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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN  

Bagian ini memaparkan tentang hasil penelitian yang disusun berdasarkan 

rumusan masalah. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan pemaparan hasil setiap siklus 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep operasi hitung bilangan bulat. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan instrumen yang digunakan 

dalam penelitian, baik instrumen pembelajaran maupun instrumen pengumpul data. 

Instrumen pembelajaran terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Materi yang tercantum pada RPP siklus I adalah tentang 

penjumlahan bilangan bulat. Langkah-langkah pembelajaran pada RPP Siklus I 

disesuaikan dengan penggunaan media manipulatif SEB dengan bantuan model NHT 

(Number Heads Together). Peneliti meminta bimbingan dari guru untuk mengetahui 

kekurangan dalam pembuatan RPP. Peneliti pun menyusun LKS untuk memfasilitasi 

siswa dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan penjumlahan bilangan 

bulat. Kedua instrumen pembelajaran dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan 

direvisi setelah mendapat beberapa masukan, seperti masih terdapat langkah 

pembelajaran yang hiden atau kurang jelas. 

Instrumen pengumpul data terdiri dari lembar observasi dan tes kemampuan 

pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. Sebelum membuat tes kemampuan 

pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat, peneliti menyusun kisi-kisi soal 

agar setiap indikator kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat 



38 
 

 
Fadhilah, Lita.  2014 
PENGGUNAAN MEDIA MANIPULATIF UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP OPERASI 
HITUNG BILANGAN BULAT SISWA SEKOLAH DASAR 

    Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

dapat diukur. Setelah mendapatkan izin dari dosen pembimbing untuk melakukan 

penelitian, peneliti pun mulai melaksanakan pelaksanaan siklus I. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti datang ke sekolah untuk memohon izin 

kepada pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, wali kelas IV, dan siswa kelas IV. Pada 

kesempatan tersebut, peneliti melakukan konsultasi mengenai jadwal penelitian. 

Berdasarkan instrument penilaian RPP yang dinilai guru di Siklus I, persentase 

keterlaksanaan pembuatan RPP adalah sebesar 88 % (dapat dilihat di lampiran C.1). 

 

b. Pelaksanaan 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2014 dari pukul 07.15 sampai 

dengan pukul 09.00 WIB di ruang kelas IV SDN 3 Cibogo. Observer pada siklus I 

adalah Tati Hendarti, S.Pd.SD yang merupakan guru kelas IV serta Novi Indrawati 

dan Arieska Adzantya yang merupakan teman sejawat peneliti.  

Kegiatan awal pada pembelajaran antara lain guru memotivasi siswa dan 

mengkondisikan siswa agar siap belajar. Setelah itu, guru melakukan apersepsi 

dengan mengingat kembali konsep bilangat bulat yang pernah dipelajari. Selanjutnya, 

guru menyampaikan pokok materi ajar yang akan dipelajari, yaitu penjumlahan 

bilangat bulat. Pada kegiatan inti, guru memberikan ilustrasi cerita berupa soal 

penjumlahan bilangan bulat yang ditulis di papan kelas. Beberapa siswa 

mengacungkan tangan dan guru menunjuk salah satu diantara mereka. Siswa tersebut 

maju dan dapat menyelesaikan masalah yang diajukan guru dengan benar. Maka 

siswa tersebut mendapatkan reward berupa stiker bintang dan tepuk tangan. Guru pun 

mulai menjelaskan tentang cara-cara menyelesaikan soal dengan menggunakan media 

manippulatif SEB. Melalui pembahasan soal yang dikerjakan siswa tadi, guru 

memperkenalkan media stik es krim kepada siswa sebagai penunjang dalam 

mengerjakan operasi penjumlahan bilangan bulat. Media stik es krim tersebut terdiri 

dari dua warna, yaitu warna merah dan warna kuning. Stik es krim merah mewakili 
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bilangan bulat positif, sedangkan stik kuning mewakili bilangan bulat negatif. 

