Menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika 

belum mampu menguasai materi pembelajaran Matematika dengan nilai rata-

rata kelas untuk pelajaran Matematika adalah 67,85 . Adapun siswa yang 

mendapatkan nilai di atas KKM atau ≥ 65 hanya 8 orang siswa dari jumlah 

keseluruhan siswa yaitu 14 orang. Hal ini berarti bahwa persentase klasikal 

sebesar 57,14% masih jauh dari standar presentase ketuntasan klasikal yang 

ditetapkan yaitu sebesar 90%. Rendahya nilai semester matematika yang 

diperoleh siswa disebabkan karena pembelajaran yang kurang 

memperhatikan kesiapan siswa dalam memahami materi pembelajaran 

dan dorongan dalam penggunaan media walaupun media sebagian sudah 

tersedia akan tetapi tidak semua guru menggunakannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Penerapan Media Batang Cuisenaire 

Pada Siswa Kelas II SDN 3 Marong Kecamatam Praya Timur Kabupaten 

Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016” 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan maka 

dapat ditulis rumusan masalah yaitu “bagaimanakah penggunaan media batang 

cuisenaire dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas II SDN 3 

Marong  tahun pelajaran 2015/2016 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan media batang 

cuisenaire pada siswa kelas II SDN 3 Marong tahun pelajaran 2015/2016 

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : (1) Bagi siswa: Penelitian ini sangat bermanfaat bagi siswa 

yaitu untuk meningkatkan hasil belajar matematika (2) Bagi guru: Dapat 

membantu dalam meningkatkan pembelajaran matematika pada siswa kelas II, 

dapat membantu guru untuk memudahkan siswa dalam belajar matematika, 

sehingga siswa dapat mencapai pembelajaran yang maksimal (3) Bagi 

sekolah: Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah 

karena menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan (4) 

Bagi peneliti: Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu, dapat menambah dan 

memperluas wawasan bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam 

penyusunan atau pengembangan teori pendidikan yang dapat bermanfaat 

langsung dalam praktek proses belajar mengajar di lapangan.   
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B. Kajian Pustaka dan Hipotesisi Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Teori Belajar 

Belajar merupakan suatu peoses yang memungkinkan manusia untuk 

menemukan hal-hal baru diluar informasi yang diberikan  kepada dirinya. 

Ada 3 tahap proses belajar yaitu, tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap 

simbolik. 

2. Hasil Belajar 

hasil belajar merupakan perubahan-perubahan  yang tejadi pada siswa baik 

menyangkut aspek kognitif, afektif , maupun  aspek psikomotor siswa 

setelah melalui kegiatan belajar, yang dapat dinyatakan dalam skor. 

3. Matematika 

Matematika adalah bahasa simbolis yang merupakan ilmu, yang memiliki 

kajian obyek bersifat abstrak dan pola pikir dedukatif yang berguna bagi 

segala aspek kehidupan manusia terutama dalam memecahkan maslah 

kehidupan sehari-hari 

4. Media  

Media merupakan suatu alat atau sejenis yang dapat diperguanakan 

sebagai pembawa pesan atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai 

pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

5. Batang cuisenaire 

batang cuisenaire  dibuat untuk membantu anak-anak dalam belajar 

matematika mengenai konsep operasi hitung perkalian. Kekhususan yang 

perlu dipahami pada batang Cuisenaire adalah warna dan panjang masing-

masing batang tersebut, satu set batang Cuisenaire terdiri batang; (a) warna 

putih (satuan), ukuran 1 cm (b) warna merah (2), ukuran 2 cm, (c) warna 

hijau muda (3), ukuran 3cm, (d) warna ungu (4), ukuran 4cm, (e) warna 

(5), ukuran 5cm, (f) warna hijau tua (6), ukuran 6cm, (g) warna hitam (7), 

ukuran 7cm, (h) warna coklat (8), ukuran 8cm, (j) warna biru (9), ukuran 

9cm, (k) warna oranye (10), ukuran 10cm 

Dengan media ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih mudah 

dipahami anak dan lebih menyenangkan. Adapun cara penggunaan alat 

peraga ini dalam operasi hitung perkalian, yaitu sebagai berikut:  

Kita pilih bentuk yang akan ditunjukkan hasil kalinya adalah  

3 x 2 =. . . 

