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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung
awal dalam pembelajaran  tematik Matematika IPA Pknmelaluipenerapanmedia
kelereng dan batu kerikil pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Sumurgede kecamatan
Godong kabupaten Grobogan.Penelitiandilaksanakanpadasiswakelas I SD N I
Sumurgededenganjumlah 37 siswa. Indikator kinerja dalam penelitian ini
menggunakan media kelereng dan batu kerikil dapat meningkat kemampuan
berhitung awal pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Sumurgede dengan mencapai
hingga 85% dari jumlah 37 siswa pada materi operasi hitung penjumlahan dan
pengurangan yang memperoleh pencapaian belajar dengan nilai  65.
DalamPenelitian data dapatdiperolehdari 2 sumber,yaitusumber data primer
dansumber data sekunder. Teknikpengumpulan data
padapenelitianiniadalahtekniktesdan non tes.Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalahTeknik Analisis KomparatifsertaTeknik Analisis Kritis.
Proses kegiatanbelajardilaksanakandengan II siklus.
Dalamkegiatanpembelajaranpadasiklus I
sebelumnyamembuatperencanaandanmenggunakan media
kelereng.Kegiatanpembelajaranpadasiklus II
terlebihdahulumembuatperencanaandanmenggunakan media
kelerengdanbatukerikil. Dari hasilpenelitianditemukanbahwapadasiklus I
keberhasilanpembelajaranmencapai 51%, padasiklus II mencapai 86%,
sehinggapelaksanaanpembelajaranpadasiklus I dansiklus II
terjadipeningkatansebanyak 35%.

Kata kunci :kemampuanberhitungawal, media kelerengdanbatukerikil
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Pendahuluan

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar disusun

oleh sekolah berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah memuat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

yang harus dicapai oleh peserta didik.Diantara beberapa kelompok mata pelajaran

pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdapat kelompok mata pelajaran

matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan dua angka.

Untuk perkenalan awal materi penjumlahan dan pengurangan dua angka,

kondisi kelas dan secara individu diharapkan siswa mengkondisikan kelas secara

ideal sehingga dalam proses pembelajaran secara klasikal dapat di terima dengan

baik materi yang akan disampaikan.Namun, proses pembelajaran yang semula

diharapkan pengkondisian kelas tersebut ideal khusunya kelas I yang saya ampu,

ternyata dalam mengkondisikan siswa agar lebih teratur dan terarah bukanlah hal

yang mudah dicapai. Banyak siswa yang pasif, introfet, tidak percaya diri dalam

pembelajaran yang dapat menyebabkan kemampuan berhitung awal siswa lemah

dalam menangkap pelajaran dengan baik sehingga kondisi pembelajaran kurang

ideal.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada siswa kelas I SD N I

Sumurgede, kondisi aktifitas siswa mengalami lemah dalam kemampuan

berhitung awal. Situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan

lemahnya kemampuan berhitung siswa.Faktor – faktor yang mempengaruhi

lemahnya kemampuan berhitung awal siswa dalam proses kegiatan belajar

mengajar adalah wajah seram yang ditampakkan guru, siswa bolos sekolah karena

takut dengan mata pelajaran matematika, siswa takut dengan kemarahan guru jika

salah menjawab, guru kurang kreatif dalam proses pembelajaran, Guru hanya

menggunakan metode ceramah, kurangnya apresiasi yang diberikan saat siswa

menjawab pertanyaan dengan benar, guru hanya langsung memberikan tugas

untuk segera dikerjakan tanpa diberikan materi terlebih dahulu, gsasana kelas

kurang menyenangkan.
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Dari faktor-faktor penyebab lemahnya kemampuan berhitung awal siswa,

maka guru diharapkan lebih cerdas dalam mencari cara untuk melaksanakan

proses pembelajaran yanglebih menyenangkan. Salah satu cara yang efektif dalam

melaksanakan proses pembelajaran dalam melakukan penjumlahan dan

pengurangan dua angka agar lebih menyenangkan dan siswa menjadi lebih aktif

belajar adalah dengan menggunakan media kelereng dan batu kerikil. Media ini

termasuk media yang menghubungkan antara pembelejaran dengan kehidupan

nyata.

Melalui proses pembelajaran tematik pada mata pelajaran Matematika,

IPA dan Pkn maka penerapan media kelereng dan batu kerikil proses

pembelajaran Matematika yang berlangsung secara alamiah dan diharapkan

kemampuan berhitung awal pada  siswa semakin meningkat, dan dapat dengan

berani mengeluarkan ide-ide baru untuk mendorong siswa yang lain

agarmeningkatkan perhatian sehingga kemampuan berhitung awal dapat dikuasai

siswa dengan baik. Dengan demikian guru diharapkan dapat memperbaiki proses

pembelajaran yang bergaya lama dengan memperbaharui proses pembelajaran

dengan gaya baru melalui inovasi baru yang diterapkan diantaranya degan

menggunakan media kelereng dan batu kerikil.

