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Abstrak. Pembelajaran Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang
mempunyai ciri khas yang unik. Dalam pembelajarannya, matematika selalu berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran matematika akan lebih
menyenangkan ketika mampu mengubah cara berpikir peserta didik dari bersifat abstrak
ke konkret. Salah satu caranya yaitu dengan penerapan alat peraga Integer
Multiplication Board pada peserta didik kelas IVA SDN Kaliwlingi 02. Penelitian dan
pengembangan inovasi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan
hasil belajar matematika. Selain itu, media pembelajaran ini bertujuan untuk membantu
memudahkan peserta didik dalam memahami perkalian bilangan bulat, baik positif
maupun negatif. Dengan media ini, perkalian bilangan bulat dalam bentuk abstrak
diubah menjadi bentuk konkret dan pada hasil akhirnya diubah kembali ke bentuk
abstrak. Dari hasil penggunaan alat peraga Integer Multiplication Board menunjukkan
peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil
ketuntasan belajar mencapai 60% pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 84%.
Selain itu, aspek afektif dan psikomotorik anak selama pembelajaran mengalami
peningkatan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari hasil lembar pengamatan peserta
didik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan alat peraga Integer
Multiplication Board mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik.
Kata Kunci. motivasi, hasil belajar, Integer Multiplication Board

