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Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung siswa pada mata pelajaran matematika 

melalui media sempoa. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas V dan guru SDLB N 

Margorejo pada tanggal 26 Mei sampai 2 Juni 2014. Tahapan penelitian terdiri 

atas 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tindakan 

dilaksanakan selama 3 siklus, siklus pertama, kedua, dan ketiga dilakukan masing-

masing satu kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas V SDN SDLB N Margorejo 

yang berjumlah 9 siswa dan obyeknya adalah kemampuan berhtung siswa serta 

media sempoa.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan 

lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan ajar. Indikator kemampuan 

berhitung siswa pada mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut:(1) 

menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis; (2) menjelaskan langkah 

atau member alas an terhadap penyelesaian soal; (3) menerapkan operasi 

penyelesaian untuk memperoleh penyelesaian soal; (4) mengenal prosedur 

pemecahan yang benar dan tidak benar. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

ada peningkatan kemampuan berhitung siswa kelas V SDLB N Margorejo setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media sempoa. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I, siklus II, dan Siklus III. Pada 

tahap pra siklus diketahui kemampuan berhitung siswa rendah dengan presentase 

30%. Pada siklus I terdapat kemampuan berhitung siswa sedikit meningkat pada 

tahap sedang dengan nilai presentase 57,87%, kemampuan berhitung siswa pada 

siklus II  mengalami peningkatan yang baik dengan presentase 81,2% kemudian 

dimantapkan kembali pada siklus III mengalami peningkatan 92% dengan 

kategori sangat baik. Hal ini membuktikan adanya peningkatan kemampuan 

berhitung siswa dengan penerapan media sempoa. 

 

Kata Kunci: peningkatan, kemampuan berhitung matematika, media sempoa. 
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PENDAHULUAN 

Pada perkembangan matematika, penerapan dan penggunaan matematika sebagai 

ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang sangat pesat baik materi maupun kegunaannya. 

Dengan demikian setiap pembelajaran matematika sekolah harus selalu 

mempertimbangkan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan (Depdiknas,2007:10) tujuan 

pembelajaran matematika adalah (1) konsep dan mengaplikasikan 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. 

Untuk peserta didik yang mempunyai kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa) 

sebagai salah satu jenis anak berkelainan dalam konteks Pendidikan Luar Biasa 

(Pendidikan Khusus) masih dipermasalahkan. Munculnya permasalahan tersebut terkait 

dengan asumsi bahwa anak tunadaksapada kenyataannya mengalami kesulitan untuk 

belajar, anak tunadaksa memang memiliki kemampuan fisik yang terbatas, namun di lain 

pihak bagi mereka yang memiliki kecerdasan normal ataupun yang kurang perlu adanya 

pembinaan diri sehingga hidupnya tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada orang 

lain. Karena itu dengan modal kemampuan yang dimilikinya perlu diberikan kesempatan 

yang sebanyak-banyaknya untuk dapat mengembangkan lewat ketrampilan dalam belajar 

dan kerjasama dengan guru yang sesuai dengan potensinya, sehingga mereka mampu 

untuk belajar dengan mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Di lain pihak dianggap 

perlu sekali adanya kerjasamaa yang baik antara guru dan orangtua wali murid agar dapat 

memantu perkembangan peserta didik tunadaksa menjadi lebih optimal. 

Pada peningkatan kemampuan berhitung peserta didik tunadaksa untuk 

pembelajaran Matematika bukan hanya peran guru yang dibutuhkan tetapi peserta didik 

sendirilah yang dituntut peran aktif dalam proses belajar mengajar. Salah satu hal yang 

penting dimiliki oleh peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berhitungnya adalah 

penguasaan bahan pelajaran. Peserta didik yang kurang menguasai bahan pelajaran akan 

mempunyai kemampuan berhitung yang lebih rendah bila dibandingkan dengan peserta 

didik yang lebih mengusai bahan pelajaran. 

Ditemukan dalam pembelajaran Matematika di kelas VD SDLB NSukoharjo 

kemampuan berhitung peserta didik tergolong rendah, peserta didik masih malas dan 
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belum mampu untuk memahami materi yang diajarkan.Peserta didik merasa kesulitan 

karena selama ini guru di kelas VD masih menggunakan pembelajaran ceramah dan 

tugas.Peserta didik belum mampu berhitung dengan  cepat masih lambat dalam 

menjumlahkan, mengalikan, maupun membagi. Jika dilihat dari hasil ulangan harian 

sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 70.Dari 10 peserta didik hanya 27% (3 peserta didik) yang sudah 

memenuhi KKM, sedangkan 73% (7 peserta didik), belum memenuhi KKM. 