Perkalian diartikan penjumlahan berulang maka 3 x 2 = 2 + 2 + 2 

Caranya: 

ambil 3 batang berwarna merah (M) untuk 2 

a) kemudian ketiga batang berwarna merah tersebut pasanglah dengan 

cara disambungkan menurut panjangnya. 
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b) Hasil kali dari tiga kali dua adalah batang berwarna apa jika 

diletakkan diatas setimbang ketiga batang tersebut panjangnya sama  

Ternyata batang yang cocok adalah batang berwarna hijau tua. 

Jadi 3 x 2 = 6 

    

 

 

 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Lukman tahun 2013 “penggunaan media papan berpetak pada perkalian 

bilangan asli untuk meningkatkan hasil belajar amtematika siswa kelas II 

SDN 23 Cakranegara. Ia menyimpulkan bahwa penggunaan media papan 

berpetak dapat meningkatkan hasil belajar perkalian bilangan asli siswa 

kelas II SDN 23Cakranegara 

2. Baiq Rosmawenti dengan judul skripsinya adalah “penggunaan media 

gambar untuk meningkatkan pemahaman tentang perkalian sebagai 

penjumlahan berulang pada siswa kelas II SDN 10 Jerowaru” Dia 

menyimpulkan bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. 

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari rendahnya hasil belajar 

siswa di SDN 3Marong , terlihat bahawa nilai hasil belajar matematika masih 

sangat rendah . hal ini dikarenakan proses pembelajaran guru masih bersifat 

konvensional. Guru menjelaskan tanpa menggunakan media yang dapat 

mengkongkritkan materi pelajaran. Sehingga banya siswa yang beranggapan 

bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan. 

Melihat kondisi tersebut, maka sangat diperlukan suatu tindakan perbaikan 

proses pembelajaran sehingga siswa tidak lagi menganggap matemtika 

pembelajara sangat sulit dan membosankan. Salah satu yang dapat ditempuh guru 

untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menggguanakan media batang 

cuisenaire  dalam pembelajaran operasi hitung perkalian. 

 

 

 

M 2 M 2 M 2 

M 2 M 2 M 2 
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6. Metode Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Marong Kecamatan Praya 

timur pada kelas II. Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap Tahun 

Ajaran 2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 April 2016. 

2. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Mei 2016. 

3. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2016. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas II SDN 3 

Marong yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 7 siswa 

perempuan. Observer dalam peneltian ini adalah guru kelas II SDN 3 Marong 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel tindakan. 

Definisi operasional variabel harapan yaitu meningkatkan hasil belajar 

matematika. Dalam hal ini adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam 

menerima pengalaman dalam mengikuti pelajaran matematika diukur dengan 

angka-angka. 

Definisi variabel tindakan yaitu  Variabel tindakan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah media batang cuisenaire. Dalam penelitiaan yang 

dimaksud dengan penggunaan media batang batang cuisenaire adalah media 

yang digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan siswa dalam belajar 

matematika mengenai konsep operasi hitung perkalian. Penerapan media 

batang cuisenaire ini mendorong siswa untuk memperagakannya langsung 

pada proses pembelajaran, siswa akan pilih beberapa batang cuisenaire sesuai 

dengan soal yang telah ditentukan, yang dimana setiap batang cuisenaire sudah 

memiliki nilai masing-masing. 