1. Pendahuluan
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar (Republik Indonesia, 2003). Proses interaksi antara peserta didik
dengan pendidik akan lebih bermakna ketika terjadi korelasi yang baik antara satu dengan
yang lainnya. Hubungan tersebut akan lebih mudah dipahami manakala dibarengi dengan
sumber belajar yang sesuai dengan karakter dan kondisi peserta didik. Sumber belajar yang
dimaksud yaitu berupa buku mata pelajaran, buku penunjang, alat peraga, maupun yang
lainnya.
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang membutuhkan alat peraga dalam
pembelajarannya. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai ciri
khas dan unik dalam pembelajarannya. Di dalam pembelajaran matematika terkandung
berbagai macam teka-teki karena dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan
matematika tidak hanya dengan satu cara saja, melainkan dapat dilakukan dalam berbagai
macam cara. Hal ini sebagai bukti bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran
yang menarik bagi peserta didik. Selain itu, dalam pembelajaran matematika dapat disisipi
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permainan yang menunjang keberhasilan peserta didik dalam belajar. Salah satu faktor
penunjang keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yaitu tersedianya alat peraga yang
mendukung pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Dengan
alat peraga pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mudah memahami materi yang
dibelajarkan oleh guru.
Selain alat peraga, pembelajaran matematika seharusnya juga dapat dilaksanakan dengan
berbagai macam model pembelajaran. Hal ini untuk mewujudkan pembelajaran yang holistik
(menyeluruh) dalam kurikulum 2013 sehingga ketiga aspek penilaian (aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan) mampu dimunculkan. Dengan penerapan model
pembelajaran tersebut, diharapkan akan terwujud pembelajaran PAIKEM (pembelajaran
aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan). Model pembelajaran yang digunakan
harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, tidak asal dalam penggunaannya. Hal ini
akan berimbas pada keberhasilan belajar peserta didik.
Dalam kenyataannya, masih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran konvensional
dimana guru merupakan satu-satunya pusat sumber belajar selain buku mata pelajaran. Guru
juga masih mendominasi sebagai pusat informasi bagi peserta didik. Hal ini mematikan daya
kreasi peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliknya.
Selain itu, peserta didik hanya menerima materi yang berasal dari gurunya saja tanpa ada
kreativitas mencari sumber belajar lainnya.
Selain itu, pembelajaran yang terjadi di dalam kelas biasanya dilakukan secara monoton.
Guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Hal ini yang menyebabkan peserta didik
merasa bosan terhadap pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Peserta didik sering
terbawa suasana mengantuk karena mereka hanya duduk manis mendengarkan apa saja yang
disampaikan oleh guru. Ketika guru menggunakan alat peraganya pun tidak disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Hal ini menambah kebosanan peserta didik
bahkan menjadikan malas untuk belajar karena tidak ada kreativitas dalam pembelajaran.
Akibatnya, pembelajaran yang berlangsung tidak berhasil sebagaimana yang direncanakan
sebelumnya. Hal demikian juga terjadi pada kelas IVA SDN Kaliwlingi 02. Berdasarkan
analisis, hasil belajar peserta didik kelas IVA SDN Kaliwlingi 02 pada materi perkalian
bilangan bulat masih sangat jauh dari kriteria berhasil dalam pembelajaran. Dari 25 peserta
didik, hanya ada 8 peserta didik atau sekitar 32% yang tuntas KKM, sedangkan 17 peserta
didik lainnya atau sekitar 68% masih di bawah KKM (belum tuntas). Adapun KKM dari
materi tersebut adalah 70. Selain itu dari hasil analisis lembar pengamatan/observasi dan
wawancara, tingkat keterampilan peserta didik masih rendah. Mereka hanya duduk diam
manis mendengarkan ceramah guru sampai habis materi. Bahkan, beberapa peserta didik
mengantuk di dalam kelas. Mereka mengantuk dalam kelas karena pembelajaran yang
berlangsung kurang menarik dan membosankan. Sikap peserta didik pun masih kurang
bersemangat saat pembelajaran. Bahkan ketika guru memberikan soal untuk dikerjakan di
depan kelas, peserta didik tidak berani untuk mengerjakan di papan tulis. Dari ketiga aspek
penilaian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang telah berlangsung belum berhasil.
Melihat ketidakberhasilan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan, maka dapat
diidentifikasikan masalahnya yaitu bahwa pembelajaran yang dilaksanakan belum dapat
meningkatkan motivasi peserta didik serta hasil belajarnya masih banyak yang berada di
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bawah KKM. Oleh karena itu, dirumuskanlah permasalahannya, yakni bagaimana penerapan
alat peraga Integer Multiplication Board untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
peserta didik kelas IVA SD Negeri Kaliwlingi 02? Dan sejauhmanakah pengaruh alat peraga
Integer Multiplication Board terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik
kelas IVA SD Negeri Kaliwlingi 02?
Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni untuk mengetahui
cara penerapan alat peraga Integer Multiplication Board dalam meningkatkan motivasi dan
hasil belajar peserta didik kelas IVA SD Negeri Kaliwlingi 02 dan untuk mengevaluasi
sejauh mana alat peraga Integer Multiplication Board efektif dalam meningkatkan hasil
belajar materi perkalian bilangan bulat pada peserta didik kelas IVA SDN Kaliwlingi 02.
Adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas ini yaitu bagi peserta didik kelas IVA SDN
Kaliwlingi 02, diharapkan mampu memberi manfaat dan mempermudah peserta didik dalam
memahami perkalian bilangan bulat dua bilangan; meningkatkan hasil belajar peserta didik
baik pada aspek afektif, pengetahuan, maupun keterampilan. Manfaat bagi guru, sebagai
langkah awal untuk memotivasi guru dalam memunculkan ide pembuatan inovasi
pembelajaran dalam pendidikan pada umumnya dan matematika pada umumnya. Bagi
sekolah, penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan dan
pelengkap pustaka sebagai sumber bacaan sekolah. Bagi dunia pendidikan matematika,
diharapkan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang dan sebagai rujukan untuk
melaksanakan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Landasan Teori
2.1 Pembelajaran Matematika
Dalam laporan penelitian Mutribah (2017) disebutkan bahwa ilmu matematika merupakan
suatu ilmu yang memiliki ide abstrak yang memiliki simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu,
dalam pembelajaran matematika segala konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih
dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol tersebut. Seseorang akan lebih mudah
memahami konsep matematika apabila sebelumnya ia telah mempelajari konsep dasarnya.
Hal ini berimbas pada kemudahan seseorang dalam memahami materi matematika yang
disampaikan dalam pembelajaran. Jadi, pada intinya bahwa seseorang yang mempelajari
konsep matematika akan mempengaruhi dalam pembelajaran yang akan diterima
selanjutnya. Hal ini terjadi karena antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dalam
matematika saling berkaitan dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Keberhasilan
pembelajaran konsep yang satu dipengaruhi oleh konsep pada pembelajaran sebelumnya.
“Bilangan adalah satuan dalam sistematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah, atau
dikalikan” (KBBI, 2017). Dalam sumber lain dinyatakan bahwa “bilangan adalah sebuah
simbol yang digunakan untuk menyatakan kuantitas (jumlah), menghitung, membandingkan,
mengukur, dan mentransfer data” (Sulaiman, 2012:1). Dengan bilangan, kita akan mudah
dalam menyatakan jumlah suatu benda ataupun satuan melalui berbagai macam operasi
hitung bilangan. Selain itu dengan adanya bilangan, manusia tidak akan mengalami kesulitan
dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan kuantitas maupun kualitas.
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Ada beberapa macam bilangan yang kita kenal, diantaranya bilangan bulat, bilangan
pecahan, bilangan asli, bilangan prima, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini yang akan
dibahas adalah bilangan bulat. Adapun pengertian bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri
atas bilangan bulat positif (seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...), bilangan nol (0), serta
bilangan bulat negatif (seperti -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...). Jadi, “bilangan bulat
adalah bilangan yang meliputi bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif
{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}” (Muhsin, 2012:3). Dengan demikian, bilangan yang
terdapat/mempunyai titik atau koma bukan termasuk pada golongan bilangan bulat. Hal ini
karena bilangan tersebut berupa pecahan sehingga kategorinya termasuk pada bilangan
pecahan. Selain itu, bilangan bulat juga dapat dikatakan sebagai suatu simbol yang sistematis
yang terdiri dari bilangan positif, bilangan netral, dan bilangan negatif yang memiliki satuan
yang baku.
Dalam Muhsetyo, dkk (2009) dijelaskan bahwa pada bilangan bulat terdapat empat macam
operasi hitung bilangan, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Keempat operasi hitung bilangan bulat mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama
lain. Bahkan kita sering menemukan soal operasi hitung yang mengkolaborasikan antarsatu
dengan lainnya, seperti operasi hitung perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan
pengurangan, perkalian dengan pembagian, dan lain-lain. Selain itu, setiap operasi hitung
bilangan bulat mempunyai ciri khas karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Namun
berkaitan dengan alat peraga yang akan dibahas, hanya operasi perkalian saja yang akan
diulas dalam pembahasan.

