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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, peningkatan Sumber

Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan agar masyarakat mampu bersaing di

kancah internasional. Sumber daya manusia tersebut harus dididik keterampilan

dan ilmu pengetahuannya sejak dini di bangku sekolah, sehingga pada masanya

nanti kecakapannya dapat bermanfaat bagi kehidupannya sendiri, keluarga serta

bangsa dan negara. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan peserta didik dan

pendidik. Selama mengikuti pros es pendidikan, peserta didik harus dengan tekun

belajar agar menjadi pribadi yang berdaya saing tinggi. Pendidik dalam hal ini

guru, selama proses pendidikan harus profesional dalam menjalankan profesinya

dan selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman sehingga seiring sejalan

dengan globalisasi.

Namun suatu kenyataan yang sering kita lihat, sebagian besar pengajaran

di sekolah diberikan dengan metode ceramah termasuk dalam pelajaran

Matematika. Artinya, pengajar memberikan penjelasan kepada sejumlah sis wa

secara lisan. Banyak orang menganggap, bentuk pengajaran ceramah tersebut

merupkan bentuk yang paling tepat. Selain karena dipandang efisien, nenek

moyang kita dulu juga diajar dengan bentuk pengajaran semacam itu. Memang

anggapan seperti itu tidak dapa t disangkal kebenarannya. Namun disamping itu

perlu kita ingat bentuk tersebut mempunyai keuntungan, kerugian, dan

keterbatasannya. Sebagai pengajar seseorang harus dapat merangsang terjadinya

proses berpikir, harus dapat membantu tumbuhnya sikap kritis, s erta harus mampu

mengubah pandangan para siswanya.

Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan maka perlu dilakukan upaya -

upaya positif salah satunya dengan memilih metode yang tepat dalam proses

belajar mengajar. Metode tersebut haruslah metode yang dapat me ningkatkan

aktivitas dan prestasi belajar siswa . Standar proses pembelajaran sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan menuntut agar proses pembelajaran pada satuan
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pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (Depdiknas

dalam Suerni, 2007:2).

Dalam pelajaran Matematika di tingkat SD, perkalian bilangan cacah

adalah materi yang ternyata cukup sulit untuk dipahami. Siswa cenderung

bingung dalam mengalikan bilangan cacah tersebut, apalagi untuk bilangan -

bilangan besar. Tanpa kalkulator siswa akan kesulitan dalam menghitung

perkalian tersebut. Ditambah guru jarang menggunakan alat peraga, padahal alat

peraga akan sangat membantu siswa menghitung perkalian bilangan cacah, seperti

dalam menjumlahkan bilangan cacah. Alat peraga akan mewujudkan konsep -

konsep abstrak yang ada dalam pikiran siswa menjadi benda konkret yang

tentunya akan lebih mudah dimengerti.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dibahas mengenai metode

pembelajaran menggunakan alat peraga berupa batang napier yang akan dapat

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran operasi

perkalian bilangan cacah. Batang napier adalah alat bantu perkalian. Cara kerja

batang Napier sangat sederhana yaitu dengan menerjemahkan persoalan perkalian

menjadi persoalan penjumlahan . Dengan alat peraga ini diharapkan dapat menarik

minat siswa untuk belajar dan dapat membantu kesulitan siswa dalam

mempelajari perkalian bilangan cacah , sehingga aktivitas dan prestasi belajar

siswa akan meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah upaya yang dapat di lakukan untuk meningkatkan aktivitas dan

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran operasi perkalian bilangan cacah?

2. Apakah pembelajaran dengan bantuan alat peraga batang napier dapat

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran

operasi perkalian bilangan cacah?
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1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan alternatif metode pembelajaran yang dapat d ilakukan untuk

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran

operasi perkalian bilangan cacah .

2. Mengetahui apakah pembelajaran dengan bantuan alat peraga batang napier

dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran

operasi perkalian bilangan cacah .