Penelitain ini tergolong  sebagai penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar belajar 

matematika siswa kelas II SDN 3 Marong. Tindakan yang dilakukan dengan 

penelitian ini adalah dengan penggunaan media batang cuisenaire dalam 

pembelajaran perkalian. Dalam penelitian ini digunakan dua siklus, masing-

masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Setiap siklus dilaksanakan sesuai 

dengan skenario yang telah dibuat dan memuat empat tahap kegiatan yang 

saling terkait dan berkesinambungan. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 

siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 

observasi, tahap evaluasi, dan tahap refleksi Arikunto (2014: 14), rincian tiap 

siklus setiap siklus 2 kali pertemuan dengan alikasi waktu yang sama yaitu 

2x35 menit untuk setiap pertemuan. 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Proses pengumpulan data tersebut akan 

menggunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih dan 
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digunakan dalam pengumpulan data harus sesuai dengan sifat dan karakteristik 

penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

antara lain:  

1. Observasi 

observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang 

diperoleh dalam observasi itu dicatat dalm catatan observasi. Observasi 

dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru. instrumen yang 

dipakai dalam pengumpulan data dengan mengguankan lembar observasi 

yang berisikan deskriptor dalam indikator perilaku siswa. 

2. Tes  

tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu 

tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau 

sekelompok sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau 

pretasi anak tersebut, yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai 

oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Dalam 

penelitian ini, data diperoleh dari tes hasil belajar, aktivitas siswa dan guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Data hasil belajar diambil dari tes 

dengan bentuk essay. 

 Instrumen penilain adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik, cermat, lengkap, dan sistematis sehinggalebih mudah dianalisis. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

1. Tes hasil belajar 

Untuk mengetahui pemahaman siswa, maka dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan alat evaluasi sebagai alat 

ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Alat evaluasi yang digunakan 

berupa soal-soal isian yang terdiri dari 5 soal dengan total skor 100 

2. Lembar observasi 

Untuk mengetahui data mengenai aktifitas siswa dan guru pada saat 

pelaksanaan tindakan digunakan instrumen berupa lembar observasi. 

Lembar observasi berisikan beberapa indikator dan deskriptor perilaku 

siswa dan guru yang akan diamati selama proses belajar mengajar. Lembar 

observasi berupa pedoman pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

pedoman aktivitas guru.  

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut. 

Menghitung hasil belajar siswa, hasil tes dianalisis dengan menetukan nilai 

rata-rata ( Aqib, 2010: 40) dapat dihitung dengan rumus: 
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Keterangan:  

x =  nilai rata-rata 

∑ X =  Jumlah semua nilai siswa 

∑ N  = Jumlah siswa 

 Setiap siswa dalam proses pembelajaran dikatakan tuntas secara 

individu terhadap materi pelajaran yang diajarkan apabila siswa mampu 

memperoleh nilai ≥ 65. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal  dapat 

dihitung dengan:  

 

 

P = 
                                

       
 x 100% 

(Aqib, dkk, 2010: 41). 

 

Sesuai dengan petunjuk teknik penilaian di atas, maka kelas 

dapat dinyatakan tuntas secara klasikal apabila ketuntasan klasikal 

mencapai ketuntasan sebesar ≥90%. 

a. Data Aktivitas Guru 

Penilaian aktivitas guru diperoleh melalui observasi langsung 

dimana seorang guru yang mengajar diobservasi langsung oleh 

observer bersamaan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Data 

aktivitas mengajar guru dianallisis dengan cara sebagai berikut: 

1) Menentukan skor aktivitas 

a) Skor 4 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan 

dengan sangat baik 

b) Skor 3 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan 

dengan baik 

c) Skor 2 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan 

dengan cukup baik 

d) Skor 1 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan 

dengan tidak baik 

2) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang 

mungkin dicapai jika semua item dapat tercapai. 

Banyaknya indikator   = 6 

Banyaknya deskriptor tiap indikator   = 3 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor  = 4 

Skor  minimal untuk setiap dekriptor  = 1 

x = 
∑ 

∑ 
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Jadi, skor maksimal ideal    = 6 x 3 x 4 

= 72 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator  = 6 x 3 x 1 

= 18 

 

 

 

3) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) 

Untuk menentukan nilai Standar Deviasi Ideal (SDi) dalam 

menentukan konversi nilai hasil pengamatan untuk aktivitas siswa 

maupun guru.  Dengan rumus sebagai berikut:   

Mi  = 
 

 
 SMI 

  = 
 

 
 (72) 

= 36 

SDi  = 
 

 
 (36) 

  = 12. 

