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ABSTRAK  

Sutanto,2009. Laporan Penelitian Tindakan Kelas.  Penggunaan Media 
Manik-manik  untuk Meningkatkan Keterampilan Operasi  Perkalian Bidang 
Matematika Siswa Kelas III SD Negeri Kandangsapi 3  Tahun Pelajaran 
2009/2010.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penggunaan media manik-
manik dapat meningkatkan penguasaan konsep perkalian bilangan  pada siswa 
kelas III SD Negeri Kandangsapi 3 pada mata pelajaran Matematika, serta 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penggunaan 
media manik-manik  pada mata pelajaran Matematika. Di samping tujuan yang 
lain Penelitian Tindakan Kelas bertujuan memberi pengalaman Penelitian 
Tindakan Kelas bagi kepala sekolah dan dewan guru SD Negeri Kandangsapi 3, 
serta rnemperbaiki proses pembeiajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas III SD Negeri 
Kandangsapi 3 tahun pelajaran  2009/2010, dari bulan  Juli  sampai dengan 
Desember 2009. Penelitian Tindakan Kelas  ini dilaksanakan melalui dua siklus 
dengan  satu  pokok bahasan. Penelitian didahului dengan observasi awal, diskusi 
awal, diskusi perencanaan tindakan dan ditindaklanjuti dengan implementasi 
tindakan, observasi dan refleksi. Hasil pelaksanaan dievaluasi dalam refleksi 
untuk menyusun rencana perbaikan yang diikuti pelaksanaan, observasi dan 
refleksi tahap berikutnya, sampai dua siklus.  

Hasil penelitian setelah diadakan tes berulang-ulang menunjukkan adanya 
peningkatan penguasaan konsep perkalian bilangan, memang secara umum 
penggunaan media manik-manik memerlukan waktu agak lama, dan akan 
memperoleh keuntungan.  Guru dan siswa aktif menyiapkan pembelajaran, guru 
dan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, porsi latihan soal relatif lebih 
banyak sementara waktu mencatat berkurang, kebiasan belajar untuk 
meningkatkan hasil belajar meningkat, dan dapat menimbulkan rasa senang, 
percaya diri, dan sikap mandiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut kurikulum Sekolah Dasar (SD) KTSP tahun 2006, perkalian 

diajarkan sejak kelas II sampai dengan kelas VI. Pengertian perkalian mulai 

dikenalkan di kelas II dan diperdalam kelas III dan kelas IV. Perkalian 

dikaitkan dengan bagian dari suatu benda (manik-manik), dalam hubungannya 

dengan operasi hitung perkalian merupakan jembatan untuk menuju ke proses 

perkalian merupakan penjumlahan berulang. 

Dalam proses belajar mengajar Matematika dalam operasi hitung 

perkalian pada kompetensi dasar perkalian pada siswa kelas III SD Negeri 

Kandangsapi 3 masih sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa 

kelas III merasa jenuh dikarenakan inovasi menggunakan alat peraga belum 

maksimal dilaksanakan, sehingga yang terjadi banyak siswa kurang 

berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Perhatian siswa sudah 

tidak lagi kepada guru melainkan siswa sering bermain sendiri dengan 

temannya. Sedangkan siswa yang aktif tidak dapat berkonsentrasi karena 

merasa terganggu oleh temannya sehingga yang terjadi dari dampak tersebut 

menurunnya prestasi atau nilai yang dicapai tidak dapat maksimal. 

Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena dengan selesainya siswa 

mengikuti pelajaran Matematika , mereka harus memiliki kemampuan yang 

cukup  dalam mengerjakan operasi hitung termasuk pada perkalian, karena 

keterampilan berhitung merupakan salah satu sasaran pengajaran Matematika. 

Pengertian tersebut dapat ditanamkan dengan bantuan benda-benda 

konkrit atau melalui alat peraga. Seiring dengan kemajuan teknologi yang 

sedang berkembang banyak alat peraga yang dapat digunakan sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran seperti: OHP, LCD Proyektor, Tape 
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Recorder, Kalkulator, dan Komputer. Alat-alat tersebut tergolong memerlukan 

biaya tidak sedikit, bagi sekolah yang kemampuan dananya tidak mencukupi 

untuk pengadaan barang tersebut barang kali merupakan hambatan yang 

serius, tetapi hal demikian tidaklah menjadi hambatan untuk mencari alternatif 

alat bantu yang lain yang harganya relatif murah, mudah didapat dan dapat 

digunakan dan tidak mengurangi nilai manfaatnya. Salah satunya adalah 

“manik-manik”. 

Degan adanya pemikiran tersebut maka penulis memberanikan diri 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penggunaan Media Manik-

Manik Untuk  Meningkatkan Keterampilan Operasi  Perkalian Bidang 

Matematika Siswa Kelas III Sd Negeri Kandangsapi 3 Tahun Pelajaran 

2009/2010” 

 

B. Perumusan Masalah dan Pemecahannya 

1. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah penggunaan  media manik-manik dapat meningkatkan 

keterampilan dalam operasi hitung perkalian?” 