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberi masukan bagi p ara guru dalam menerapkan

model pembelajaran dengan bantuan alat peraga batang napier dalam

meningkatkan hasil belajar siswa dalam operasi perkalian bilangan cacah

2. Dapat memberi masukan bagi sekolah dan guru dalam upaya meningkatkan

hasil belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran Matematika.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Kognitif Siswa Sekolah Dasar

Piaget (dalam Budiarsi, 2008:11) mengemukakan bahwa ada empat

tahapan perkembangan kognitif anak yaitu : tahap sensori motorik (umur 0 -2

tahun), tahap pra-operasional (2-7 tahun), tahap operasional konkret (7-11 tahun),

tahap operasional formal (12-14 tahun). Berdasarkan hal tersebut, maka siswa SD

yang berumur antara 6 sampai  12 tahun dapat digolongkan pada tahap

operasional konkret. Anak-anak hanya mampu berfikir dengan logika bila hal-hal

yang dihadapi bersifat konkret atau nyata, yaitu dengan cara mengamati atau

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut.

Proses pembelajaran matematika menekankan bahwa siswa pada tahap

operasional konkret dapat menggunakan obyek yang konkret dalam bermain dan

dapat memanipulasi benda-benda tersebut. Benda-benda yang dimaksud misalnya

benda-benda di sekitar yang mudah didapat sebagai alat bantu permainan.

2.2 Alat Peraga

“Alat peraga matematika adalah alat untuk menerangkan atau mewujudkan

konsep matematika.” (Russefendi, 1994:141). Alat peraga matematika sangat

penting penggunaannya dalam pembelajaran ka rena dapat meningkatkan

keaktivan belajar siswa sehingga tercapai hasil belajar yang diharapkan. Dengan

penggunaan alat peraga harus mampu menghasilkan generalisasi atau kesimpulan

abstrak dari representasi konkret. Maksudnya, dengan bantuan alat peraga ya ng

sifatnya konkret, siswa diharapkan mampu menarik kesimpulan.

Penggunaan alat peraga harus dilaksanakan secara cermat, jangan sampai

konsep menjadi lebih rumit akibat diuraikan dengan bantuan alat peraga. Alat

peraga memiliki manfaat antara lain membantu pengajar dalam memberikan

penjelasan konsep, merumuskan atau membentuk konsep, melatih siswa dalam

keterampilan, member penguatan konsep kepada siswa, melatih siswa dalam
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pemecahan masalah, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitik,

mendorong siswa untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara

sendiri, melatih siswa untuk belajar menemukan suatu ide -ide baru dan relasinya

dengan konsep-konsep yang telah diketahui serta melatih siswa dalam melakukan

pengukuran.

2.3 Batang Napier

Batang Napier pertama kali ditemukan oleh seorang bangsawan dari

Skotlandia yang bernama John Napier (1550 – 1617). Risky (2009)

mengemukakan bahwa perkalian bilangan dengan menggunakan batang napier

yaitu dengan menerjemahkan persoalan perkalia n menjadi persoalan penjumlahan.

Cara mengalikan bilangan dengan batang napier cukup mudah, yaitu hanya

melihat bilangan yang akan dikalikan, kemudian menjumlahkan diagonalnya.

2.4 Bilangan Cacah

Untoro (2007:15) menyatakan bahwa “Bilangan cacah adalah bilangan

bulat positif yang diawali dari angka 0 (nol) sampai tak terhingga .” Pada garis

bilangan, angka 0 terletak paling kiri kemudian diikuti ke kanan oleh bilangan

positif yang makin ke kanan makin membesar. Operasi perkalian pada bilangan

cacah menghasilkan bilangan cacah pula.

0 1 2 3 4 5 6 ....

Gambar 2.1 Garis Bilangan

2.5 Meningkatkan Aktivitas Belajar

Menurut Mahardita (2008) bahwa meningkatkan aktivitas adalah segala

cara yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan dari suatu kegiatan yang

dilaksanakan baik secara jasmani maupun rohani. Menurut Fitriarmei (2009)
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menyatakan bahwa belajar adalah segenap rangkaian kegiatan aktivitas yang

dilakukan secara sadar oleh seseorang yang mengakibatkan perubahan tingkah

laku yang relatif menetap sebagai suatu hasil dari lati han atau pengalaman atas

penguasaan pengetahuan dan keterampilan.