 

Keterangan:  

Mi = Mean ideal 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

SDi = Standar Deviasi ideal 

4) Menemukan kriteria aktivitas guru 

 Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas guru dijabarkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel: 5  Kriteria Menentukan Aktivitas Mengajar Guru 

Interval Interval Skor Kategori 

X ≥ Mi + 1,5 SDi X  ≥ 54 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi  ≤  X < Mi + 1,5 

SDi 

42 ≤ X < 54 Baik 

Mi –  0,5 SDi  ≤  X < Mi + 0,5 

SDi 

30 ≤ X < 42 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi  ≤ X < Mi – 0,5 SDi 18 ≤ X < 30 Kurang Baik 

X < Mi – 1,5 SDi X  ≤ 18 Sangat 

kurang Baik 

(Nurkancana dan Sunartana: 1990) 

 

Keterangan: 

 X = rata-rata skor aktivitas mengajar guru. 

Mi = Mean ideal 



9 
 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

SDi = Standar Deviasi ideal 

b. Data Aktivitas Siswa 

Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi yang 

dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Observasi secara 

langsung oleh observer. Adapun teknik penilaian untuk aktivitas 

belajar siswa  terdiri dari empat indikator, setiap indikator  terdiri dari 

tiga diskriptor dan  mempunyai skala 4. Penskoran dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1) Menentukan skor aktivitas siswa 

a) Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% (1-3 orang) siswa melakukan 

deskriptor yang dimaksud 

b) Skor 2 diberikan jika 26% ≤ X ≤ 50% (4 -7 orang) siswa 

yang melakukan deskriptor yang dimaksud 

c) Skor 3 diberikan jika 51% ≤ X ≤ 75% (8-10 orang) siswa 

melakukan deskriptor yang dimaksud 

d) Skor 4 diberikan jika X ≥ 76% (9-14 orang) siswa melakukan 

deskriptor yang dimaksud 

Keterangan:  

X = jumlah siswa yang aktif melakukan kegiatan menurut 

deskriptor. 

2) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi) 

Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi), yaitu skor yang 

mungkin dicapai jika semua item dapat tercapai. 

Banyaknya indikator    = 6 

Banyaknya deskriptor tiap indikator  = 3 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 

Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1 

Jadi skor maksimal ideal   =  6 x 3 x 4 = 72 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator = 6 x 3 x 1 = 18 

3) Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) 

Untuk menentukan nilai Standar Deviasi Ideal (SDi) dalam 

menentukan konversi nilai hasil pengamatan untuk aktivitas siswa 

maupun guru.  Dengan rumus sebagai berikut:   

Mi  = 
 

 
 SMi 

= 
 

 
 (72) 

= 36 

SDi  = 
 

 
 Mi 

= 
 

 
 (36) 
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 = 12 

  Keterangan:  

  Mi = Mean ideal 

  SMI = Skor Maksimal Ideal 

  SDi = Standar Deviasi ideal 

 

 

4) Menentukan kriteria aktivitas siswa 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas siswa dijabarkan pada tabel berikut ini. 

Tabel: 6 Kriteria Menentukan Aktivitas Belajar Siswa 

Interval Interval 

Skor 

Kategori 

X ≥ Mi + 1,5 SDi X  ≥ 54 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi  ≤  X < Mi + 1,5 SDi 42 ≤ X < 54 Aktif 

Mi - 0,5 SDi  ≤  X < Mi + 0,5 SDi 30  ≤ X < 42 Cukup Ak tif 

Mi – 1,5 SDi  ≤ X < Mi – 0,5 SDi 18  ≤ X <  30 Kurang Aktif 

X ≤ Mi – 1,5 SDi X  ≤ `18 Sangat 

kurang AKtif 

(Nurkancana dan Sunartana  : 1990) 

 Keterangan: 

 X = rata-rata skor aktivitas siswa 

Mi = Mean Ideal 

Sdi = Standar Deviasi Idel 

Penelitian ini dikatakan berhasil: 