Berdasarkan hasil observasi di atas penulis mencoba mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan alat peraga sempoa, karena alat peraga sempoa ini 

lebih melibatkan  peserta didik  dalam  kegiatan  pembelajaran lebih aktif, peserta didik 

diharapkan mempunyai kemampuan berhitung yang lebih tinggi dan terus meningkat. 

Meski fungsi sempoa hampir sama dengan kalkulator, tetapi ada manfaat lain yang dapat 

dilihat dan dirasakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kebiasaan 

menghitung dengan kalkulator mendidik peserta didik menjadi malas untuk berpikir, 

bahkan untuk hitungan yang mudah saja peserta didik cenderung percaya pada kalkulator 

daripada kemampuan otaknya sendiri. Dengan kecenderungan seperti itu otomatis 

membuat kemampuan peserta didik jadi lemah dan tidak percaya diri (merasa diri kurang 

mampu). 

Dengan membiasakan diri menghitung dengan metode sempoa dan mengerjakan 

tahap demi tahap secara teratur (sesuai petunjuk) sejak sekolah dasar, akan mendidik 

peserta didik dengan pola pikir yang berkembang dengan baik, terbiasa melakukan 

pekerjaan dengan cepat serta tak lagi bergantung pada kalkulator artinya menghitung 

dalam pikiran tanpa alat bantu apapun. Jadi belajar sempoa itu perlu sebagai salah satu 

metode pembelajaran berhitung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas V SDLB Negeri 

Sukoharjo dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berhitung Matematika 

Melalui Penggunaan Media Sempoa pada Siswa Kelas VD SDLB Negeri Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2013/2014” 

Pembatasan Masalah 

Dengan adanya masalah yang cukup banyak, maka penelitian ini akan 

dibatasi pada : 

1. Pembelajaran Matematika di kelas VD SDLB Negeri Sukoharjo pada semester 

genap tahun pelajaran 2013/ 2014. 
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2. Media pembelajaran yang digunakan adalah alat peraga Sempoa. 

3. Aspek yang ditingkatkan adalah kemampuan berhitung peserta didik. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak penulis 

teliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah melalui penggunaan media sempoa dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung matematika pada peserta didik kelas VD SDLB Negeri Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung matematika melalui penggunaan media Sempoa pada peserta didik kelas 

VD SDLB N Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

Manfaat Penelitian 

1. Sekolah 

Sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik khususnya pada mata pelajaran IPA. 

2. Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran yang 

dapat memberikan manfaat bagi peserta didik. 

3. Peserta didik 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar dan melatih sikap sosial untuk saling 

peduli terhadap keberhasilan peserta didik lain dalam mencapai tujuan 

belajar. 

b. Meningkatkan belajar peserta didik pada pelajaran IPA 

 

LANDASAN TEORI 

1. Pembelajaran Matematika 

Menurut Russefendi (dalam Suherman, 2001) bahwa matematika 

terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide-ide, 

proses dan penalaran. Dienes (Hudojo, 1990: 92) bahwa: “belajar matematika 
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melibatkan suatu struktur hirarki dan konsep-konsep tingkat lebih tinggi yang 

dibentuk atas dasar apa yang telah terbentuk sebelumnya”. 

2. Alat Peraga Sempoa 

Sempoa adalah suatu alat hitung yang terbuat dari kayu atau plastik. 

Alat ini dapat digunakan untuk menghitung sampai berapa pun dengan cara 

yang menyenangkan (Qen-Qen, 2004:4). Pada dasarnya belajar sempoa itu 

menggunaka dua jari peserta didik yaitu ibu jari dan telunjuk, dimana 

kegunaannya adalah (a) Ibu jari atau jempol digunakan untuk menaikkan 

manik-manik yang ada dibawah; (b) Jari telunjuk untuk menaikkan manik-

manik yang ada di atas (baik untuk manikkan maupun menurunkan manik-

manik) dan juga dapat digunakan untuk menurunkan manik-manik yang ada 

dibawah; (c) Letakkan sempoa diatas buku latihan yang akan kita kerjakan, 

selain itu siapkan pensil dan penghapus (d) Perhatikan biji sempoa tersebut, 

jika biji sempoa yang atas dan bawah saling merekat maka pisahkan terlebih 

dahulu hingga antara biji yang atas dan yang bawah berpisah (e) Memulai 

berhitung dengan menggunakan biji-biji tersebut 

3. Kemampuan Berhitung 

Menurut Slameto dalam Sulis, (2007:14) kemampuan numerik 

mencakup kemampuan standar tentang bilangan, kemampuan berhitung yang 

mengandung penalaran dan keterampilan aljabar. Kemampuan 

mengopreasikan bilangan meliputi operasi hitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. Indikator dari kemampuan berhitung Matematika 