2.2 Hakikat Motivasi
Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono dalam laporan penelitian Purwaji (2017),
motivasi dinyatakan sebagai faktor batin yang berfungsi menimbulkan, mendasari, dan
mengarahkan timbulnya suatu perilaku. Motivasi dalam diri seseorang dapat menentukan
baik atau tidaknya dalam mencapai suatu usaha tujuan tertentu. Semakin besar motivasi
seseorang untuk melakukan sesuatu, semakin besar pula kesempatan seseorang untuk
mencapai kesuksesan atas usahanya tersebut. Seorang peserta didik yang memiliki motivasi
yang tinggi dalam dirinya akan melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh,
penuh semangat, dan penuh gairah untuk meraih apa yang dicita-citakan. Akan tetapi peserta
didik yang rendah motivasinya, saat pembelajaran akan kurang aktif, mengantuk (misalnya
dikarenakan pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan), tidak memperhatikan
penjelasan materi, bahkan ada peserta didik yang tidak mau mengerjakan soal yang diberikan
oleh pendidik/peneliti. Di lain pihak, motivasi peserta didik untuk belajar lebih giat dapat
terbentuk salah satunya karena nilai/hasil belajar yang kurang memuaskan sehingga
memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri.

2.3 Hakikat Hasil Belajar
Dalam Anni (2006) disebutkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku atau sikap
yang didapatkan seseorang setelah mengalami aktivitas pembelajaran. Aspek perubahan
perilaku pada diri seseorang tergantung pada apa saja yang dipelajari oleh pembelajar, dalam
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hal ini adalah peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran biasanya dirumuskan
tujuan pembelajaran yang dimaksudkan sebagai acuan/indikator terhadap tingkat
ketercapaian/keberhasilan dalam pembelajaran.
Menurut Sudjana (2001), sebuah perubahan sebagai hasil proses belajar terdiri atas berbagai
macam, diantaranya pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan,
kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, daya penerima, dan lain-lain. Perubahan sebagai
hasil proses belajar pada individu mencakup tiga aspek, yakni ranah afektif, ranah kognitif,
dan ranah psikomotorik. Berdasarkan itulah diharapkan dalam pembelajaran yang telah
dilaksanakan memuat tiga aspek dalam penilaiannya.