2. Pemecahan Masalah 

“Berdasarkan teori belajar dan media pembelajaran, permasalahan yang 

terjadi kelas III  SD Negeri Kandangsapi 3 Tahun Pelajaran 2009/2010 

perlu diselesaikan melalui tindakan guru berupa penggunaan media 

pembelajaran manik-manik dalam pembelajaran operasi perkalian 

bilangan pada mata pelajaran Matematika” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media 

pembelajaran manik-manik dapat meningkatkan kemampuan operasi 
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perkalian  bilangan pada mata pelajaran Matematika siswa Kelas III  SD 

Negeri Kandangsapi 3 Tahun Pelajaran 2009/2010 atau tidak. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai masukan bagi lembaga sekolah dan guru 

tentang pengaruh penggunaan manik-manik terhadap kemampuan operasi 

hitung bilangan perkalian sehingga nantinya akan terjadi perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya prestasi belajar siswa 

akan meningkat. 

Secara rinci manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat untuk siswa: 

a. Memberikan informasi kepada siswa tentang belajar berhitung dengan 

bantuan alat bantu manik-manik. 

b. Dengan adanya alat bantu manik-manik memungkinkan siswa untuk 

belajar lebih cepat dan sesuai kompetensi dasar yang diharapkan. 

c. Untuk memotivasi siswa agar tidak bosan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. 

d. Memudahkan siswa dalam mengikuti materi berikutnya yang 

berhubungan dengan operasi hitung perkalian dengan variasi yang 

lain. 

2. Manfaat bagi guru. 

a. Memberi masukan kepada guru tentang pengaruh pembelajaran 

Matematika dengan menggunakan alat bantu manik-manik 

b. Guru termotivasi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Memudahkan guru dalam menjelaskan/memberikan materi 

selanjutnya yang berhubungan dengan operasi hitung perkalian. 

3. Manfaat untuk sekolah. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan pembelajaran 

Matematika 
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b. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika khususnya 

pembelajaran Matematika sekolah dasar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

Perkembangan kognitif siswa usia Sekolah Dasar pada hakekatnya 

masih berada dalam tahap konkret. Salah satu ciri pola berpikir siswa dalam 

tahap ini adalah siswa baru mampu memahami konsep-konsep Matematika 

sederhana yang masih dipengaruhi oleh objek-objek visual. Hal ini 

menyebabkan pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, terutama dalam 

penanaman konsep-konsep dasar Matematika sangat diperlukan penggunaan 

media atau alat peraga pembelajaran secara tepat (Herry Sukarman 1997:1).  

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, 

guru masih sering mengalami berbagai kendala dan kesulitan dalam 

menanamkan konsep-konsep Matematika kepada siswa, khususnya dalam 

operasi hitung bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian). Semua guru belum mampu membuat dan menggunakan alat 

peraga secara tepat dalam menanamkan konsep-konsep dasar Matematika 

tersebut. Kesulitan juga sering dialami karena sebagian siswa beranggapan 

bahwa pelajaran Matematika merupakan pelajaran yang tidak menarik, sulit, 

dan sangat membosankan. Kondisi seperti ini sering diperparah dengan 

munculnya rasa takut untuk mempelajari Matematika, sebagai akibat dari 

kurangnya guru dalam menguasai strategi dan metode mengajar yang tepat. 

Sehingga perhatian, minat, dan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran 

menjadi rendah. Hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian prestasi 

belajar siswa pada pelajaran Matematika.  

Berbagai hal tersebut di atas, mengisyaratkan adanya suatu 

permasalahan yang perlu dicari jalan keluarnya. Mengingat bahwa guru 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, maka 

guru dituntut untuk selalu proaktif dan responsif terhadap fenomena-fenomena 
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yang terjadi baik di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di lingkungan sekitar 

serta perkembangan siswanya. Seorang guru harus memiliki kemampuan 

akademik, memahami kurikulum, menguasai strategi dan metode mengajar 

yang tepat, menggunakan media yang tepat dalam mengajar, memiliki 

komitmen tinggi akan tugas yang diembannya, bertanggung jawab, disiplin, 

serta profesional di bidangnya. Mengingat pentingnya peranan guru dalam 

dunia pendidikan tersebut sangatlah wajar bila pengajaran harus direncanakan 

dengan baik. Guru juga perlu memanfaatkan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar. Sebab media pembelajaran merupakan sarana yang 

penting dalam membantu siswa memahami konsep-konsep materi yang 

bersifat abstrak, lebih-lebih untuk siswa Sekolah Dasar. 

1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti pengantar, sehingga media adalah 

pengantar atau perantara pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Sementara itu Arief S. Sadiman (1986:6) menyatakan “media 

pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang merangsang untuk belajar”. Sedangkan Umar Suwito (1978:13) 

menyatakan “media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang 

digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih 

mempertinggi, efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan”. 

Selanjutnya Zulkarnaiman (Imam Supardi 1987:12) mengemukakan 

“media pembelajaran sesuatu yang dapat menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan seseorang sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada dirinya”. 

Alat peraga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan sesuatu atau isi pelajaran, memperjelas, dan menarik 

perhatian siswa sehingga dapat mendorong proses pembelajaran, yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Alat peraga sebaiknya 

mudah cara menggunakannya, tidak berbahaya, mudah dicari, murah 
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harganya, dan lebih utama lagi siswa dapat membuatnya sendiri (Achmad 

DS, 1996:1). 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan suatu pesan atau informasi yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada diri siswa. Dengan demikian media 

pembelajaran atau alat peraga pendidikan merupakan sarana pembelajaran 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena dengan 

menggunakan alat peraga, pembelajaran akan lebih menarik dan hasil yang 

diperoleh tidak verbalisme.  