untuk Kelas V adalah sebagai berikut : menyajikan pernyataan Matematika 

secara lisan dan tertulis, menjelaskan langkah atau memberi alasan terhadap 

penyelesaian soal, Menggunakan cara induktif dalam mengenal dan 

memprediksi suatu pola soal, Menyatakan soal cerita dengan menggunakan 

bahasa sendiri atau menerjemahkannya, Menerapkan operasi penyelesaian 

untuk memperoleh penyelesaian soal, Mengenal prosedur pemecahan yang 

benar dan tidak benar. (Sumber: Standar Kompetensi Mata Pelajaran 

Matematika, Depdiknas, 2003:20) 
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METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini akan diadakan di SDLB N Margorejo Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pati. 

Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas VD SDLB Negeri 

Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yaitu 10 peserta didik yang 

terdiri dari 6 peserta didik putra dan 4 peserta didik putrid dan berkolaborasi 

dengan teman sejawat. Obyek penelitian ini adalah kemampuan berhitung peserta 

didik dan metode media sempoa. 

Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2008),  model penelitian tindakan kelas adalah secara 

garis besar terdapat 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan, dan Refleksi. 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang akan 

dilakukan oleh peneliti secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian, maka jelas 

bahwa penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kualitatif, akan tetapi lebih 

bersifat untuk mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada. Penelitian ini 

menggunakan pola penelitian siklus. 

Pengumpulan Data 

a. Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan 

berhitung siswa didalam mengikuti proses belajar mengajar.  

b. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah pelaksanaan 

pembelajaran, yang terdiri atas materi perkalian dan pembagian. 

c. Dokumentasi, Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang 

berada berada diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian 

tersebut.  

 

Instrumen Penelitian 
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1. Lembar Observasi, dalam penelitian ini digunakan dua lembar observasi yaitu 

lembar observasi pelaksanaan media sempoa dan lembar observasi 

kemampuan berhitung matematika. 

2. Pedoman Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).  

3. Tes, soal tes untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar matematika 

setelah pembelajaran 

4. Dokumentasi, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nama anak, daftar nilai 

siswa, daftar kelompok, dan lembar observasi 

Indikator Kinerja 

Adapun yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa mencapai 80% dari 

10 siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Sekolah 

1. Nama Sekolah  : SDLB NEGERI SUKOHARJO   

2. Nomor Statistik  : 101021312039 

3. Provinsi   : JAWA TENGAH  

4. Otonomi Daerah  : KABUPATEN PATI  

5. Kecamatan   : MARGOREJO 

6. Desa   : SUKOHARJO  

7. Jalan   : JL. SOEDIONO  

8. Kode Pos   : 59163   

9. Telepon   : (0295) 385712 

10. Daerah   : PEDESAAN 

11. Status Sekolah  : NEGERI/INPRES    

12. Kelompok Sekolah  : B 

13. Akreditasi   : TERDAFTAR B  
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Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi 

“Optimalisasi Pelayanan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Sehingga 

dapat Mandiri dan Berperan Serta dalam Kehidupan Bermasyarakat dan 

Bernegara” 

2. Misi  

a. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak luar biasa/ 

berkebutuhan khusus. 

b. Meningkatkan mutu pelayanan. 

c. Memperluas jaringan guna pengembangan dan sosialisasi. 

Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas, peneliti melakukan observasi 

terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar Matematika pada siswa kelas IV SDLB N 

Margorejo sebanyak 2 kali dan melakukan wawancara terhadap siswa dikelas tersebut. 

Observasi dilakukan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 21-22 Pebruari 2014 dan 

wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2014. Guru menyadari 

memang selama ini hanya melakukan pembelajaran tradisional (metode ekspositori), 

karena apabila melakukan variasi-variasi yang lain dikhawatirkan akan menyita banyak 

waktu sehingga materi yang harus disampaikan tidak selesai. Guru juga menyadari bahwa 

dengan ekspositori saja tidak semua materi bisa diserap siswa dan kemungkinan 

cenderung terjadi kejenuhan atau kebosanan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

diperoleh informasi bahwa: 

1. Pendekatan pembelajaran masih konvensional, yaitu pembelajaran lebih banyak 

terpusat pada guru akibatnya siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Kemampuan berhitung siswa pada tahun-tahun sebelumnya dikatakan rendah. 