Dari uraian diatas maka dapat dilakukan dengan menggunakan media kelereng

dan batu kerikil upaya meningkatkan kemampuan berhitung awal dalam

pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan menggunakan media kelereng

dan batu kerikil pada siswa kelas 1SD N 1Sumurgede kecamatan Godong

kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2012 / 2013. Upaya ini diharapkan efektif

untuk meningkatkan kemampuan berhitung awal pada siswa kelas 1 SD Negeri 1

Sumurgede kecamatan Godong kabupaten Grobogan.
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MetodePenelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kelas I SD Negeri 1 Sumurgede kecamatan

Godong Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2012 / 2013 pada mata pelajaran

Matematika, IPA, Pkn (Tematik).

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan maret sampai bulan mei

semester genap tahun pelajaran 2012 / 3013.

Subyekpenelitian

1. Siswa kelas 1 SD Negeri 1 Sumurgede yang berjumlah 37 siswa terdiri dari

23 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan Kecamatan Godong Kabupaten

Groboga.

2. Guru yang mengajar kelas 1 SD Negeri 1 Sumurgede Kecamatan Godong

Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan pada siklus I berlangsung dengan menggunakan media

kelereng untuk menarik perhatian peserta didik, sehingga diharapkan dapat

menciptakan keaktifan belajar. Tahap selanjutnya adalah pengamatan penggunaan

media kelereng masih belum dapat mencapai hasil yang diharapkan pada proses

pembelajaran. Terlihat pada peserta didik yang masih pasif menerima

pembelajaran. Dari pengamatan tersebut guru memberikan refleksi yang

menentukan perlu tidaknya tahap selanjutnya dilaksanakan.

1. Langkah-langkah tindakan pada siklus I :

a. Perencanaan

Pada kegiatan ini siswa bersama guru bertanya jawab tentang hal-hal

yang berhubungan dengan materi pelajaran sebagai apersepsi.dilanjutkan

dengan kegiatan inti, kemudian penutup.

b. Pelaksanaan
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Guru menjelaskan materi pelajaran tentang penjumlahan dan

pengurangan bilangan dua angka dengan menunjukkan langkah dasar

pembelajaran tersebut. Untuk dapat lebih memudahkan siswa menerima

materi, guru menggunakan media kelereng sebagai media nyata yang mudah

didapat. Kemudian secara berkelompok, siswa berdiskusi mengerjakan

lembar kerja (lembar tugas) dilanjutkan dengan pembahasan hasil kerja.

c. Pengamatan

Guru mengadakan pengamatan pada saat proses pembelajaran

berlangsung, meliputi perhatian keaktifan anak dalam mengikuti pelajaran.

Selanjutnya guru menilai hasil kerja tes akhir yang dikerjakan siswa.

d. Refleksi

Terdiri dari dua proses tindakan yaitu :

1). Refleksi proses pembelajaran yaitu menganalisa hasil pengamatan

pada saat proses pembelajaran.

2). Refleksi hasil pembelajaran yaitu dengan cara membandingkan nilai

evaluasi dari kondisi awal sebelum penelitian dengan nilai evaluasi

dari pembelajaran peda siklus I.

Menuju pada siklus II hampir sama skema proses pembelajaran dengan

siklus I. Langkah awal siklus II dimulai dengan proses perencanaan. Perencanaan

siklus II direncakan dengan tujuan  meningkatkan keaktifan peserta didik. Pada

siklus ini sampai pada pelaksanaan, guru menggunakan media kelereng dan batu

kerikil agar dapat lebih efektif dalam penyampaian materi sehingga memunculkan

keaktifan-keaktifan belajar pada siswa. Selanjutnya pengamatan untuk melihat

perubahan keaktifan yang ditunjukkan dalam pembelajaran. Langkah terakhir

adalah refleksi sebagai tindakan untuk mengetahui perkembangan siswa dalam

memperoleh keaktifan belajar pada proses pembelajaran.
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2. Langkah-langkah pada siklus II :

a. Perencanaan

1). Apersepsi.

2). Kegiatan inti.

3). Penutup.

b. Pelaksanaan

1). Apersepsi : Guru memberikan motivasi siswa agar siap dan semangat

dalam proses pembelajaran, kemudian mengingat kembali materi

pelajaran yang lalu dengan mengadakan tanya jawab.

