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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui kemampuan melakukan operasi
hitung campuran  sebelum menggunakan
metode pembelajaran diskusi didukung media
tiga dimensi (krikil) (2) untuk mengetahui
kemampuan melakukan operasi hitung
campuran  setelah menggunakan metode
pembelajaran diskusi didukung media tiga
dimensi (krikil) (3) untuk mengetahui
pengaruh metode pembelajaran diskusi
didukung media tiga dimensi (krikil) terhadap
kemampuan melakukan operasi hitung
campuran.

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kuantitatif, dengan subyek penelitian
seluruh siswa kelas III SDN Burengan I yang
berjumlah 46 siswa. Penelitian dengan
menggunakan metode eksperimen desain tanpa
kelompok pembanding yang dilakukan hanya
terdapat satu kelompok dan Instrumen yang

digunakan perangkat pembelaran yang di
dalamnya terdapat tes.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah
rata-rata nilai pretest dari 46 siswa
yaitu 60,43 sedangkan hasil dari rata-rata
nilai post test 46 siswa yaitu 81,09.
Berdasarkan taraf signifikan 5%  dan db = N-1.
Hasil angka signifikansi (2-tailed) 0.000
berarti lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05)
dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima
artinya bahwa ada perbedaan rata-rata antara
kedua test (pretest dan posttest) yaitu lebih
tinggi nilai posttest.

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa ada pengaruh metode pembelajaran
diskusi didukung media tiga dimensi (krikil)
terhadap kemampuan melakukan operasi
hitung campuran pada siswa kelas III SDN
Burengan I Kecamatan Pesantren Kota Kediri
Tahun 2014-2015.

Kata kunci: Metode pembelajaran diskusi,Media tiga dimensi (krikil), Melakukan operasi
hitung campuran
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ABSTRACT
The purpose of this study were (1)

to determine the ability to perform
arithmetic operations mixture before using
the learning method of discussion is
supported media three-dimensional
(gravel) (2) to determine the ability to
perform arithmetic operations mixture after
using the learning method of discussion is
supported media three-dimensional
(gravel) (3 ) to determine the effect of
learning methods supported media
discussion of three-dimensional (gravel) to
the ability to perform arithmetic operations
mixture.

This study uses a quantitative
research methods, the research subjects
around the third grade students of SDN
Burengan I, which amounted to 46
students. Research using experimental
design method without a comparison group
that carried out only one group and the
instrument used pembelaran device in
which there is a test.

Based on these results is the
average pretest score of 46 students is
60.43 while the results from the average
value of post test 46 students is 81.09.
Based on the significant level of 5% and
db = N-1. Results digit significance (2-
tailed) 0.000 is smaller than 0.05 (0.000
<0.05), so Ho rejected and Ha accepted
means that there is an average difference
between the two tests (pretest and posttest)
is higher rated posttest.

It can be concluded that there is a
discussion of the influence learning
methods supported media three-
dimensional (gravel) to the ability to
perform arithmetic operations on a mix of
third-grade students of SDN Burengan I
Kediri City School District Year 2014-
2015.
Keywords: Teaching methods discussion,
three-dimensional media (gravel), mix
Perform arithmetic operations

I. PENDAHULUAN

Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran guru terlebih dahulu membuat desain

pembelajaran, dalam mengembangkan desain pembelajaran guru harus memperhatikan

metode yang cocok yang harus digunakan dalam proses pembelajaran. “Metode

pembelajaran” diartikan sebagai “suatu yang fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai

tujuan” (Nursid Sumaatmadja dalam Nana Supriatna, 2007: 126). Sedangkan “metode

pembelajaran” diartikan sebagai “suatu cara yang digunakan untuk memberikan seluas-

luasnya kepada siswa dalam belajar” (S. Hamid Hasan dalam Nana Supriatna, 2007: 126).

Dari pendapat itu dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang

digunakan guru  agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka pencapaian tujuan

pengajaran secara efektif.
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Perlu diingat bahwa tidak ada satu pun  metode pengajaran yang paling baik dan

sempurna. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu

di dalam pembelajaran Matematika guru harus bisa memakai metode yang tepat di setiap

materi pelajaran yang akan diajarkan.