Jadi menurut uraian di atas, meningkatkan aktivitas belajar adalah segala

cara yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan yang dilakukan secara sadar

oleh seseorang yang mengakibatkan perub ahan tingkah laku sebagai suatu hasil

latihan atas pengetahuan, baik secara jasmani maupun rohani.

2.6 Prestasi Belajar

Prestasi Belajar berasal dari dua kata yaitu prestasi dan belajar.

2.6.1 Prestasi

Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga

(dalam Fitriarmei, 2009:8) “prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau yang

telah dilakukan atau dikerjakan, pendapat lain mengatakan bahwa prestasi adalah

hasil yang dicapai setelah individu tersebut melakukan kegiatan dan prestasi

tersebut merupakan kecakapan yang nyata (Nurkancana dalam Fitriarmei, 2009:

9).

Jadi sesuai uraian di atas yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang

dicapai setelah individu melakukan kegiatan.

2.6.2 Belajar

Menurut Morgan (dalam Fitiarmei, 2009:9) belajar merupakan suatu

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu

hasil dari latihan atau pengalaman. Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan

aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang mengakibatkan

perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran yang

sifatnya sedikit banyak permanen.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan belajar adalah segenap

rangkaian kegiatan aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang

mengakibatkan perubahan tingkah laku yang relative menetap sebagai suatu hasil

dari latihan atau pengalaman atas penguasaan pengetahuan dan keterampilan.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar

adalah hasil yang dicapai setelah individu melakukan kegiatan yang d ilakukan

secara sadar berupa penguasaan pengetahuan yang dapat diukur dengan tes yang

hasilnya dapat diwujudkan dalam berupa nilai dalam bentuk angka dalam materi

pelajaran.
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BAB III

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kajian pustaka.

Metode kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber -sumber yang

terkait dengan topik yang akan dibahas. Sumber -sumber kepustakaan tersebut

berupa kajian literatur dan kutipan artikel yang diambil dari sumb er di buku,

internet serta mengambil kutipan dari skripsi. Metode kajian pustaka ini dilakukan

untuk mengetahui tentang cara meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa,

model pembelajaran dengan bantuan alat peraga batang napier , serta untuk

mengetahui kegunaan alat peraga berupa batang napier dalam meningkatkan

aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran operasi perkalian bilangan

cacah.

Langkah-Langkah dalam Penulisan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan ini adalah

sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

2. Pengumpulan informasi dan data

3. Analisa Permasalahan

4. Penyusunan tulisan

5. Bimbingan
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Perkembangan kognitif siswa SD yang masih berada pada tahap

operasional konkret membutuhkan metode pembelajaran yang mampu

mengarahkan pembelajaran dengan melibatkan obyek konkret. Obyek konkret

dalam Matematika dapat berupa alat peraga yang akan membantu mewujudkan

konsep abstrak siswa menjadi benda nyata.

Melalui penerapan alat peraga matematika, guru dapat membuat siswa

merasa ikut ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran sehingga mempermudah

menanamkan konsep matematika. Dengan penerapan alat peraga juga dapat

mengurangi ketegangan-ketegangan siswa dalam mempelajari matem atika

sehingga hasil belajar siswa akan lebih baik. Siswa yang kemampuan kognitifnya

berada pada tahap operasional konkret dengan penerapan alat peraga dapat lebih

mudah memahami matematika sehingga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas

dan prestasi belajar siswa.