Apabila setiap stik merah yang menempel berpasangan dengan stik kuning maka 

mewakili bilangan nol. Guru memperagakan cara menggunakan media tersebut, 

kemudian mempersilakan seorang siswa untuk menggunakan media tersebut di 

depan. Beberapa siswa pun mengacungkan tangan dan guru menunjuk salah seorang 

diantaranya. Setelah siswa tersebut selesai menggunakan media, siswa lain pun mulai 

berebut untuk maju ke depan dan menggunakan media stik es krim. Guru pun 

memberi kesempatan salah seorang siswa lagi untuk maju. Setelah itu, guru bertanya 

apakah siswa telah paham mengenai materi yang disampaikan guru. Sebagian besar 

siswa menjawab paham. Guru pun mulai membagi siswa menjadi 5 kelompok dimana 

setiap kelompok terdiri dari 4 orang dan membagi nomor kepada setiap kelompok 

serta membagikan media manipulative SEB sebanyak 40 stik (20 stik merah dan 20 

stik kuning). Setiap kelompok mengerjakan lembar kerja siswa dan berdiskusi 

mengenai soal-soal pada LKS. Setelah selesai, guru mengocok nomor, lalu guru 

memanggil nomor tersebut untuk maju dan mempresentasikan hasil pekerjaan 

masing-masing. Setelah itu, guru mengumumkan kelompok terbaik, yaitu kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi. Kelompok terbaik tersebut mendapatkan reward 

berupa stiker medali bertuliskan 1. Setelah itu, guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan, dan penyimpulan. 

Setelah itu, siswa mengerjakan soal evaluasi mengenai operasi penjumlahan bilangan 

bulat. Pada kegiatan penutup, guru menutup pembelajaran. 

Berdasarkan lembar observasi yang dinilai observer di Siklus I, persentase 

aktivitas guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran adalah sebesar 89% 

(dapat dilihat di lampiran C.3). Kekurangan guru selama mengajar adalah 

menjelaskan tugas kelompok, memotivasi siswa untuk bekerjasama, dan bertanya  

jawab tentang hal yang belum dipahami siswa ketika kegiatan akhir. 
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c. Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat 

Berdasarkan tes yang telah dilakukan di akhir siklus I, diperoleh data skor 

mengenai ketuntasan belajar siswa sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1  

Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

No. Nama Siswa Skor Keterangan 

1. AA 75 Tuntas 

2. AP 88 Tuntas 

3. BM 94 Tuntas 

4. E 63 Belum Tuntas 

5. D 88 Tuntas 

6. NR 94 Tuntas 

7. RF 94 Tuntas 

8. RM 94 Tuntas 

9. R 94 Tuntas 

10. RA 63 Belum Tuntas 

11. N 75 Tuntas 

12. SP 81 Tuntas 

13. SN 88 Tuntas 

14. SJ 81 Tuntas 

15. YJ 81 Tuntas 

16. HP 94 Tuntas 

17. DS 81 Tuntas 

18. MH 81 Tuntas 

19. AM 63 Belum Tuntas 

20. ID 63 Belum Tuntas 

Rata-rata 81,75 

KKM = 65 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal pada Mata Pelajaran Matematika di kelas IV SDN 

3 Cibogo adalah 65. Berdasarkan hasil skor tersebut, diperoleh persentase ketuntasan 

belajar siswa pada Siklus I sebagai berikut: 

TB = 
∑𝑆 ≥65

𝑛
 x 100% 
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TB = 
16

20
 x 100% = 80% 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal pada Mata Pelajaran Matematika di kelas IV SDN 

3 Cibogo adalah 65. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, hal tersebut 

dikarenakan hasil belajar siswa kelas IV yang masih rendah, sehingga KKM yang 

digunakan hanya 65. Jadi, apabila nilai siswa ≥ 65, maka siswa tersebut dinyatakan 

lulus. Namun apabila nilai siswa < 65, maka siswa tersebut dinyatakan belum lulus. 

Berdasarkan analisis kuantitatif hasil skor tersebut, diperoleh persentase ketuntasan 

belajar siswa pada Siklus I sebesar 80%. 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan lembar observasi presentase aktivitas guru dan siswa yaitu 89%. 