Agar penggunaan alat peraga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, 

maka guru harus bisa menggunakannya semaksimal mungkin. Meskipun 

alat peraga dibuat dari benda atau bahan yang sederhana, tetapi jika guru 

menggunakannya dengan tepat, maka materi pembelajaran yang diberikan 

kepada siswa akan dapat diterima dengan jelas. 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Menurut Briggs (1986:23) mengemukakan bahwa media pembelajaran ada 

13 bagian yaitu : a) objek, b) model, c) suara,  d) langsung, e) rekaman, f) 

audio, g) media cetak, h) pembelajaran terprogram, i) papan tulis, j) media 

transparan, k) film rangkai, l) film bingkai, m) film televisi dan gambar. 

Sedangkan Amir Hamzah Sulaiman (Nyoman S. Degeng 1993:5) 

menggolongkan media sebagai berikut. 

a. Alat-alat audio, alat-alat yang menghasilkan bunyi atau suara. 
b. Alat-alat visual yaitu alat-alat yang dapat memperlihatkan bentuk atau 

rupa yang kita kenal sebagai alat peraga. Alat-alat visual dibedakan 
menjadi : a) alat-alat visual dua dimensi yang dibagi-bagi menjadi 
alat-alat visual dua dimensi pada bidang yang tidak transparan dan 
alat-alat visual dua dimensi pada bidang transparan dan b) Alat-alat 
visual tiga dimensi. 
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Sementara Rudy Bratz (Arief S. Sadiman 1986:20) mengklasifikasikan 

media pembelajaran, yaitu : a) media audio visual gerak, b) media audio 

visual diam, c) media audio visual semi gerak,       d) media visual gerak, 

e) media visual diam, f) media semi gerak, g) media audio dan h) media 

cetak. Selanjutnya Gagne (Arief S. Sadiman  1986:23)  mengklasifikasikan 

media pembelajaran, yaitu a) benda didemonstrasikan, b) komunikasi 

lisan, c) media cetak, d) gambar diam, e) gambar gerak,     f) film bersuara 

dan g) mesin belajar. Masih banyak lagi yang dikemukakan oleh para ahli, 

secara umum mereka berpendapat media pendidikan dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 yaitu : visual, audio dan audio visual. 

Berdasarkan uraian tentang klasifikasi media pembelajaran di atas, maka 

media Baba termasuk media cetak. Media cetak biasanya diartikan sebagai 

bahan yang diproduksi melalui percetakan professional atau pun produksi 

sendiri. Penggunaan media cetak ada beberapa keuntungan dan 

kelemahannya. Keuntungan media cetak adalah : a) media cetak relative 

murah; b) penggunaannya mudah; c) Lebih luwes dalam pengertian mudah 

digunakan, dibawa atau dipindahkan. Kelemahannya dari media cetak 

adalah : a) jika tidak dirancang denan baik membosankan; dan b) kurang 

memberikan suasana yang hidup. 

a. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Derek Rowtree (Imam Supardi 1987:11) fungsi media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Membangkitkan motivasi belajar. 
2) Menyediakan stimulus belajar bagi siswa. 
3) Membantu siswa untuk mengulang atau mempelajari kembali 

pelajaran yang telah diterima. 
4) Dapat memberikan umpan balik dengan segera baik siswa 

maupun guru. 
 

Sedangkan menurut Nyoman S. Degeng (1993:24) secara garis besar 

fungsi media pembelajaran sebagai berikut: 
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1) Menghindari terjadinya verbalisme. 
2) Membangkitkan minat/motivasi. 
3) Menarik perhatian siswa. 
4) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran. 
5) Mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar. 
6) Menaktifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 

 

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas selanjutnya dapat dikemukakan 

bahwa fungsi media pendidikan adalah : 1) mengurangi verbalisme, 2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran,         3) dapat 

memberikan umpan balik dengan segera baik siswa maupun guru dan 

4) mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 

3. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu sarana untuk lebih 

mengefektifkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, yang perlu 

diperhatikan antara lain: tujuan, ketepatgunaan, keadaan siswa, 

ketersediaan, mutu teknis dan biaya yang tersedia dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Tujuan: media pendidikan yang dipilih hendaknya menunjang tujuan 

pengajaran yang telah dirumuskan. 

2) Ketepatgunaan: jika materi yang kita pelajari sesuai dengan tujuan 

yang telah dirumuskan, maka guru harus memilih media yang sesuai. 

3) Keadaan: harus sesuai keadaan, kemampuan siswa dan besar kecilnya 

kelas. 

4) Ketersediaan: ada atau tidaknya media yang diperlukan apabila 

mungkin guru membuat sendiri. 

5) Mutu teknis: harus betul-betul sesuai dan cocok untuk dugunakan 

sebagai alat Bantu di sekolah. 

6) Biaya: biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang dicapai.  
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Sedangkan menurut Dick Caray (Arief S. Sadiman 1986:36) hal-hal yang 

menjadi kriteria dalam pemilihan media pendidikan adalah sebagai 

berikut. 

1) Kesesuaian dengan tujuan perilaku belajar. 
2) Ketersediaan sumber setempat. 
3) Ketersediaan dana, tenaga, fasilitas untuk membeli dan memproduksi. 
4) Keluwesan, keaktifan, ketahanan media untuk waktu yang lama. 
5) Efektifitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa kriteria pemilihan 

media pembelajaran perlu memperhatikan antara lain: tujuan, keadaan, 

ketersediaan sumber setempat, mutu teknis    dan dana. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Menurut Achmad DS, 1996: Bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat berfungsi sebagai alat bantu belajar siswa sehingga siswa 

dapat lebih mudah untuk mempelajari materi pelajaran. Dengan kata lain, 

ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran akan 

menentukan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena siswa akan 

lebih terbantu dalam mempelajari dan memahami materi pelajaran. 

C. Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar siswa kelas III SD Negeri Kandangsapi 3 Tahun 

Pelajaran 2008/2009 pada konsep perkalian bilangan mata pelajaran 

Matematika masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal ini 

terjadi karena pada pembelajaran guru tidak menggunakan media 

pembelajaran manik-manik sehingga kemampuan siswa dalam perkalian 

bilangan hasilnya  rendah, siswa cepat bosan, dan pembelajaran tidak 

menyenangkan.  

Pada pembelajaran setelah menggunakan media pembelajaran manik-

manik  diharapkan kemampuan siswa dalam operasi perkalian bilangan dapat 
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meningkat, siswa tidak bosan belajar di kelas, dan pembelajaran menjadi 

menyenangkan. 

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI AWAL 

TINDAKAN 

Dalam pembelajaran Matematika guru 
belum menggunakan media manik-
manik: 

a. Kemampuan siswa membandingkan 
bilangan perkalian masih rendah. 

b. Siswa tidak ada perhatian. 
c. Pembelajaran membosankan tidak 

menyenangkan. 

Dalam pembelajaran guru dengan 
menggunakan media pembelajaran manik-

manik. 

KONDISI AKHIR Dalam pembelajaran Matematika guru 
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Gambar 1: Kerangka Berpikir 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

E. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat 

dirumuskan hipotesis Penelitian Tindakan Kelas ini sebagai berikut: 

Dengan menggunakan media pembelajaran manik-manik  diduga dapat 

meningkatkan kemampuan dalam operasi perkalian bilangan mata pelajaran 

Matematika siswa kelas III SD Negeri Kandsangsapi 3 Tahun Pelajaran 

2009/2010. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

D. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

SD Negeri Kandangsapi 3, Kecamatan Jenar, Kab. Sragen, khususnya 

siswa kelas III. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian dilaksanakan selama  6 (enam) bulan, dari bulan Juli 

2009 sampai dengan bulan Desember 2009 

E. Subyek Penelitian & Obyek penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas III SDN Kandangsapi 3 Kecamatan 

Jenar, Kab. Sragen  yang memiliki siswa 33 anak yang terdiri anak laki-laki 

15 dan perempuan 18 anak pada semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 

sedangkan obyeknya adalah Penggunaan Media Manik-manik pada operasi 

hitung perkalian bilangan. 

1. Sumber Data 

Data yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian 

ini sebagian besar berupa data kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari 

berbagai sumber: 

a. Nara sumber terdiri dari guru dan siswa kelas III SDN Kandangsapi  3, 

Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. 

b. Hasil Pengamatan  Pelaksanakaan Pembelajaran. 

c. Tes Hasil Belajar. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk dan sumber data yang dimanfaatkan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara  
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Digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap proses 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran benda konkrit. 

b. Observasi 

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengetahui keaktifan 

siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah lembar observasi. 

c. Tes Tertulis 

Tes tertulis digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. 

Bentuk tes yang digunakan adalah isian sebanyak 10 butir soal setiap 

siklus.  

3. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik deskriptif. Data yang dianalisis berupa rata-rata dan 

prosentase hasil belajar siswa. Data yang diperoleh disajikan dalam 

bentuk tabel dan diagram.  

4. Indikator Kinerja 

Untuk mengetahui keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini, penulis 

menetapkan indikator kinerja: Rata-rata 85% siswa sudah aktif. 

a. Rata-rata nilai tes hasil belajar siswa kemampuan pada operasi 

perkalian di atas nilai KKM, yaitu 65. 

b. Siswa yang mendapat nilai di atas KKM minimal sebanyak 75%. 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur/langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 

siklus-siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang 

dicapai seperti yang telah didesain dalam faktor-faktor yang diselidiki. 

Prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini setiap siklus 

meliputi: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

a. Siklus I 
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1) Perencanaan Tindakan. 

a) Guru Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan menggunakan media pembelajaran manik-manik. 

b) Menyediakan media pembelajaran manik-manik 

c) Membuat instrumen observasi. 

d) Membuat lembar evaluasi pembelajaran. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru menerapkan rencana pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran manik-manik pada konsep perkalian  

bilangan. 

b. Siswa belajar Matematika pada konsep perkalian bilangan 

dengan menggunakan media pembelajaran manik-manik. 

3) Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh guru kelas III (peneliti) 

bersama supervisor. Tugas supervisor adalah mengamati kegiatan 

guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

4) Evaluasi dan Refleksi 

Guru Mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan observasi yang dikolaborasikan dengan guru 

pembimbing penelitian (Supervisor). Jika hasil evaluasi dan 

refleksi siklus I belum terjadi peningkatan kemampuan siswa,  

maka dapat dilanjutkan ke siklus II, namun jika sudah terjadi 

peningkatan maka tidak perlu dilanjutkan ke siklus II dan siklus 

selanjutnya. 

b. Siklus II 

1) Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, guru (peneliti) 

mengadakan perbaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

terutama pada penggunaan media pembelajaran manik-manik. 
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2) Pelaksanaan Tindakan 

a) Guru menerapkan rencana pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran manik-manik pada operasi perkalian 

bilangan, lebih ditingkatkan lagi. 

b) Siswa belajar Matematika pada operasi bilangan dengan 

menggunakan media pembelajaran manik-manik. 

