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ABSTRAK 

PENGARUH ALAT PERAGA CORONG BERHITUNG TERHADAP HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA KELAS II SDN 1 GERUNG UTARA TAHUN PELAJARAN 

2016/2017 

 

Oleh 

ANNISA AULIANI 

NIM: E1E 213 014 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas II 

SDN 1 Gerung Utara tahun pelajaran 2016/2017 II A 49,22% sedangkan kelas II B 54.5% 

sehingga peneliti melakukan penelitian eksperimen (eksperimental research)  untuk 

membantu siswa mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh alat peraga corong berhitung terhadap hasil belajar siswa 

kelas II SDN 1 Gerung Utara tahun pelajaran 2016/2017. Desain penelitian ini menggunakan 

pretest-posttest control group design. Teknik pengambilan yang digunakan adalah purposive 

sampling yang dilakukan terhadap kelas II A dan II B untuk menentukan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II SDN 1 Gerung 

Utara, sedangkan yang menjadi sampel adalah  kelas II A sebagai kelas eksperimen dan kelas 

II B sebagai kelas kontrol. Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji-t, diperoleh hasil  

thitung  > ttabel (8,824 > 2,826) pada taraf kepercayaan 95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi ada pengaruh 

penggunaan alat peraga coorng berhitung terhadap hasil belajar siswa kelas II SDN 1 Gerung 

Utara tahun pelajaran 2016/2017. Baerdasarkan hasil perbandingan rata-rata nilai siswa pada 

kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan (pretest) dengan nilai siswa setelah diberikan 

perlakuan menggunakan alat peraga corong berhitung (posttest), ternyata mengalami 

peningkatan yang signifikan, dari perolehan nilai rata-rata siswa saat dilakukan pretest yakni 

67% meningkat menjadi 75 % ketika diberikan posttest. Penerapan alat peraga corong 

berhitung didalam proses pembelajaran berhitung dapat memberikan hasil belajar yang lebih 

baik bagi siswa, peneliti berharap kepada guru untuk menggunakab alat peraga corong 

berhitung di dalam proses pembelajaran berhitung untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

Kata-kata kunci: Alat peraga corong berhitung, Hasil Belajar. 
 

 

 

 



ABSTRACT 

INFLUENCE OF FUNNEL REGULATES TO CALCULATE LEARNING MATHEMATICS 

STUDENTS CLASS II SDN 1  GERUNG UTARA YEAR LESSON 2016/2017 

 

 

By 

ANNISA AULIANI 

NIM: E1E 213 014 

 

This research is motivated by the low of mathematics learning result of second graders of 

SDN 1 Gerung Utara in the academic year 2016/2017 II A 49.22% while class II B 54.5% so 

that the researcher conducts experimental research to help students overcome the learning 

difficulties they experienced. The purpose of this research is to know the influence of the 

counting funnel tool to the learning result of second grade students of SDN 1 Gerung Utara in 

the academic year 2016/2017. This research design uses pretest-posttest control group design. 

The retrieval technique used was purposive sampling conducted on class II A and II B to 

determine the experimental class and control class. The population in this study is all students 

of class II Public SDN 1 Gerung Utara, while the sample is class II A as experimental class 

and class II B as a control class. Learning result data were analyzed using t-test, obtained 

tcount> ttable (8,824 > 2,826) at 95% confidence level. It shows that the accepted hypothesis 

is the alternative hypothesis (Ha) which reads that there is the influence of the use of coorng 

counting equipment toward the result of the second grade students of SDN 1 Gerung Utara in 

the academic year 2016/2017. Based on the comparison of the mean score of the students in 

the experimental class before being treated (pretest) with the value of the students after being 

given treatment using posttest funnel tool, it has increased significantly, from the average 

score of the students when done pretest ie 67 % Increased to 75% when given posttest. 

Implementation of counting funnel props in the computation learning process can provide 

better learning outcomes for students, researchers hope to teachers to use the counting funnel 

tool in the learning process to improve the student's learning outcomes. 

