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Sebuah penelitian tentang efektivitas media timbangan bilangan terhadap hasil belajar 

matematika operasi hitung perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas II di 

SDN gugus 10 kecamatan Narmada  
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Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83115  
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Abstrak : Studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa penggunaan 

media timbangan bilangan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Disini, penelitian evaluasi dilakukan untuk menguji efektivitas media 

timbangan bilangan terhadap hasil belajar matematika peserta didik dan 

menentukan seberapa besar keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media timbangan bilangan terhadap hasil belajar dapat 

terlaksana. Test objektif dan lembar angket keterlaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan media timbangan bilangan diberikan kepada 66 

peserta didik kelas II sekolah dasar di SDN gugus 10 kecamatan Narmada, 

yang ditentukan dengan menggunakan simple randem sampling. 

Efektivitas antara variabel yang dinilai dengan menggunakan product 

moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata post-test 

sebesar 54,93 dan nilai rata-rata pre-test sebesar 48,16. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh hasil thitung > ttabel = 4,95 > 1,99 pada taraf 

signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Ho dinyatakan ditolak dan 

Ha dinyatakan diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

efektivitas media timbangan bilangan terhadap hasil belajar matematika 

operasi hitung perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas II SDN 

gugus 10 kecamatan Narmada 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

 Matematika bersifat hirarki yaitu suatu materi merupakan prasyarat untuk materi 

berikutnya. Misalnya untuk mempelajari tentang perkalian dan pembagian terlebih 

dahulu kita harus memiliki kemampuan dasar yaitu kemampuan berhitung operasi 

penjumlahan dan pengurangan, dengan kata lain belajar harus secara bertahap. 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, 

menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang di perlukan dalam kehidupan 

sehari-hari.Matematika sebagai studi obyek abstrak, tentu saja sangat sulit untuk dicerna 

anak-anak seusia Sekolah Dasar yang oleh Pieget, dikualifikasikan masih dalam tahap 

berpikir konkrit. Selain tahap perkembangan berpikir anak-anak usia SD belum formal 

dan relatif masih konkrit ditambah lagi keanekaragaman intelegensinya, maka faktor-

faktor ini harus diperhatikan agar proses pembelajaran matematika di SD dapat berhasil. 

Ada sejumlah penelitian tentang upaya yang berhasil untuk memberikan bukti bahwa 

hasil belajar matematika operasi hitung siswa dapat meningkat dengan menggunakan 

media timbangan bilangan.   

Operasi hitung meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Operasi 

hitung yang biasanya diajarkan di tingkat sekolah dasar kelas II masih dalam operasi 
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hitung bilangan yang sederhana. Sejumlah penelitian telah mengkonfirmasi efektivitas 

media timbangan bilangan terhadap hasil belajar siswa kelas II. Namun, semua 

peneliatian hanya memfokuskan pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. 

Sementara penelitian terbatas pada operasi hitung perkalian dan pembagian. Ini telah 

mendorong kami untuk menyelidiki lenih jauh efektivitas media timbangan bilangan 

terhadap hasil belajar matematika operasi hitung perkalian dan pembagian siswa kelas II. 

Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari 

penggunaan media timbangan bilangan terhadap hasil belajar matematika operasi hitung 

perkalian dan pembagian siswa kelas II. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Sebuah studi evaluasi dengan teknik simple randem sampling digunakan untuk memilih 

total siswa 190 siswa sekolah dasar di kelas 2 dari enam sekoah dasar di SDN gugus 10 

kecamatan Narmada untuk berpartisipasi dalam penelitian. Siswa menyelesaikan dua tes 

yaitu pretest dan posttest yang dikelola oleh wali kelas mereka dan penulis selama 

penelitian pada akhir semester kedua (tahun pelajaran 2017/2018). Siswa yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini belum menjalani pembelajaran matematika dikelas 

dengan menggunakan media timbangan bilangan.Test yang digunakan sangat standar 

sesuai dengan indikator materi yang akan diajarkan. Test yang diberikan anatara pretest 

dan posttest memuat soal yang sama sehingga peneliti dapat mengetahui peningkatan 

yang terjadi antara hasil belajar sebelum dan sesudah penelitian. 

2.1 Instrumen  

Instrumen pada penelitian ini menggunakan lembar tes dan lembar angket 

keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media timbangan bilangan. 

dengan melakukan pengujian validitas construk dengan meminta bantuan ahli untuk 

melakukan validasi kelayakan instrumen yang akan digunakan. 