Kekurangan guru selama mengajar adalah menjelaskan tugas kelompok, memotivasi 

siswa untuk bekerjasama, dan bertanya  jawab tentang hal yang belum dipahami 

siswa ketika kegiatan akhir. Peneliti menyadari tidak bertanya hal-hal yang belum 

dipahami siswa ketika kegiatan akhir. Sementara itu, dalam kegiatan kelompok, 

peneliti pun kurang jelas dalam menjelaskan tugas kelompok dan memotivasi siswa 

untuk bekerjasama karena berhubung alokasi waktu pada pembelajaran telah hampir 

selesai. Sedangkan kekurangan pada aktivitas siswa terletak pada melakukan 

kerjasama di dalam kelompok, memperhatikan dan menanggapi presentasi teman, 

serta bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan instrumen yang digunakan 

dalam penelitian, baik instrumen pembelajaran maupun instrumen pengumpul data. 

Instrumen pembelajaran terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
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Lembar Kerja Siswa (LKS). Langkah-langkah pembelajaran pada RPP Siklus II 

disesuaikan dengan penggunaan media manipulatif SEB dengan bantuan model 

Course Review Horray. RPP dalam siklus II adalah tentang pengurangan bilangan 

bulat. Peneliti meminta bimbingan dari guru untuk mengetahui kekurangan dalam 

pembuatan RPP. LKS disusun untuk memfasilitasi siswa dalam mengerjakan soal-

soal yang berhubungan dengan pengurangan bilangan bulat. Kedua instrumen 

pembelajaran dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan direvisi setelah 

mendapat beberapa masukan, seperti masih terdapat langkah pembelajaran yang 

hiden atau kurang jelas. Selain itu, RPP Siklus II juga dikembangkan berdasarkan 

hasil refleksi Siklus I. Berdasarkan lembar observasi dan nilai tes siswa pada Siklus I, 

terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki pada Siklus II. Diantaranya adalah: 

 Guru perlu merencanakan pembelajaran dengan matang. 

 Masalah yang digunakan dalam pembelajaran harus kontekstual atau dekat 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

 Dalam membimbing diskusi kelompok, perhatian guru harus lebih merata dan 

optimal. 

 Guru tidak bertanya mengenai hal yang belum dipahami siswa. 

Sedangkan kelebihannya adalah sebagai berikut: 

 Guru memberikan ice breaking yang dapat memotivasi siswa. 

 Model pembelajaran telah cukup memfasilitasi mengurangnya kejenuhan siswa 

dalam pembelajaran. 

 Reward bintang yang diberikan guru memotivasi siswa untuk aktif menyelesaikan 

masalah di depan kelas. 

 Siswa senang berdiskusi di dalam kelompok. 

 Game yang dilaksanakan dalam pembelajaran cukup mengembangkan jiwa 

kompetitif siswa. 
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Berdasarkan kekurangan dan kelebihan pembelajaran pada Siklus I, maka 

perencanaan Siklus II disusun dengan mempertahankan kelebihan dan memperbaiki 

kekurangan. Materi yang diajarkan pada Siklus II adalah mengenai pengurangan 

bilangan bulat.  

Selain instrumen pembelajaran, instrumen yang digunakan pada Siklus II adalah 

instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data terdiri dari lembar observasi 

dan tes kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. Sebelum 

membuat tes kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat, peneliti 

menyusun kisi-kisi soal agar setiap indikator kemampuan pemahaman konsep operasi 

hitung bilangan bulat dapat diukur. Setelah mendapatkan izin dari dosen pembimbing 

untuk melakukan penelitian, peneliti pun mulai melaksanakan pelaksanaan siklus II. 

Berdasarkan instrument penilaian RPP yang dinilai guru di Siklus II, persentase 

keterlaksanaan pembuatan RPP adalah sebesar 96 % (dapat dilihat di lampiran C.2).  

