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ABSTRAK 

 

Tatik Jarwani PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG 

DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ABAKUS PADA SISWA KELAS I 

SEKOLAH DASAR. Penelitian Tindakan kelas pada siswa kelas I Sekolah Dasar 

Negeri I Sukorejo Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2009/2010. Skripsi Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret, November 2009. 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan kemampuan berhitung 

pada siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo dengan menggunakan media abakus. 

Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian ini adalah 

kemampuan berhitung, sedangkan variabel tindakan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah media abakus. 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus. 

Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Sebagai teknik sampling adalah siswa kelas I SD Negeri I 

Sukorejo Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali yang berjumlah 45 siswa. 

Teknik pengumpulan data di gunakan adalah observasi, pencatatan arsip, 

dokumentasi, tes dan perekaman. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

model analisis interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 

kemampuan berhitung setelah diadakan tindakan kelas dengan menggunakan 

media abakus. Hal itu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan siswa 

dari sebelum dan sesudah tindakan. Pada siklus I ada peningkatan untuk materi 

penjumlahan dari rata-rata 6,33 menjadi 8,00, pada siklus II ada peningkatan 

untuk materi nilai tempat dari rata-rata 5,55 menjadi 7,80 dan materi pengurangan 

dari rata-rata 6,06 menjadi 8,66. Dengan demikian dapat diajukan suatu 

rekomendasi bahwa pembelajaran Matematika dengan media abakus dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung pada siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010. 
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ABSTRACT 
 

Tatik Jarwani, The Improvement of Counting Ability by Abacus Media 

in the First of Elementary School. The action class research to the first grade 

students of SD N Sukorejo 1, Musuk, Boyolali on academic  year 2009/2010. 

Minithesis, Surakarta ; Theacher Training and Education Faculty, of Sebelas 

Maret Univercity, November 2009. 

The purpose of this research is to improve the counting ability to the first 

grade student of SD N Sukorejo 1 by using abacus media. 

The variable that be a changing goal in this research is counting ability, 

while the action variable that be used in this research is abacus media. 

The form action research is the classroom by two mode. Every cycle 

consists of four stage, they are ; planning, action realitation, observation and 

reflection. The research subject are the first grade students SD N Sukorejo 1, 

Musuk, Boyolali, consisting 45 students. The data collecting technique used are 

observation, archieves recording, documentation, testing, and recording. The data 

analizing model used interactive Analysis Model having three components, i.e 

data reduction, data serving and resume or verification collection. 

Based on the research, it can be summarized that there is a counting ability 

improvement after taking place research action class by using abacus media. It can 

be show through the improvement of student ability from before and after the 

action. In the first cycle there is improvement to the addition material from 6,33 to 

be 8, 00. In the second cycle there is from 5,55 to be 7,80 and the decrease 

material from the average 6,06 to be 8,66. Based on the whole cycle that has been 

done a recommendation that mathematic learning by abacus media can improve 

counting ability to the first grade of students SD N Sukorejo 1, Musuk, Boyolali 

in academic year 
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MOTTO 

 

Jika anda yakin sesuatu tak mungkin, maka pikiran anda akan memberi bukti 

mengapa itu tak mungkin. Akan tetapi kalau anda percaya bahwa sesuatu itu 

mungkin dan bisa dilaksanakan, maka pikiran anda akan membantu untuk 

memperoleh  cara-cara melakukanya 

 

(Dj. Schwartz) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang paling sulit, meskipun 

demikian semua orang harus mempelajarinya karena marupakan sarana untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan di lapangan 

membuktikan bahwa kemampuan belajar Matematika lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kemampuan  belajar mata pelajaran yang lain . Salah satu 

penyebab rendahnya kemampuan belajar Matematika di SD Negeri I Sukorejo 

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali adalah penyampaian dalam pelajaran 

Matematika hanya menggunakan metode ceramah. Banyak guru beranggapan 

bahwa metode ceramah merupakan metode yang paling praktis,mudah dan 

efisien. Tetapi jika hanya menggunakan metode ceramah, siswa merasa sulit 

dalam memahami konsep pada pembelajaran Matematika kurang dari yang 

diharapkan.  Guru berkewajiban menanamkan materi pelajaran Matematika 

dengan memberi dorongan dan rangsangan kepada siswa. Salah satu di antaranya 

adalah dalam pembelajaran Matematika dengan menggunakan media yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan mereka. 

Media  meliputi segala sesuatu yang berupa sarana dan prasarana serta 

fasilitas yang digunakan guru dalam menyampaikan pesan pada siswa untuk 

memperlancar, memperjelas, merangsang, memotivasi dan meningkatkan 

efektivitas serta efisiensi proses pembelajaran dalam mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal. Dengan menggunakan media pembelajaran, guru 

berusaha semaksimal mungkin dapat mencapai tujuan pembelajaran metematika. 

Mengingat perkembangan siswa usia sekolah dasar masih berada pada tahap 

operasional konkrit, maka dalam menyampaikan materi pembelajaran Matematika 

di Sekolah dasar terutama pada konsep atau pengertian nilai tempat suatu bilangan 

(satuan, puluhan), operasi penjumlahan dan pengurangan diperlukan media 

pembelajaran yang tepat. 

Salah satu media pembelajaran Matematika adalah Abakus. Abakus adalah 

media pembelajaran Matematika yang digunakan untuk menjelaskan konsep nilai 

tempat suatu bilangan, operasi penjumlahan dan pengurangan. Dengan 
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menggunakan media pembelajaran berarti guru sudah mengajar Matematika 

sesuai dengan prinsip-prinsip pengajaran berhitung di Sekolah dasar. Salah satu di 

antaranya adalah penggunaan benda-benda konkrit untuk membantu pemahaman 

anak-anak terhadap pengertian-pengertian dalam berhitung. 

Dengan memperhatikan prinsip tersebut di atas, maka dengan 

menggunakan media dapat mengurangi verbalisme, anak lebih aktif, serta ilmu 

yang di terima lebih tahan lama dan pembelajaran akan lebih menyenangkan, 

sehingga media dapat meningkatkan kemampuan berhitung. Hal inilah yang 

mendorong dilakukannya penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Berhitung dengan Menggunakan Media Abakus pada Siswa Kelas I Sekolah 

Dasar”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Adanya anggapan pelajaran Matematika adalah pelajaran yang paling sulit dan 

menakutkan. 

2. Dalam Pembelajaran Matematika masih sangat dominan secara klasikal dan 

mengesampingkan pelayanan secara individu. 

3. Banyak guru yang belum menggunakan media pembelajaran dalam 

menyampaikan materi pelajaran. 

4. Nilai Matematika lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai mata pelajaran 

lain. 

5. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran 

Matematika. 

6. Belum tercapainya tujuan pendidikan Matematika seperti harapan Pemerintah. 

C. Pembatasan Masalah 

Dengan adanya identifikasi permasalahan yang cukup banyak maka 

penelitian ini menitik beratkan pada : 

1. Banyak guru yang belum menggunakan Media pembelajaran dalam 

menyampaikan meteri pelajaran. 

2. Belum tercapainya tujuan pendidikan Matematika seperti harapan pemerintah. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Apakah media Abakus dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung pada siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri I Sukorejo 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Meningkatkan 

kemampuan berhitung pada siswa Kelas I Sekolah Dasar Negeri I Sukorejo 

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2009/ 2010 dengan 

menggunakan Media Abakus. 

. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis  

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam pembelajaran Matematika pada umumnya dan peningkatan 

kemampuan berhitung melalui media Abakus pada khususnya. 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Meningkatkan kemampuan berhitung siswa Kelas I baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. 

b. Bagi guru 

Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat 

menemukan solusi dalam meningkatkan kemampuan berhitung. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan bahan referensi untuk menambah sarana dan prasarana 

pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat lebih meningkat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Tinjauan Pustaka 

Hakikat Kemampuan Berhitung 

Pengertian kemampuan 

Menurut Kamus Umum Purwodarminto, kemampuan berarti menguasai. 

Menurut kamus bergambar Nurkasanah dan Didik Tuminto ( 2007.423) 

,kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan atau kekuatan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan adalah kesanggupan atau kekuatan untuk menguasai sesuatu. 

Berhitung 

1) Pengertian Berhitung 

Berhitung termasuk bagian dari pembelajaran Matematika yang lebih dikenal 

dengan Aritmatika. Aritmatika berasal dari bahasa Yunani yang artinya angka 

atau dulu disebut dengan Ilmu Hitung yaitu cabang tertua Matematika yang 

mempelajari operasi dasar bilangan. Operasi dasar tersebut adalah 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Menurut Dali S Naga dalam Mulyono Abdurrahman (2003:253), Aritmatika 

atau berhitung adalah cabang Matematika yang berkenaan dengan sifat 

hubungan-hubungan bilangan-bilangan nyata dengan perhitungan mereka 

terutama menyangkut penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian. 

Secara singkat Aritmatika atau berhitung adalah pengetahuan tentang bilangan. 

Menurut Nurhasanah dan Didik Tuminto (2007:243), berhitung adalah 

mengerjakan hitungan (menjumlahkan, mengurangi, dan lain sebagainya) 

menurut David Glover (2007:26) In Arithmetic you add ,subtract ,multiply and 

divide numbers .You use arithmetic to find the ansers to problems and sums. 

See also addition ,and subtraction . Aritmatika berhubungan dengan 

menjumlah, mengurangi, mengali dan membagi bilangan yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa berhitung termasuk bagian 

dari pembelajaran Matematika yang lebih dikenal dengan Aritmatika yaitu 

mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

 

2) Prinsip-Prinsip Berhitung 

Prinsip-prinsip berhitung menurut petunjuk pengajaran berhitung Depdikbud 

(1993:1) adalah : 

a) Proses belajar dalam berhitung seperti latihan (driil) menghafal dan 

mengulang memang memadai tetapi akan lebih efektif  apabila guru 

mendorong kreatifitas murid dengan membantu menanamkan 

pengertian ide dasar dan prinsip-prinsip berhitung melalui kegiatan-

kegiatan  tersebut. Pengajaran berhitung yang dilandasi pengertian 

akan mengakibatkan daya ingat dan daya transfer yang lebih besar. 

b) Dalam menyajikan topik-topik baru hendaknya dimulai dari tahapan 

yang paling sederhana menuju ke tahapan yang lebih kompleks, dari 

lingkungan yang dekat dengan anak menuju ke lingkungan yang lebih 

luas. 

c) Pengalaman-pengalaman sosial anak dan penggunaan benda-benda 

konkrit perlu dilakukan guru untuk membantu pemahaman anak-anak 

terhadap pengertian-pengertian dalam berhitung. 

d) Setiap langkah dalam mengajar berhitung hendaknya diusahakan 

melalui penyajian yang menarik untuk menghindarkan terjadinya 

tekanan atau ketegangan pada diri anak. 

e) Setiap anak belajar dengan kesiapan dan kecepatannya sendiri-sendiri. 

Tugas guru selain memotivasi kesiapan juga memberikan pengalaman 

yang bervariasi dan efektif. 

f) Latihan-latihan sangat penting untuk memantapkan pengertian dan 

keterampilan. Karena itu latihan latihan harus dilandasi pengertian. 

Latihan akan sangat efektif apabila dilakukan dengan mengikuti 

prinsip-prinsip penciptaan suasana yang baik. 

Latihan yang terlalu rumit, padat dan melelahkan hendaknya 

dihindarkan untuk mencegah terjadinya ketegangan. 
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Berlatih secara berkala, teratur dengan mengulang kembali secara 

ringkas, akan mendorong kegiatan belajar karena timbul rasa 

menyenangi dan menghindarkan kelelahan. 

g) Relevansi berhitung dengan kehidupan sehari-hari perlu ditekankan. 

Dengan demikian pelajaran berhitung yang didapatkan anak-anak akan 

lebih bermakna baginya dan lebih jauh lagi mereka dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu guru perlu 

membuat persiapan yang terencana agar anak-anak mendapatkan 

pengalaman belajar yang beragam dan fungsional 

Mengabaikan pemakaian berhitung dalam situasi yang fungsional 

selain membuat anak bosan juga melepaskan anak dari pengalaman 

belajar  yang hidup dan penuh arti. 

Kemampuan Berhitung  

Kemampuan berhitung merupakan salah satu kemampuan yang penting 

dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa semua aktifitas 

kehidupan semua manusia memerlukan kemampuan ini (Nyimas Aisyah, dkk, 

2007 : 6 . 5). 

Menurut Dewa Ketut Sukardi dalam Sulis ( 2007 : 14) bahwa 

kemampuan berhitung adalah kemampuan yang memerlukan penalaran dan 

ketrampilan al jabar termasuk operasi hitung. Berdasarkan pernyataan-

pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung adalah 

kemampuan yang memerlukan penalaran dan ketrampilan al jabar termasuk 

operasi hitung yang diperlukan dalam semua aktifitas kehidupan manusia 

sehari-hari. 

Berhitung yang dipelajari di kelas I antara lain nilai tempat, penjumlahan dan 

pengurangan. 