2.4 Alat Peraga Pembelajaran
Menurut Ahmad D. Marimba (Djamarah, 1996: 54), alat peraga pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai segala
sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran, alat peraga mempunyai
fungsi yaitu sebagai perlengkapan, sebagai alat bantu dalam mempermudah usaha mencapai
tujuan, dan alat sebagai tujuan.
Menurut pendapat Sobel dan Maletsky (2004: 67), dalam penggunaan alat media
pembelajaran atau alat peraga harus dapat membawa peserta didik ke dalam suasana yang
nyata/konkret seperti pada aslinya sehingga ia mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan
sehari-hari dan juga mendorong motivasi peserta didik dalam pembelajaran serta dapat
meningkatkan minat belajar peserta didik dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya alat peraga ini, peserta didik diharapkan
mampu terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi subjek belajar yang aktif
dan tidak hanya menjadi penonton pasif yang hanya duduk diam saja.
Dari pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpukan bahwa yang disebut alat peraga
yaitu alat untuk menerangkan atau mewujudkan konsep matematika. Alat peraga sendiri
merupakan seperangkat atau salah satu benda konkret yang dibuat, dihimpun, atau disusun
secara sengaja, dan dipergunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan
konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam matematika. Dengan menggunakan alat peraga di
dalam pembelajaran berarti memberikan pengalaman belajar kepada siswa mulai dari sesuatu
yang konkret menuju sesuatu yang abstrak (Sriyono,1992:124). Dengan alat peraga,
seseorang dapat belajar dengan mengamati secara langsung bahkan menggunakannya
sendiri.
Mengapa digunakan alat peraga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di bawah ini
dikemukakan alasan-alasan digunakannya alat peraga sebagai alat bantu dalam pembelajaran
matematika menurut Nasution (2000: 98).
a.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Menengah Pertama akan membingungkannya karena perkembangan pemikiran dan
penalarannya yang belum matang.
Dengan alat peraga, siswa lebih menghayati matematika secara nyata berdasarkan fakta
yang jelas dapat dilihatnya sehingga siswa lebih mudah mengerti dan memahaminya.
Bagi guru, alat peraga dapat sebagai alat mengevaluasi terhadap kecakapan siswasiswanya dalam menerima pelajaran matematika yang ia berikan.
Menambah kegiatan belajar siswa
Menghemat waktu belajar.
Hasil belajar lebih permanen dan mantap.
Membantu siswa yang ketinggalan dalam pelajaran.
Membangkitkan minat, perhatian, serta motivasi pada siswa.

Alat peraga secara umum mempunyai fungsi mengatasi hambatan dalam berkomunikasi,
keterbatasan fisik dalam kelas, sikap pasif anak, serta mempersamakan pengamatannya.
Secara terperinci, fungsi alat peraga antara lain dapat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

membangkitkan motivasi/kegairahan dalam belajar,
memberikan kejelasan,
memberikan rangsangan,
memberikan dasar pengalaman konkret dari pemikiran dengan pengertian abstrak,
mempersamakan pengalaman,
memungkinkan belajar sendiri-sendiri, menurut kemampuan dan minat anak, serta
memungkinkan interaksi yang lebih langsung atau feedback dengan segera.

2.5 Integer Multiplication Board
Integer Multiplication Board merupakan salah satu alat peraga matematika yang dapat
membantu atau memudahkan peserta didik dalam melakukan operasi perkalian bilangan
bulat, baik bilangan positif maupun negatif. Alat peraga ini merupakan hasil dari
pengembangan atau modifikasi alat peraga yang sudah ada yakni TAKALTAR/
TAKALINTAR (Tabel Perkalian Pintar). Namun, TAKALTAR/TAKALINTAR hanya
berlaku pada perkalian bilangan bulat positif saja. Walaupun berupa pengembangan atau
modifikasi, alat peraga ini mempunyai fungsi yang lebih dari sebelumnya. Integer
Multiplication Board memberikan berbagai penambahan fungsi serta yang paling penting
adalah alat peraga ini mengubah dari soal yang berbentuk abstrak kemudian diubah menjadi
konkret. Pada hasil akhirnya, soal perkalian bilangan bulat diubah kembali menjadi bentuk
abstrak. Jadi, pada intinya alat peraga ini memadukan konsep abstrak dengan konsep
konkret.
Pengembangan atau modifikasi dari alat peraga ini berawal dari kesulitan peserta didik
ketika belajar operasi perkalian bilangan bulat. Hal ini dilihat dari hasil belajar sebelumnya
pada peserta didik kelas IVA tentang bilangan bulat yang masih di bawah KKM, yakni
hanya 32% peserta didik yang tuntas. Dimulai dari itulah dibuatlah alat peraga yang berupa
inovasi pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami perkalian bilangan
bulat, baik bilangan positif maupun bilangan negatif. Pengembangan inovasi pembelajaran
ini bertujuan agar lebih mempermudah peserta didik dalam memahami operasi perkalian
bilangan bulat.
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3. Metodologi penelitian
Jenis laporan penelitian yang telah dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dan
setting penelitian ini adalah peserta didik kelas IVA Sekolah Dasar Negeri Kaliwlingi 02
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 25
peserta didik yang terdiri dari 17 putra dan 8 putri. Objek penelitian ini berupa peningkatan
motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi perkalian bilangan bulat dengan
menggunakan alat peraga Integer Multiplication Board.
Desain penelitiannya menggunakan model Kurt Lewin. Adapun pelaksanaan penelitian
dilakukan sebanyak dua siklus. Siklus I terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi. Pada siklus I, pembelajaran berlangsung sebanyak 3 pertemuan. Hal ini sebagai tahap
pengenalan konsep alat peraga Integer Multiplication Board, cara menggunakannya, dan lainlain. Hasil belajar peserta didik dan hasil pengamatan pada siklus I dijadikan sebagai dasar
untuk pelaksanaan pada siklus II. Pada siklus II juga terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Perencanaan dan pelaksanaan pada siklus II berbeda dengan siklus I.
Perbedaannya pada tingkat kesulitan perkaliannya. Pada siklus I menjelaskan perkalian
bilangan bulat dua bilangan antara bilangan yang terdiri dari satu angka dengan dua angka dan
perkalian dua bilangan antara dua angka dengan dua angka. Adapun pada siklus II menjelaskan
perkalian bilangan bulat antara dua bilangan yang terdiri dari dua angka dengan tiga angka,
tiga angka dengan tiga angka, tiga angka dengan empat angka, bahkan empat angka dengan
empat angka. Pada siklus II, pembelajaran berlangsung sebanyak 3 pertemuan.