Berdasarkan bimbingan dengan guru terhadap instrument RPP, diperoleh 

gambar sebagai berikut: 
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Gambar 4.1  

Persentase Penilaian RPP 

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2013 dari pukul 

08.00 sampai dengan pukul 09.45 WIB di ruang kelas IV SDN 3 Cibogo. Observer 

pada siklus II adalah Tati Hendarti, S.Pd.SD yang merupakan guru kelas IV serta 

Isnie Nendita yang merupakan teman sejawat peneliti. 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan mengingat kembali 

konsep penjumlahan bilangan bulat yang telah diajarkan, guru memotivasi siswa agar 

siap belajar. Selanjutnya, guru menyampaikan pokok materi ajar yang akan dipelajari 

yaitu pengurangan bilangan bulat, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pada kegiatan inti, guru mengilustrasikan sebuah cerita berupa soal pengurangan 

bilangan bulat yang ditulis di papan tulis. Lalu guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat banyak siswa yang mengacungkan 

tangan dan berebut untuk menjawab di depan. Hal tersebut dipengaruhi oleh reward 

stiker bintang yang memotivasi keaktifan siswa untuk berani tampil di depan kelas. 

Guru pun menunjuk seorang siswa, namun jawabannya salah. Lalu guru 

membenarkan jawaban siswa dengan menggunakan media manipulative SEB (Stik Es 

krim Berwarna). Ketika guru mendemonstrasikan media manipulative SEB pada 

konsep pengurangan, siswa agak sulit untuk mengerti karena konsep pengurangan 

lebih sulit dibanding konsep penjumlahan bilangan bulat dan memang sebagian besar 

siswa di kelas ini berkemampuan rendah sehingga guru menjelaskannya lumayan  

lama dengan banyak contoh soal yang dijelaskan. Setelah itu, guru menjelaskan jenis-

jenis masalah yang merupakan operasi pengurangan bilangan bulat, yaitu yang 

mengandung unsur-unsur kata: turun, mundur, dikurangi, dan sebagainya. Guru juga 

menjelaskan kata-kata yang mewakili bilangan bulat negatif, yaitu: di bawah nol, di 
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bawah permukaan laut, dan sebagainya. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 

yang setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Teknik pembagian kelompok dengan cara 

berhitung 1 sampai 5. Teknik ini dianggap cocok diterapkan di kelas IV SDN 3 

Cibogo karena agar pembagian kelompok lebih adil. Selanjutnya guru membagikan 

stik es krim berwarna sebanyak 40 buah (20 stik merah dan 20 stik kuning) dan kertas 

jawaban yang berisi 4 kotak. Kertas ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang 

dibacakan guru dan siswa menjawabnya dalam kotak tersebut. Jika jawaban siswa 

benar diberi tanda v, dan jika sudah mendapat tanda v vertical atau horizontal atau 

diagonal harus segera berteriak horay dan mendapatkan stiker bintang. Setiap 

kelompok mengerjakan LKS mengenai masalah-masalah operasi pengurangan 

bilangan bulat. Lalu guru membahas LKS tersebut secara acak, dan jika jawaban 

siswa benar jika sudah mendapat benar berbentuk vertical atau horizontal atau 

diagonal harus segera berteriak horay dan mendapatkan stiker bintang. Selanjutnya 

guru mengumumkan kelompok terbaik yaitu kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi dan memberi reward berupa stiker bergambar medali bertuliskan 1 untuk 

masing-masing anggota kelompok terbaik. Setelah itu, guru bertanya tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa dan bersama siswa bertanya jawab, meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan, dan penyimpulan. Setelah itu, siswa 

mengerjakan soal evaluasi mengenai operasi pengurangan bilangan bulat. Pada 

kegiatan penutup, guru menutup pembelajaran. 

Berdasarkan lembar observasi yang dinilai observer di Siklus II, persentase 

aktivitas guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran adalah sebesar 100 % 

(dapat dilihat di lampiran C.4). 