1) Nilai Tempat (place value) 

Menurut Didik Junaedi (2007:12) Bilangan terdiri dari angka-angka (digit) 

seperti kata terdiri dari huruf-huruf. Tetapi letak angka dalam sebuah bilangan 

mempengaruhi nilainya. Menurut Didik Prangbakat dan Sri Utari Yuli Astuti 

(2007: 13) Nilai tempat adalah nilai suatu bilangan yang ditentukan oleh 

tempatnya.  
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Contoh angka 2 dalam 25 bernilai 20 (dua puluhan ), angka 5 bernilai 5 (5 

satuan). 

2) Penjumlahan (addition) 

Menurut David Glover (2008: 4) Addition is finding the total of two or more 

numbers the plus ( + ) in an addition sum show that numbers are being added 

together. Penjumlahan adalah cara menemukan jumlah total dua bilangan atau 

lebih dengan menggunakan tanda “+”. Menurut Didik Junaedi (2008:8) Jumlah 

adalah total dari beberapa bilangan yang ditambah semuanya. Contoh     13 + 2 

= 15. 

3) Pengurangan (subtraction) 

Menurut kamus besar (1993:478) Pengurangan adalah proses, cara, perbuatan 

mengurangi atau mengurangkan contoh 16 – 6 = 10. 

Pembelajaran Matematika 

1) Pembelajaran 

a) Pengertian pembelajaran  

Pembelajaran merupakan upaya sistematis untuk memfasilitasi 

dan meningkatkan proses belajar. Menurut Corey dalam Nyimas 

Aisyah (2007.1.3) Pembelajaran adalah suatu proses di mana 

lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon 

terhadap situasi tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata 

pembelajaran adalah kata benda yang diartikan sebagai proses, cara 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Senada dengan 

pengertian di atas Gagne, Birggs, dan Wager dalam Udin S Winata 

Putra (2007:1.19), berpendapat bahwa Instruction is a set of event that 

affect leaners is such a way that learning is facilitated. Pembelajaran 

adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa. Menurut Oemar Hamalik 

(1999:57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Suprapto (2003:9) berpendapat bahwa pembelajaran didefinisikan 
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sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara 

sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses yang sengaja menciptakan suatu 

lingkungan sehingga terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. 

b) Komponen pembelajaran 

Dalam pembelajaran terdapat bermacam-macam komponen 

atau unsur. Menurut Oemar Hamalik (1999:66) Unsur-unsur minimal 

yang harus ada dalam sistem pembelajaran adalah seorang siswa / 

peserta didik, suatu tujuan dan suatu prosedur kerja untuk mencapai 

tujuan. Guru (pengajar) tidak termasuk unsur sistem pembelajaran, 

fungsinya dapat digantikan atau dialihkan kepada media sebagai 

pengganti sepeti : buku, slide, teks yang diprogram dan sebagainya 

namun kepala sekolah dapat menjadi salah satu unsur sistem 

pembelajaran karena berkaitan dengan prosedur perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. 

Menurut suprapto (2003:9) komponen pembelajaran antara lain 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode 

pembelajaran, media pembelajaran/ alat peraga, pengorganisasian 

kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran. Udin S 

Winata Putra (2007:1.21) berpendapat bahwa komponen-komponen 

pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Komponen tersebut 

antara lain : tujuan, meteri, kegiatan dan evaluasi pembelajaran. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

komponen-komponen pembelajaran antara lain : siswa, tujuan, materi, 

kegiatan / prosedur, media, evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran. 

2) Matematika 

a) Pengertian tentang Matematika 

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani methein atau 

manthenein yang artinya mempelajari, namun diduga kata itu erat 

hubungannya dengan kata Sansakerta medha atau widya yang artinya 
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kepandaian, ketahuan, atau intelegensi. Seperti yang dikutip Andi 

Hakim Nasution dalam Karso (1998:1.33) 

Ruseffendi dalam Karso (1998:1.33) menyatakan bahwa 

Matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak 

didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma dan dalil-dalil setelah 

dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum, karena itulah 

metematika sering disebut ilmu deduktif. 

Menurut Kline dalam Karso (1998:1.34) menyatakan bahwa 

Matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat 

disempurnakan karena dirinya sendiri, tetapi keberadaannya itu 

terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial ekonomi dan alam. 

Johson dan Myklebust yang dikutip Mulyono Abdurrahman 

(2003:252).menyatakan bahwa Matematika adalah bahasa simbolis 

dan praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif 

dan keruangan sedangkan fungsi teoretisnya adalah untuk 

memudahkan berpikir. 

Menurut Lerner dikutip Mulyono Abdurrahman (2003:252) 

Matematika disamping sebagai bahasa simbolis juga merupakan 

bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat 

dan mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kualitas. 

Sutawijaya sebagaimana dikutip Nyimas Aisyah dkk 

(2007:11), menyatakan bahwa Matematika mengkaji benda abstrak 

(benda pikiran) yang disusun menggunakan (lambang) dan penalaran 

deduktif. 

Sedangkan menurut Gail A. William (1983:3) menyatakan 

Matematics is beautiful and useful creation of the human mind and 

spirit. Matematika adalah sebuah kreasi yang indah dan berguna dalam 

pikiran dan jiwa manusia. 

Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2007 

kelas I menyatakan bahwa Matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting 

dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Matematika adalah ilmu deduktif dan universal yang mengkaji benda 

abstrak  disusun dengan menggunakan bahasa simbol untuk 

mengekspresikan hubungan kuantitatif dan keruangan yang mendasari 

perkembangan teknologi modern dan memajukan daya pikir manusia, 

serta berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. 

b) Fungsi Matematika  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kelas I Tahun 

2007, fungsi Matematika adalah untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif serta kemampuan bekerja sama. 

Menurut Cornelius dalam Mulyono Abdurrahman (2003:253) 

mengemukakan perlunya Matematika diberikan kepada siswa karena 

Matematika merupakan : (a) Sarana berpikir yang jelas dan logis, (b) 

Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (c) Sarana 

mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (d) Sarana 

untuk mengembangkan kreatifitas, (e) Sarana untuk  meningkatkan 

kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

Menurut Cockroft yang dikutip Mulyono Abdurrahman (2003:253). 

Matematika perlu diajarkan kepada siswa karena : (a) selalu digunakan 

dalam segi kehidupan, (b) Semua bidang studi memerlukan 

Matematika yang sesuai, (c) Merupakan sarana komunikasi yang kuat, 

singkat dan jelas, (d) Dapat digunakan untuk menyajikan informasi 

dalam berbagai cara, (e) Meningkatkan kemampuan berpikir logis, 

ketelitian dan kesadaran, keruangan dan fungsi memberikan kepuasan 

terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

Matematika sangat besar fungsinya dalam kehidupan sehari- hari yaitu: 

dapat memberikan bekal kepada pesrta didik untuk berfikir logis 

,analitis , kritis dan mengembangkan kreatifitas, meningkatkan 

kemampuan dalam usaha memecahan masalah yang menantang. 
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3) Pembelajaran Matematika 

Menurut Nyimas Aisyah (2007:1.4) Pembelajaran Matematika adalah proses 

yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 

(kelas/sekolah) yang memungkinkan kegiatan siswa belajar Matematika di 

sekolah. Menurut Bruner dalam Nyimas Aisyah (2007:21.5) Pembelajaran 

Matematika adalah pembelajaran mengenai konsep-konsep dan struktur-

struktur Matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari serta 

mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur Matematika itu.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Matematika adalah proses yang dirancang dengan tujuan untuk menciptakan 

suasana yang memungkinkan siswa mempelajari hubungan antara konsep-

konsep dan struktur- struktur Matematika. 

Unsur pokok dalam pembelajaran Matematika adalah (1) Guru sebagai salah 

satu perancang proses, proses yang sengaja dirancang selanjutnya disebut 

proses pembelajaran, (2) Siswa sebagai pelaksana kegiatan belajar dan (3) 

Matematika sebagai objek yang dipelajari 

a) Tujuan Pembelajaran Metematika 

Menurut Kurikulum tingkat satuan pendidikan kelas I tahun 2007. 

ruang lingkup Matematika meliputi : (a) Bilangan, (b) Geometri dan 

pengukuran, (c) Pengolahan data. 

Sedangkan tujuan Matematika menurut Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan kelas I tahun 2007 yaitu (2007: 23) 

(1) Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat melakukan 

manipulasi Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan Matematika. 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi, kemampuan memahami 

masalah, merancang model Matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 
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(4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel,diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam 

kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat 

dalam mempelajari Matematika serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 

b) Kompetensi Dasar Pembelajaran Matematika SD Kelas I  (2007: 3) 

(1) Semester I  

(a) Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. 

i. Membilang banyak benda 

ii. Mengurutkan banyak benda 

iii. Menentukan urutan benda-benda ruang yang sejenis 

menurut besarnya 

iv. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

sampai 20 

v. Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 

vi. Menyelesaikan masalah yeng berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan sampai 20 

vii. Menentukan waktu (pagi, siang, malam) hari dan jam 

secara bulat. 

(b) Menggunakan pengukuran waktu dan panjang  

i. Menentukan lama suatu kejadian berlangsung 

ii. Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari 

(panjang pendek) dan membandingkannya 

iii. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan 

panjang. 

(c) Mengenal beberapa bangun ruang  

Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana (balok, 

prisma, tabung, bola dan kerucut)  

 

 

(2) Semester II 
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(a) Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua 

angka dalam pemecahan masalah  

i. Membilang banyak benda 

ii. Mengurutkan banyak benda 

iii. Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 

iv. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua 

angka 

(b) Menggunakan pengukuran berat 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda. 

(c) Mengenal bangun datar sederhana 

i. Mengenal segi tiga, segi empat dan lingkaran 

ii. Mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya. 

c) Teori belajar dalam pembelajaran Matematika 

Hudoyo Herman dalam Sujianto berpendapat bahwa dalam 
menjelaskan konsep baru atau membuat kaitan antara meteri yang 
telah dikuasai siswa dengan bahan yang disajikan dalam pengajaran 
Matematika, akan membuat siswa siap mental untuk memasuki 
persoalan yang akan dibicarakan dan juga dapat meningkatkan minat 
dan prestasi siswa terhadap materi pelajaran Matematika. Sebaliknya 
kegiatan belajar mengajar Matematika yang terputus-putus dapat 
mengganggu proses belajar mengajar ini berarti proses belajar 
mengajar akan terjadi dengan lancar bila belajar itu sendiri 
dilaksanakan secara kontinyu. 

 
Menurut Nyimas Aisyah (2007:1.4), pembelajaran Matematika adalah 

proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan 

suasana lingkungan memungkinkan seseorang (pelajar) melaksanakan 

kegiatan belajar Matematika dan proses tersebut berpusat pada guru 

mengajar Matematika. 

Supaya dalam pembelajaran Matematika dapat mencapai tujuan 

Metematika maka perlu memperhatikan teori belajar dalam 

pembelajaran Matematika menurut para ahli  Matematika. 

Menurut Brunner dalam Nyimas Aisyiah (2007:1.5) menyatakan, 

bahwa dalam belajar Matematika ada tiga tahapan yaitu : (1) Enaktif, 

(2) Ikonik, (3) Simbolik. 
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(1) Enaktif 

Dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak 

secara langsung terlibat langsung dalam memanipulasi (mengotak-

atik) objek. Anak belajar sesuatu pengetahuan yang dipelajari 

secara aktif, dengan menggunakan benda-benda konkret (nyata). 

Dalam tahap ini anak memahami sesuatu dari berbuat atau 

melakukan sesuatu tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-

kata. 

(2) Ikonik 

Tahap Ikonik yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengalaman 

yang dipresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual 

(visual imaginary), gambar atau diagram yang menggambarkan 

kegiatan konkret atau situasi konkret pada tahap Enaktif 

(3) Simbolik 

Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-

lambang objek tertentu. Anak sudah mampu menggunakan notasi 

tanpa tergantung pada objek riil. Pembelajaran direprentasikan 

dalam bentuk simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan 

kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik 

simbol verbal, lambang-lambang Matematika maupun lambang 

abstrak yang lain. 

Dienes dalam Nyimas Aisyah (2007:2.7-2.11) membagi belajar 

menjadi 6 tahap yaitu (1) Permainan bebas (free play), (2) Permainan 

yang disertai aturan (games), (3) Permainan kesamaan sifat (searching 

for comunities), (4) Representasi (representation), (5) Simbolisasi 

(Symbolization), (6) Formalisasi (Formalization) 

(1) Permainan bebas (free play) 

Permainan bebas merupakan tahapan belajar konsep yang 

aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan . Anak diberi 

kebebasan mengatur benda. Anak mulai membentuk struktur 

mental dan struktur sikap  dalam mempersiapkan diri untuk 

memahami konsep yang sedang dipelajari. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 31 

(2) Permainan yang disertai aturan (games) 

Anak sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat 

dalam konsep tertentu. Dengan melalui permainan anak diajak 

untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur 

Matematika itu. Semakin banyak bentuk-bentuk berlainan yang 

diberikan dalam konsep tertentu, semakin jelas konsep yang 

dipahami siswa, karena akan memperoleh hal-hal yang bersifat 

logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari. 

(3) Permainan  Kesamaan Sifat (Searching for Comunalities) 

Untuk melatih dan mencari kesamaan sifat-sifat ini guru perlu 

mengarahkan mereka dengan menstranslasikan kesamaan struktur 

dari bentuk permainan lain. Translasi tentu tidak boleh mengubah 

sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. 