2). Guru memberikan penjelasan materi pelajaran secara umum (klasikal).

3). Agar lebih semangat, guru mengajak keluar kelas untuk mencari batu

kerikil yang berbentuk lingkaran dan tidak berbentuk.

4). Siswa bersama guru memperagakan cara menggunakan media

kelereng dan batu kerikil.

5). Siswa mengerjakan lembar tugas dengan bimbingan guru.

6). Siswa bersama guru masuk ke dalam kelas membahas hasil kerja

siswa.

7). Siswa mengerjakan evaluasi.

8). Penilaian hasil evaluasi.

c. Pengamatan

 Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1). Pengamatan proses pembelajaran yaitu guru mengadakan pengamatan

pada kegiatan siswa pada proses pembelajaran.

2). Pengamatan hasil beajar yaitu kegiatan guru mengumpulkan hasil

kerja siswa yaitu berupa nilai tes akhir setelah tindakan dilaksanakan.
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d. Refleksi

Terdiri dari dua tindakan yaitu :

1). Refleksi proses pembelajaran, yaitu menganalisis hasil pengamatan

pada saat pembelajaran.

2). Refleksi hasil pembelajaran, yaitu membandingkan keaktifan belajar

yang di tunjukkan dengan tes akhir pada siklus I dengan tes akhir pada

siklus II, dan membandingkan keaktifan belajar yang ditunjukkan

dengan tes akhir pada kondisi awal dengan siklus II.

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yang terdiri

atas :

a. Dalam proses pengamatan dalam pembelajaran, tingkat kemampuan

berhitung awal dalam pembelajaran matematika siswa masih rendah.

b. Dalam proses pembelajaran, guru belum menggunakan media kelereng

dan batu kerikil.

2. Sumber data

Dalam penelitian data dapat diperoleh dari 2 sumber, yaitu sumber data

primer dan sumber data skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari subyek

penelitian. Sumber data primer diperoleh dari siswa kelas I semester II

SD Negeri I Sumurgede kecamatan Godong kabupaten Grobogan tahun

pelajaran 2012 / 2013.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari selain

subyek penelitian yaitu teman sejawat atau yang lain. Sumber data
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skunder berasal dari guru kelas SD N I Sumurgede tahun pelajaran 2012 /

2013 yang bertujuan mengetahui proses belajar di kelas dan teman

sejawat untuk mengetahui kerjasama antara peneliti dan siswa dalam

lingkungan belajar.

Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulkan Data

Dalam penelitian ada dua teknik pengumpulan data yaitu teknik tes dan

non tes. Tenknik tes terdiri dari tes tertulis yang digunakan pada akhir siklus I

dan siklus II. Trianto, (2007 : 76) menyebutkan Tes hasil belajar adalah tes

yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Sedangkan teknik non

tes dapat berbentuk observasi, wawancara, pengamatan dan dokumen yang

digunakan untuk mengumpulkan data.

a. Tes

Fathurrohman dan Sutikno (2010:77) menyebut bahwa Tes adalah

alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah dan petunjuk yang

ditujukan kepada testee untuk mendapatkan respon sesuai dengan

petunjuk itu. Dalam penelitian ini, tes dilakukan setelah proses

pembelajaran selesai. Tes yang digunakan adalah tes tertulis dan tes

lisan.

b. Observasi

Tahap observasi dilaksanakan secara langsung pada siswa kelas I SD

Negeri I Sumurgede kecamatan Godong kabupaten Grobogan. Siswa

kelas I berjumlah 37 siswa. Observasi dilaksanakan oleh peneliti dan

digunakan untuk megetahui aktifitas peserta didik dalam proses

kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yaitu berupa

hasil ulangan harian.
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 2.  Instrumen Penelitian

Suwandi (2011:39) mengatakan bahwa Instrumen PTK adalah alat yang

digunakan untuk mengukur keberhasilan tindakan dan atau digunakan untuk

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.Instrumen yang

diambil dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi yang digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan

observasi yang dilakukan guru dan bertujuan untuk mengamati kelebihan

dan kekurangan proses pembelajaran yang telah berlangsung.

b. Dokumentasi diambil melaluikegiatan siswa dalam proses belajar

mengajar dengan menggunakan kamera.