 

 

Keywords: Counting funnel props, Learning Outcomes. 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

         Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Belajar dan mengajar 

merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini 

menjadi terpadu dalam suatu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dengan 

siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung Gagne 1989 

dalam Susanto (2013:1) 

            Menurut Wasliman dalam Susanto (2013:12-13) Berhasilnya siswa dalam 

belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu dari dalam diri siswa itu 

sendiri maupun dari luar diri siswa. Adapuun faktor dari dalam siswa meliputi : sikap, 

kebiasaan belajar, kecerdasan,minat dan perhatian, motivasi belajar,ketekunan,serta 

kondisi fisik dan kesehatan. Adapun yang termasuk faktor dari luar yaitu : Keadaan 

keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Keluarga yang 

morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran orang tua, perhatian orang tua yang 

kurang terhadap anak, serta kebiasaan-kebiasaan berperilaku yang kurang baik dari 

orang tua dalam kehidupan sehari-hari,adalah hal yang akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa. Selain itu faktor sekolah juga akan mempengaruhi 

kebarhasilan belajar siswa, terbatasnya kelengkapan bahan ajar guru,penggunaan 

strategi pembelajaran yang kurang tepat dan kurangnya kesadaran guru untuk 

menghadirkan alat peraga dalam pembelajaran, juga dapat mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa.  

           Menurut teori perkembangan intelektual dari piaget dalam Budiningsih 

(2005:38-39)  anak SD berada pada tahap operasional konkret (7-12) tahun. Pada 

tahap ini anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak 

telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang 

bersifat konkrit. Tahap ini disebut operasional konkret karena dalam berpikir 

bertindak untuk memanipulasi objek-objek, sehingga dengan dipergunakannya alat 

peraga akan dapat memberikan rangsangan pada pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.  

 Hal ini sejalan dengan  hasil wawancara dengan guru kelas II SDN 1 Gerung 

Utara menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran guru tidak menghadirkan alat 

bantu peraga pembelajaran di dalam proses pembelajaran berhitung,oleh sebab itu 

siswa mengalami kesulitan memahami dan menguasai konsep yang bersifat abstrak 

sehingga hasil belajar siswa  rendah. 



Untuk mengatasi permasalahan  tersebut, peneliti menerapkan alat peraga 

corong  berhitung di dalam  menjelaskan  konsep. Alat peraga corong berhitung 

memudahkan  siswa di dalam memahami konsep, karena siswa terlibat secara aktif 

dalam  proses pembelajaran serta dapat membangkitkan motivasi siswa untuk berani 

mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian  bilangan asli. 

B. Kajian Pustaka dan Hioptesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian in, adalah sebagai berikut : 

1. Corong Berhitung 

Corong berhitung merupakan alat bantu atau alat peraga yang 

digunakan untuk menjelaskan konsep perkalian. Di mana alat peraga tersebut   

di buat dari papan triplek dan  kardus bekas. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu nilai yang diperoleh siswa melalui kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan  menggunakan alat peraga corong berhitung baik hasil belajar yang 

menyangkut kognitif, sebagai hasil dari kegiatan belajar yang dinyatan dalam 

bentuk angka. 

3. Matematika  

 Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan 

matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, adalah penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian oleh Muhlisah, (2015) dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar 

Siswa Dengan Dan Tanpa Menggunakan Alat Peraga Corong Berhitung Pada Materi 

Operasi Perkalian Bilangan Bulat di kelas III SDN Kebun Bunga  6 Banjarmasin 

Tahun Pelajaran 2014/2015” menyimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan atau perbandingan hasil belajar matematika 

menggunakan alat peraga corong berhitung pada materi perkalian bilangan bulat kelas 

III SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas III SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin dimana kelas IIIB sebagai kelas 



eksperimen dan kelas IIIA sebagai kelas kontrol. Data kemampuan awal siswa 

diambil dari nilai hasil belajar matematika sebelumnya dari wali kelas masing-masing. 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar siswa  di kelas eksperimen dengan nilai 

rata-rata yaitu 82,17 yang berada pada kualifikasi amat baik dan nilai rata-rata kelas 

kontrol sebesar 70,48 yang berada pada kualifikasi baik. Berdasarkan hasil penelitian 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan alat peraga corong berhitung 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi operasi perkalian 

bilangan bulat  kelas III SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. 

2.  Amin, (2010) dengan judul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Sub Pokok 

Bahasan Perkalian Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem 

Based Learning) Disertai Media Corong Berhitung Pada Siswa Kelas IIIA Di SDN 

Karangduren 01 Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2010/2011”  menyimpulkan bahwa 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah di sertai dengan media corong berhitung dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika sub pokok bahasan perkalian 

Pada Siswa Kelas IIIA DI SDN Karangduren 01. Peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa  dapat ditunjukkan pada siklus I diperoleh persentase rata-rata aktivitas 

kelompok sebagai berikut: memperhatikan penjelasan guru/teman, diskusi pemecahan 

masalah, menemukakan pendapat/tanggapan, keterlibatan kerja kelompok berturut-

turut mencapai persentase 81,7%; 80%; 80%; 86,7%; 85%; 70%; 73,3%; 81,7%. 