(4) Representasi (Representation) 

Pada tahap ini anak mulai belajar membuat pernyataan atau 

representasi tentang sifat-sifat kesamaan suatu konsep Matematika 

yang diperoleh pada tahap ke 3. (kesamaan sifat) representasi dapat 

berupa gambar, diagram atau verbal. 

(5) Simbolisasi (Symbolization) 

Pada tahap ini siswa perlu menciptakan simbol Matematika atau 

rumus verbal yang cocok untuk menyatakan konsep yang 

representasinya sudah diketahui pada tahap representasi. 

 

(6) Formulasi (Formulazation) 

Pada tahap ini anak belajar mengorganisasikan konsep-konsep 

membentuk secara formal dan harus sampai pada pemahaman 

aksioma, sifat, aturan, dalil sehingga menjadi struktur dari sistem 

yang dibahas. 

Dari teori-teori pembelajaran Matematika di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran Matematika di SD pada dasarnya berawal dari 

konkrit ke abstrak dan dari sederhana ke kompleks. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

 

2. Tinjauan Tentang Media Abakus 

a. Media 

1) Pengertian Media 

Secara harfiah media dapat diartikan sebagai medium atau perantara yaitu 

perantara sumber pesan (source) dengan penerima pesan (reciever). Beberapa 

ahli dan asosiasi telah mengemukakan pengertian tentang media pembelajaran 

antara lain :NEA dalam Udin S. Winata Putra (1998:5.3), mengartikan media 

pembelajaran sebagai sarana komunikasi, baik dalam bentuk cetak maupun 

pandang, dengar termasuk perangkat kerasnya. 

Miarso dalam Asep Heri Hermawan (2008:11.18)  lebih menegaskan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan anak didik sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Menurut Arif  Sadiman,  dkk(1996:2) ,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. 

Romiszowki dalam Basuki Wibowo dan Farida Mukti 

(2001:1.2).mengemukakan bahwa media adalah pembawa pesan yang berasal 

dari sumber pesan yang dapat berupa barang atau benda kepada penerima 

pesan. 

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat siswa sehingga proses belajar terjadi. 

2) Fungsi Media 

Menurut Gou Fang Wan (2006:174) The use of it as a source of information 

entertainment, enrichment, gromth, empowerment and communication. Yang 

artinya kurang lebih adalah Media berguna sebagai hiburan, pengayaan, 

pertumbuhan dan komunikasi. 
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Dalam pembelajaran, media memiliki banyak fungsi seperti yang diungkapkan 

oleh Asep Hery Hermawan (2008:11.21) 

Bahwa media berfungsi : a) Mengatasi keterbatasan fisik kelas, b) Mengatasi 

verbalisme, c) Mengatasi  sikap pasif siswa dalam belajar. 

c) Mengatasi Keterbatasan Fisik  

   Media memiliki kegunaan untuk memperkecil objek 

yang terlalu besar (dapat dibantu dengan media slide atau model), 

memperbesar objek yang terlalu kecil (dapat dibantu dengan mikro 

proyektor, gambar atau film), menyederhanakan yang terlalu rumit 

(dapat dibantu dengan diagram, bagan atau film), dan menggambar 

objek yang terlalu luas misalnya gempa bumi atau iklim (dapat 

dibantu dengan media film, gambar). 

d) Mengatasi verbalisme  

   Yaitu ketergantungan untuk menggunakan kata-kata 

lisan dalam memberikan penjelasan artinya dengan kata-kata lisan 

yang mungkin abstrak dapat digambarkan dan dibantu dengan 

menggunakan media sehingga verbalisme dapat diminimalkan atau 

bahkan ditiadakan. Seperti pepatah a picture worth a thousand 

words. Misalnya menunjukkan gambar seekor dinosaurus akan lebih 

membuat siswa tahu bentuk dinosaurus daripada hanya diceritakan 

saja. 

e) Mengatasi Sikap Pasif Siswa dalam Belajar 

   Media pembelajaran memiliki berbagai kegunaan 

antara lain : menimbulkan kegairahan belajar, memfokuskan / 

menarik perhatian, memungkinkan atau setidaknya mendekatkan 

interaksi langsung dengan lingkungan nyata, memberikan 

perangsang yang sama untuk mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Senada dengan pendapat di atas Arif Sadiman, dkk (1996:16)  berpendapat, 

bahwa media berguna untuk a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu 
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bersifat verbalisme, b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan indera, c) 

Mengatasi sikap pasif anak didik. 

a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalisme 

yaitu dalam menyajikan materi pelajaran tidak hanya dalam bentuk 

kata-kata, tertulis atau lisan belaka. 

b) Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indera 

(1) Objek yang terlalu besar bisa digantikan realia, gambar, film 

bingkai, film, gambar atau model; (2) Objek yang kecil dibantu dengan 

proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar; (3) gerak yang terlalu 

lambat atau terlalu cepat dibantu dengan rime lapse atau high speed 

photo graphy; (4) Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa 

ditampilkan lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun 

secara verbal; (5) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-

mesin) dapat disajikan dengan model diagram dan lain-lain; dan (6) 

Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-

lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, gambar dan lain-lain. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

berfungsi untuk a) Mengatasi verbalisme, b) Mengatasi keterbatasan 

fisik atau ruang, c) Mengatasi sikap pasif siswa, d) Mempercepat 

proses belajar mengajar. 

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Media. 

Menurut Asep Hery Hernawan (2008:11..23) ,untuk memperoleh hasil yang 

optmal, pemilihan media perlu memperhatikan : a) Tujuan pembelajaran, b) 

Situasi belajar, c) Kemudahan, d) Ekonomis, e) Fleksibel, f) Kepraktisan dan 

kesederhanaan, g) Kemampuan Guru. 

a) Tujuan Pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran memuat kompetensi yang diharapkan yang 

dimiliki siswa pada akhir pembelajaran. Untuk mencapai kemampuan 

tersebut guru menentukan media dan sumber belajar yang dapat 

membantu siswa belajar. Contoh agar siswa dapat menunjukkan letak 

pulau Sumatera, dengan menggunakan peraga peta. 
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b)  Situasi belajar. 

Jumlah siswa atau besar kecilnya kelas juga ikut menentukan 

pemilihan media dan sumber belajar. Media yang dapat digunakan 

untuk kelas besar belum tentu efektif digunakan secara individual. 

c)  Kemudahan  

Pilih media dan sumber belajar yang  mudah diperoleh. Contoh peta 

digunakan untuk membantu siswa agar dapat menunjukkan letak 

Indonesia. 

d)  Ekonomis 

Pilih media dan sumber belajar yang ekonomis dalam arti efektif dan 

efisien. Untuk itu, guru dapat menentukan sumber belajar dan media 

dari segi kekuatan bahan (dapat dipakai berkali-kali dalam jangka 

waktu yang lama) atau kemurahan harga atau kedua-duanya. 

e)  Kepraktisan dan kesederhanaan. 

Sebaiknya dipilih media dan sumber belajar yang praktis dan 

sederhana penggunaannya. 

f)  Kemampuan Guru 

Pilih media dan sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan guru. 

William Burton dalam Muh. Uzer Usman (1995:32) berpendapat 

bahawa dalam memilih alat peraga perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

(1) Alat-alat yang dipilih harus sesuai dengan kematangan dan 

pengalaman siswa serta perbedaan individu dan kelompok. 

(2) Alat yang dipilih harus tepat, memadahi, dan mudah digunakan. 

(3) Harus direncanakan dengan teliti dan diperiksa lebih dahulu. 

(4) Penggunaan alat peraga disertai kelanjutannya seperti dengan 

diskusi analisis dan evaluasi. 

(5) Sesuai dengan batas kemampuan biaya. 

4) Jenis-jenis Media Pembelajaran 
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Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, mulai 

dari yang sederhana dan murah sampai media yang canggih dan mahal 

harganya. 

Udin S. Winata Putra (1998:5.10) Mengelompokkan media 

menjadi 3 kelompok yaitu a) Media visual, b) Media audio, c) media 

audio visual. 

a) Media visual  

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan 

indera penglihatan. Media visual terdiri atas media yang tidak dapat 

diproyeksikan (non-projected visual) dan media yang diproyeksikan 

(projected visual). Media yang dapat diproyeksikan ini berupa 

gambar diam (still Picture) atau bergerak (Motion Picture) 

(1) Media visual tidak diproyeksikan. 

(a)  Gambar diam / mati (Still Picture) 

Gambar diam / mati adalah gambar-gambar yang disajikan 

secara fotografik  misalnya gambar tentang manusia, 

binatang, tempat atau objek lain yang ada kaitannya dengan 

bahan / isi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. 

(b) Media Grafis 

Media grafis merupakan media pandang dua dimensi 

(bukan fotografik) yang dirancang secara khusus untuk 

mengkomunikasikan pesan pembelajaran. Unsur yang 

terdapat dalam media grafis adalah gambar dan tulisan. 

Jenis media grafis antara lain : grafik, bagan, diagram, 

poster, kartun / karikatur dan komik. 

(c) Realia dan Model 

Media realia merupakan alat bantu visual dalam 

pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman 

langsung kepada siswa. Realia adalah merupakan model 

dan objek nyata dari suatu benda, seperti mata uang, 
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tumbuhan, binatang dan sebagainya. Model adalah media 

tiga dimensi yang sering digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Media model ini merupakan tiruan dari 

beberapa objek nyata, seperti objek yang terlalu jauh, 

terlalu besar, terlalu kecil, terlalu mahal, objek yang jarang 

ditemukan, objek yang terlalu ruwet untuk dibawa ke kelas 

dan sulit dipelajari siswa wujud aslinya. 

 

 

(2) Media visual yang diproyeksikan  

Media yang diproyeksikan pada dasarnya adalah media yang 

menggunakan alat proyeksi (proyektor) sehingga gambar atau 

tulisan tampak pada layar (screen). Media proyeksi bisa 

berbentuk media proyeksi gerak dan media proyeksi diam. 

Jenis media proyeksi yang biasa digunakan diantaranya : (a) 

Proyeksi Apak (apaque prijection), (b) Proyeksi lintas kepala 

(overhead projection /OHP), (c) Slides dan (d) Film strips. 

b) Media audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif  (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan para siswa untuk mempelajari 

bahan ajar. Media audio biasanya untuk melatih keterampilan yang 

berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. 

Terdapat beberapa pertimbangan apabila menggunakan media audio 

antara lain :  

(1) Media ini hanya akan mampu melayani secara baik mereka 

yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. 

(2) Media ini memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi 

dibanding dengan media lainnya, oleh karena itu dibutuhkan 

teknik-teknik tertentu dalam belajar melalui media ini. 
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(3) Karena sifatnya yang auditif, jika ingin memperoleh hasil 

belajar yang baik diperlukan juga pengalaman-pengalaman 

secara visual, sedangkan kontrol belajar bisa dilakukan melalui 

penguasaan perbendaharaan kata-kata, bahasa dan susunan 

kalimat. 

c)  Media Audio Visual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa 

disebut media pandang dengar. Dengan media ini akan semakin 

lengkap dan optimal dalam menyajikan materi. 

Rudi Bretz dalam Aristo Rahadi (2003:21) mengidentifikasikan 

jenis-jenis media berdasarkan tiga unsur pokok yaitu : suara, visual 

dan gerak. Berdasarkan tiga unsur tersebut Bretz 

mengklasifikasikan media dalam tujuh kelompok yaitu : 1) Media 

audio, 2) Media cetak, 3) Media visual diam, 4) Media visual 

gerak,  5) Media audio semi gerak, 6) Media audio visual diam, (7) 

Media audio visual gerak. 

Sedangkan Henick dkk dalam Aristo Rahadi (2003:230) 

mengelompokkan media menjadi enam golongan yaitu : 1) Media 

yang tidak diproyeksikan, 2) Media yang diproyeksikan, 3) Media 

audio, 4) Media video, 5) Media berbasis komputer, 6) Multi 

media kit. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi media 

pendidikan adalah media visual, media audio, media audio visual, 

media tiga dimensi dan media gerak. 

5) Media Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 

Dengan memperhatikan uraian di atas maka dalam pembelajaran sangat tepat 

apabila menggunakan media pembelajaran, terutama pada pembelajaran 

Matematika di sekolah dasar. Media pembelajaran Matematika di sekolah dasar 

antara lain : a) Timbangan bilangan / neraca bilangan; b) Tangga garis 

bilangan; c) Blok model dienes; d) Abakus; e) Batang Kuisioner; f) Papan 
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Paku; g) Pancagram; h) Bangun Ruang; i) Bangun Datar; j) Papan Planel; k) 

Kartu bilangan. 

 

 

 

b. Tinjauan Tentang Abakus 

1) Pengertian Abakus 

Menurut Syaifudin (2009:23), Abakus berasal dari bahasa Yunani Abax yaitu 

alat bantu aritmatika untuk mempermudah melakukan operasi bilangan. 