3) Observasi 

Pelaksanaan observasi hampir sama dengan siklus I, yaitu guru 

kelas III (peneliti) bersama supervisor mengamati kegiatan guru 

dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

4) Evaluasi dan Refleksi 

Mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan observasi yang dikolaborasikan dengan 

Supervisor Penelitian. Jika hasil evaluasi dan refleksi siklus II 

belum memenuhi indikator kinerja penelitian maka dapat 

dilanjutkan ke siklus III, namun jika sudah memenuhi indikator 

kinerja penelitian maka dapat diakhiri pada siklus II. 

Berdasarkan prosedur penelitian tersebut di atas, Penelitian 

Tindakan Kelas yang akan dilaksanakan dapat digambarkan seperti 

bagan di bawah ini: 
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Gambar III. 1 Siklus 1 & 2 
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN  

 

A. HASIL  PENELITIAN   

1. Deskripsi Kondisi Awal 

Observasi Awal memberikan data sebagai berikut: 

a. Pembelajaran masih konvensional, guru memberi catatan, 

menjelaskan memberi contoh, dan latihan soal-soal. 

b. Murid bersifat pasif, praktis tanpa persiapan belajar, sangat 

tergantung pada catatan guru, murid yang mempunyai buku 

ajar 5 anak, buku ajar hanya tersedia 30 buku milik sekolah, 

tidak ada pertanyaan dari murid atas inisiatif murid. Murid 

kurang bersungguh-sungguh belajar, kondisi pembelajaran 

kurang mendukung karena letak geografi dan astronomis. 

Siswa harus berjalan kaki ke sekolah paling dekat berjarak 1 km 

dan paling jauh 2,5 km sehingga siswa sampai di sekolah sudah 

mengalami kecapekan. Jumlah siswa kelas III SD Negeri 

Kandangsapi 3 tahun pelajaran 2009 / 2010 berjumlah 33 anak. 

2. Deskripsi Siklus I  

a. Perencanaan 
Pada pelaksanaan kegiatan tindakan pada siswa kelas III SDN 

Kandangsapi 3 Kecamatan Jenar, Kab. Sragen. Peneliti 

sebelumnya mengadakan wawancara pada tanggal 14 

Agustus 2009 dengan Kepala Sekolah dan teman sejawat serta 

siswa untuk menemukan kendala-kendala yang kurang sesuai 

dengan proses pembelajaran matematika 

Upaya untuk memperoleh berbagai informasi peneliti juga 

mengadakan observasi, pengamatan, dan wawancara baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga secara matang 
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dapat menemukan permasalah dan pemecahannya. Adapun 

langkah yang ditempuh adalah: 

1) Merancang pembelajaran dengan menggunakan alat peraga lengkap 

(manik-manik) 

2) Menyusun Soal perkalian bilangan  untuk di kelas. 

3) Manyusun soal-soal perkalian bilangan  untuk tugas rumah. 

4) Menyusun soal-soal untuk evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar evaluasi siswa  

6) Menyiapkan lembar penilaian. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I di mulai pada hari Kamis tanggal 

20 Agustus 2009. 

1. Pra pendahuluan (5 menit) 

Mengkondisikan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

berdoa, absensi, penataan kelas, persiapan alat, media 

pembelajaran. 

2. Kegiatan awal/apersepsi (5 menit) 

Pre tes secara Lesan (mencongak). 

3. Kegiatan inti (50 menit) 

a) Penjelasan perkalian dasar sebagai acuan untuk 

pemecahan masalah Matematika. 

b) Beberapa siswa mengerjakan soal iperkalian dasar di 

depan kelas . 

c) Pemberian konsep pemecahan masalah serta 

mengklarifikasikan konsep yang belum jelas. 

d) Pembentukan kelompok kecil terdiri lima/enam orang, 

tiap kelompok mengambil LKS dalam pemecahan 

masalah. 

e) Pemecahan masalah tiap kelompok dalam soal 

perkalian untuk mencari solusi yang termudah untuk 
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mengerjakan berdasarkan pengalaman di dalam kelas 

dan di luar kelas. 

f) Guru memantau dan membibing kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

g) Tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. 

h) Siswa bersama guru membahas hasil pemecahan 

masalah dan menarik kesimpulan, serta tanya jawab. 

i) Siswa mengerjakan evaluasi secara individu. 

j) Guru menilai tiga tercepat, kemudian berikutnya  

sampai habis waktu yang di tentukan. 

4. Kegiatan akhir (10 menit) 

a) Saran pesan penguatan materi. 

b) Pemberian PR 

c) Siswa yang kurang 63 melakukan remidi/perbaikan. 

d) Siswa yang lebih 63 melakukan pengayaan . 

c. Indentifikasi Kendala Dan Masalah Yang Muncul Dalam 

Pelakasanan  Pembelajaran Untuk Siklus I. 

Kendala dalam proses pembelajaran . 

a) Dalam diskusi siswa yang aktif hanya didominasi yang pandai 

saja karena sifat idealismenya masih  tinggi, sedangkan yang  

kurang mampu hanya diam atau kalaupun aktif hanya 

sebatas membuat kegaduhan. 

b) Siswa belum semuanya memahami perkalian bilangan 

karena belum tahu makna kalimat yang mereka hadapi. 

c) Guru masih banyak menggunakan  metode ceramah untuk 

memperjelas makna kalimat matematika dalam perkalian 

bilangan. 

d) Keterbatasan alat peraga (jumlah tidak mencukupi), 

sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran saling 

berebutan. 

e) Perkalian dasar belum semuanya menguasai sehingga 
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kurang lancar dalam mengerjakan perkalian bilangan 

matematika. 

f) Hasil pembelajaran belum maksimal karena yang mencapai 

nilai KKM 63 belum mencapai 85 % sehingga perlu 

mengadakan siklus II. 

g) Ada siswa yang kurang peduli terhadap PR yang diberikan 

guru, sehingga pengerjaannya  masih dilakukan di kelas. 