“Metode diskusi “ dikemukakan “bahwa sungguh-terbuka atau bervariasi

pengertiannya, ini merupakan suatu indikasi betapa sulitnya mendefinisasikan metode diskusi

secara tepat” (Gage dan Berliner dalam Nana Supriatna, 2007: 130).

Metode  diskusi dalam pelajaran   Matematika dimaksud adalah suatu cara untuk

penyajian materi pelajaran dimana siswa dibawa kepada suatu masalah. Masalah baik berupa

pernyataan  maupun berupa pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas atau

dipecahkan oleh siswa secara bersama-sama. Metode ini dapat memunculkan  kreatifitas dan

aktifitas anak dalam proses belajar karena siswa dihadapkan dengan suatu masalah bersama

dan siswa juga dapat belajar mengeluarkan pendapat, sikap, aspirasi secara bebas untuk

mengembangkan demontrasinya sesuai pokok bahasan. Dan hasil diskusi lebih baik di

bandingkan dengan pendapat sendiri supaya tidak terjadi kesalahan dan bisa memberikan

masukan pada kelompok diskusi untuk mencapai kesepakatan dalam mengerjakan  suatu

masalah. Metode diskusi menjadikan siswa belajar berpikir kritis dan mengajarkan toleransi

untuk menghargai pendapat orang lain. Selain itu juga mengajarkan  kerjasama antara siswa.

Banyak variasi atau jenis metode yang telah berkembang pada era proses pengajaran

sekarang ini. Guru telah menggunakan berbagai macam metode untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang semaksimal mungkin. Dari adanya variasi metode guru harus bisa

mengunakan metode yang ada dengan tepat supaya tercapai tujuan pengajaran yang baik.

Disamping metode pengajaran, media pembelajaran harus gunakan guru dalam proses

pembelajaran  supaya dalam proses pembelajaran tercipta pembelajaran yang menyenangkan

bagi peserta didik. Dengan penggunaan media guru juga lebih mudah menyampaikan materi

ajar yang ada.

Pengertian media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium”

yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau pengantar

sumber pesan dengan penerima pesan.

“Media” diartikan sebagai “segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk

menyampaikan pesan atau informasi” (Association of Education and Communication

Technology dalam Azhar Arsyad, 2002: 3).
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Sedangkan menurut Brown dalam Srie Mulyani (2003: 44), media pembelajaran

dimaknai sebagai berikut:

Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat

mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran

hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang digunakan adalah alat

bantu visual.

Pada saat ini guru dalam proses pembelajaran banyak menggunakan media

pembelajaran yang  beraneka macam supaya dalam menyampaikan materi pembelajaran

dapat diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan adanya variasi media

pembelajaran guru diharapkan untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan media yang ada.

Media pembelajaran mengunakan benda-benda nyata misalnya krikil dapat digunakan sebagai

media pembelajaran pada mata pelajaran Matematika.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu dan termotivasi untuk

memperkenalkan dan meneliti  suatu metode pembelajaran berbasis diskusi didukung media

tiga dimensi  (krikil) yang mudah didapat, untuk kemampuan melakukan operasi hitung

campuran pada mata pelajaran Matematika kelas III. Oleh  karena itu peneliti sengaja

mengambil judul skripsi “Pengaruh Metode Pembelajaran Diskusi didukung Media Tiga

Dimensi (Krikil) terhadap Kemampuan Melakukan Operasi Hitung Campuran pada Siswa

kelas III SDN Burengan I Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2014-2015”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode eksperimen. ” Metode eksperimen” diartikan sebagai

“ metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang

lain dalam kondisi yang terkendali” (Sugiono, 2011: 72). Pada metode eksperimen terdapat

beberapa bentuk desain eksperimen, dan peneliti menggunakan desain tanpa kelompok

pembanding yang dilakukan hanya terdapat satu kelompok, yakni kelompok eksperimen,

dengan cara menganalisis X melalui skor yang diperoleh dari pelaksanaan pretest (T1) dan

posttes (T2).