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif terhadap lembar observasi aktivitas guru 

setiap siklus, diperoleh gambar sebagai berikut: 
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Gambar 4.2  

Persentase Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

c. Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat 

Berdasarkan tes yang telah dilakukan di akhir siklus II, diperoleh data skor 

mengenai ketuntasan belajar siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II 

No. Nama Siswa Skor Keterangan 

1. AA 94 Tuntas 

2. AP 88 Tuntas 

3. BM 94 Tuntas 

4. E 94 Tuntas 

5. D 88 Tuntas 

6. NR 100 Tuntas 

7. RF 100 Tuntas 

8. RM 94 Tuntas 

9. R 94 Tuntas 

10. RA 50 Belum Tuntas 

11. N 88 Tuntas 

12. SP 94 Tuntas 

13. SN 94 Tuntas 
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14. SJ 94 Tuntas 

15. YJ 94 Tuntas 

16. HP 94 Tuntas 

17. DS 75 Tuntas 

18. MH 100 Tuntas 

19. AM 88 Tuntas 

20. ID 69 Tuntas 

Rata-rata 89,3 

KKM = 65 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal pada Mata Pelajaran Matematika di kelas IV SDN 

3 Cibogo adalah 65. Berdasarkan hasil skor tersebut, diperoleh persentase ketuntasan 

belajar siswa pada Siklus I sebagai berikut: 

TB = 
∑𝑆 ≥65

𝑛
 x 100% 

TB = 
19

20
 x 100% = 95% 

Kriteria Ketuntasan Minimal pada Mata Pelajaran Matematika di kelas IV SDN 

3 Cibogo adalah 65. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, hal tersebut 

dikarenakan hasil belajar siswa kelas IV yang masih rendah, sehingga KKM yang 

digunakan hanya 65. Jadi, apabila nilai siswa ≥ 65, maka siswa tersebut dinyatakan 

lulus. Namun apabila nilai siswa < 65, maka siswa tersebut dinyatakan belum lulus. 

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif skor siswa tersebut, diperoleh persentase 

ketuntasan belajar siswa pada Siklus II sebesar 95%. Dengan demikian, terjadi 

peningkatan ketuntasan belajar siswa dari Siklus I ke Siklus II. Karena peningkatan 

kemampuan klasikal siswa sudah mencapai ≥85% maka siklus dihentikan. 

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif terhadap skor siswa, diperoleh persentase 

ketuntasan belajar siswa pada Siklus II sebesar 95%. Ketuntasan belajar siswa 

dituangkan ke dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 4.3  

Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Tiap Siklus 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

ketuntasan belajar siswa setiap siklusnya dan ketuntasan belajar siswa pada Siklus II 

telah sangat baik. 

Dari data hasil tes kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat 

di Siklus II, ditentukan besarnya gain (selisih tiap siklus) dan indeks gain. 

Hasil analisis gain untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep operasi hitung bilangan bulat tiap siswa dari Siklus I ke Siklus II adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3  

Peningkatan Kemampuan Pemahaman Operasi Hitung Bilangan Bulat 

dari Siklus I ke Siklus II 

No. Nama Siswa Skor G1 <g1> Keterangan 
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Siklus I  Siklus II 

1. AA 75 94 19 0.76 Tinggi 

2. AP 88 88 0 0 Rendah 

3. BM 94 94 0 0 Rendah 

4. E 63 94 31 0.84 Tinggi 

5. D 88 88 0 0 Rendah 

6. NR 94 100 6 1 Tinggi 

7. RF 94 100 6 1 Tinggi 

8. RM 94 94 0 0 Rendah 

9. R 94 94 0 0 Rendah 

10. RA 63 50 -13 -0.35 

 11. N 75 88 13 0.52 Sedang 

12. SP 81 94 13 0.68 Sedang 

13. SN 88 94 6 0.5 Sedang 

14. SJ 81 94 13 0.68 Sedang 

15. YJ 81 94 13 0.68 Sedang 

16. HP 94 94 0 0 Rendah 

17. DS 81 75 -6 -0.31 

 18. MH 81 100 19 1 Tinggi 

19. AM 63 88 25 0.67 Sedang 

20. ID 63 69 6 0.16 Rendah 

Rata-rata 81,75 89,3 7,55 0,39 Sedang 

 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh rata-rata gain sebesar 7,55 dan indeks gain 

sebesar 0,39 dengan interpretasi sedang. 