Sedangkan pada siklus II masing-masing meningkat berturut-turut mencapai 

persentase 93,3%; 93,3%; 93,3%; 100%; 100%; 100%; 86,7%; 93,3%; 93,3%. 

Persentase rata-rata aktivitas individu pada siklus I meliputi: memperhatikan 

penjelasan guru/teman, bertanya, menggunakan media, diskusi pemecahan masalah, 

mengajukan pendapat/tanggapan, berturut-turut mencapai persentase 75%; 64,5%; 

89,9%; 71,8%; 68,9%. Sedangkan pada siklus II meningkat berturut-turut mencapai 

persentase 94,2%; 84,1%; 98,6%; 87%; 84,1%/ persentase rata-rata aktivitas guru 

mencapai 75,4% pada siklus I, sedangkan  pada siklus II  mencapai 96,7%. Rata-rata 

skor hasil tes pada siklus I mencapai 72,65 dengan persentase ketuntasan71,75%, 

sedangkan pada siklus II mencapai 84,3 dengan persentase ketuntasan 87%, 

berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa siklus II telah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. 

Hasil penelitian  tersebut bahwa penggunaan alat peraga lebih efektif daripada media 

 konvensional dalam pembelajaran tanpa penggunaan alat peraga 



            Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dari guru dan siswa kelas II 

SDN 1 Gerung Utara siswa masih belum bisa memahami konsep dalam pembelajaran 

matematika sehingga masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. 

Maka dengan melihat data hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan kesulitan guru 

dalam menanamkan konsep, perlu sekali proses pembelajaran untuk ditingkatkan 

kualitasnya, dengan menghadirkan alat peraga corong berhitung  dalam pembelajaran 

sehingga siswa akan lebih mudah memahami konsep dan guru akan lebih mudah 

menanamkan konsep Matematika khususnya pada materi perkalian bilangan asli. 

  Tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 

perkalian asli  dalam penelitian ini  yaitu dengan memanfaatkan alat peraga sebagai alat 

bantu untuk mengkongkritkan konsep perkalian. Alat bantu peraga inilah diharapkan 

mampu memberikan inovasi agar siswa lebih antusias dalam proses belajar-mengajar. 

Selain itu siswa juga dimudahkan memahami materi karena interaksi dengan alat 

peraga membuat konsep yang sifatnya abstrak menjadi lebih konkrit. Jadi tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh alat peraga corong berhitung 

dalam meningkatkan keterampilan berhitung perkalian bilangan asli. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas II SDN 1 Gerung Utara, kecamatan Gerung, 

kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen jenis Quasi 

Eksperimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design, karena tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang akan 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan 

berupa pembelajaran menggunakan alat peraga corong berhitung sedangkan pada kelas 

kontrol pembelajaran menggunakan alat peraga sedotan plastik. Peneliti memberikan 

tes sebagai data awal untuk pretest. Di akhir penelitian, untuk mendapatkan data akhir, 

peneliti memberikan posttest terhadap kedua kelas, dengan demikian rancangan 

penelitian secara sederhana dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini: 

 

 



Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian 

Kelas  Pre-test Perlakuan  Post-test 

Eksperimen  Q1 X Q2 

Kontrol  Q3 ….. Q4 

 

1. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut..  

a. Teknik Tes 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data melalui teknik tes, teknik 

wawancara dan observasi. Menurut Arikunto (2011: 193) serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Menurut Erna (2011:17) Tes 

adalah alat ukur yang digunakan oleh setiap guru untuk menilai atau 

mengevaluasi hasil pembelajaran siswa sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampunya. Tes yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pretest dan posttest dalam bentuk soal pilihan ganda. Pretest dilakukan pada 

kedua kelas untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sedangkan posttest 

diberikan setelah kedua kelas diberikan treatment (pelakuan) 

b. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Hasil penelitian dari observasi, aka lebih kredibel/dapat dipercaya 

kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang ada (Sugiyono, 

2013: 202). 

Analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

a) Normalitas Data   

 Uji normalitas data dilakukan untuk data tes akhir.Pengujian ditujukan untuk 

mengetahui apakah data tes akhir terdistribusi normal atau tidak.Uji normalitas 

dicari dengan menggunakan rumus uji chi kuadrat. 



     
        

  
 

         (Sugiyono, 2014: 241) 

Keterangan: 

    
= Chikuadrat 

Fh = Frekuensi yang diharapkan 

F0 = Frekuensi yang diperoleh/diamati 

 Jika    hitung ≤    tabel, maka data terdistribusi normal 

 Jika    hitung ≥    tabel, maka data terdistribusi tidak normal. 

Data terdistribusi normal pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 

db = k – 1, dengan k menyatakan jumlah kelas interval. 

b) Uji Homogenitas Data 

         Pengujian homogenitas sampel didasarkan pada asumsi bahwa apabila 

varians yang dimiliki oleh sampel-sampel bersangkutan tidak jauh berbeda, maka 

sampel-sampel tersebut cukup homogen. Jika Fhitung ≥ Ftabel maka sampel tidak 

homogen dan jika Fhitung ≤ Ftabel maka sampel homogen dengan taraf signifikansi 

5%. Adapun persamaan uji varians tersebut sebagai berikut (Sugiyono, 

2014:276). 

  
                

                
 

c) Uji Hipotesis (uji-t) 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan alat peraga corong berhitung 

terhadap hasil belajar siswa, maka data tes akhir diolah dengan menggunakan uji-

t. Pengujian hipotesis menggunakan t-test terdapat beberapa rumus t-test yang 



digunakan untuk pengujian, dan berikut ini beberapa pedoman penggunaannya 

menurut Sugiyono (2014:273). 

  
 ̅   ̅ 

√
        

          
 

       (
 
  

 
 
  

)

 

Keterangan: 

t   = Nilai t hitung 

1x  = Nilai rata-rata kelas eksperimen 

2x  = Nilai rata-rata kelas kontrol 

2

1s  = Varian kelas eksperimen 

2

2s  = Varian kelas kontrol 

n1 = Jumlah sampel kelas eksperimen 

n2 = Jumlah sampel kelas kontrol. 

Nilai  yang diperoleh disebut sebagai         kemudian dibandingkan dengan 

nilai       pada taraf signifikansi 5 % dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika         
         , maka    ditolak dan    diterima 

                , maka     diterima dan    ditolak. 

 

 

 

 

 

 

Nilai ttabel dihitung menggunakan rumus interpolasi karena nilai dk pembilang 

tidak dapat langsung ditemukan pada tabel. Adapun rumus interpolasi yang digunakan 

berikut. 

 

     
       

       
       

Keterangan: 

B = Nilai dk yang dicari 

 

 

 



B0 = Nilai dk pada awal nilai yang sudah ada 

B1 = Nilai dk pada akhir nilai yang sudah ada 

C = Nilai        yang dicari 

   = Nilai        pada awal nilai yang sudah ada 

   = Nilai        pada akhir nilai yang sudah ada 

 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

a. Hasil Pre-test dan Post-test Hasil Belajar Matematika 

       Nilai rata-rata pre-test hasil belajar Matematika siswa kelas eksperimen 

dan kelas pembanding atau kontrol berturut-turut, yaitu 67 dan 49,80. Sedangkan 

rata-rata post-test hasil belajar Matematika kelas eksperimen dan kelas 

pembanding atau kontrol berturut-turut, yaitu 75 dan 68,27. Adapun data hasil 

pre-test dan post-test untuk hasil belajar Matematika pada kelas eksperimen dan 

pembanding atau kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Pre-test dan Post-test Hasil Belajar Matematika 

 Pre-test Post-test 

Eksperimen kontrol Eksperimen Kontrol 

Jumlah siswa 25 26 25 26 

Rata-rata 67 49,80 75 68,27 

Nilai tertinggi 90 85 95 90 

Nilai terendah 40 30 45 45 

 

b. Hasil Uji Normalitas Data 

 

     Uji normalitas dilakukan terhadap data hasil post-test kelas eksperimen 

dan kelas kontrol untuk mengetahui apakah data akhir hasil belajar Matematika 

kedua kelas terdistribusi normal atau tidak normal dan untuk mengetahui tindak 



lanjut uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini, adalah uji chi-kuadrat. Kriteria pengujiannya, 

adalah data terdistribusi normal jika 2 hitung ≤
2 tabel pada taraf signifikansi 5% 

dan dengan db = k-1 dimana k, adalah banyaknya kelas interval. 