Menurut David Glover (2008:24) An Abakus is a simple calculating machine.It 

uses stones ,beads or rings as caunters.  Abakus adalah alat hitung sederhana 

yang menggunakan batu-batuan, manik-manik atau cincin sebagai alat 

penghitung. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1993:21) Abakus sama 

artinya dengan dekak-dekak atau swipoa di Indonesia lebih dikenal dengan 

istilah sempoa. Menurut Ruseffendi (1993:262) Abakus adalah salah satu 

media pengajaran Matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

konsep atau pegertian nilai tempat suatu bilangan (satuan, puluhan) serta 

operasi penjumlahan dan pengurangan.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Abakus adalah alat hitung 

sederhana yang menggunakan manik-manik atau cincin yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan pengertian nilai tempat, penjumlahan dan pengurangan. 

Abakus terbuat dari dua potong papan dan beberapa batang kawat (sesuai 

kebutuhan) dan beberapa buah biji dekak-dekak / Abakus setiap kawat terdiri 

dari 20 buah biji. 

BRPS

 

Gambar. 1 Abakus dipandang dari depan (Ruseffendi 1993 : 262 ) 

B : Ribuan, R : Ratusan, P : Puluhan, S : Satuan 
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Gambar media Abakus dilihat dari depan atau yang menghadap siswa. 

 

 

Gambar. 2 , Abakus dipandang dari belakang ( Ruseffendi 1993: 262)   

 

Gambar Abakus dilihat dari belakang sehingga biji Abakus terlihat semua. 

2) Fungsi Abakus 

a) Untuk menjelaskan nilai tempat suatu bilangan (satuan, puluhan) 

b) Untuk mencari hasil penjumlahan suatu bilangan 

c) Untuk mencari hasil operasi pengurangan suatu bilangan. 

3) Cara menggunakan Abakus 

Dalam pemakaian Abakus, bagian depan yang menghadap ke siswa 

dikosongkan dahulu. Semua bijinya disimpan atau diangkat ke bagian 

belakang. 

Jika kita akan menunjukkan bilangan 13, maka dari belakang digeser satu buah 

biji Abakus pada tempat puluhan dan 3 buah biji Abakus di tempat satuan. 

Gambar 3 menunjukkan angka 13 

 

Gambar. 3 : Gambar Abakus menunjukkan angka 13 
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Jika 12 + 5, maka penjumlahan ini seperti gambar Abakus di bawah ini yaitu 

dengan menambahkan 5 biji di tempat satuan sehingga di tempat puluhan ada 1 

biji Abakus, di tempat satuan ada 8 biji Abakus, jadi 13+5=18. 

 

Gambar. 4 : Peragaan Penjumlahan 

Seandainya 18-2 maka cukup menarik ke belakang 2 biji Abakus pada tempat 

satuan. 

Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Gambar. 5 : Peragaan Pengurangan  

 

4) Macam-macam Abakus 

Bentuk Abakus bermacam-macam selain yang digambar di atas tadi masih ada 

lagi jenis Abakus yang lain yaitu : 

a) Abakus batang 

 

Gambar. 6 : Abakus Batang 
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b) Abakus Model Rusia 
 

 

Gambar. 7 : Abakus Model Rusia 

c) Abakus Model Cina / Jepang 
 

 

Gambar. 8 : Abakus Model Cina / Jepang 

d) Abakus Model Romawi 
 

 

Gambar. 9 : Abakus Model Romawi 

 

HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

 Ada beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini di antaranya 

: 

Sugiyanto (2007) yang mengadakan penelitian terhadap siswa kelas III SD Negeri 

Tlogolele 2 Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali tentang Peningkatan Prestasi 

Belajar Matematika dengan Menggunakan Media Dekak-Dekak. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa dengan menggunakan media dekak-dekak dapat 
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meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas III SD Negeri 2 Tlogolele 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali . 

Kristina Sri Hartati (2007) yang mengadakan penelitian terhadap siswa kelas IV 

SD Negeri 7 Boyolali tentang Peningkatan Prestasi Belajar Matematika dengan 

Menggunakan Sempoa. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan 

menggunakan sempoa dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa 

kelas IV SD Negeri 7 Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa media sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal 

tersebut dapat dijadikan tolok ukur dan pembanding dengan penelitian yang akan 

dilakukan dengan  menggunakan media Abakus untuk meningkatkan kemampuan 

belajar Matematika. 

 

KERANGKA BERPIKIR 

Kemampuan berhitung siswa Kelas I SD Negeri I Sukorejo Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali rendah disebabkan dalam pembelajaran berhitung masih 

bersifat konvensional serta media pembelajaran yang dipergunakan tidak 

seimbang  dengan jumlah siswa sehingga siswa tidak dapat mempraktekkan 

secara langsung. Jadi guru lebih aktif dari pada siswa. 

Dengan pembelajaran yang menggunakan multi metode dan jumlah media 

Abakus yang sesuai dengan jumlah siswa (satu Abakus untuk 2 siswa) maka siswa 

mendapat pengalaman langsung dalam mempelajari berhitung. Siswa merasa 

senang dalam pembelajaran berhitung dengan menggunakan Abakus yang dibuat 

berwarna warni serta siswa dapat belajar sambil bermain. 

 Jumlah Abakus yang cukup untuk semua siswa sehingga siswa dapat 

mempraktekan dalam pembelajaran berhitung maka kemampuan berhitung siswa 

meningkat. 

Kelebihan Abakus antara lain : 1. Anak mendapat pengalaman langsung, 2. 

Menarik perhatian siswa,  3. Tidak berbahaya, 4. Mudah dipergunakan. 
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini divisualkan pada gambar 10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Kerangka Berfikir  

 
 
 

Kondisi awal 

Tindakan  

Kondisi akhir 

1. Pembelajaran 
masih 
konvensional 

2. Media Abakus 
tidak mencukupi 

1. Dalam 
pembelajaran guru 
menggunakan 
multi metode 

2. Media Abakus 
diperbanyak 

Diduga dengan 
menggunakan media 
Abakus yang 
mencukupi kebutuhan  
siswa dapat 
meningkatkan 
kemampuan berhitung 
pada siswa kelas I 

Kemampuan berhitung 
siswa Kelas I rendah 

Siklus I Pembelajaran 
Matematika SK : Nilai 
tampat, penjumlahan 
dan pengurangan 

Siklus II Pembelajaran 
Matematika SK : Nilai 
tempat dan pengurangan  
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HIPOTESIS TINDAKAN 

 
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas sebagai berikut : “Jika 

menggunakan media Abakus dalam proses pembelajaran Matematika (nilai 

tempat, penjumlahan dan pengurangan) maka kemampuan berhitung  siswa kelas 

I SD Negeri I Sukorejo Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2009/ 2010 akan meningkat” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

 
1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri I Sukorejo, Kecamatan Musuk, 

Kabupaten Boyolali. Alasan pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian 

didasarkan pada peetimbangan :  a. Merupakan tempat peneliti mengajar, 

sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. b. Tidak 

menggenggu tugas mengajar peneliti. c. Tidak mengganggu proses belajar 

mengajar pada awal tahun pelajaran. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2009/2010 

selama 5 bulan, mulai bulan Juli 2009 sampai dengan bulan November 2009 

dengan pembagian waktu penelitian seperti pada table 1. 

Tabel 1 Rencana pembagian waktu  penelitian  

Bulan 
N
o Kegiatan Juli Agustus September Oktober November 

1. Penyusunan 
Proposal 

                                        

2. Penyusunan 
ijin Skripsi 

                                        

3. Pelaksanaan 
tindakan 

                                        

4. Penysunan 
laporan 
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B. Bentuk Dan Strategi Penelitian 

 
1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). 

Menurut I.G.A.K. Wardhani dkk (2008:1.4). penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi 

diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil 

belajar siswa menjadi meningkat. Sedangkan menurut Sarwiji Suwandi (2008:15), 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersamaan. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan guru 

yang dilakukan oleh siswa. 

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bersifat reflektif. Kegiatan 

penelitian berangkat dari permasalahan riil yang dihadapi oleh guru dalam proses 

belajar mengajar kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan 

ditindak lanjuti dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur. 

 

2. Strategi Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan strategi tindakan kelas dengan model Siklus. 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut Sarwiji Suwandi 

(2008:34) ada 4 tahapan yaitu : Perencanaan (planning), Tindakan (acting), 

Pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).  

 

C. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali tahun 2009/2010 semester ganjil 

sebanyak 45 siswa, terdiri dari 16 siswa perempuan dan 29 siswa laki-laki. 

 

D. Sumber Data 

Data atau informasi yang penting dikaji dalam penelitian ini meliputi :  

Informan yaitu siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo 
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Tempat dan peristiwa  

Tempat : Ruang Kelas I SD Negeri I Sukorejo Kecamatan Musuk, Kabupaten 

Boyolali. 

Peristiwa : Proses balajar mengajar Matematika dengan media Abakus. 

Arsip dan dokumen 

Arsip   : Kurikulum 2007 

Dokumen  : Daftar nilai kemampuan berhitung 

Daftar nilai digunakan untuk mendapatkan data nilai siswa 

sebelum dilakukan tindakan. 

Tes Hasil Belajar : Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui peningkatan 

prestasi belajar siswa setelah dilakukan tindakan. 

Perekaman  : Perekaman berupa foto untuk memperjelas deskripsi 

berbagai situasi dan perilaku subjek yang diteliti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk penelitian dan sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memantau proses pembelajaran operasi hitung 

yang sedang berlangsung di kelas. Pengamatan ini bertujuan untuk mengamati 

kegiatan guru dan siswa saat pelaksanaan tindakan sampai akhir tindakan, 

peran peneliti sebagai partisipasi aktif yang melakukan tindakan 

pembelajaran, sekaligus menjadi  guru kelas yang   bertugas mengamati 

jalannya pembelajaran di kelas. 

Hasil temuan observasi atau pengamatan didiskusikan bersama dengan teman 

sejawat untuk diambil simpulan sebagai bahan untuk tindak lanjut pada proses 

selanjutnya. 

 

2. Tes 
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Tes digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tindakan yang 

telah dilakukan. 

3. Pencatatan Arsip dan Dokumentasi 

a. Arsip  

1) KTSP 2007 tentang ruang lingkup materi, tujuan, Kompetensi 

Dasar, hasil belajar, indikator dan materi pembelajaran Kelas I. 

2) Silabus tentang alokasi waktu dan tema yang diajarkan. 

b. Dokumen  

Berupa nilai formatif untuk mengetahui peningkatan data tentang 

nilai hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan. 

4. Perekaman menggunakan Handycam dan kamera Digital untuk memperjelas 

diskripsi berbagai situasi dan perilaku subjek yang diteliti. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data merupakan kebenaran dari proses penelitian. Validitas data 

dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik 

simpulan. Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan dalam 

peningkatan validitas penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (1996:178) 

trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuai 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Langkah ini dapat ditempuh dengan menggunakan berbagai 

sumber data untuk meningkatkan kualitas penilaian. Menurut Patton dalam 

Herybertus B.Sutopo (1996: 70 )  teknik Trianggulasi ada empat teknik yaitu : 

Trianggulasi data, trianggulasi metode, trianggulasi teori, dan trianggulasi 

peneliti. 

Untuk menguji validitas data peneliti menggunakan trianggulasi data dan 

trianggulasi teori.  

1. Trianggulasi data  

Trianggulasi data juga sering disebut sebagai trianggulasi sumber. Cara ini 

mengarahkan agar di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam 

sumber data yang tersedia. Selain itu juga bisa memanfaatkan jenis sumber 
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data yang berbeda-beda. Untuk menggali data yang sejenis bisa diperoleh dari 

nara sumber (manusia), dari kondisi lokasi, dari aktivitas yang 

menggambarkan perilaku warga masyarakat atau dari sumber yang berupa 

catatan / arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang 

dimaksud. Dengan cara ini data sejenis bisa teruji kemantapan dan 

kebenarannya dari sumber data yang berbeda-beda. 

2. Trianggulasi Teori 

 Trianggulasi teori merupakan teknik yang digunakan dengan 

menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas masalah yang 

dikaji. Selain itu juga digunakan reviu dari informan yang digunakan untuk 

menanyakan kembali kepada informan tentang kevalidan data tersebut. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara mengelola data yang sudah diperoleh dari dokumen. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah model analisis 

interaktif Miles dan Huberman. Model analisis interaktif ini mempunyai tiga 

komponen pokok yaitu, reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau 

verifikasi. Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi dengan proses 

pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan dengan cara sedemikian sehingga simpulan-simpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 
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pelaksanaan penelitian penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan 

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang benar-benar valid.  

 

3. Penarikan Simpulan (Verifikasi) 

Data-data yang telah didapat dari hasil penelitian kemudian diuji 

kebenarannya. Penarikan simpulan ini merupakan bagian dari konfigurasi 

untuh, sehingga simpulan-simpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang benar dan tidaknya 

hasil laporan penelitian. Sedangkan simpulan adalah tinjauan ulang pada 

catatan di lapangan atau simpulan dapat diuji kebenarannya, kekokohannya 

merupakan validitasnya (Milles Huberman, 2000 : 19) 

 

Untuk lebih jelasnya, proses analisis interaktif dari Miles dan Huberman dapat 

digambarkan pada gambar 11 : 

 

Pengumpulan data Sajian data 

 

 

 

Reduksi data    Penarikan kesimpulan/ Verifikasi 

 

Gambar 11 Model analisis Interaktif Miles dan Huberman. 

 

Dari bagan tersebut di atas, langkah yang akan di tempuh dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Melakukan analisis awal, bila data yang didapat di kelas sudah cukup data 

yang dikumpulkan. 

