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ABSTRAK

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM PENJUMLAHAN

DAN PENGURANGAN PADA MATA PELAJARANMATEMATIKA

DENGAN BANTUAN BENDA-BENDA KONKRET

PADA SISWA KELAS I SDN 2 GATAK

TAHUN 2012/2013

Ana Nurharyanti, A54B090072, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2012.

Tujuan dari penelitian ini adalah Meningkatkan kemampuan  pelajaran
matematika tentang penjumlahan dan pengurangan  dengan bantuan benda-benda
kongkrit berupa: kerikil, daun, ranting, gambar dsb sebagai alat berhitung siswa
dalam kegiatan menjumlahkan dan mengurangkan suatu bilangan pada siswa
kelas I Sekolah Dasar Negeri 2 Gatak, Kecamatan Ngawen , Kabupaten Klaten.
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 1 dengan jumlah siswa laki-laki 3 dan
siswa perempuan 6. Sebelum diadakan perbaikan hanya terdapat 2 siswa yang
dapat mencapai nilai KKM 65, pada siklus I siswa yang mencapai KKM menjadi
5 siswa, dan pada siklus II meningkat menjadi 8 siswa yang bisa mencapai KKM,
artinya dari 9 siswa, ada 8 siswa yang tuntas mencapai KKM. Dari penelitian ini
dapat dilihat adanya peningkatan kemampuan siswa sebagai berikut: Rata-rata
sebelum diadakannya perbaikan 59,83, siklus I meningkat menjadi 64,61, dan
pada siklus II meningkat lagi menjadi 74,56. Ini membuktikan bahwa penggunaan
bantuan benda-benda kongkrit dapat meningkatkan kemampuan siswa pada mata
pelajaran matematika dalam penjumlahan dan pengurangan.

Kata kunci: Penjumlahan, Pengurangan, Matematika, Benda Kongkrit



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Selama ini pembelajaran dalam kelas hanya bersumber pada guru dan

buku, seolah-seolah hanya buku dan gurulah yang dianggap sebagai sumber

belajar. Sebenarnya sumber belajar sangatlah luas bisa meliputi manusia,

bahan, alat, teknik, dan lingkungan belajar. Peserta didik yang berada pada

sekolah dasar khususnya kelas rendah dalam proses pembelajaran masih

bergantung kepada obyek-obyek kongkret di sekitarnya. Pembelajaran yang

cocok bagi siswa SD kelas rendah, perlu menggunakan peristiwa atau benda-

benda yang dilihatnya.

Salah satu sumber belajar yang di gunakan pada penelitian ini, dalam

membelajarkan matematika menggunakan  alat bantu  media berupa benda-

benda kongkrit seperti buku, pensil, meja, kursi, kelereng, kerikil, daun,

ranting, permen gambar dsb. Berbicara mengenai pembelajaran matematika di

SD banyaklah kekurangan yang terjadi, mengakibatkan hasil pembelajaran

matematika yang dikelola menjadi kurang maksimal, Ini terjadi pada waktu

peneliti mengadakan ulangan matematika operasi penjumlahan dan

pengurangan pada siswa kelas 1. Dari 9 siswa, hanya 2 siswa yang mampu

mengerjakan, sehingga kriteria ketuntasan minimum yang telah dibuat oleh

guru (65), masih terdapat 7 siswa yang belum bisa mencapainya, dari hasil nilai

harian rata-rata kelas hanya mencapai 59 ,8.

Mengacu pada uraian diatas peneliti akan mengadakan penelitian dengan

menggunakan bantuan benda-benda kongkrit. yang pada mulanya guru

menyampaikan materi secara abstrak atau tanpa menggunakan bantuan benda-

benda kongkrit, kemudian peneliti akan mencoba dengan menggunakan  alat

bantu seperti buku, pensil, meja, kursi, kerikil, daun, ranting , dsb dalam

membelajarkan siswa tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga

siswa dapat mengalami secara nyata dalam menghitung operasi penjumlahan

dan pengurangan. Bantuan benda-benda kongkrit tersebut  akan membuat

siswa lebih mudah menangkap materi ajar yang diberikan oleh guru. Dengan



penggunaan bantuan benda-benda kongkret tersebut peneliti berharap dapat

meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam proses belajar mengajar.