(perlu penanaman pembiasaan yang disiplin) 

 

d. Rancangan Strategi Penyelesaian Masalah  Dan Paparkan 

Langkah  Langkah  Implementasi  Strategi Penyelesaian Masalah 

Siklus I. 

a) Siswa yang pandai dibagi / disamaratakan disetiap kelompok, yang 

tujuannya agar dapat membantu siswa yang lemah (menjadi tutor 

sebaya). 

b) Pemahaman makna kalimat diperjelas agar tidak menimbulkan 

ferbalisme anak yang kurang mampu. 

c) Guru sebaiknya mengurangi metode ceramah agar dapat 

dimanfaatkan oleh siswa agar lebih kreatif dalam memecahan 

masalah. 

d) Membuat alat peraga sendiri secara sederhana, sehingga siswa dapat  

ikut peran serta dalam pembuatannya (tidak mengurangi fungsi alat 

peraga sebenarnya). 

e) Penanaman pembiasaan untuk memahami perkalian dasar secara 

mendetail. 

f) Berusaha secara maksimal agar tercapai KKM 63 ,85 % ke atas. 

g) Penanaman pembiasaan yang disiplin dalam pengerjaan PR di 

rumah. 

 

Tabel IV.1 : Rekapitulasi data Nilai Pre Tes dan Pos Tes Siklus I 

NO NILAI PRE PRE TES POS TES RATA- RATA-
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TES BANYAK 
SISWA 

BANYAK 
SISWA 

RATA PRE 
TES 

RATA POS 
TES 

1 40,0-59,9 9 3 

2 60,0-69,9 10 8 

3 70,0-79.9 6 11 

4 80,0-89,9 8 11 

60 75 

 JUMLAH 33 33   

 

Data hasil penelitian di atas menunjukan bahwa rata-rata nilai pada 

saat pre tes rata-rata 63 padahal KKM 66 sedang pos tes rata-rata 

75 maka menunjukan bahwa banyak nilai yang  dibawah KKM 

artinya belum semuanya siswa dapat tuntas, maka harus 

dilaksanakan siklus ke II, untuk  mengetahui kesalahan dalam 

pembelajaran yang diprediksi karena kesalahan konsep dalam 

menerapkan langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. 

3. Deskripsi Hasil Siklus II ( Dua )  

a. Perencanaan 

Pelaksanaan kegiatan penelitian untuk siklus I telah usai dan 

hasilnya belum memuaskan maka di adakan tindakan siklus II 

yang dilaksanakan hari Kamis  tanggal 17 September 2009. 

Sebelum mengadakan kegiatan pembelajaran siklus II 

mengadakan diskusi dengan Supervisor dalam hal ini Kepala 

Sekolah beserta teman sejawat untuk membahas masalah yang 

timbul dalam siklus I. Berdasarkan identifikasi masalah yang 

timbul pada siklus I maka upaya dalam pelaksanakan tindakan 

siklus II ini dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut. (1) 

Membuat rancangan perbaikan pelaksanaan pembelajaran 

siklus II. (2) Mengulang pembuatan soal-soal yang hubungannya 

dengan produksi di kelas. (3) Mengulang pembuatan arti 

produksi dalam pemecahan masalah untuk PR. (4) Mengulang 
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tes evaluasi. (5) Menyusun kembali lembar evaluasi. (6) 

Menyusun lembar penilaian. (7). Mengadakan refleksi II. 

b. Tindakan Siklus II. 

Pelaksanaan tindakan siklus II dimulai pada hari kamis tanggal 17 

September 2009. 

a) Pra pendahuluan (5 menit) 

Mengkondisikan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

berdoa, absensi, penataan kelas, persiapan alat, media 

pembelajaran. 

b) Kegiatan awal/apersepsi (10 menit ). 

Pre tes secara Lesan (mencongak) 

c) Kegiatan inti (40 menit) 

1) Penjelasan perkalian sebagai acuan untuk pemecahan 

masalah matematika. 

2) Beberapa siswa nmengerjakan perkalian dasar di depan 

kelas 

3) Pemberian konsep pemecahan masalah serta 

mengklarifikasikan konsep yang belum jelas. 

4) Pembentukan kelompok kecil terdiri lima/enam orang, 

tiap kelompok mengambil LKS dalam pemecahan 

masalah. 

5) Pemecahan masalah tiap kelompok dalam perkalian 

bilangan untuk mencari solusi yang termudah untuk 

mengerjakan berdasarkan pengalaman di dalam kelas 

dan di luar kelas. 

6) Guru memantau dan membibing kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

7) Tiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. 

8) Siswa bersama guru membahas hasil pemecahan 

masalah dan menarik kesimpulan serta tanya jawab. 
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9) Siswa mengerjakan evaluasi secara individu. 

10) Guru menilai tiga tercepat, kemudian berikutnya  

sampai habis waktu yang di tentukan. 

d) Kegiatan akhir (15 menit) 

Saran, pesan, penguatan materi. 

Pemberian PR 

Siswa yang kurang 63 melakukan remidi/perbaikan (hanya 4 

siswa). 