2. Mengembangkan bentuk sajian data dengan menyusun coding dan matrik 

yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 

3. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar unsur. 

4. Merumuskan simpulan akhir sebagai temuan penelitian. 
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5. Merumuskan kebijakan sebagai bagian dari pengembangan saran dalam 

laporan akhir penelitian. 

 

H. Indikator Kinerja 

Menurut Sarwiji Suwandi (2008:70), indikator kinerja merupakan rumusan 

kinerja yang akan dijadikan acuan atau tolok ukur dalam menentukan 

keberhasilan atau keefektifan penelitian . Indikator kinerja yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan berhitung pada siswa kelas 

I SD Negeri I Sukorejo melalui pengoptimalan penerapan media Abakus 

.Indikator penelitian ini bersumber dari kurikulum dan silabus KTSP Matematika 

kelas I serta Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 6,0. 

Pada siklus I pembelajaran dikatakan berhasil apabila kemampuan 

berhitung siswa mencapai rata-rata kelas 60 dan siswa yang memperoleh nilai ≥ 

6,0 mencapai 60 % . 

Pada siklus II pembelajaran dikatakan berhasil apabila kemampuan 

berhitung siswa mencapai rata-rata kelas 70 dan siswa yang memperoleh nilai ≥ 

70 mencapai 70 % 

 

I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Tiap-tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah didesain 

dalam faktor-faktor yang diselidiki. Untuk mengetahui penyebab rendahnya 

kemampuan belajar Matematika siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo Kecamatan 

Musuk, Kabupaten Boyolali dilakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan temuan di kelas maka guru berusaha 

meningkatkan kemampuan belajar Matematika siswa kelas I dengan 

menggunakan media “Abakus” dalam menjelaskan konsep nilai tempat dan 

operasi penjumlahan serta pengurangan. 

Secara jelas langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat 

dilihat pada gambar 16 : 

 

 Perencanaan  
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     Refleksi               Siklus I                          Pelaksanaan 

 

 

 Pengamatan 

 

    Perencanaan 

 

 

                       Refleksi         Siklus II                      Pelaksanaan  

                      

 

 

       Pengamatan 

 

  

Gambar 12. Siklus penelitian tindakan (Suharsimi Arikunto 2009) 
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Keterangan dari gambar di atas adalah sebagai berikut : 

a. Siklus I 

1) Tahap Perencanaan 

a) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) I mata pelajaran 

Matematika dengan Kompetensi dasar (KD) mengenal dan 

menggunakan bilangan dalam pemecahan masalah dengan indikator 

(1) Menentukan nilai tempat sampai dengan bilangan 20. (2) 

Melakukan operasi hitung penjumlahan tanpa teknik menyimpan 

bilangan di bawah 20. (3) Melakukan operasi hitung pengurangan 

tanpa teknik meminjam bilangan di bawah 20 

b) Membuat lembar observasi kegiatan dalam mengajar dan aktifitas 

siswa dalam pembelajaran. 

c) Mendesain alat evaluasi dan lembar observasi siswa. 

2) Tahap pelaksanaan Tindakan 

a) Guru menerapkan pembelajaran menghitung penjumlahan dan 

pengurangan dengan menggunakan media Abakus di kelas I SD 

Negeri I Sukorejo sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) I, yaitu dengan mengajarkan cara menggunakan Abakus 

terlebih dahulu, kemudian mengajarkan konsep nilai tempat, operasi 

penjumlahan dan pengurangan. 

b) Siswa belajar menempatkan biji Abakus  sesuai dengan nilai tempat 

yang ditentukan serta menghitung penjumlahan dan pengurangan 

dengan menggunakan media Abakus dengan bimbingan guru. 

3) Tahap Observasi 

a) Melakukan observasi kegiatan pembelajaran dengan materi melakukan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 dengan media 

Abakus yang meliputi konsep nilai tempat (satuan, puluhan), cara 

menggunakan Abakus dalam penjumlahan (dengan menjumlahkan 

satuannya terlebih dahulu kemudian puluhan) dan pengurangan 

(dengan mengurangkan satuan terlebih dahulu kemudian puluhan). 

b) Pengamatan  terhadap kemampuan melakukan penjumlahan dan 

pengurangan sebelum dan sesudah penggunaan media Abakus. 

4) Tahap Refleksi 
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Refleksi dilakukan setelah mengadakan pengamatan. Jika 

tindakan belum tercapai secara optimal maka perlu adanya perbaikan pada 

siklus II. 

 

b. Siklus II 

1) Tahap Perencanaan 

a) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) II mata pelajaran 

Matematika dengan Kompetensi dasar (KD) mengenal dan 

menggunakan bilangan dalam pemecahan masalah dengan indikator 

(1) Menentukan nilai tempat sampai dengan bilangan 20. (2) 

Melakukan operasi hitung pengurangan tanpa teknik meminjam 

bilangan di bawah 20. 

b) Membuat lembar observasi kegiatan dalam mengajar dan aktifitas 

siswa dalam pembelajaran. 

c) Mendesain alat evaluasi dan lembar observasi siswa. 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a) Guru menerapkan pembelajaran mengenal nilai tempat dan 

pengurangan bilangan di bawah 20 dengan menggunakan media 

Abakus di kelas I SD Negeri I Sukorejo sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) II, yaitu dengan mengajarkan cara 

menggunakan Abakus terlebih dahulu, kemudian mengajarkan konsep 

nilai tempat dan pengurangan 

b) Siswa menempatkan biji Abakus  sesuai dengan nilai tempat yang 

ditentukan serta menghitung pengurangan dengan menggunakan media 

Abakus dengan bimbingan guru 
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3) Observasi 

Melakukan observasi kembali terhadap proses pembelajaran 

mengenai nilai tempat dan pengurangan bilangan sampai 20 dengan 

menggunakan media Abakus. Dalam observasi ini yang diutamakan yaitu 

konsep nilai tempat dan pengurangan dengan menggunakan media 

Abakus. 

4) Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah melakukan tindakan. Jika tindakan 

sudah tercapai secara optimal maka siklus dihentikan. Berdasarkan hasil 

refleksi ini dapat diketahui kelemahan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan 

kelas pada siklus berikutnya. Bila hasil refleksi dan evaluasi siklus II 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berhitung pada siswa kelas 

I SD Negeri I Sukorejo, maka cukup pada siklus II. Namun apabila belum 

memperlihatkan adanya peningkatan maka dilanjutkan dengan siklus III 

dan seterusnya. 
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 BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi / Hasil Penelitian 

 

1. Keadaan Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Sukorejo 

Pada Tahun Pelajaran 2009/2010 jumlah siswa SD Negeri 1 Sukorejo 

sebanyak 222 Siswa, yang terdiri dari kelas I sebanyak 45 siswa, kelas II 

sebanyak 36 siswa, kelas III sebanyak 41 siswa, kelas IV sebanyak 33 siswa, kelas 

V sebanyak 39 siswa, dan kelas VI sebanyak 28 siswa. Jumlah tersebut tidak 

terlalu jauh berbeda dengan jumlah siswa tahun pelajaran sebelumnya yang rata-

rata berjumlah antara 220 sampai 230 siswa tiap-tiap tahun.  Berdasarkan jumlah 

tersebut, Kepala Sekolah beserta guru dan karyawan selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan SD Negeri I Sukorejo pada khususnya dan 

peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 

 

2. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 1 Sukorejo 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sukorejo berdiri di atas tanah seluas 2745 m2 

dengan luas bangunan 587 m2. Bangunan yang ada diantaranya adalah 7 ruang 

kelas, 1 ruang kantor, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang serba guna 

untuk ruang UKS dan menyimpan alat-alat peraga, 1 ruang ibadah, dan 1 gudang. 

Selain itu ada juga bangunan WC dan tempat parkir sepeda motor yang letaknya 

terpisah dengan bangunan sekolah. 

SD Negeri I Sukorejo juga memiliki halaman yang luas yang digunakan 

untuk sarana kegiatan pembelajaran penjaskes dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Selain itu juga memiliki kebun sekolah yang dimanfaatkan untuk kegiatan 

pembelajaran pertanian.  

 

 

 

 

B. Diskripsi Permasalahan Penelitian 
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1. Tindakan Siklus I 

Tindakan Siklus I dlaksanakan selama 3 kali pertemuan (3 x 35 menit) 

selama 2 minggu dalam bulan September 2009. Adapun tahapan-tahapan yang 

dilakukan pada siklus I adalah sebagai berikut : 

 

a. Perencanaan  

Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran 

Matematika yang dilaksanakan di Kelas I untuk mengetahui media yang 

digunakan oleh guru, serta keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran yang 

dilaksanakan. Di samping itu untuk mencatat hasil belajar siswa berupa nilai 

formatif mata pelajaran Matematika pada daftar nilai . 

Berdasarkan pengamatan dan pencatatan terhadap pembelajaran dan 

hasil belajar tersebut diperoleh informasi sebagai data awal bahwa siswa kelas 

I SD Negeri I Sukorejo sebanyak 45 siswa terdapat 30 anak atau 66% yang 

masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 60. Setelah 

dilakukan pemeriksaan pada lembar pekerjaan siswa ternyata sebagian besar 

siswa belum dapat memahami konsep yang diajarkan yaitu operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan. Bertolak dari kenyataan tersebut diadakan 

konsultasi dengan Kepala Sekolah mengenai alternatif peningkatan 

kemampuan berhitung siswa kelas I yaitu dengan melaksanakan pembelajaran 

Matematika dengan menggunakan media Abakus. 

Dengan berpedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2007 

Kelas , Tentang operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut, dilakukan 

langkah-langkah untuk merencanakan pembelajaran dengan menggunakan 

media Abakus antara lain :  

1) Memilih Kompetensi Dasar atau indikator yang sesuai dengan 

penjumlahan dan pengurangan. Alasan  memilih kompetensi dasar atau 

indikator tersebut adalah :  

a) Kompetensi dasar atau indikator tentang penjumlahan dan 

pengurangan harus betul-betul dikuasai siswa, karena hal tersebut 

merupakan materi dasar dalam pembelajaran Matematika, sehingga 

akan mempermudah penguasaan materi pembelajaran Matematika 

selanjutnya. 
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b) Kompetensi dasar atau indikator penjumlahan dan pengurangan 

tersebut nantinya dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Pemilihan kompetensi dasar penjumlahan dan pengurangan didasarkan 

pada Kurikulum yang berlaku dan harapan masyarakat terhadap hasil 

belajar siswa. 

2) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan indikator yang telah dibuat. 

Rencana Pembelajaran yang disusun 3 kali pertemuan masing-masing 

pertemuan 3 jam pelajaran dilaksanakan dalam satu minggu. Mengenai 

langkah-langkah dan susunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

terlampir. 

3) Menyiapkan media Abakus yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan 

Dalam tahapan ini guru melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media Abakus dengan Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran 

yang telah disusun. Siklus I dilaksanakan selama 3 kali pertemuan.  

1) Pertemuan I 

Pada pertemuan I materi yang diajarkan adalah nilai tempat dengan 

indikator menentukan nilai tempat sampai dengan puluhan. Kegiatan 

diawali dengan berdo’a bersama-sama kemudian dilanjutkan absensi 

siswa. 

Sebagai kegiatan awal guru bersama-sama siswa menyanyikan lagu “Satu 

Dua Tiga Empat” supaya siswa dapat memusatkan perhatian pada materi 

pelajaran, kemudian dilanjutkan berhitung bersama-sama sampai bilangan 

20. Setelah itu baru guru menjelaskan tentang media Abakus beserta 

komponen-komponennya, serta cara-cara menggunakannya. Siswa 

meletakkan biji Abakus warna kuning satu persatu sambil dihitung sampai 

10 biji Abakus pada tempat satuan. Guru mengajak siswa mengambil 10 

biji Abakus tersebut diganti dengan satu biji Abakus warna pink dan 

ditempatkan pada nilai tempat puluhan. Sehingga satu biji Abakus warna 

pink pada tempat puluhan nilainya 10. kemudian dilanjutkan memasukkan 

biji Abakus warna kuning pada tempat satuan satu persatu sambil 

menghitung sebelas, dua belas, sampai sembilan belas. Hal ini di ulang-
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ulang sehingga anak benar-benar tahu bahwa satu biji Abakus di tempat 

puluhan nilainya sepuluh. Siswa diajak membuat bilangan secara 

bervariasi antara bilangan sebelas sampai dengan sembilan belas dan 

diselingi tanya jawab tentang nilai biji Abakus tersebut.  

Contoh : 

Bilangan 16 

1 6  

Gambar 13. Peragaan tentang nilai tempat. 

Gambar tersebut menggambarkan bahawa satu menempati tempat puluhan 

yang nilainya 10 dan 6 menempati tempat satuan dan nilainya 6. sehingga 

gambar tersebut menunjukkan bilangan 16. Kegiatan semacam ini diulang-

ulang sampai siswa mengetahui betul tentang penulisan bilangan sesuai 

dengan yang diharapkan, sehingga sudah tidak ada lagi siswa kelas I 

menulis bilangan yang terbalik dan dapat menempatkan angka sesuai 

dengan nilai tempatnya. Contoh : Menulis angka 16 (enam belas ) tidak 

ditulis 61(enam puluh satu) . Untuk mengetahui keberhasilan materi, guru 

memberi tugas pada beberapa siswa untuk mengerjakan soal-soal di papan 

tulis. 