Tabel. 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Post-tes) 

 

Kelompok 2 hitung 
2 tabel (a= 0.05) Uji Normalitas 

Ekspeimen 7.592 11.070 Normal 

Kontrol 1,527 11.070 Normal 

 

Hasil tersebut menunjukkan data pre-test dan post-test kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

c. Hasil Uji Homogenitas 

     Uji homogenitas dilakukan terhadap data hasil pretest dan posttest. Uji 

homogenitas dihitung menggunakan uji varians.  

1) Uji homogenitas data hasil pre-test  

 Uji homogenitas data pretest digunakan untuk menegtahui kemampuan 

awal kelas eksperimen dan kelas pembanding atau kontrol sebelum diberikan 

perlakuan. Adapun hasil uji homogenitas data pretest siswa pada kedua kelas 

dapat dilihat dalam table 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Homogenitas Pre-test Hasil Belajar  Matematika 

Kelompok                (α=0,05) 
Hasil Uji 

Homogenitas 

Eksperimen  

1.356 

 

1.96 

 

Homogen Kontrol 

 



       Pada tabel 4.3 didapatkan Fhitung < Ftabel, atau 1.356 < 1,96. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua kelas homogen atau memiliki kemampuan yang 

sama dengan taraf sirnifikansi 5%. Perhitungan uji homogenitas lebih lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 13. 

2) Uji homogenitas Data hasil posttest 

     Uji homogenitas data hasil post-test, digunakan untuk mengetahui 

tindak lanjut uji hipotesis (t-test) yang digunakan. Adapun hasil post-test 

belajar Matematika siswa dapat di lihat dalam tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Homogenitas Post-test Hasil Belajar  Matematika 

Kelompok                (α=0,05) 
Hasil Uji 

Homogenitas 

Eksperimen  

1.090 

 

1.96 

 

Homogen Kontrol 

 

Pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat, bahwa Fhitung   Ftabel, yaitu 1,090   

1.96 dengan dbpembilang= 25 dan dbpenyebut= 26. Sesuai dengan kriteria 

homogenitas bahwa Fhitung    Ftabel, maka kedua kelas homogen.  

d. Uji Hipotesis 

 Berdasarkan hasil uji homogenitas dan normalitas data hasil belajar 

Matematika kedua kelas, adalah homogen dan terdistribusi normal. Maka, 

pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik parametrik. Uji statistik 

parametrik yang digunakan, adalah uji-t dua pihak dengan menggunakan rumus t-

polled varians dengan kriteria pengujian, yaitu jika               , maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hasil analisis uji-t dari post-test hasil belajar Matematika 

dalam tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji-t Post-test Hasil Belajar Matematika 



Kelompok Jumlah 

siswa (N) 

Rata-

rata 

s
2 

(Varians) 

thitung ttabel 

Eksperimen 25 75 202,498 8,824 2.826 

Kontrol  26 68,27 185,613 

 

Dari tabel 4.5 di atas, dapat dilihat                yaitu 8,824 > 2,826 

pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 - 2 = 25 + 26 

– 2 = 49. Sesuai dengan kriteria pengujian hipótesis yaitu                maka  

HO ditolak dan Ha diterima.  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh alat 

peraga corong berhitung terhadap hasil belajar yang dibuktikan dengan perbedaan 

hasil belajar Matematika siswa kelas eksperimen dengan kelas pembanding atau 

control di SDN 1 Gerung Utara tahun pelajaran 2016/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Kesimpulan dan saran 

A. KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh alat peraga corong berhitung terhadap hasil 

belajar Matematika siswa kelas II SDN 1 Gerung Utara tahun Pelajaran 2016/2017. 

B.  SARAN 

   Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dapat menggunakan alat peraga corong berhitung dalam penelitian 

ini sebagai alternatif cara belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran Matematika pada materi perkalian. 

2. Bagi siswa, dapat menggunakan alat peraga corong berhitung dalam   

penelitian ini sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan 

siswa. 

3. Bagi sekolah, dapat mengguakan alat peragacorong berhitung dalam 

penelitian ini sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan 

guru dan siswa dalam meningkatkan hasil belajar. 

4. Bagi peneliti, dapat menerapkan alat peragacorong berhitung dalam 

penelitian ini sebagai upaya meningkatkan hasil belajar Matematika siswa 

ketika telah menjadi pendidik. 
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