Gambar 3.1. Desain Penelitian

Langkah-langkah desain kelompok tunggal pretest dan posttest sebagai berikut:

T1 X T2
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1) Menentukan obyek penelitian yaitu siswa kelas III SDN Burengan I

2) Mengadakan pretest (T1) terhadap kemampuan melakukan operasi hitung campuran

siswa kelas III sebelum metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi

(krikil) diterapkan.

3) Menerapakan pengajaran dengan metode pembelajaran diskusi didukung media tiga

dimensi (krikil)

4) Mengadakan posttest (T2) terhadap kemampuan melakukan operasi hitung campuran

siswa kelas III sesudah metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi

(krikil) diterapkan.

5) Mencari rata-rata baik dari pretest dan posttest, kemudian membandingkan keduanya.

6) Dengan metode statistika berupa program SPSS 20 for windows yaitu T-test of Related

dicari perbedaan kedua rata-rata tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data hasil nilai pre test siswa kelas III SDN Burengan 1  sebelum menggunakan

metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil).

Tabel 4.1

Hasil Nilai Pre test

Statistics

Nilai

N
Valid 46

Missing 0

Mean 60,43

Median 56,00

Mode 56

Std. Deviation 14,343

Minimum 37

Maximum 98

Sum 2780

Apabila tabel di atas digambarkan dalam sebuah diagram maka akan nampak seperti

di bawah ini,
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Gambar 4.1 Grafik Hasil Nilai Pre test

Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa nilai terendah yaitu 37

dan siswa yang mendapat nilai tersebut sebanyak 1 orang. Untuk nilai tertinggi dari tabel

tersebut terdapat pada nilai 98 dan siswa yang mendapat nilai tersebut sebanyak 1 orang.

Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa tentang materi melakukan operasi hitung

campuran sebelum menggunakan metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi

(krikil) adalah 60.43, mode 56, median 56, sum 2780, dan standart deviasi 14.343 dengan

nilai KKM untuk mata pelajaran Matematika yaitu 70. Sehingga rata-rata nilai yang diperoleh

siswa belum mencapai KKM yang telah ditentukan.

2. Data hasil nilai post test kelas III SDN Burengan 1 sesudah menggunakan metode

pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil).

Tabel 4.2

Hasil Nilai Post test

Statistics

Nilai

N
Valid 46

Missing 0

Mean 81,09

Median 79,50

Mode 88

Std. Deviation 11,777

Minimum 60

Maximum 100

Sum 3730

Apabila tabel di atas digambarkan dalam sebuah diagram maka akan nampak seperti di bawah

ini,
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Gambar 4.2 Grafik Hasil Nilai Post test

Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa nilai terendah yaitu 60

dan siswa yang mendapat nilai tersebut sebanyak 2 orang. Untuk nilai tertinggi dari tabel

tersebut terdapat pada nilai 100 dan siswa yang mendapat nilai tersebut sebanyak 3 orang.

Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa tentang materi melakukan operasi hitung

campuran sesudah menggunakan metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi

(krikil) adalah 81.09, mode 88, median 79.50, sum 3730, dan standart deviasi 11.777,

sehingga nilai rata-rata yang diperoleh siswa sudah mencapai KKM yang telah ditentukan.

3. Hasil Uji t

Analisis uji t bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan metode

pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) terhadap kemampuan melakukan

operasi hitung campuran. Analisis uji t yang nantinya digunakan untuk menguji hipotesis

pada penelitian ini menggunakan program SPSS 20 for Windows.

Tabel 4.4 Hasil Uji t

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig.

(2-

taile

d)

Mean Std.

Deviation

Std.

Error

Mean

95%

Confidence

Interval of the

Difference

Low

er

Upper

Pair 1

Pre

test

-

Post

test

-20,652 5,732 ,845

-

22,3

54

-18,950

-

24,4

37

45 ,000

Dilihat dari hasil pengujian analisis data tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai

berikut. Data hasil perhitungan di atas diperoleh taraf sig. (2 tailed) yaitu 0.000 dengan df 45,
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maka didapat sig. (2 tailed) 0.000 < signifikansi 5% atau 0.05 sehingga terdapat pengaruh

yang signifikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan “ada pengaruh metode pembelajaran diskusi

didukung media tiga dimensi (krikil) terhadap kemampuan melakukan operasi hitung

campuran pada siswa kelas III SDN Burengan 1 Kota Kediri”.