Kelas I sebagian besar belum lancar membaca sehingga dalam 

mengerjakan lembar kerja masih didektekan guru. Siswa mengerjakan 

lembar kerja sesuai dengan yang dibacakan guru. Hasilnya langsung 

dijawab secara lisan, setelah selesai mengerjakan lembar kerja tersebut 

guru menanyakan kepada siswa tentang siapa yang belum jelas. Setelah 

semuanya jelas guru memberikan evaluasi dengan membagi lembar soal 

pada siswa. Sebagai tindak lanjut guru memberi pesan-pesan agar selalu 

rajin belajar dan memberikan pekerjaan rumah. 

 

2) Pertemuan II 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 61 

Pada pertemuan II materi Matematika yang diajarkan adalah penjumlahan 

dengan indikator melakukan operasi hitung penjumlahan tanpa teknik 

menyimpan dengan hasil di bawah 20. kegiatan diawali dengan berdo’a 

bersama kemudian dilanjutkan absensi siswa. Untuk menuju pada materi 

penjumlahan siswa diajak bernyanyi bersama lagu ‘Satu Ditambah Satu”. 

Setelah menyanyikan lagu tersebut diadakan tanya jawab tentang 

penjumlahan yang hasilnya kurang dari 10, dilanjutkan guru menjelaskan 

tentang materi penjumlahan dua bilangan dengan satu bilangan tanpa 

teknik menyimpan, dengan menggunakan media Abakus. 
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Contoh :  

1 6 

      2  + 

           1    8 

Gambar 14. Peragaan tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 

Keterangan : 

   = Bilangan ke I 

   = Bilangan ke II 

Sebagai hasil penjumlahan yaitu menghitung biji Abakus pada masing-

masing tiang. 

Kegiatan semacam ini diulang-ulang sampai siswa benar-benar memahami 

tentang materi yang diajarkan. Untuk mengetahui keberhasilan materi, 

guru menyuruh beberapa siswa untuk maju ke depan kelas mengerjakan 

soal-soal di papan tulis. Setelah siswa benar-benar paham tentang materi 

pelajaran tersebut kegiatan dilanjutkan mengerjakan lembar kerja. Lembar 

kerja dikerjakan secara berkelompok, soalnya dibacakan oleh guru dan 

langsung dijawab secara lisan. Jadi setiap soal langsung dibahas bersama-

sama, setelah selesai mengerjakan lembar kerja dilanjutkan mengerjakan 

soal-soal evaluasi pada lembar soal yang telah dibagikan guru. Sebagai 

tindak lanjut guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan 

memberi pesan-pesan agar selalu rajin belajar. 

3) Pertemuan III 

Pada pertemuan III materi yang diajarkan adalah materi pengurangan 

tanpa teknik meminjam. Sebelum menginjak materi tersebut guru 

mengadakan tanya jawab tentang materi pelajaran yang lalu tentang 

penjumlahan, setelah itu dilanjutkan kegiatan awal menuju materi 

pengurangan dan agar perhatian siswa dapat terpusat, siswa diajak 

menyanyikan lagu “Anak Ayam Turun 10”. dilanjutkan tanya jawab 

pengurangan di bawah 10, guru menjelaskan tentang materi pengurangan 

bilangan dua angka dengan satu angka tanpa teknik meminjam dengan 

menggunakan Abakus. 

Contoh : 
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1 5 
        2 -   
  1    3 

 

Gambar 15. Peragaan pengurangan tanpa teknik meminjam. 

Keterangan : 

Bilangan ke 1 = semua biji pada tiang-tiang media  

Bilangan ke 2   =  

Hasil pengurangan =  

Kegiatan ini diulang-ulang sampai siswa betul-betul jelas tentang materi 

yang diberikan. Untuk mengetahui keberhasilan materi, guru memberi 

tugas kepada beberapa siswa untuk mengerjakan soal-soal di papan tulis. 

Guru membacakan lembar kerja untuk dikerjakan secara kelompok dengan 

menggunakan media Abakus. Siswa melaksanakan kegiatan yang 

dibacakan guru kemudian menyampaikan hasil kegiatan tersebut secara 

lisan. Selain guru membacakan soal, guru juga memantau kegiatan siswa 

serta memberikan bantuan pada kelompok yang sekiranya membutuhkan 

bantuan. Untuk mengakhiri kegiatan, siswa mengerjakan soal evaluasi 

yang telah dibagikan guru. 

 

c. Observasi 

Dalam tahap ini dilaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan media Abakus, yang dilaksanakan dengan 

menggunkan alat bantu berupa lembar observasi dan perekaman dengan 

kamera foto. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan media Abakus dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun serta untuk mengetahui 

seberapa besar pembelajaran dengan media Abakus yang dilaksanakan 

menghasilkan perubahan pada kemampuan berhitung pada siswa kelas I. Oleh 

karena itu pengamatan tidak hanya ditujukan pada aktivitas atau partisipasi 

dalam proses pembelajaran,  namun juga pada aspek tindakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran termasuk suasana kelas pada setiap pertemuan. 

Uraian observasi tiap pertemuan pada Siklus I sebagai berikut : 

Pertemuan : I (satu) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 64 

Indikator  : Menentukan nilai tempat sampai dengan 20.         

Media  : Abakus 

Hasil Observasi : 

1) Kegiatan Siswa  

a) Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru, b) Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru, c) Rasa ingin tahu dan keberanian cukup tinggi, d) Siswa 

aktif mengerjakan tugas baik secara individu maupun kelompok.  

2) Kegiatan Guru 

a) Sudah memberikan informasi secara tepat, b) Menggunakan berbagai 

sumber, c) Menggunakan waktu secara tepat sesuai perencanaan, d) Penuh 

perhatian terhadap siswa, e) Memotivasi individu dan kelompok, f) Sudah 

menggunakan multi metode, g) Sudah melakukan penilaian proses, h) 

Sudah melakukan penilaian hasil belajar, i) Sudah memberikan tindak 

lanjut. 

Pertemuan  : II (dua) 

Indikator  : Melakukan operasi hitung penjumlahan tanpa teknik 

menyimpan dengan hasil di bawah 20 

Media   : Abakus 

Hasil Observasi : 

1) Kegiatan Siswa 

a) Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru, b) Siswa aktif 

mengerjakan tugas-tugas, c) Siswa aktif menjawab pertanyaan guru, c) 

Masih ada siswa yang dalam menjumlahkan bilangan hanya satuannya 

yang dijumlahkan. 

2) Kegiatan Guru  

a) Guru sudah memberikan informasi secara tepat, b) Menggunakan 

waktu secara tepat sesuai dengan rencana, c) Penuh perhatian terhadap 

siswa, d) Memberikan motivasi baik secara individu maupun kelompok, e) 

Menggunakan multi metode, f) Melakukan penilaian proses, g) Melakukan 

penilaian hasil, h) Memberikan tindak lanjut. 

 

Pertemuan  : III (tiga) 
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Indikator  : Melakukan operasi hitung pengurangan tanpa teknik 

meminjam bilangan di bawah 20 

Media   : Abakus 

Hasil Observasi : 

1)  Kegiatan Siswa  

a) Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru, b) siswa aktif 

mengerjakan tugas-tugas, c) Siswa aktif menjawab pertanyaan guru. 

2) Kegiatan Guru  

a) Guru sudah memberikan informasi secara tepat, b) Menggunakan 

waktu secara tepat sesuai dengan rencana, c) Penuh perhatian terhadap 

siswa, d) Memberikan motivasi baik secara individu maupun kelompok, e) 

Menggunakan multi metode, f) Melakukan penilaian proses, g) Melakukan 

penilaian hasil, h) Memberikan tindak lanjut. 

 

d. Refleksi  

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan untuk 

dianalisis. Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan selama proses 

pelaksanaan tindakan baru pada materi penjumlahan yang telah menunjukkan 

perubahan, baik pada aktivitas siswa maupun pada pencapaian hasil belajar. 

Sedangkan untuk materi nilai tempat dan pengurangan belum menunjukkan 

perubahan yang berarti. 

Hasil refleksi selengkapnya dapat duiraikan sebagai berikut :  

Pertemuan  : I (satu) 

Indikator  : Menentukan nilai tempat sampai dengan 20 

Media   : Abakus 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa cukup aktif memperhatikan panjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan guru. Siswa belum memahami tentang nilai tempat, sehingga nilai 

kemampuan berhitung  siswa pada pertemuan ke 1 belum menunjukkan 

perubahan yang berarti, karena nilai rata-rata kelas mencapai 6,82 tetapi siswa 

yang memperoleh nilai ≥6,0 sebanyak 25 siswa atau 55,5% dari 45 siswa. 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila kemampuan berhitung siswa 

mencapai nilai rata-rata kelas 6,0 dan siswa yang memperoleh nilai ≥6,0 
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mencapai 60%. Dengan demikian nilai rata-rata kelas yang mencapai 6,82 dan 

siswa yang memperoleh nilai ≥ 6,0 sebanyak 25 siswa atau 55,5% dari 45 

siswa menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media Abakus 

belum berhasil. Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemauan ke 1 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 : 
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Tabel 2. Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemuan I Siklus I 

NO NILAI NO NILAI NO NILAI 
1 2 16 5 31 10 
2 2 17 5 32 10 
3 8 18 10 33 5 
4 9 19 4 34 9 
5 8 20 9 35 8 
6 3 21 5 36 10 
7 5 22 4 37 9 
8 10 23 10 38 9 
9 4 24 6 39 4 
10 9 25 4 40 10 
11 5 26 5 41 9 
12 5 27 7 42 8 
13 5 28 9 43 8 
14 5 29 10 44 4 
15 10 30 8 45 3 
Nilai Rata-rata 6,82 

 

Pertemuan :    II (dua) 

Indikator : Melakukan operasi hitung penjumlahan tanpa teknik menyimpan 

dengan hasil di bawah 20 

Media  :   Abakus 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran 

berlangsung,  siswa cukup aktif memperhatikan panjelasan guru dan 

menjawab pertanyaan, guru aktif dalam mengerjakan tugas baik secara 

individu maupun kelompok. Kemampuan berhitung siswa dalam materi 

penjumlahan dapat dipahami sehingga nilai kemampuan berhitung siswa 

secara umum pada pertemuan ke 2 sudah menunjukkan perubahan yang 

berarti karena nilai rata-rata kelas mencapai 7,87 dan siswa yang memperoleh 

nilai ≥6,0 sebanyak 33 siswa atau 73,3% dari 45 siswa. Walaupun masih ada 

sebagian kecil siswa yang belum berhasil, siswa tersebut dibimbing secara 

individual.  

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila kemampuan siswa mencapai 

nilai rata-rata kelas 6,0 dan siswa yang memperoleh nilai ≥6,0 mencapai 60%. 

Dengan demikian nilai rata-rata kelas yang mencapai 7,87 dan siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 6,0 sebanyak 33 siswa atau 73,3% dari 45 siswa 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media Abakus 
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dikatakan berhasil. Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemuan  II 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3: 

Tabel 3. Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemuan  II Silkus I 

NO NILAI NO NILAI NO NILAI 
1 6 16 2 31 8 
2 10 17 10 32 10 
3 10 18 10 33 6 
4 8 19 6 34 10 
5 10 20 8 35 10 
6 8 21 10 36 4 
7 8 22 8 37 10 
8 10 23 10 38 8 
9 10 24 10 39 2 
10 10 25 4 40 10 
11 6 26 4 41 10 
12 2 27 10 42 10 
13 10 28 10 43 10 
14 8 29 8 44 8 
15 2 30 10 45 4 
Nilai Rata-rata 7,87 

 

Pertemuan  : III (tiga) 

Indikator : Melakukan operasi hitung Pengurangan tanpa teknik meminjam 

dengan hasil di bawah 20 

Media  : Abakus 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran 

berlangsung , siswa cukup aktif memperhatikan panjelasan guru dan 

menjawab pertanyaan guru tetapi rasa ingin tahunya masih kurang, hal ini 

terbukti dari sikap siswa yang belum jelas tentang materi pelajaran, lebih 

banyak diam dari pada bertanya pada guru. Guru sudah memberikan informasi 

secara tepat, memberikan motivasi baik secara individu maupun kelompok 

dan sudah melaksanakan penilaian proses. Namun demikian kemampuan 

berhitung  siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai rata-rata kelas 

baru mencapai 6,51 dan siswa yang memperoleh nilai ≥6,0 sebanyak 26 siswa 

atau 57,78% dari 45 siswa. 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila kemampuan berhitung siswa 

mencapai nilai rata-rata kelas 6,0 dan siswa yang memperoleh nilai ≥6,0 

mencapai 60%.dengan demikian nilai rata-rata kelas yang mencapai 6,51 
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tetapi siswa yang memperoleh nilai ≥6,0 sebanyak 26 siswa atau 57,78% dari 

45 siswa,hal ini menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

media Abakus yang dilakukan belum berhasil. Data nilai kemampuan 

berhitung siswa pada pertemuan  II selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 : 

Tabel 4. Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemuan III 

 siklus I 

NO NILAI NO NILAI NO NILAI 
1 2 16 5 31 3 
2 5 17 8 32 9 
3 7 18 7 33 7 
4 10 19 9 34 10 
5 10 20 8 35 10 
6 0 21 3 36 6 
7 5 22 2 37 5 
8 4 23 10 38 9 
9 3 24 10 39 9 
10 10 25 9 40 4 
11 6 26 2 41 8 
12 9 27 9 42 4 
13 5 28 10 43 4 
14 5 29 9 44 5 
15 9 30 4 45 5 
Nilai Rata-rata 6,51 

 

Berdasarkan nilai kemampuan berhitung  yang dicapai siswa pada 

siklus I dapat diketahui bahwa baru pada pertemuan  II atau materi 

penjumlahan yang berhasil. Dengan catatan untuk siswa yang memperoleh 

nilai kurang dari rata-rata kelas diberikan perbaikan dengan menambah waktu 

belajar dan latihan-latihan serupa supaya kemampuan belajarnya meningkat. 