Ada 2 siswa yang menurun nilainya yaitu RA dan DS. Ini dikarenakan RA siswa 

yang pasif, tidak pernah bertanya, dan kemampuannya rendah sehingga menyebabkan 

DS sulit mengerti konsep pengurangan bilangan bulat. Sedangkan DS kurang 

memperhatikan penjelasan guru karena DS pusing setelah mengikuti upacara 

sehingga menyebabkan DS tidak mengerti konsep pengurangan bilangan bulat. 

Berdasarkan rata-rata skor siswa setiap siklus, diperoleh grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 

Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat 

Berdasarkan Analisis Skor Rata-rata Kelas 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman 

konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN 2 Cibogo meningkat 

dari satu siklus ke siklus lainnya. Pada Siklus II skor rata-rata kelas telah mencapai 

89,3.  

Berdasarkan hasil analisis skor rata-rata dan indeks gain mengenai peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat, dapat disimpulkan 

bahwa skor harapan peneliti telah tercapai dan telah terjadi peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat yang cukup signifikan. Maka, 

penelitian pun dihentikan sampai Siklus II karena peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat telah sesuai dengan harapan 

peneliti yaitu.  sudah >85% siswa tuntas belajarnya. Meskipun terdapat pula siswa 

yang belum tuntas atau belum mencapai KKM pada Siklus II ini, yaitu RA. Setelah 
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dilakukan deep interview (wawancara mendalam) terhadap wali kelas dan siswa, 

ternyata RA tidak aktif di kelas hanya diam saja dan tidak pernah bertanya sehingga 

nilai-nilainya selalu rendah. 

 

B. PEMBAHASAN 

Bagian ini membahas hasil penelitian dikaitkan dengan kajian pustaka yang 

terdapat pada Bab II. Pembahasan diulas berdasarkan rumusan masalah, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kemampuan pemahaman konsep operasi 

hitung bilangan bulat. 

1. Perencanaan 

Tahapan ini berisikan persiapan membuat instrumen. Instrumen pembelajaran 

yang berisikan RPP dan LKS, sedangkan instrumen pengumpul data yang berisikan 

lembar observasi dan tes pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan pedoman pelaksanaan 

pembelajaran yang wajib disusun setiap guru agar pembelajaran yang dilaksanakan 

berlangsung sebagaimana mestinya berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam 

pembuatan RPP, peneliti meminta bimbingan dari guru untuk mengetahui kekurangan 

RPP tersebut. Langkah-langkah pembelajaran pada RPP Siklus I disesuaikan dengan 

model NHT (Number Heads Together). Karena kemampuan pemahaman konsep 

operasi hitung bilangan bulat masih kurang, maka guru mempersiapkan pembelajaran 

dengan menggunakan media manipulative SEB yang diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. Karena 

pada pembelajaran biasa, aktivitas siswa kurang, maka guru menyusun beberapa 

strategi, seperti ice breaking yang diharapkan dapat menciptakan iklim yang 

menyenangkan di kelas. Keadaan siswa yang agak sulit diatur pun dapat dikendalikan 

dengan ice breaking.  
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Perencanaan Siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi dari Siklus I. 

Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Siklus I antara lain: guru perlu 

merencanakan pembelajaran dengan matang, masalah yang digunakan dalam 

pembelajaran harus kontekstual/dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, dalam 

membimbing diskusi kelompok, perhatian guru harus lebih merata dan optimal, serta 

guru tidak bertanya seputar hal yang belum dipahami siswa. Sementara itu kelebihan-

kelebihan pada Siklus I antara lain: guru memberikan ice breaking yang memotivasi 

siswa, reward bintang turut memotivasi siswa, siswa senang berdiskusi di dalam 

kelompok, serta game yang dilaksanakan dalam pembelajaran cukup 

mengembangkan jiwa kompetitif siswa. 

 . Berdasarkan hal-hal tersebut, maka disusunlah perencanaan Siklus II dengan 

memperbaiki kekurangan pada Siklus I dan mempertahankan kelebihan pada Siklus I. 