Sehingga Hipotesis Nihil atau Nol (Ho) “Tidak ada pengaruh kemampuan melakukan

operasi hitung campuran sebelum menggunakan metode pembelajaran diskusi didukung

media tiga dimensi (krikil) pada siswa kelas III SDN Burengan I Kecamatan Pesantren Kota

Kediri Tahun 2014-2015” ditolak. Hipotesis Kerja atau Alternaftif (Ha) “Ada pengaruh

kemampuan melakukan operasi hitung campuran sesudah menggunakan metode

pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) pada siswa kelas III SDN

Burengan I Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2014-2015 dan ada pengaruh

penggunaan metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) terhadap

peningkatan kemampuan melakukan operasi hitung campuran pada siswa kelas III SDN

Burengan I Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2014-2015” diterima.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran diskusi didukung

media tiga dimensi (krikil) pada mata pelajaran Matematika kelas III SDN Burengan I

Kecamatan Pesantren Kota Kediri tahun 2014-2015, yaitu :

1. Dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 for windows , nilai rata-rata pre test atau

sebelum menggunakan metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi

(krikil) lebih rendah dari pada nilai rata-rata pre test atau sesudah menggunakan metode

pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) terhadap kemampuan

melakukan operasi hitung campuran pada siswa kelas III SDN Burengan I Kecamatan

Pesantren Kota Kediri. Sehingga dapat disimpulkan menolak Hipotesis Nihil atau Nol

“Tidak ada pengaruh kemampuan melakukan operasi hitung campuran sebelum

menggunakan metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) pada

siswa kelas III SDN Burengan I Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2014-2015.

2. Dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 for windows , nilai rata-rata post test

atau sesudah menggunakan metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi

(krikil) lebih tinggi dari pada nilai rata- rata pre test atau sebelum menggunakan metode

pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) terhadap kemampuan
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melakukan operasi hitung campuran pada siswa kelas III SDN Burengan I Kecamatan

Pesantren Kota Kediri. Sehingga dapat disimpulkan  menerima Hipotesis Kerja atau

Alternatif  “Ada pengaruh kemampuan melakukan operasi hitung campuran  sesudah

menggunakan metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) pada

siswa kelas III SDN Burengan I Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2014-2015.

3. Metode pembelajaran diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) terhadap peningkatan

kemampuan melakukan operasi hitung campuran pada siswa kelas III SDN Burengan I

Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 for

windows, menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan menerima

Hipotesis Kerja atau  Alternatif  “Ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran

diskusi didukung media tiga dimensi (krikil) terhadap peningkatan kemampuan

melakukan operasi hitung campuran pada siswa kelas III SDN Burengan I Kecamatan

Pesantren Kota Kediri Tahun 2014-2015”

V. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Ali. 2009. Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya dengan SPSS dan
Excel. Kediri: IAIT Press.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Azhar. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aziz, N. 2011. Bab III Metode Penelitian. (online). tersedia: www.eprints.umk.ac.id. diunduh
20 Mei 2014.

Darmadi, Hamid. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Herman, Tatang., Karmilah & Komariah. 2007. Pendidikan Matematika I (edisi 1).
Bandung: UPI PRESS.

Panitia Sertifikasi Guru Rayon 143, Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2012. Modul Materi
Paedagogik. Kediri: UNP Kediri.

Sudrajat, Ahmad. 2008. Media Pembelajaran Pengertian, Fungsi dan Jenis. (online).
tersedia: http://akhmadsudrajat.wordpress.com. diunduh 10 Mei 2014.

Sudjana, Nana. & Rivai, Ahmad. 2010. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujianto, Eka A. 2009. Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

www.eprints.umk.ac.id
http://akhmadsudrajat.wordpress.com


Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Andi Setiawan | NPM: 11.1.01.10.0017
FKIP Prodi PGSD

simki.unpkediri.ac.id
|| 13||

Supriatna, Nana., Mulyani, S. & Rokhayati, A. 2007. Pendidikan IPS di SD (edisi 1).
Bandung: UPI PRESS.

Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta:
Prestasi Pustaka.

Yuniarto, Yoni. 2006. Ensiklopedia Matematika Operasi Hitung Gabungan. Bandung: AZKA
PRESS