2. Tujuan Penelitian

 Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam operasi penjumlahan dan

pengurangan pada mata pelajaran matematika dengan bantuan benda-benda

kongkrit siswa kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 2 Gatak kecamatan Ngawen

tahun ajaran 2012/2013.

3. Kajian Teori

Kongkrit

 Kongkrit mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang

kongkrit yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik,

dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.

Pemanfaatan  lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang

lebih bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan

keadaan yang sebenarnya, keadaan yang dialami, sehingga lebih nyata, lebih

faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat

dipertanggungjawabkan. (Mulyadi: 2011)

 Membelajarkan penjumlahan secara kongkrit, mengajarkan penjumlahan

misal 5 + 2 dimulai dengan memberikan model seperti 5 kelereng di tambah 2

kelereng kemudian di gabung, sehingga menghasilkan 7 kelereng.

  Membelajarkan dengan alat peraga langsung, yaitu dengan

memperlihatkan bendanya sendiri membawa alat atau benda-benda peraga ke

dalam kelas atau membawa peserta didik ke lab, kebun binatang dsb,

sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan menunjukkan tiruan mis

model, gambar, photo, dsb

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Gatak Kecamatan Ngawen,

Kabupaten Klaten pada Siswa kelas 1. Jenis penelitian ini adalah Penelitian



Tindakan Kelas, sedangkan Sumber data dalam Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) ini adalah Siswa, untuk mendapatkan data tentang kemampuan siswa

dalam menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan, dan Guru/peneliti,

sebagai peneliti untuk melihat tingkat keberhasilan  penerapan cara

membelajarkan materi sub pokok bahasan mengoperasionalkan penjumlahan

dan pengurangan dengan bantuan benda-benda kongkrit.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini

terdiri dari observasi, tes dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data

dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi, yang meliputi:

1. Trianggulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan

     mengecek ulang data hasil pengamatan dengan dokumen yang ada.

2. Trianggulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan dan

mengecek ulang informasi dari pengamatan dan tes  akhir tindakan,

dengan metode yang digunakan dalam tindakan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Siklus

a. Pelaksanaan Tindakan siklus I

Guru/peneliti telah melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus I pada

hari Senin, Selasa, Rabu 1-2 Oktober 2012.

1) Tindakan Mengajar

Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan media pembelajaran

dengan bantuan benda-benda kongkrit berupa gambar, kerikil, daun, dsb

yang digunakan sebagai alat hitung penjumlahan dan pengurangan.

2) Tindakan Siswa

Siswa  mengikuti proses pembelajaran kurang tertib, suasana di dalam

kelas masih gaduh dan ada siswa yang asyik bercerita dengan temannya

sendiri, sehingga teman yang lain ikut-ikutan bercerita. Dengan keadaan

tersebut membuktikan bahwa rendahnya kemampuan siswa pada mata

pelajaran matematika dalam penjumlahan dan pengurangan.



Data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi sikus I

menunjukkan kemampuan siswa dalam pembelajaran adalah sebagai

berikut:

3) Refleksi

Refleksi pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I mendiskusikan

hasil pelaksanaan yang telah dilakukan, dan diperoleh beberapa hal

sebagai masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu :

a. Saat pembelajaran berlangsung suasana masih gaduh.

b. Siswa masih takut bertanya

c. Beberapa siswa masih bingung tentang penjumlahan dengan teknik

    menyimpan dan pengurangan dengan teknik meminjam.

d. Siswa sering lupa menambahkan simpanan angka dalam penjumlahan

    dengan teknik meniyimpan.

      4 ) Evaluasi

      Pada siklus I perlu adanya perbaikan dalam siklus selanjutnya karena

hasil yang diperoleh belum sesuai dengan indicator pencapaian. Rencana

siklus perlu direvisi dan hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan tindakan siklus selanjutnya.