Pada Siklus II ini penggunaan media manipulative SEB dalam proses pembelajaran 

menggunakan bantuan model pembelajaran Course Review Horray agar dapat 

menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa 

yang dapat menjawab benar diwajibkan berteriak ‘horee!!’ atau yel-yel lainnya yang 

disukai. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dibuat untuk memfasilitasi siswa dalam belajar, 

khususnya dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, LKS berisi masalah-

masalah berkenaan operasi hitung bilangan bulat dan dikerjakan siswa secara 

berkelompok agar mereka dapat berdiskusi dan berbagi ilmu dengan teman-

temannya. Pada tahap perencanaan Siklus I, guru membagi kelompok siswa dengan 

cara berhitung agar lebih adil. Namun, pada pelaksanaannya sebagian besar siswa 

tidak mau mengikuti kelompok yang telah ditentukan guru.  

Pada perencanaan setiap siklus, peneliti merancang lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa yang dinilai oleh observer. Lembar observasi disusun untuk menilai 

apakah yang guru lakukan dalam pembelajaran sesuai dengan yang telah 
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direncanakan atau tidak dan untuk menilai aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi juga dianalisis secara kuantitatif untuk memperoleh 

persentase aktivitas guru maupun siswa pada setiap siklus. 

Peneliti pun menyusun tes kemampuan pemahaman konsep operasi hitung 

bilangan bulat pada tahap perencanaan. Tes ini dilakukan di akhir setiap siklus untuk 

mengukur peningkatan kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan 

bulat.  

 

2. Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan setiap siklus, guru memberikan ilustrasi cerita yang ditulis di 

papan tulis lalu memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawabnya. Selanjutnya, 

guru mengklarifikasi hasil pekerjaan siswa untuk selanjutnya dibahas melalui 

penggunaan media manipulatif SEB .    

Pada pelaksanaan tiap siklus, guru memberi kesempatan beberapa siswa untuk 

maju ke depan dan menjawab soal yang diberikan guru di papan tulis dengan 

menggunakan media manipulatif SEB.  Guru menggunakan stik es krim berwarna 

merah dan kuning untuk menunjang peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

operasi hitung bilangan bulat pada siswa. Penggunaan media dirasa sangat penting 

mengingat tahapan perkembangan siswa yang masih operasional konkret. Dengan 

latihan yang dilakukan oleh siswa, diharapkan siswa dapat meningkat pemahamannya 

mengenai konsep operasi hitung bilangan bulat. Selain diberi latihan melalui 

pengerjaan soal di depan kelas, siswa pun diberi umpan balik dengan cara berdiskusi 

mengerjakan LKS di dalam kelompok. Di dalam kelompok, siswa dapat berbagi ilmu 

dengan teman-temannya untuk dapat mengerjakan masalah-masalah yang terdapat 

pada LKS. 

Pada pelaksanaan setiap siklus, guru memberikan reward kepada siswa yang 

memiliki nilai yang baik dan berani tampil ke depan kelas. Reward yang diberikan 
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berupa stiker bintang dan stiker medali bertuliskan 1 untuk kelompok terbaik. Hal ini 

dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam keaktifan.  

Berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas guru maupun siswa, terdapat 

beberapa kekurangan yang terjadi pada Siklus I, kekurangan-kekurangan tersebut 

antara lain: guru perlu merencanakan pembelajaran dengan matang, masalah yang 

digunakan dalam pembelajaran harus kontekstual/dekat dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, guru tidak bertanya hal-hal yang belum dipahami siswa serta dalam 

membimbing diskusi kelompok, perhatian guru harus lebih merata dan optimal. 

Kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Kurang matangnya 

perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat diakibatkan oleh kurang 

lihainya guru dalam mengatur waktu, sehingga perencanaan pembelajaran dilakukan 

dengan tergesa-gesa. Kurang kontekstualnya soal cerita disebabkan oleh kurang 

pekanya guru terhadap lingkungan sekitar siswa yang berbeda dengan lingkungan 

asal guru. Guru tidak bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami siswa, karena 

waktu untuk mengajar hampir habis, sehingga guru lupa untuk bertanya. Kurang 

merata dan optimalnya bimbingan guru dalam diskusi kelompok disebabkan oleh 

kesulitan guru dalam menjangkau seluruh kelompok karena terdapat beberapa 

kelompok yang sulit menyerap arahan guru dan memerlukan bimbingan lebih. 