Contoh penerapan alat peraga dalam pembelajaran Matematika adalah

pemanfaatan batang napier dalam meningkatkan hasil belajar siswa tentang

operasi perkalian bilangan cacah. Batang napier dibuat seperti tabel perkal ian

biasa dari angka 0 sampai 9. Alat peraga batang napier terdiri dari 2 bagian yaitu:

papan peraga minimal 140 mm x 180 mm dan batang napier berbentuk persegi

panjang 15 mm x 150 mm. Bahan minimal : Plastik HIPS (H igh Impact

Polystirol). Warna : batang napier dan papan peraga berbeda warna. Alat peraga

ini digunakan untuk perkalian bilangan cacah dengan pengali (0 - 9) terletak pada

“Batang Indeks” sebanyak 1 buah dan bilangan yang dikalikan (0 - 9)

terletak/ditunjukan pada “kepala kepala batang” minimal sebanyak 10 buah .

Dibawah “kepala kepala batang” terbagi 10 bagian bagian kecil yang masing

masing terbagi dua, bagian atas menunjukan “puluhan” bagian bawah

menunjukan “satuan” . Dalam perkalian dengan cara ini, terlebih dahulu harus

membuat sebuah tabel menyerupai batang Napier. Kemud ian, tuliskan bilangan
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yang dikalikan masing-masing pada baris pertama dan kolom pertama. Isi setiap

petak lainnya dengan hasil kali angka -angka dari bilangan yang dikalikan sesuai

dengan baris dan kolom petak tersebut berada. Setelah itu, jumlahkan angka -

angka pada setiap petak tersebut menurut digonalnya.

Gambar 4.1 Contoh penggunaan batang napier (Maya, 2010)

Dari gambar diatas, jika ingin mengalikan 785 dengan 229 dapat

dilakukan dengan cara melihat kolom yang terdapat angka 7, 8 dan 5 serta melihat

baris yang terdapat angka 2, 2 dan 9. Kemudian bayangkan/susun seperti gambar

di atas. Lalu jumlahkan diagonal dari semua angka tersebut dimulai dari yang

terbawah. Diagonal terbawah hanya berisi angka 5 sehingga angka terakhir dari

hasil perkalian itu adalah 5. Diagonal kedua dijumlahkan, yaitu 2 + 4 + 0 = 6.

Diagonal ketiga dijumlahkan yaitu 3 + 7 + 6 + 1 + 0 = 17, gunakan satuannya saja

yaitu 7, angka 1 dari angka 17 dijumlahkan pada diagonal berikutnya. Diagonal

keempat dijumlahkan, ingat tadi ada angk a 1 dari diagonal 3 yang ditambahkan

disini sehingga menjadi 1 + 6 + 4 + 1 + 6 + 1 = 19, gunakan satuannya saja yaitu

angka 9, angka 1 dari 19 ditambahkan pada diagonal berikutnya. Sehingga

diagonal kelima menjadi 1 + 1 + 4 + 1 = 7. Diagonal teratas hanya terdapat angka

1 sehingga angka pertama dari hasil perkalian itu adalah 1. Dari semua hasil
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penjumlahan lalu susun hasilnya dari hasil diagonal teratas ke diagonal terbawah.

Menjadi 179765 sehingga didapat hasil dari785 x 229 = 179.765

Menghitung perkalian dengan alat peraga batang napier ini cukup mudah

untuk dilakukan, terutama untuk bilangan -bilangan yang besar. Sehingga

melakukan opersai perkalian bilangan cacah tidak perlu menggunakan kalkulator.

Dengan adanya alat peraga ini, tentunya akan lebih menar ik minat siswa untuk

belajar perkalian daripada siswa diminta untuk menghafal operasi perkalian

tersebut. Menghafal perkalian dari 0 sampai 10 saja kadang -kadang siswa masih

sering lupa, apalagi sudah masuk ke perkalian dua atau tiga angka. Siswa tentu

akan kesulitan jika tanpa kalkulator. Sementara dengan hitung susun proses

perkalian akan lebih lama dan kemungkinan salah menghitung cukup besar.

Namun dengan alat peraga batang napier ini perkalian bilangan cacah akan terasa

lebih mudah. Siswa tentunya akan tertarik belajar menggunakan batang napier ini,

apalagi batang napier dibuat dengan aneka warna yang cantik.

Untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar Matematika dan untuk

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa, guru diharapkan menggunakan

alat peraga atau alat bantu pembelajaran sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam

pembelajaran dan terjadi interaksi baik antara guru dan siswa maupun siswa

dengan siswa. Hasil observasi aktivitas siswa dianalisis dengan statistik deskriptif.

Kriteria penggolongan keaktifan siswa didasarkan pada nilai rata -rata skor

keaktifan siswa (M), mean ideal (MI) dan standar deviasi ideal (SDI) yang

mengacu pada skor tertinggi ideal dan skor terendah ideal. Predikat keaktifan

siswa dibedakan menjadi sangat kurang akti f, kurang aktif, cukup aktif, aktif dan

sangat aktif. Sementara untuk prestasi belajar siswa dianalisis dengan statistik

deskriptif yaitu dengan menentukan rata -rata kelas (M), Daya Serap (DS), dan

Ketuntasan Belajar (KB). Pedoman yang digunakan untuk mena fsirkan data

merespon tidaknya siswa terhadap pelajaran tertentu adalah prestasi belajar siswa

telah optimal apabila rata-rata kelas, ketuntasan belajar dan daya serap masing -

masing minimal 6,5 ; 85% ; dan 65% (Depdikbud dalam Fitriarmei, 2009:42)

Dengan adanya alat peraga batang napier yang menarik dari segi bentuk

dan warna yang beraneka ragam, tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan

prestasi belajar siswa dalam operasi perkalian bilangan cacah. Pengaruh tersebut
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tentunya diharapkan kearah yang positif d imanaaktivitas dan prestasi belajar

siswa akan meningkat.

4.2 Pembahasan

Dari hasil yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa pemanfaatan alat

peraga batang napier dalam pembelajaran operasi perkalian bilangan cacah dapat

meningkatkan minat belajar siswa. Minat belajar siswa ini muncul karena

pemanfaatan alat peraga batang napier memudahkan siswa dalam pembelajaran

operasi perkalian bilangan cacah yang seringkali menyulitkan siswa. Secara

visual, batang napier ini juga menarik karena warnanya yang beran ekaragam yang

akan menarik siswa khususnya siswa SD yang baru belajar perkalian bilangan

cacah. Dengan minat siswa yang tinggi terhadap pembelajaran operasi perkalian

bilangan cacah, maka secara tidak langsung akan meningkatkan aktivitas dan

prestasi belajar siswa. Karena minat belajar akan berpengaruh terhadap

pencapaian prestasi dan peningkatan aktivitas seseorang. Dengan peningkatan

minat dan keaktivan siswa maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan aktivitas

dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran o perasi perkalian bilangan cacah

dapat tercapai dengan bantuan alat peraga batang napier.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun simpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelaj aran operasi

perkalian bilangan cacah untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar

siswa adalah metode pembelajaran dengan bantuan alat peraga batang

napier

2. Penerapan metode pembelajaran dengan bantuan alat peraga berupa batang

napier dapat meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa dalam

pembelajaran operasi perkalian bilangan cacah karena dengan

pemanfaatan batang napier siswa akan lebih mudah dalam belajar

perkalian sehingga akan meningkatkan minat dan semangat siswa dalam

belajar. Dengan meningkatnya minat dan keaktivan siswa, aktivitas dan

prestasi belajar siswa juga akan meningkat.

5.2 Saran

1. Diharapkan dapat dilakukan berbagai penelitian lebih jauh terhadap

berbagai metode pembelajaran yang dapat bermanfaat dalam

meningkatkan minat bela jar siswa khususnya dalam pembelajaran

Matematika, karena minat belajar siswa sangat berpengaruh terhadap

pencapaian aktivitas dan prestasi belajar siswa. Dengan diberikan fasilitas

berupa alat peraga, siswa akan lebih tertarik dan aktif dalam belajar

sehingga akan meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa.
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