      Revisi yang disepakati oleh peneliti dan mitra peneliti adalah sebagai

berikut :

1. Dalam mengelola kondisi kelas guru harus berusaha semaksimal

mungkin.

2. Guru perlu melakukan cara yang efektif  lagi agar lebih menarik,

senang, tidak bosan dan memahami pelajaran lebih baik.

3. Guru perlu meningkatkan hasil belajar lagi agar lebih maksimal.

b. Pelaksanaan Tindakan siklus II

Guru/peneliti telah melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus II pada

hari Senin, 8-9 Oktober 2012.

1) Tindak Mengajar



Guru membacakan teks cerita yang ada hubungannya dengan

penjumlahan dan pengurangan, dengan bantuan alat hitung berupa

permen, kerikil dll sebagai alat bantu berhitung.

2) Tindak Siswa

 Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan tertib, aktif dan tidak

gaduh, sebagian besar bisa mengerjakan penjumlahan dan

pengurangan tanpa dibantu guru. Dilihat dari kondisi ini maka

kemampuan siswa meningkat.

3) Refleksi

Berdasarkan pelaksanaan perbaikan siklus II dan pengamatan yang

dilakukan oleh teman sejawat, guru/peneliti melakukan refleksi

sebagai berikut:

a. Penggunaan media pembelajaran menggunakan bantuan benda-

benda konkrit dalam kegiatan pembelajaran sudah dilakukan

dengan baik dan efektif, karena guru mampu mengatasi kendala

yang ada.

b. Media pembelajaran dengan menggunakan bantuan benda-benda

konkrit sudah cukup menarik perhatian siswa.

c. Guru bertindak sebagai fasilitator, sedangkan siswa sebagai subyek

pembelajaran.

d. Guru sudah menggunakan media pembelajaran berupa benda nyata

dan lembar kerja siswa untuk menarik perhatian dan penugasan.

e. Kemampuan siswa sudah meningkat  menjadi 88,89 %, dari rata-

rata kelas, siswa yang mencapai nilai tuntas sebanyak 8 siswa, dan

ada 1 siswa yang belum tuntas.

4) Evaluasi

 Berdasarkan hasil refleksi siklus II maka peneliti dapat

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran kemampuan siswa

meningkat. Dengan bantuan benda-benda kongkrit pemahaman siswa

tentang penjumlahan dan pengurangan jauh lebih baik.



2. Pembahasan

Berdasarkan diskripsi  di atas, dilihat dari aspek kemampuan siswa dan

hasil belajar mata pelajaran matematika kompetensi dasar “Melakukan

penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20” siswa kelas I SD N 2

Gatak, kec. Ngawen, kab. Klaten telah berjalan dengan baik. Peningkatan

terjadi pada siklus I dan siklus II, baik pada kemampuan siswa dalam

pembelajaran matematika. Dibandingkan dengan siklus I, pelaksanaan

perbaikan pembelajaran siklus II mengalami kenaikan rata-rata dari 64,61

menjadi 75,56.

Berikut ini disajikan tabel dan grafik nilai perbaikan pembelajaran dari

kondisi awal, siklus I sampai siklus II :

Tabel 4.8 Daftar Hasil Perolehan Nilai Pra Siklus, Siklus I, Siklus II

N
o 

U
ru

t

Nama

Nilai
Sebelum

Perbaikan

Sesudah perbaikan

Siklus I Siklus II

1. Muhammad Ridho Rabani 37,50 55,00 64,00

2. Arya Anda Rista 75,00 81,00 90,00

3. Muhammad Adi Prasetya 52,50 55,00 66,50

4. Evy Nurdiana 62,50 67,50 72,00

5. Muhammad Bintang Pratama 57,50 59,00 68,50

6. Astrid Ifdha Auliana 57,50 59,00 70,00

7. Arum Dwi Insani 67,50 70,50 85,00

8. Selvia Nanda Putri 64,50 66,50 75,00

9. Naila Chika Kusumaningrum 64,00 68,00 80,00

 Jumlah Nilai 538,50 581,50 671,00

 Rata-rata 59,83 64,61 74,56



Tabel 4.9 Perbaikan Pembelajaran Pra Siklus, Siklus I dan
Siklus I

Gambar. 7 Diagram Nilai Perbaikan Dari Kondisi Awal,
Siklus I, dan Siklus II

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada uraian diatas hasil dari penelitian ini : Siswa kelas 1