3. Validitas/Keabsahan Data

Supaya data yang diperoleh valid, perlu diadakan validitas data yang

tepat untuk alat pengumpulan data dengan teknik observasi melalui

triangulasi. Moleong (1994:178) menyebut bahwa Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

itu. Peneliti menggunkan teknik triangulasi sumber data dengan mengecek

beberapa sumber data.

a. Triangulasi sumber data yaitu mengumpulkan data sejenis dari

sumber yang berbeda agar lebih mantap kebenarannya dengan cara

membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan

dokumentasi.

b. Triangulasi Teknik merupakan triangulasi yang digunakan untuk

mengujikredibilitas data yang dilakukandengancaramengecek data

kepadasumber yang samadenganteknik yang berbeda.
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Tenknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Analisis Komparatif, artinya teknik analisis yang dilaksanakan dengan

membandingkan nilai antar siklus., yaitu membandingkan nilai pada kondisi

awal penelitian dengan nilai hasil tes akhir pada siklus I, nilai hasil tes akhir

pada siklus I dengan nilai hasil tes akhir pada siklus II, serta perbandingan

nilai kondisi awal dengan nilai hasil tes akhir pada siklusII.

2. Teknik Analisis Kritis, artinya teknik yang digunakan unutk mencoba

memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan

pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung.

HasilPenelitiandanPembahasan

BerdasarkanPenelitiantingkatkemampuanberhitungawal yang

ditunjukkanpadaditemukannilaiPraSiklus yang hanyamencapaiketuntasan 24,32%.

Langkah selanjutnya peneliti mengidentifikasi faktor penyebab masalah. Dari

hasil penelitian telah disimpulkan bahwa tingkat kemampuan berhitung awal

siswa kelas 1 SD N 1 Sumurgede pada mata pelajaran matematika tematik masih

sangat rendah dan belum memuaskan dikarenakan guru masih menggunakan

metode lama yakni dalam pembelajaran masih banyak menggunakan ceramah.

Sehingga guru perlu memperbaiki cara menyampaikan pelajaran dengan

menggunakan media yang dapat mengkaitkan pada kehidupan nyata yang menarik

dan mudah didapatkan untuk merangsang minat belajar dan memudahkan siswa

untuk memiliki kemampuan menerima pelajaran dengan baik.

Dari penyebab masalah yang telah ditemui, untuk memperbaiki proses

pembelajaran dibutuhkan tindakan dan solusi menyelesaikan masalah dengan

menggunakan media kelereng dan batu kerikil. Penelitian Tindakan Kelas

dilakukan peneliti pada siswa kelas 1 SD N 1 Sumurgede merupakan upaya untuk

meningkatkan proses pembelajaran matematika dengan menggunakan media

kelereng dan batu kerikil.
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Dalampenelitianini, penelitimelakukanevaluasi proses pembelajaran.

Melaluievaluasitersebutmakadilakukanpenelitiantindakankelasmenggunakan

media

kelerengdanbatukerikildanmempunyaitujuanawalyaituuntukmeningkatkanmutuku

alitas guru dalammelaksanakankegiatanpembelajaranmatematikasehingga proses

kegiatanbelajarmengajar di SD N 1 Sumurgededapatmeningkat.

Penelitianinimenggunakan 2 siklusPelaksanaan siklus 1 hingga siklus II didapat

nilai rata-rata untuk aspek kognitif siswa pada mata pelajaran tematik Matematika

IPA Pkn dengan menggunakan media kelereng dan batu kerikil pada siklus 1

adalah 63, siklus II adalah 79. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi

peningkatan proses hasil belajar tematik Matematika IPA Pkn yang diperoleh

siswa. Pada siklus 1 terdapat 37 atau 100% siswa yang hadir dalam pembelajaran,

dari 37 siswa yang mendapat nilai diatas KKM 65 berjumlah 21 siswa terdapat

51% dari siswa keseluruhan. Pada siklus II terdapat 37 atau 100% siswa yang

hadir dalam pembelajaran, dari 37 siswa yang mendapat nilai diatas KKM  65

berjumlah 32 siswa terdapat 86% dari siswa keseluruhan. Dari penelitian ini pada

siklus 1 dan siklus II menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 35%.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa proses belajar mengajar pada siswa kelas 1

SD Negeri 1 Sumjurgede meningkat.

Simpulan

Berdasarkanhasilpenelitiandisimpulkanbahwakemampuan berhitung

awal dalam pembelajaran tematik Matematika IPA Pkn dapat ditingkatkan melalui

media kelereng dan batu kerikil pada siswa kelas 1 SD N 1 Sumurgede kecamatan

Godong kabupaten Grobogan.

Kesimpulandiatasdijelaskansebagaiberikut:

1. Pencapaianpertamapadasiklus I 51% dari 37 siswa

2. Pencapaiankeduapadasiklus II 86% dari 37 siswa

Dari kesimpilandiatasdiketahuibahwasiklus I dansiklus II

terjadipeningkatansebesar 35%.
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