Sementara itu kelebihan pada Siklus I antara lain: guru memberikan ice breaking 

yang memotivasi siswa, media stik es krim telah cukup memfasilitasi siswa, reward 

bintang turut memotivasi siswa, siswa senang berdiskusi di dalam kelompok, serta 

game cukup mengembangkan jiwa kompetitif siswa. Penggunaan media manipulative 

SEB pada siklus I dibantu dengan model pembelajaran NHT (Number Heads 

Together). Berdasarkan hasil refleksi Siklus I, model ini telah mampu memfasilitasi 

mengurangnya kejenuhan siswa. Media manipulative SEB ini pun telah mampu 

menunjang kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. 

Penggunaan media dirasa sangat penting mengingat tahapan perkembangan siswa 
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yang masih operasional konkret. Pada pelaksanaan Siklus I, masih terdapat banyak 

kekurangan sehingga disusunlah perencanaan pelaksanaan Siklus II dengan 

memperbaiki kekurangan-kekurangan pada Siklus I dan mempertahankan kelebihan-

kelebihan pada Siklus I. 

 

3. Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa kemampuan 

pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa IV SDN 3 Cibogo 

meningkat setiap siklusnya. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep operasi 

hitung bilangan bulat berkaitan erat dengan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media manipulative SEB. Berdasarkan pembahasan mengenai 

pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran pada Siklus II telah lebih baik 

dibandingkan dengan  pelaksanaan pembelajaran pada Siklus I.  

Persentase ketuntasan belajar siswa juga meningkat setiap siklusnya. Pada 

Siklus II, persentase ketuntasan belajar siswa telah sangat baik, bisa dilihat dari hasil 

evaluasi siswa yang sudah tuntas mencapai 95% dan beberapa siswa mendapat nilai 

100. Beberapa sampel siswa yang nilainya meningkat yaitu Reni dan Elisa. Reni 

(Gambar 4.5) di Siklus I mendapat nilai 94 dan di Siklus II mendapat nilai 100. 

Sedangkan Elisa (Gambar 4.6) di Siklus I mendapat nilai 63 yaitu belum tuntas dan di 

Siklus II mendapat nilai 94. 
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Gambar 4.5 

Lembar Evaluasi Siswa RF 

 

   

Gambar 4.6 
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Lembar Evaluasi Siswa E 

Walaupaun terdapat salah seorang siswa yang masih belum tuntas belajar. 

Setelah dilakukan deep interview (wawancara mendalam) terhadap siswa tersebut dan 

wali kelas, ternyata siswa tersebut memiliki kemampuan yang lebih rendah 

dibandingkan teman-temannya sehingga berpengaruh terhadap prestasinya di kelas. 

Terjadinya peningkatan kemampuan pemahaman konsep operasi hitung 

bilangan bulat tersebut sejalan dengan pendapat Russefendi (2006, hlm. 12) yang 

menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. 

Faktor-faktor tersebut adalah: model penyajian materi, pribadi guru, suasana belajar, 

kompetensi guru, dan kondisi luar. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan 

secara rinci bahwa model penyajian materi mencakup pendekatan, metode, ataupun 

media yang digunakan untuk memfasilitasi penyajian materi di kelas. Berdasarkan 

lembar observasi aktivitas guru maupun siswa, faktor-faktor tersebut secara 

keseluruhan berjalan dengan baik. Model penyajian materi dengan menggunakan 

media manipulative SEB terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. Pribadi guru yang menyenangkan 

juga membuat siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

mengakibatkan kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada 

siswa meningkat. Suasana kelas pun terasa menyenangkan dengan diterapkannya ice 

breaking yang dapat mengatasi kejenuhan siswa selama pembelajaran serta 

memusatkan perhatian siswa. Terjadinya peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep operasi hitung bilangan bulat tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian 

(2010) dimana hasil belajar siswa meningkat setelah digunakannya media 

manipulatif. 

 