4. Hasil dan Pembahasan
Alat peraga Integer Multiplication Board sangat cocok digunakan bagi peserta didik yang
baru mengenal pada perkalian antardua bilangan, baik satuan dengan puluhan, puluhan
dengan puluhan, satuan dengan ratusan, ratusan dengan ratusan, maupun yang lainnya. Oleh
karena itu, alat peraga ini baik bagi peserta didik kelas 3 dan 4. Diharapkan dengan
penggunaan alat peraga ini, peserta didik akan mudah dalam mengoperasikan perkalian
bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun negatif.

Gambar 1. Papan alat peraga
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Gambar 2. Kartu bilangan

Gambar 3. Stik dan bola

Adapun cara menggunakan alat peraga Integer Multiplication Board sebagai berikut.
Misalkan akan dilakukan perkalian 14 × 27. Ambil kartu bilangan 1 dan 4, dan letakkan pada
kotak paling atas sebelah kanan. Kemudian, ambil kembali kartu bilangan 2 dan 7, lalu
letakkan pada kotak sebelah kanan dan urutkan dari atas (kartu bilangan 2 diletakkan di atas
kartu bilangan 7). Perhatikan pada kotak yang diberi garis diagonal membagi menjadi dua,
pertama sebagai puluhan dan kedua sebagai satuan. Kotak inilah sebagai tempat hasil dari
perkalian kedua bilangan tersebut. Perhatikan uraian perkalian berikut!
4 × 2 = 8, maka ambil stik sebanyak delapan dan masukkan pada wadah satuan (sebelah
kanan)
1 × 2 = 2, maka ambil stik sebanyak 2 buah dan masukkan pada wadah satuan (sebelah
kanan)
4 × 7 = 28, maka ambil stik sebanyak 2 buah dan masukkan pada wadah puluhan (sebelah
kiri), dan ambillah stik sebanyak 8 buah dan masukkan pada wadah satuan
(sebelah kanan).
1 × 7 = 7, maka ambillah stik sebanyak 7 buah dan masukkan pada wadah satuan (sebelah
kanan)
Perhatikan pada hasil perkalian di kotak! Jumlahkan setiap stik secara menyerong kiri ke
bawah dan letakkan kartu bilangan pada kotak di akhir (daerah yang berwarna sama
menyerong kiri bawah)! Dari hasil perkalian tersebut akan dihasilkan jumlah stik pada
daerah berwarna sama:
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Jumlah stik paling kanan = 8, maka letakkan kartu bilangan 8.
Jumlah stik tengah = 8 + 2 + 7 = 17, maka cukup letakkan bilangan 7, dan simpan 1.
Jumlah stik paling kiri = 2, ditambah simpanan 1, maka menjadi 3. Letakkan kartu bilangan 3.
Maka, hasil perkalian 14 × 27 = 378.
Jika dalam perkaliannya ada salah satu bilangan negatif, maka sesuaikan hasilnya dengan
kartu rumus perkalian bilangan bulat. Tetapi, peserta didik harus diajari bagaimana
penafsiran dan penggunaan dari kartu rumus perkalian bilangan bulat ini.
Dalam Wiyanto dan Mustakim (2012) dijelaskan bahwa dalam penelitian tindakan kelas
dibagi dalam beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap yakni persiapan/perencanaan,
tindakan/pelaksanan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Berkaitan dengan penerapan
Integer Multiplication Board dalam pembelajaran, peneliti melaksanakan pembelajaran ini
sebanyak 2 siklus. Desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan model Kurt Lewin
meliputi empat komponen penting, yakni perencanaan (planning), tindakan (acting),
pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Pelaksanaan penelitian yang hanya sampai
pada 2 siklus bukan semata-mata keinginan dari peneliti, tetapi dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dalam penelitian tindakan kelas. Ketika pelaksanaan siklus I selesai, ada beberapa
peserta didik yang belum mencapai KKM. Hal ini terlihat dari hasil belajar peserta didik
yang baru 15 peserta didik atau 60% peserta didik yang tuntas KKM. Oleh karena itu,
pembelajaran masih belum dapat dikatakan berhasil. Adapun hasil pelaksanaan pada siklus
II, peserta didik banyak yang sudah mencapai KKM. Terbukti ada 21 peserta didik atau 84%
sudah mencapai KKM sehingga sudah dapat dikategorikan berhasil dalam pembelajaran.
Oleh karena itu, pembelajaran yang dilaksanakan cukup sampai siklus II saja.