Sedangkan pertemuan  I dan III belum menunjukkan perubahan yang 

signifikan, sehingga pembelajaran dilanjutkan pada Siklus  II pada meteri nilai 

tempat dan pengurangan. 

 

2. Tindakan Siklus II 

Tindakan Siklus II dilaksanakan selama 1 minggu pada bulan Oktober 

2009. Tindakan dalam siklus II dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Tahapan- 

tahapan yang dilakukan pada Siklus II adalah sebagai berikut  
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a. Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan tindakan pada 

Siklus I diketahui bahwa belum menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan belajar yang cukup signifikan. Karena dari tiga indikator yang 

ditetapkan baru indikator nomor 2 yang berhasil, sedangkan indikator-

indikator yang lain belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Oleh 

karena itu guru kelas dengan pengarahan dari Kepala Sekolah dan masukan 

dari guru-guru yang lain, kembali menyusun Rencana Pelaksanaan  

Pembelajaran (RPP) dengan lebih cermat dan teliti untuk mengulang 

pembelajaran Matematika dengan indikator: Menentukan nilai tempat sampai 

dengan 20 dan melakukan operasi hitung pengurangan tanpa teknik meminjam 

,bilangan di bawah 20.  

Adapun penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 

seperti pada Siklus II yaitu: 1) Memilih atau menentukan kompetensi dasar, 

hasil belajar dan indikator yang hendak dicapai, 2) Mempersiapkan alat-alat 

atau media yang akan digunakan, 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran ( RPP ) II . 

Mengingat analisis terhadap pekerjaan siswa pada Siklus I menunjukan 

bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam menentukan 

bilangan sesuai dengan nilai tempatnya, maka rancangan kegiatan belajar 

mengajar menekankan pada pemahaman konsep yang diikuti dengan kegiatan 

penjelasan dan peragaan dengan media Abakus. Jadi segala kegiatan ditujukan 

untuk memantapkan pemahaman konsep terhadap siswa,tentang materi nilai 

tempat dan pengurangan, hal ini juga merupakan pengulangan dan kegiatan 

pada pertemuan ke 1 dan ke 3 pada Siklus I. 

 

b. Pelaksanaan tindakan 

 Pelaksanaan tindakan pada Siklus II dengan menggunakan media 

Abakus dilaksanakan dua kali pertemuan. 

Pertemuan ke-1 

Guru mengawali pembelajaran dengan berdo’a bersama,dan 

mengabsen siswa. Untuk memusatkan perhatian siswa diajak menyanyikan 

lagu “Satu-Satu”, dilanjutkan berhitung bersama sampai bilangan 20 secara 
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lisan. Kemudian menghitung dengan menggunakan Abakus. Siswa 

menghitung biji Abakus secara bersama-sama dan memasukkan biji Abakus 

warna kuning satu demi satu pada nilai tempat satuan. Setelah biji Abakus 

berjumlah 10 maka penghitungan dihentikan. 10 biji Abakus warna kuning 

tersebut diambil diganti dengan satu biji Abakus warna pink dan dimasukkan 

pada nilai tempat puluhan. Baru dilanjutkan menghitung 11 sampai 19 sambil 

memasukkan biji Abakus warna kuning satu persatu pada tempat satuan. 

Kegiatan ini diulang-ulang sehingga anak paham benar bahwa 1 biji Abakus 

pada tempat puluhan nilainya sama dengan 10. Memasuki materi pokok guru 

menuliskan soal-soal di papan tulis untuk dikerjakan oleh beberapa siswa. 

Kemudian kegiatan dilanjutkan mengerjakan lembar kerja. Dalam 

mengerjakan lembar kerja soal dibacakan oleh guru. Kemudian siswa 

melakukan kegiatan sesuai dengan perintah pada lembar kerja. Sambil 

membacakan soal guru memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang 

aktif dan kepada siswa yang pada Siklus I nilainya masih kurang. 

Hasil dari kegiatan siswa langsung dilaporkan secara lisan dan dibahas 

secara klasikal. Setelah selesai, mengerjakan soal-soal evaluasi secara 

individu. 

Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemuan ke-1 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemuan 1 siklus II 

NO NILAI NO NILAI NO NILAI 
1 5 16 8 31 10 
2 10 17 5 32 10 
3 5 18 8 33 8 
4 10 19 9 34 10 
5 10 20 9 35 10 
6 5 21 4 36 6 
7 4 22 4 37 10 
8 10 23 10 38 7 
9 4 24 10 39 6 
10 10 25 5 40 10 
11 7 26 4 41 8 
12 9 27 10 42 8 
13 8 28 10 43 10 
14 5 29 10 44 8 
15 8 30 10 45 4 
Nilai Rata-rata 7,8 
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Pertemuan II 

Setelah berdo’a dan mengabsen siswa dilanjutkan apersepsi tentang 

pelajaran minggu lalu yaitu siswa disuruh membuat bermacam-macam angka 

dari 11 sampai 19 dengan menggunakan Abakus secara klasikal.  

Memasuki pada materi pokok guru menjelaskan tentang pengurangan 

dengan Abakus, kemudian menyuruh 2 orang siswa maju ke depan kelas 

dengan membawa Abakus untuk memperagakan pengurangan sesuai dengan 

soal yang dibuat guru. Hal ini dilakukan secara bergiliran kepada siswa. Siswa 

yang disuruh memperagakan ke depan kelas diutamakan siswa yang pada 

siklus I masih memperoleh nilai kurang dari 6. hal ini dimaksudkan agar guru 

dapat membantu secara individual. Kegiatan berikutnya guru menulis 

beberapa soal di papan tulis untuk dikerjakan siswa. Setelah soal tersebut 

dibahas dilanjutkan mengerjakan lembar kerja. Dalam mengerjakan lembar 

kerja masih dibantu guru. Soal dibacakan guru, siswa melaksanakan kegiatan 

dengan menggunakan Abakus kemudian hasilnya dijawab secara lisan. Satu-

persatu soal langsung dibahas, setelah selesai mengerjakan lembar kerja secara 

kelompok dilanjutkan mengerjakan soal-soal evaluasi dengan menggunakan 

lembar evaluasi. Evaluasi tersebut dikerjakan secara individu.Kegiatan 

pembelajaran diakhiri dengan pemberian tugas rumah sebagai tindak lanjut. 

Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemuan  II 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 : 

Tabel 6. Data nilai kemampuan berhitung siswa pada pertemuan II siklus 

II 

NO NILAI NO NILAI NO NILAI 
1 8 16 6 31 9 
2 10 17 9 32 9 
3 9 18 10 33 10 
4 10 19 10 34 10 
5 10 20 10 35 10 
6 10 21 7 36 8 
7 10 22 4 37 10 
8 10 23 10 38 10 
9 10 24 7 39 5 
10 9 25 10 40 9 
11 6 26 7 41 10 
12 10 27 9 42 9 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 73 

13 6 28 10 43 10 
14 6 29 10 44 6 
15 9 30 10 45 3 
Nilai Rata-rata 86,67 

 

 

c. Observasi 

Guru kelas secara kolaboratif bersama guru kelas yang lain 

melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan cermat 

dan teliti pada masing-masing pertemuan. Observasi ini ditujukan pada 

kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran maupun aktivitas siswa 

dalam pembelajaran serta suasana pembelajaran. Keseluruhan data yang 

diperoleh dalam kegiatan ini termasuk pencatatan hasil tes akan digunakan 

sebagai bahan atau masukan untuk menganalisis perkembangan kemampuan 

berhitung siswa dalam diskusi balikan yaitu menganalisis nilai kemampuan 

berhitung siswa dari tiap-tiap siklus yang telah dilaksanakan yang akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan tindakan 

selanjutnya. Adapun uraian hasil observasi Siklus II sebagai berikut : 

Pertemuan  : I (satu) 

Indikator  : Menentukan nilai tempat sampai dengan 20 

Media   : Abakus 

Hasil Observasi  : 

1) Kegiatan Siswa  

a) Siswa aktif memperhatikan penjelasan Guru, b) Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru, c) Rasa ingin tahu dan keberanian meningkat, d) Siswa 

aktif mengerjakan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok. 

2)  Kegiatan Guru 

a) Guru sudah memberikan informasi secara tepat, b) Menggunakan waktu 

secara tepat sesuai dengan rencana, c) Penuh perhatian terhadap siswa, d) 

Memberikan motivasi baik secara individu maupun kelompok, e) 

Menggunakan multi metode, f) Melakukan penilaian proses, g) Melakukan 

penilaian hasil, h) Memberikan tindak lanjut, i) Guru menggunakan 

berbagai sumber. 

Pertemuan : II (dua) 
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Indikator : Melakukan operasi hitung pengurangan tanpa teknik meminjam 

dengan hasil di bawah 20 

Media  : Abakus 
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Hasil Observasi : 

1) Kegiatan Siswa  

a) Siswa aktif memperhatikan penjelasan Guru, b) Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru, c) Rasa ingin tahu dan keberanian meningkat,d) Siswa 

aktif mengerjakan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok. 

2)  Kegiatan Guru 

a) Guru sudah memberikan informasi secara tepat, b) Menggunakan waktu 

secara tepat sesuai dengan rencana, c) Penuh perhatian terhadap siswa, d) 

Memberikan motivasi baik secara individu maupun kelompok, e) 

Menggunakan multi metode, f) Melakukan penilaian proses, g) Melakukan 

penilaian hasil, h) Memberikan tindak lanjut, i) Guru menggunakan 

berbagai sumber. 

 

d.  Refleksi 

Hasil analisis data terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media Abakus pada siklus II dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pertemuan  : I 

Indikator : Menentukan nilai tempat sampai dengan 20 

Media   : Abakus 

Hasil Refleksi : 

Siswa cukup aktif memperhatikan penjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan guru. Guru memberikan informasi secara tepat, memberi motivasi 

dan melaksanakan penilaian proses dengan hasil rata-rata kelas mencapai 7,8 

dan siswa yang memperoleh nilai ≥7,0 sebanyak 33 siswa atau 73,3% dari 45 

siswa. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila kemampuan berhitung siswa 

mencapai rata-rata kelas 7,0 dan siswa yang memperoleh nilai ≥7,0 mencapai 

70%. Dengan demikian nilai rata-rata kelas mencapai 7,9 dan siswa yang 

memperoleh nilai ≥7,0 sebanyak 33 siswa atau 73,3% dari 45 siswa 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media Abakus yang 

dilakukan sudah berhasil. 

Pertemuan  :  II 

Indikator : Melakukan operasi hitung pengurangan tanpa teknik 

meminjam bilangan di bawah 20 
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Media  : Abakus 

Hasil Refleksi  :  

Siswa cukup aktif memperhatikan penjelasan guru, rasa ingin tahu dan 

keberaniannya meningkat, siswa aktif dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. Guru sudah memberikan informasi secara tepat, 

memberikan motivasi dan melaksanakan penilaian. Dalam pembahasan proses 

dengan  nilai rata-rata kelas yang dicapai pada pertemuan  II adalah 86,67 dan 

siswa yang memperoleh nilai ≥7,0 sebanyak 37 siswa atau 82,2% dari 45 

siswa.  

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila kemampuan berhitung siswa 

mencapai rata-rata kelas 7,0 dan siswa yang memperoleh nilai ≥7,0 mencapai 

70%. Dengan demikian nilai rata-rata kelas mencapai 86,67 dan siswa yang 

memperoleh nilai ≥7,0 sebanyak 37 siswa atau 82,2% dari 45 siswa 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media Abakus yang 

dilakukan sudah berhasil. 

Hasil analisis data terhadap pelaksanaan pembelajaran pada Siklus II, 

secara umum telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran semakin mantap dan luwes dengan kekurangan-

kekurangan kecil di antaranya kurang kontrol waktu. Prosentase aktivitas atau 

partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat. Mereka lebih banyak 

memperhatikan dan mampu menyelesaikan soal-soal latihan dengan 

menggunakan media Abakus sehingga keterampilan menggunakan media 

Abakus meningkat. Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran semakin 

meningkat, suasana kelas menjadi lebuh hidup dan menyenangkan,  pada 

akhirnya diharapkan kemampuan berhitung siswa kelas I SD Negeri I 

Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali meningkat. Berdasarkan 

peningkatan kemampuan yang telah dicapai siswa, maka pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dianggap cukup dan diakhiri pada Siklus 

II. 