SD Negeri 2 Gatak, kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dalam melakukan

penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan bantuan benda-benda

kongkrit prosentase ketuntasan belajar anak dapat meningkat dari 55,56%

menjadi 88,89%. Sependapat dengan teori belajar matematika oleh : Bruner,

bahwa tahap awal pada proses belajar adalah tahap Enaktif, tahap pertama

anak belajar konsep adalah berhubungan dengan benda-benda real atau

mengalami peristiwa di dunia sekitarnya. Tidak berbeda dengan teori belajar

Dienes dan teori belajar Jean Piaget mengenai belajar matematika bahwa

sesuatu yang abstrak dapat menjadi sesuatu yang sulit dimengerti oleh anak

0

1

2

3

4

5

6

<= 44 45-64 65-84 85-100

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

Banyak siswa mendapat nilai

< 44 45-64 65-84 85-100

Pra Siklus 1 6 2 0

Siklus I 0 4 5 0

Siklus II 0 1 6 2



yang belum formal, dan setiap konsep matematika akan dapat dipahami jika

disajikan dalam bentuk kongkrit.

SIMPULAN

Simpulan hasil penelitian ini secara umum yaitu terjadinya peningkatan

kualitas pembelajaran di kelas I SD Negeri 2 Gatak, Kec. Ngawen, Kab.

Klaten. Peningkatan kualitas pembelajaran tersebut, meliputi kemampuan

siswa dalam penjumlahan dan pengurangan pada mata pelajaran matematika.

penelitian tindakan kelas dapat dikemukakan sebagai berikut : (1)

Penggunaan media pembelajaran yang riil, yaitu berupa kerikil, permen,

daun, dll dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam mempelajari

mata pelajaran matematika khususnya tentang operasi penjumlahan dan

pengurangan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan rata-rata hasil belajar

siswa dan persentase ketuntasan belajar pada tiap siklus, yakni siklus I nilai

rata-rata 64,61, dengan persentase ketuntasan belajar 55,56%. Pada tahapan

siklus II, nilai rata-rata menjadi 74,56, dengan persentase ketuntasan belajar

88,89%. (2) Penggunaan media pembelajaran yang nyata dapat menarik

perhatian siswa dapat meningkatkan kemapuan belajar siswa pada mata

pelajaran matematika pada kompetensi dasar “melakukan penjumlahan dan

pengurangan bilangan sampai 20.

(3) Mengoptimalkan seluruh indera siswa, karena selama penggunaan benda

kongkrit, semua indera siswa bekerja. Mereka mendengarkan pesan – pesan

guru, melihat peragaan guru dan mereka melakukan peragaan seperti yang

dilakukan guru. Dengan demikian siswa akan memperoleh kesan yang

mendalam, dan akhirnya kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik

siswa dapat berkembang dengan seimbang.



SARAN

Berkaitan dengan simpulan penelitian dan refleksi yang dilakukan,

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada guru kelas di SD dapat meningkatkan keaktifan dan

prestasi belajar siswa dengan melakukan perbaikan pembelajaran melalui

penelitian tindakan kelas.

2. Diharapkan kepada guru kelas I di SD dapat melaksanakan pembelajaran

dengan berbagi strategi, metode, serta model pembelajaran yang aktif,

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

3. Diharapkan kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan selaku pengambil

kebijakan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai,

serta melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan

pembelajaran yang dilakukan guru di kelas, agar kemampuan guru dalam

mengajar semakin meningkat.
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