SIKLUS I
Pada siklus I, peneliti melakukan berbagai kegiatan secara urut dan sistematis mulai dari
perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi atau
evaluasi (reflecting).
1. Perencanaan (Planning)
Pada tahap ini, peneliti merencanakan segala sesuatu/kegiatan yang berkaitan dengan apa
saja yang akan dilaksanakan pada pembelajaran. Mulai dari perencanaan pembuatan RPP,
alat peraga pembelajaran, lembar pengamatan/observasi, lembar kerja siswa, lembar
penilaian, dan lain-lain. Pada tahap perencanaan, peneliti berkolaborasi dengan teman
sejawat untuk memberi masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran.
2. Tindakan (Acting)
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebagai lanjutan dari tahap perencanaan. Kegiatan yang
sudah direncanakan sebelumnya harus dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai dengan baik.
Adapun rincian kegiatan dalam tahap pelaksanaan dan tindakan sebagai berikut.
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a.

Guru menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran, seperti buku
mata pelajaran, media pembelajaran, soal LKS, soal/perangkat tes, lembar pengamatan,
dan lain-lain.
b. Ketua kelas memimpin untuk berdoa.
c. Guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk belajar secara keseluruhan.
d. Guru melakukan apersepsi tentang perkalian sebelumnya. Guru juga menyampaikan
tentang rendahnya hasil belajar peserta didik dalam perkalian bilangan bulat.
e. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang perkalian antara dua bilangan
satu angka.
f. Guru mengenalkan alat peraga Integer Multiplication Board pada peserta didik.
g. Guru menjelaskan tentang alat peraga pembelajaran dan cara pemakaiannya.
h. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang alat peraga pembelajaran.
i. Guru memperkenalkan cara penggunaan alat peraga Integer Multiplication Board.
j. Peserta didik diajak berinteraksi dan mencoba menggunakan alat peraga pembelajaran
untuk menumbuhkan rasa keberanian dalam diri peserta didik. Kegiatan dilakukan
bergantian dengan teman yang lainnya.
k. Peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) untuk latihan yang diberikan oleh
guru.
l. Peserta didik mengerjakan soal tes untuk mengukur sejauh mana ia memahami materi
yang sudah disampaikan oleh guru.
m. Guru menilai hasil pekerjaan tugas peserta didik dan memberi umpan balik terhadap
peserta didik.