Persentase kemampuan berhitung siswa sebelum dilaksanakan tindakan adalah 30%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berhitung siswa sebelum tindakan ternasuk 

kategori rendah.  

3. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada tahun sebelumnya dikatakan rendah. 

Persentase siswa yang mencapai ketuntasan hanya 27% dari jumlah keseluruhan 10 

siswa. 
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Deskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan satu kali pertemuan yaitu tanggal 26 Mei 2014, 

pembelajaran dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Kegiatan awal ini dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan berdoa 

bersama, dilanjutkan dengan absensi dan appersepsi. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil dari observasi yang 

telah dilakukan pada tindakan kelas siklus I, ditemukan bahwa kemampuan 

berhitung siswa mencapai 57,87% dan dalam pelaksanaan pembelajaran media 

sempoa prosentase guru dan siswa mencapai 69,23%. Ini berarti dibandingkan 

dengan sebelum diadakan siklus I ada peningkatan kemampuan berhitung siswa. 

Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan tanggal 28 Mei 

2014. Pada siklus II guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta pengarahan 

terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari hasil 

pelaksanaan tindakan kelas Siklus II ditemukan bahwa kemampuan berhitung 

siswa mencapai 81,2% dan dalam pelaksanaan pembelajaran media sempoa 

prosentase guru dan siswa mencapai 81,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa 

ada peningkatan kemampuan berhitung siswa dalam pembelajaran matematika 

dan sudah memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini tetapi 

akan dimantapkan pada siklus III. 

Deskripsi Siklus III 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus III dilakukan tanggal 2 Juni  

2014. Pada siklus III guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta pengarahan 

terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari hasil 

pelaksanaan tindakan kelas Siklus III ditemukan bahwa kemampuan berhitung 

siswa mencapai 92% dan dalam pelaksanaan pembelajaran strategi  STAD 

prosentase guru dan siswa mencapai 95%. Data tersebut menunjukkan bahwa ada 

peningkatan kemampuan berhitung siswa dalam pembelajaran matematika dan 

sudah memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dan mengalami peningkatan 

yang sangat baik. 

Hasil Penelitian 
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Pembahasan hasil penelitian didapatkan dari analisis penelitian yang 

merupakan kerjasama peneliti, rekan guru, kepala sekolah, dan siswa kelas V 

SDLB N Margorejo. Dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran matematika peneliti melakukan perubahan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Pada awalnya hanya menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab dan tanpa menggunakan strategi inovatif 

Berdasarkan penelitian dari pra siklus, siklus I, siklus II, dan siklus III 

terdapat peningkatan kemampuan berhitung siswa yang sangat signifikan. 

Sehingga terjawablah dari hipotesis penelitian bahwa penerapan media sempoa 

dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa matematika. Dan hasilnya 

terbukti baik memenuhi indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu 80% 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari tindakan kelas yang 

dilakukan dengan bekerjasama antara peneliti dan rekan Peneliti SDLB N 

Margorejo sebagai observer, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Melalui penerapan media sempoa dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung siswa dalam pembelajaran Matematika pada siswa kelas VD SDLB N 

Margorejo tahun pelajaran 2013/ 2014, kemampuan berhitung siswa dari setiap 

siklusnya sebelum pembelajaran/ pra siklus (30%), siklus I meningkat (57,87%), 

siklus II meningkat (84,6%), dan siklus III lebih meningkat (92%). 

Implikasi 

Kesimpulan di atas mengimplikasikan bahwa media pembelajaran  sempoa 

mempunyai dampak positif terhadap peningkatan keaktifan belajar siswa. Dampak 

tersebut antara lain: 

1. Peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika.  

2. Hasil prestasi belajar matematika siswa semakin meningkat. 

3. Keaktifan siswa dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a) Perlunya sosialisasi pembelajaran inovatif 

b) Pelatihan penerapan media sempoa dalam proses pembelajaran matematika. 

c) Perlu penelitian lebih mendalam tentang media sempoa di SD. 

2. Bagi Guru Kelas 

a) Dalam menerapkan media sempoa Peneliti harus memperhatikan kesiapan siswa 

dan mencari materi yang sesuai dengan metode tersebut. 

b) Dalam proses pembelajaran matematika dengan penerapan media sempoa 

Peneliti sangat perlu diperhatikan terutama peran sebagai motivator. 

c) Peran reward terhadap siswa yang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

sangat diperlukan karena mampu memotivasi siswa untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian tindakan kelas dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika 

perlu peningkatan dan disosialisasikan. 
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