 

C. Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang ada, dapat dilihat 

adanya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran, serta perkembangan 
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kemampuan berhitung siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo, Kecamatan Musuk, 

Kabupaten Boyolali. Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain: 

1. Siwa lebih aktif memperhatikan penjelasan guru  

2. Siswa lebih aktif menjawab pertanyaan guru  

3. Rasa ingin tahu dan keberanian siswa untuk bertanya semakin meningkat 

4. Kerjasama dengan temannya lebih meningkat 

5. Keterampilan berdiskusi lebih meningkat 

6. Siswa lebih aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

Sedangkan perkembangan kemampuan berhitung siswa yang memperoleh 

nilai diatas 6,0 seperti yang tercantum dalam Tabel frekuensi nilai kemampuan 

berhitung kelas I SD Negeri I Sukorejo sebelum tindakan, sesudah tindakan Siklus 

I dan sesudah tindakan Siklus II . 

Tabel 7 Data Frekuensi Nilai Kemampuan Berhitung siswa kelas I SD 

Negeri I Sukorejo sebelum tindakan 

NO Interval nilai Frekuensi Prosentase Kategori 
1 90 - 10 5 11,11 Baik sekali 
2 79 - 89 5 11,11 Baik 
3 68 - 78 7 15,56 Lebihdari cukup 
4 57 - 67 9 20,00 Cukup 
5 46 - 56 7 15,56 Hampir Cukup 
6 35 - 45 7 15,56 Kurang 
7 24 - 34 5 11,11 Kurang Sekali 

 Jumlah 45 100  
Sumber: Daftar Nilai Harian 

 

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebelum dilaksanakan tindakan 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang sekali sebanyak 5 siswa 

atau 11,11%. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang sebanyak 7 

siswa atau 15,56%, siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup sebanyak 

9 siswa atau 20%, siswa yang memperoleh nilai dengan kategori lebih dari cukup 

sebanyak 7 siswa atau 15,56%. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

baik sebanyak 5 atau 11,11% dan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

baik sekali sebanyak 5 siswa atau 11,11%. 

Bila ditunjukkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada gambar 16 
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Gambar 16 grafik nilai kemampuan berhitung siswa Kelas I SD Negeri I 

Sukorejo sebelum tindakan. 

Setelah dilaksanakan tindakan pada Siklus I dengan menerapkan 

pembelajaran dengan media Abakus pada pembelajaran Matematika diperoleh 

data hasil penilaian kemampuan berhitung siswa Kelas I SD Negeri I Sukorejo 

seperti terlihat pada tabel 8 : 
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Tabel 8 Data Frekuensi nilai kemampuan berhitung siswa kelas I SD 

Negeri I Sukorejo pada siklus I 

NO Interval nilai Frekuensi Prosentase Kategori 
1 90 - 10 11 24,24 Baik sekali 
2 79 - 89 7 15,56 Baik 
3 68 - 78 6 13,33 Lebihdari cukup 
4 57 - 67 13 28,89 Cukup 
5 46 - 56 2 4,44 Hampir Cukup 
6 35 - 45 4 8,89 Kurang 
7 24 - 34 2 4,44 Kurang Sekali 

 Jumlah 45 100  
 

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebelum dilaksanakan tindakan 

pada Siklus I siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang sekali 

sebanyak 2 siswa atau 4,44%. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

kurang sebanyak 4 siswa atau 8,89%, siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori hampir cukup sebanyak 2 siswa atau 4,44%, siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori cukup sebanyak 13 siswa atau 28,89%. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori lebih dari cukup sebanyak 6 atau 13,33% siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 7 siswa atau 15,56%, siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori baik sekali sebanyak 11 siswa atau 

24,44%. Jumlah keseluruhan siswa yang memperoleh nilai ≥6,0 sebanyak 32 

siswa atau 71,11% . 

Data frekuensi nilai kemampuan berhitung siswa kelas I SD Negeri I 

Sukorejo pada siklus Idapat ditunjukkan dengan grafik pada gambar 17: 
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Gambar 17 Grafik nilai kemampuan berhitung Kelas I SD Negeri I 

Sukorejo Siklus I. 

Untuk data nilai kemampuan berhitung siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo 

pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 9: 

Tabel 9 Data frekuensi nilai kemampuan berhitung Kelas I SD Negeri I 

Sukorejo Siklus II 

NO Interval nilai Frekuensi Prosentase Kategori 
1 90 - 10 23 51,11 Baik sekali 
2 79 - 89 4 8,89 Baik 
3 68 - 78 10 22,22 Lebihdari cukup 
4 57 - 67 3 6,66 Cukup 
5 46 - 56 3 6,66 Hampir Cukup 
6 35 - 45 2 4,44 Kurang 
7 24 - 34 0 0 Kurang Sekali 
 Jumlah 45 100  

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebelum dilaksanakan tindakan 

pada Siklus II jumlah keseluruhan siswa yang memperoleh nilai ≥6,0 sebanyak 39 

siswa atau 86,67% dan  tinggal 6 siswa yang belum memperoleh nilai ≥6,0. 
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Data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik pada gambar 18: 
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Gambar 18 Grafik nilai kemampuan berhitung kelas I SD Negeri I 

Sukorejo siklus II. 

Secara lebih rinci perkembangan kemampuan berhitung siswa kelas I SD 

Negeri I Sukorejo dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel 10 : 

Tabel 10 Rekapitulasi nilai kemampuan berhitung rata-rata kelas siswa 

kelas I SD Negeri I Sukorejo sebelum dan sesudah tindakan siklus I 

Rata-rata nilai tes hasil 
belajar 

NO Materi 
pembelajaran 

sebelum sesudah 

keterangan 

1 Nilai Tempat 5,55 6,82 Belum berhasil  
2 Penjumlahan  6,33 8,00 Berhasil 
3 Pengurangan 6,06 6,51 Belum berhasil 

 Rata-rata 5,98 7,11 Meningkat  
 

Tabel 11 prosentase siswa yang memperoleh nilai kemampuan berhitun 

≥6,0 siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo sebelum dan sesudah tindakan Siklus I 
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Jumlah siswa yang 

memperoleh 

nilai≥6,0 

prosentase NO Mata 

pembelajaran 

sebelum sesudah sebelum sesudsh 

keterangan 

1 Nilai tempat 22 25 48,89 55,55 Meningkat 
2 Penjumlahan 27 33 60 73,33 Meningkat 
3 Pengurangan 24 26 53,33 57,78 Meningkat 
 Rata-rata 24,33 28 54,07 62,22 Meningkat 

 

Dari Tabel 10 dan 11 menunjukkan bahwa pembelajaran dengan media 

Abakus yang dilaksanakan pada Siklus I pada materi penjumlahan sudah 

memperlihatkan hasil peningkatan kemampuan berhitung siswa kelas I SD Negeri 

I Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, karena secara umum Nilai 

rata-rata kelas maupun prosentase siswa yang mendapat nilai ≥6,0 sudah 

mengalami peningkatan namun untuk materi nilai tempat dan pengurangan secara 

klasikal belum memperlihatkan adanya peningkatan kemampuan berhitung pada 

siswa Kelas I SD Negeri I Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali 

sesuai yang diinginkan. Dengan demikian penelitian dilanjutkan pada Siklus II 

untuk materi nilai tempat dan pengurangan. 

Setelah dilaksanakan tindakan untuk materi nilai tempat dan pengurangan 

pada Siklus II terlihat adanya peningkatan kemampuan berhitung antara sebelum 

dan sesudah diadakan tindakan Siklus II. Adapun hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 12. 

Tabel 12 nilai kemampuan berhitung rata-rata kelas sebelum dan sesudah 

tindakan Siklus II 

Rata-rata nilai berhitung NO Materi 
pembelajaran sebelum sesudah 

keterangan 

1 Nilai Tempat 6,82 7,80 Berhasil 
2 Pengurangan 6,51 8,67 Berhasil 
 Rata-rata 6,67 8,28 Meningkat 

 

Selanjutnya dari perhitungan jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas 

rata-rata pada Siklus II dapat dipaparkan pada Tabel 13. 
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Tabel 13 Prosentase siswa yang memperoleh nilai kemampuan berhitung 

≥6,0 sebelum dan sesudah tindakan Siklus II 

Jumlah siswa yang 
memperoleh 

nilai≥6,0 

prosentase NO Mata 
pembelajaran 

sebelum sesudah sebelum sesudsh 

keterangan 

1 Nilai tempat 25 33 55,55 73,33 Meningkat 

2 Pengurangan  26 42 57,78 93,33 Meningkat 

 Rata-rata 25,5 37,5 56,67 83,33 Meningkat  

 

Berdasarkan Tabel 12 dan 13 pembelajaran pada Siklus II menunjukkan 

peningkatan rata-rata kelas dan peningkatan jumlah siswa yang memperoleh nilai 

≥6,0. baik pada materi pembelajaran nilai tempat maupun pada materi 

pembelajaran pengurangan sehingga pembelajaran pada Siklus II sudah berhasil. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan selama II Siklus dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan berhitung siswa kelas I SD Negeri I 

Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali dapat dilakukan dengan media 

Abakus. Hal ini tampak jelas dengan adanya peningkatan-peningkatan nilai yang 

diperoleh siswa baik perorangan maupun klasikal pada setiap siklus sebagaimana 

terlihat pada Tabel 10,11,12,dan13.  

Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa penggunaan 

media Abakus efektif untuk meningkatkan kemampuan berhitung dalam materi 

nilai tempat, penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas I SD Negeri I 

Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali khususnya dan siswa kelas I 

Sekolah Dasar - Sekolah Dasar lain pada umumnya. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

dua siklus dengan menggunakan media Abakus dalam pembelajaran Matematika 

pada siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan media Abakus dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung pada siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo, Kecamatan 

Musuk, Kabupaten Boyolali. Peningkatan kemampuan berhitung tersebut 

dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai kemampuan berhitung pada 

setiap siklusnya yaitu : Sebelum tindakannilai rata- rata kemampuan berhitung 

6,02 ,siklus I nilai rata-rata kemampuan berhitung 7,07dan siklus II nilai rata-

rata kemampuan berhitung8,24 . 

2. Cara meningkatkan kemampuan berhitung dengan menggunakan media 

Abakus adalah: 

b) Media Abakus dibuat dengan berwarna-warni sehingga dapat menarik 

perhatian siswa 

c) Guru harus terampil mempresentasikan kehebatan media Abakus baik 

komponen maupun fungsinya 

d) Siswa harus menyukainya, sehingga  mau menggunakan seoptimal 

mungkin 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 siklus 

tersebut di atas, ternyata hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. 

Ternyata pembelajaran Matematika dengan menggunakan media Abakus dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas I SD Negeri I Sukorejo, 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010. Ini berarti 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan media Abakus dapat 

dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran Matematika dikelas I. 
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B.  Implikasi 

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran Abakus efektif untuk 

meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran nilai tempat, 

penjumlahan dan pengurangan siswa kelas I Sekolah Dasar. 

Dengan demikian, implikasi penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran media Abakus diteruskan 

dan dibiasakan pada setiap guru yang mengajarkan materi pembelajaran nilai 

tempat, penjumlahan dan pengurangan siswa kelas I Sekolah Dasar 

2. Media Abakus harus dibuat sebagus mungkin. Hal ini perlu dilakukan agar 

siswa merasa senang, mau menggunakan secara optimal sehingga kemampuan 

berhitung siswa meningkat. 

3.  Guru harus terampil mengatasi kendala yang ada. 

 

C. Saran 

 Sesuai dengan simpulan dan implikasi hasil penelitian, serta dalam rangka 

ikut menyumbangkan pemikiran bagi guru dalam meningkatkan kemampuan 

berhitung khususnya pada mata pelajaran Matematika, maka dapat disampaikan 

saran-saran: 

1. Bagi sekolah 

Sekolah hendaknya mengupayakan pengadaan berbagai alat peraga 

Matematika khususnya dan alat peraga lain pada umumnya. Hal ini 

diharapkan dapat menunjang dalam penanaman konsep-konsep Matematika 

secara lebih nyata, sekaligus meningkatkan aktivitas belajar siswa dan 

memberdayakan penggunaan media dalam proses pembelajaran Matematika. 

2. Bagi Guru 

Guru hendaknya mempersiapkan secara cermat fasilitas belajar yang 

diperlukan, karena sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi 

pembelajaran, fasilitas belajar tersebut pada akhirnya berpengaruh pada proses 

dan hasil belajar Matematika siswa. 

3. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, meningkatkan 
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penguasaan media Abakus, dan meningkatkan usaha belajar sehingga dapat 

memperoleh hasil belajar yang optimal. 

4. Bagi Orang Tua 

Peran serta dan perhatian orang tua sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan anak, sebab bersama orang tualah anak lebih lama tinggal dari 

pada di sekolah. 

Tanpa bantuan orang tua apapun usaha guru tidak akan berhasil secara 

maksimal. Oleh karena itu bimbingan orang tua di rumah, masukan, informasi 

tentang kemajuan dan kekurangan anak tersebut, sangatlah diperlukan guru 

guna menunjang keberhasilan pendidikan anak. Untuk itu kerjasama dan 

jalinan kekeluargaan antara orang tua dan sekolah harus selalu dibina. 
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