3. Pengamatan (Observing)
Pada kegiatan ini, pengamat yang merupakan rekan kerja/teman sejawat dari peneliti
melakukan pengamatan terhadap aktifitas peserta didik selama berlangsungnya dalam
pembelajaran. Pengamat bersama peneliti melakukan observasi dari mulai sikap peserta
didik sampai pada keaktifan dalam pembelajaran. Hasil dari lembar pengamatan inilah akan
digabungkan dengan hasil belajar peserta didik untuk mengambil kesimpulan apakah
pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau belum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
dalam pembelajaran ini menggunakan dua macam jenis data, yakni data kualitatif berasal
dari lembar hasil pengamatan/observasi dan data kuantitatif yang berasal dari hasil belajar
peserta didik berupa nilai ulangan/tes.
4. Refleksi atau evaluasi (Reflecting)
Tahap akhir dari kegiatan siklus I yaitu refleksi atau evaluasi. Pada tahap ini peneliti
memadukan dua hasil data (kualitatif dan kuantitatif). Data kualitatif berasal dari lembar
hasil pengamatan/observasi selama pembelajaran berlangsung. Adapun data kuantitatif
berasal dari hasil belajar peserta didik berupa nilai tes/ulangan. Dari hasil pembelajaran yang
telah dilaksanakan menunjukkan bahwa ada sedikit kenaikan hasil belajar dibandingkan
pembelajaran sebelumnya, namun masih perlu perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil
belajar peserta didik. Sebelum pelaksanaan tindakan, hanya ada 8 peserta didik atau 32%
yang tuntas KKM, sedangkan di siklus I, ada 15 peserta didik atau sekitar 60% yang nilainya
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memenuhi KKM, sedangkan 10 peserta didik atau sekitar 40 % belum memenuhi KKM
(belum tuntas). Berdasarkan dari hasil belajar tersebut, maka masih perlu dilanjutkan dengan
kegiatan pada siklus II.
Tabel 1. Hasil belajar siklus I
No.

Ketuntasan

Jumlah

Persentase

1.

Tuntas

15

60%

2.

Belum tuntas

10

40%

SIKLUS II
Dari hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya siklus II sebagai
pengembangan. Pada hakikatnya, kegiatan yang dilakukan pada siklus II sama seperti pada
siklus I, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Namun, pada tindakan
berbeda dengan siklus I karena tindakan pada siklus II sebagai lanjutan pada siklus I.
Perbedaan tindakan pada siklus II pada tingkat kesulitan materinya. Pada siklus I hanya
mengenalkan dan menjabarkan pada cara kerja alat peraga Integer Multiplication Board dan
penggunaan pada perkalian antara dua bilangan yang terdiri dari satu angka dengan dua
angka dan dua angka dengan dua angka. Adapun pada pelaksanaan siklus II, berkonsentrasi
pada perkalian bilangan bulat yang lebih tinggi (perkalian bilangan yang terdiri dari dua
angka dengan tiga angka, tiga angka dengan tiga angka, tiga angka dengan empat angka,
bahkan empat angka dengan empat angka). Selain itu, siklus II merupakan perbaikan
pembelajaran pada siklus I sehingga tingkat ketercapaian/ketuntasan KKM akan semakin
meningkat.
Pada tahap perencanaan hampir sama persis seperti pada siklus I. Hanya saja perencanaan
pada siklus II sedikit berbeda pada alat perangkat tesnya yakni perkalian antardua bilangan
yang terdiri dari tiga angka dengan tiga angka. Hal ini bertujuan agar peserta didik benarbenar tuntas dalam perkalian baik perkalian antardua bilangan yang terdiri dari dua angka
maupun tiga angka. Peserta didik diajak sedikit mengenal perkalian dua bilangan yang
masing-masing terdiri dari empat angka. Hal ini sebagai pengembangan materi
menggunakan alat peraga Integer Multiplication Board. Dengan demikian, pembelajaran
tidak hanya mengajari peserta didik untuk berani dalam menghadapi permasalahan hidup
tetapi juga melatih percaya diri dalam bertindak. Selain itu pada siklus II, peserta didik
diajari tentang perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Pada perencanaan, dalam
pembelajaran akan memadukan alat peraga Integer Multiplication Board dengan kartu rumus
perkalian bilangan bulat. Dengan kartu rumus perkalian bilangan bulat ini peserta didik akan
dibantu untuk memahami perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau
sebaliknya serta perkalian antardua bilangan bulat negatif.
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Gambar 4. Kartu rumus perkalian bilangan bulat
Tindakan pada siklus II diutamakan pada keaktifan peserta didik sehingga posisinya akan
menjadi subjek belajar, bukan hanya objek belajar. Selain itu, pada tahap ini peserta didik
diajari untuk membuat soal sendiri dan dikerjakan sendiri sehingga peserta didik secara tidak
sadar belajar mandiri. Dalam artian, peserta didik belajar membuat soal perkalian dua
bilangan, baik antardua bialangan yang terdiri dari satu angka dengan dua angka atau yang
lainnya. Kemudian ia mengerjakan soal tersebut, dan dikoreksi oleh teman sebangkunya. Hal
inilah yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar terus-menerus (merasa haus akan
ilmu). Selain itu, peserta didik diajari tentang perkalian dua bilangan bulat baik positif
maupun negatif dengan bantuan kartu rumus perkalian bilangan bulat.
Untuk pengamatan, tidak ada perubahan pada lembar observasi. Hasil pengamatan
digunakan untuk memperkuat atau mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi antara
siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil analisis lembar pengamatan, tingkat keaktifan
peserta didik meningkat, rasa penasaran akan mencoba alat peraga pembelajaran pun lebih
meningkat. Rasa percaya diri dan berani dalam bertindak pun mengalami kenaikan. Hal ini
dapat dilihat dari hasil lembar pengamatan/observasi yang meliputi rasa percaya diri, berani,
dan keaktifan dalam belajar.
Tabel 2. Hasil pengamatan keaktifan peserta didik siklus I dan II
No.
Keaktifan dalam pembelajaran
Jumlah
Persentase
1.
Siklus I
18
72%
2.
Siklus II
23
92%
Pada tahap refleksi pada siklus II, peneliti menyadari bahwa telah terjadi peningkatan hasil
belajar perkalian bilangan bulat dengan penerapan media pembelajaran Integer
Multiplication Board. Walaupun tidak semuanya mencapai KKM, namun ada peningkatan
pada hasil belajar peserta didik menjadi 84%. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran cukup
pada siklus II saja dan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Integer Multiplication
Board mampu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar perkalian bilangan bulat pada
kelas IVA SD Negeri Kaliwlingi 02 pada tahun pelajaran 2017/2018.