Siswa yang lebih 63 melakukan pengayaan (29 siswa). 

c. Upaya Tindakan Dalam Siklus II 

1. Mengaktifkan semua anak dengan jalan memberikan motivasi 

terutama siswa yang lemah. 

2. Pemberian/penjelasan makna  soal-soal perkalian 

3. Mengurangi metode ceramah. 

4. Menambah alat peraga. 

5. Pemahaman pembagian perkalian dasar secara detail 

dengan memperbanyak latihan /driil. 

6. Pencapaian KKM  secara maksimal. 

7. Penanaman pembiasaan mengerjakan PR secara rutin di 

rumah. 

d. Observasi/Pengamatan. 

Observasi dilaksanakan pada hari dimana kegiatan sedang 

berlangsung yang meliputi keaktifan siswa setiap individu dalam 

performan di dalam kelompoknya. Hasil pengamatan terlampir. 

e. Analisa. 

Reduksi Data. 

Dari pengamatan data Guru dan Siswa serta nilai yang didapat 

hasilnya diseleksi dan difokuskan kearah tujuan penelitian. Data 
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yang berhubungan dengan siswa di kelompokkan ke dalam 

pendukung. 

a. Data siswa yaitu: 

1. Keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas. 

Semua kelompok rata-rata sudah aktif hanya satu, dua yang 

kurang tetapi sudah mendapat perhatian khusus untuk 

diberikan motivasi. Sehingga lebih baik dari siklus I. 

2. Keaktifan siswa dalam membahas tugas. 

Karena pengalaman dari siklus I siswa telah mengenal cara 

memahami makna kalimat maka siswa dapat memecahkan 

masalah secara lancar. Dan hampir semua siswa dapat 

lebih paham. 

3. Nilai yang diperoleh dalam siklus II ini sudah lebih baik dan 

meningkat, karena nilai KKM 63 sudah melebihi 85 % 

sehingga peneliti merasa berhasil. 

b. Data Guru yaitu: 

1. Kegiatan memberikan tugas . 

Dalam pemberian tugas diharapkan siswa dilibatkan penuh 

dalam persiapan pembelajaran, menyiapkan media, 

sumber pelajaran, LKS, serta membuat alat peraga 

sederhana. 

2. Kegiatan membahas tugas. 

Dalam membahas tugas guru telah mengurangi metode 

ceramah sehingga siswa bisa mandiri aktif dan 

memanfaatkan waktu dengan baik. 

3. Kegiatan memotivasi siswa. 

Sambil observasi masing masing siswa dalam kelompoknya 

guru memberikan motivasi secara umum dan penekanan 

terhadap siswa yang lemah sehingga siswa yang lemah 
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mendapat perlakuan khusus agar dapat meningkat 

kemampuan untuk memecahkan masalah dalam 

kelompoknya. 

f. Kesimpulan 

Dari kajian data untuk siklus II ini bahwa penggunaan alat peraga 

manik-manik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan  

masalah Matematika kelas III SDN  Kandangsapi 3, Kec. Jenar, Kab. 

Sragen. 

g. Refleksi Data. 

Hasil analisa tersebut di atas dapat dikaji dalam keberhasilan siklus 

II dan memperhatikan kegagalan siklus I. 

 

Tabel IV.2: Rekapitulasi Data pre tes dan pos tes Siklus II 

BANYAKNYA SISWA RATA-RATA 
NO NILAI 

PRE TES POS TES PRE TES POS TES 

1 

2 

3 

4 

5 

40,0-59,9 

60,0-69,9 

70,0-79.9 

80,0-89.9 

90.0-99,9 

- 

13 

9 

10 

1 

- 

2 

16 

6 

9 

72 78 

JUMLAH 33 33   

 

Data hasil penelitian menunujukkan rata-rata pre tes sebesar 

72  hasil ini menujukan bahwa siswa sudah siap menerima 

pelajaran, karena nilai rata-rata  kelas sudah melebihi KKM 63 dari 

indikator peneliti. Sedang rata-rata nilai pos tes sebesar 78 bahwa 
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semua siswa telah tuntas belajar secara klasikal peningkatan hasil 

belajar adalah 78-72 x 100 % = 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Identifikasi  Kendala Dan Masalah Yang Muncul Dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran Untuk Siklus II. 

a. Siswa yang pandai dalam kelompok merasa jenuh karena 

materi merasa diulang-ulang. 
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b. Siswa  yang pandai sifat idialismenya tetap masih ada. 

c. Kelompok yang lemah terpengaruh kelompok yang pandai 

sehingga tergesa-gesa dalam pengerjaanya. 

i. Merancang Dan Mengimplementasikan Strategi Penyelesaian 

Masalah, Pelaksanaan Ptk Siklus II Berisi Rancangan Dan 

Implementasi Pemecahan 

a. Merancang metode serta strategi yang variatif sehingga tidak 

jenuh. 

b. Memberikan  sosialisasi terhadap siswa yang pandai secara 

khusus. 

c. Memantau kelompok yang lemah secara khusus. 

B. PEMBAHASAN  

Dilihat dari rerata hasil belajar ada peningkatan dari 72.72 

menjadi 78,75. Dari aktivitas siswa juga nampak ada perubahan-

perubahan. Perubahan itu antara lain pada adanya motivasi untuk 

belajar sendiri mandiri. Siswa mempunyai kreativitas untuk 

menggunakan berbagai media, dan keberanian untuk bertanya  

serta mengemukakan pendapat. Namun demikian perubahan itu 

masih relatif lambat. Mengubah kebiasaan belajar konvensional 

menuju belajar aktif, kreatif, mandiri dan menyenangkan relatif sulit 

dilakukan secara cepat. Kebiasaan belajar dengan mendengarkan 

penjelasan guru, dan belajar apabila ada tugas / PR telah 

berlangsung lama. Namun pengamatan peneliti kebiasaan-kebiasaan 

itu dapat berubah dengan ketekunan dan keuletan guru dalam 

menggunakan media dalam hal ini media manik-manik. 