2.2 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik 

infrensial.  Analisis statistik deskriptif menggunakan dua teknik yaitu teknik  

penskoran dengan rumus persentase untuk menganalisis data hasil angket 

keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media timbangan bilangan dan 

gein ternormalisasi untuk menganalisis data hasil belajar siswa. Sedangkan untuk 

analisis statistik infrensial digunakan untuk mengetahui apakah ada efektivitas 

media timbangan bilangan terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan rumus 

product moment. 
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3. Hasil Analisis 

3.1.Hasil Analsisi Deskriptif 

a. Analisis angket keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

timbangan bilangan terlaksana dengan sangat baik sebesar 60,61 %, terlaksana 

dengan baik sebesar 30,30 %, dan terlaksana dengan cukup baik sebesar 9,09 %. 

b. Analisis Hasil Belajar Siswa.  

 
Gambar 4.1 Diagram Batang Gain Ternormalisasi 

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

“media timbangan bilangan” dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

peserta didik pada operasi hitung perkalian dan pembagian secara signifikan 

ditandai oleh gain sebesar 6,77 dengan nilai rata-rata post-test 54,93 lebih tinggi 

dari pada pre test 48,16. Sedangkan untuk perolehan score <g> gain 

ternormalisasi sebesar 0,13 yang berarti <g> tersebut termasuk kedalam kategori 

rendah. 

 

3.2.Analisis Infrensial 

Analisis ini menggunakan rumus product moment dan diperoleh hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

sebesar 0,699.  Untuk melakukan uji signifikansi maka harus memperhatikan hal 

sebagai berikut : 

 Ho diterima bila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝛼 = 5 % , dan 

 Ho ditolak bila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝛼 5 % 

  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = -4,95 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  =  1,99 ;  jadi Ho ditolak 

Kesimpulan : Ha diterima  

Maka dapat disimpulkan bahwa “Terdapat efektivitas  media timbangan bilangan 

terhadap hasil belajar matematika peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran 

dengan menggunakan media timbangan bilangan”  

 

 

4. Pembahasan 

Hasil analisis deskriptif angket keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

media timbangan bilangan menyatakan bahwa pada beberapa aspek ditemukan 

berkatagori cukup baik. Hal ini menyebabkan perlunya upaya peningkatan menuju lebih 

baik.  

Dengan melihat hasil analisis deskriptif angket keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media timbangan bilangan yang menunjukan masih ada beberapa aspek 

yang berkatagori cukup baik maka selanjutnya peneliti melakukan analisis deskriptif 

dengan menguji seberapa besar peningkatan hasil belajar matematika peserta didik pada 

operasi hitung perkalian dan pembagian antara pretest dan posttest dengan menggunkan 

100

48.16
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6.77
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rumus gein ternormalisasi yang menunjukan hasil peningkatan sebesar 0,13 yang berada 

pada kategori rendah. 

Dengan melihat hasil analisis deskriptif diatas maka perlu adanya peningkatan 

keterlaksanaan pembelajaran menuju yang lebih baik. Dengan demikian maka hasil 

belajar peserta didik akan jauh lebih meningkat. Sejelan dengan teori dari Sudjana, dkk 

(2013 :2) yang menyatakan bahwa manfaat dari media itu sendiri adalah dapat 

mempebaiki kualitas pembelajaran menjadi lebih efektif baik dari segi keterlaksanaan 

pembelajaran maupun hasil dari pembelajaran tersebut. Sehingga semakin baik 

terlaksanaan suatu pembelajaran maka semakin baik pula hasil belajar siswa. 

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas media timbangan bilangan terhadap hasil 

belajar matematika operasi hitung perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas II 

SDN gugus 10 Kecamatan Narmada peneliti melakukan analisis infrensial dengan 

menggunakan rumus Paired t-test dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh hasil bahwa 

thitung > ttabel = 4,95 > 1,99. Hal ini menunjukkan bahwa Ho dinyatakan ditolak dan Ha 

dinyatakan diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas yang signifikan 

dari penggunaan media timbangan bilangan terhadap hasil belajar matematika operasi 

hitung perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas II SDN gugus 10 Kecamatan 

Narmada. 

 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data pembelajaran bahwa : 

a. Keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media timbangan bilangan 

pada mata pelajaran matematika operasi hitung perkalian dan pembagian 66,61% 

berkategori baik, 30,30% berkategori baik dan 9,09% berkategori cukup baik. 

b. Hasil belajar matematika operasi hitung perkalian dan pembagian pada peserta 

didik kelas II SDN gugus 10 kecamatan Narmada mengalami peningkatan antara 

pretest dan posttes sebesar 0,13 dalam kategori rendah. 

c. Terdapat efektivitas media timbangan bilangan terhadap hasil belajar matematika 

operasi hitung perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas II SDN gugus 10 

kecamatan Narmada, yang dibuktikan dengan hasil analisis infrensial 

menggunakan rumus paired t test yang menyatakan thitung> ttabel = 4,95 > 1,99 pada 

taraf signifikansi 5%. 
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