1. Jika aktivitas siswa minimal mencapai kategori aktif 

2. Jika aktivitas pembelajaran guru tergolong mencapai kategori baik 

3. Jika ≥ 90% siswa telah mencapai KKM ≥ 65 

 

7. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus I  

a) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi, 

yaitu sebesar 64% dari 14 siswa. siswa yang tuntas sebanyak 9 siswa dan 

5 siswa tidak tuntas. Hasil tersebut kurang dari target KKM yang 

ditentukan yaitu ≥65 dengan ketuntasan klasikal 90%.  
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b) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 50 dengan kategori baik. 

c) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 34 dengan kategori cukup aktif. 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus selanjunya. 

2. Siklus II 

a) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi, 

yaitu sebesar 92% dari 14 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 13 siswa  

b) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 69,5 dengan kategori sangat baik. 

c) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 59,5 dengan kategori sangat aktif. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar 

pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Siklus Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar 

Skor Kriteria Skor Kriteria Rata-

rata 

Ketuntasan Klasikal 

(KB) 

I 50 Baik 34 Cukup 

Akif 

78,5 64% 

II 69,5 Sangat 

Baik 

59,5 Sangat 

Aktif 

88,5 92% 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil observasi aktivitas guru 

pada siklus I memperoleh skor 50 dengan kategori baik kemudian pada siklus 

II meningkat dengan memperoleh skor 69,5 dengan kaegori sangat baik.Hasil 

observasi aktivitas siswa memperoleh skor 34 dengan kategori cukup aktif 

kemudian meningkat pada siklus II memperoleh skor 59,5 dengan kategori 

sangat aktif. Data hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan ketuntasan 

klasikal sebesar 64% dengan nilai rata-rata 78,5 kemudian pada siklus II 

meningkat menjadi 92% dengan nilai rata-rata 88,5.  

 

8. Kesimpulan dan Saran 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa guru menjelaskan operasi 

hitung perkalian bilangan menggunakan media batang cuisenaire dengan 

sangat baik. Menjelaskan aturan operasi hitung perkalian menggunakan media 

batang cuisenaire, dan memberikan contoh soal serta latihan soal kepada siswa. 

Sehingga siswa dapat mengerti, memahami dan tidak bosan dengan materi 

yang diajarkan oleh guru. Adapun hasil peningkatan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran melalui penerapan media batang cuisenaire pada siswa kelas II 

SDN 3 Marong tahun pelajaran 2015/2016 yaitu sebagai berikut : 
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1. Pengunaan media batang cuisenaire dapat meningkatkan aktivitas 

mengajar guru berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I nilai rata-

rata 50 menjadi 69,5 pada silkus II, dengan selisih peningkatan 19,5 

2. Penggunaan media batang cuisenaire dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I nilai rata-

rata 34 menjadi 59,5 pada siklus II, dengan selisih peningkatan 25,5 

3. Penggunaan media batang cuisenaire dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I mempeoleh nilai 

rata-rata 78,5 menjadi 88,5 pada siklus II, dengan selisih peningkatan 

10, dengan persentasi ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

memperoleh 64% menjadi 92% pada siklus II dengan selisih 

peningkatan 28% 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi kepala sekolah 

Diharapkan dukungan berupa motivasi kepada guru dan siswa dengan 

meningkatkan serta memperbanyak fasilitas pembelajaran sekolah 

2. Bagi guru  

Guru SDN 3 Marong diharapkan dapat memberikan bimbingan lebih 

itensif kepada siswa yang belum tuntas dan dapat melanjutkan 

penerapan media batang cuisenaire dalam operasi hitung perkalian dan 

mengoptimalkankan penggunaannya pada materi lain khususnya 

mengenai operasi hitung . 

3. Bagi siswa 

Dengan penggunaan media batang cuisenaire siswa diharapkan dapat 

berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga materi dipahami dengan 

baik dan pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. 

4. Bagi Peneliti 

Pihak yang meneliti lebih lanjut penggunaan media batang cuisenaire 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika untuk mencoba 

menerapkan pada materi lain. 
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