Meskipun ada hambatan, strategi penggunaan media manik-manik 

harus tetap dilaksanakan. Sesuai dengan teori Boby D bahwa, 

kegiatan belajar mengajar harus berlangsung dalam situasi dan 

kondisi yang menyenangkan. Siswa tidak merasa terbebani oleh tugas 

dan materi pelajaran. Salah satu langkah pembelajaran dengan 

menarik perhatian siswa melalui  media manik-manik. Yang dapat 
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merangsang syaraf-syaraf penting, seperti jantung, otak kanan, otak 

kiri, dan syaraf kognitif. 

Bagi guru penggunaan media kotak kartu huruf dapat memberi 

pengalaman bahwa mengajar memerlukan persiapan analisis materi 

baca dan tulis kelas 1 SD, mana yang sulit dan mana yang mudah 

dipelajari oleh siswa  secara runtut dan lebih rinci. Dengan demikian 

guru dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Meskipun secara teori pembelajaran, bahwa penggunaan 

media manik-manik ini baik untuk membantu siswa agar cepat 

menguasai konsep perkalian bilangan, namun pelaksanaannya tidak  

selalu mudah. Hambatan penerapan media manik-manik ini antara 

lain : (a) kebiasaan siswa belajar santai, (b) anak menggantungkan  

pada catatan, penjelasan, dan contoh baca tulis  dari guru, (c) guru 

tidak terbiasa melakukan analisis materi ( penguasaan kurikulum 

kurang baik ), (d) pekerjaan guru dan siswa bertambah, (e) perlu 

adanya tenaga ekstra untuk mempersiapkan, melaksanakan 

penggunaan media kotak kartu huruf. 

Secara umum penggunaan media kotak kartu huruf 

memerlukan waktu  agak lama. Jika hal ini terjadi akan diperoleh 

beberapa keuntungan misalnya (a) guru dan siswa aktif menyiapkan 

pembelajaran, (b) dan siswa keduanya terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, (c) porsi latihan  soal relatif banyak sementara waktu 

mencatat berkurang, (d) kebiasaan belajar untuk meningkatkan hasil 

belajar meningkat, (e) dapat menimbulkan rasa senang, percaya diri, 

dan sikap mandiri. 

Grafik Hasil Siklus 1  (66 %) 
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Grafik Hasil Siklus 2  (100 %) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grafik IV.1 Siklus 1 & 2 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Poses pembelajaran Matematika  di SD Negeri Kandangsapi 3 

dilaksanakan dengan menerapkan strategi pembelajaran tergantung 

kepada pendekatan yang digunakan. Berbagai pendekatan  yang 

dilakukan dimaksudkan untuk lebih mengenal secara mendalam 

keberadaan siswanya, agar dalam menentukan metode dan media 

pembelajaran dapat membawa perubahan terhadap siswanya 

melalui teknik dan taktik yang relevan, sehingga proses pembelajaran 

memiliki efektifitas. Adapun berbagai pendekatan yang dilakukan 

adalah melalui (1) Pendekatan individual. (2) Pendekatan kelompok. 

(3) Pendekatan Pembiasaan. (4) Pendekatan emosional. (5) 

Pendekatan fungsional 

Penerapan strategi pembelajaran Matematika tersebut, untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, dengan harapan dapat 

memberikan nuansa baru dalam mengembangkan potensi siswa. 

Pembelajaran yang dikembangkan adalah dengan memberlakukan 

Kurikulum Tingakat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media manik-manik dapat meningkatkan keterampilan 

operasi perkalian bidang matematika siswa kelas III SD Negeri 

kandangsapi III, Kec. Jenar, Sragen. 

Sebagai upaya-upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan proses pembelajaran matematika adalah: 

1. Dengan meningkatkan kemampuan profesional, karena 

pembelajaran merupakan suatu proses mengubah perilaku / 

kemampuan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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2. Dengan mengoptimalkan proses dalam pembelajaran, karena 

guru berperan sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, 

demonstrasi, pembimbing, motivator dan berperan sebagai 

evaluator. 

3. Dengan memiliki ketrampilan dasar mengajar, karena dengan 

ketrampilan ini diharapkan dapat melaksanakan perannya, 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

 

B. Saran-saran 

Mengingat penelitian ini sarat dengan nilai-nilai yang hidup, 

tumbuh dan berkembang di lokasi penelitian, bahkan termasuk di 

dalamnya nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti, maka pertimbangan 

yang diajukan dalam memberikan saran-saran adalah : 

1. Untuk merubah kebiasaan yang mungkin dilupakan oleh guru 

tentang sistem pembelajaran yang dilakukan memang 

memerlukan waktu yang panjang, namun demikian kesempatan 

yang ada perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka 

pembenahan dan peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Upaya-upaya pembenahan,  perbaikan dan peningkatan seperti 

meningkatkan kemampuan profesional, mengoptimalkan peran 

guru dalam proses pembelajaran dan kepemilikan keterampilan 

dasar mengajar hendaknya menjadi skala prioritas, karena 

kemajuan teknologi, lebih-lebih teknologi informasi adalah 

merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan 

kemampuan dan kemauan. 
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