No.
1.
2.

Tabel 3. Hasil belajar siklus II
Ketuntasan
Jumlah
Tuntas
21
Belum tuntas
4

Persentase
84%
16%
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5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alat peraga Integer Multiplication
Board adalah salah satu alat peraga pembelajaran yang merupakan pengembangan dan
modifikasi dari TAKALTAR/TAKALINTAR (tabel Perkalian Pintar). Namun dalam
pengembangannya, alat peraga ini mengedepankan aspek konkret. Karena pada hakikatnya
Takaltar/Takalintar masih menggunakan unsur abstrak (bilangan saja). Hal ini memudahkan
peserta didik dalam memahami model perkalian dua bilangan bulat. Penerapan demikian
disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik kelas IV yang merupakan
peralihan dari kelas rendah ke tinggi dimana diperlukan perpaduan antara aspek konkret dan
abstrak. Selain itu, alat peraga Integer Multiplication Board terbukti efektif dalam
meningkatkan motivasi dan hasil belajar perkalian dua bilangan bulat yang salah satunya
atau keduanya terdiri dari dua angka pada peserta didik kelas IVA SDN Kaliwlingi 02. Hal
ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik yang semakin meningkat. Ketuntasan belajar
peserta didik naik 28% pada siklus I dan naik 52% pada siklus II. Selain itu, hasil instrumen
penilaian sikap peserta didik juga mengalami kenaikan. Pada siklus I, tingkat keaktifan
peserta didik dalam pembelajaran sampai 72%, sedangkan pada siklus II sampai 92%. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa alat peraga Integer Multiplication Board efektif dalam
membantu peserta didik dalam pembelajaran, baik dari segi afektif, kognitif, maupun
pengetahuan.

5.2 Saran
Adapun saran yang perlu diperhatikan mengenai hasil penelitian ini yaitu jika Bapak/Ibu
guru mengalami masalah yang sama dalam matematika terutama materi perkalian dua
bilangan bulat yang salah satunya atau keduanya terdiri dari dua angka, maka alangkah
baiknya dapat mencoba alat peraga Integer Multiplication Board. Hal ini sebagai upaya
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik baik pada aspek afektif,
kognitif, maupun psikomotor. Selain itu untuk keperluan penelitian dalam inovasi
pembelajaran, Bapak/Ibu guru dapat menggunakan alat peraga Integer Multiplication Board
sebagai dasar untuk mengembangkan/memodifikasi menjadi lebih baik lagi. Selain itu, ke
depan dalam rangka penelitian lebih lanjut, dapat dikolaborasikan dengan berbagai model
pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik.
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