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Abstrak 

 
Pengaruh Model Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) didukung alat 

peraga tulang napier terhadap kemampuan melakukan operasi perkalian pada siswa kelas IV 

SDN karangtalun 1. Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang terjadi pada 

proses belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran matematika. Guru tidak memahami 

model dan alat peraga  yang tepat untuk menyampaikan materi. Akibatnya rendahnya 

pemahaman siswa dalam pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil belajar 

matematika yang rendah yaitu masih dibawah KKM. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan jenis nonequivalent control group design. Variabel bebas berupa model 

pembelajaran STAD didukung alat peraga tulang napier sedangkan variabel terikatnya 

adalah kemampuan melakukan operasi perkalian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

SDN 1 Karangtalun kelas IV tahun ajaran 2017/2018. 

 

Kata Kunci: model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD), alat 

peraga tulang napier, kemampuan, operasi perkalian. 

 

I. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal 

yang sangat penting dalam 

kehidupan seseorang. Berbagai 

upaya dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan sebuah pendidikan. 

Dengan dilaksanakanya 

pendidikan seseorang akan 

mendapat ilmu pengetahuan. 

Salah satu tujuan negara Republik 

Indonesia yang telah dicantumkan 

dalam pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sebagi tindak lanjut dari tujuan 

tersebut, maka diadakan progam 

pendidikan nasional. Sehubung 

dengan hal ini pemerintah telah 

mengambil kebijakan-kebijakan, 

diantaranya mengenai 

melaksanakan pendidikan dewasa 

ini yang lebih diorientasikan pada 

peningkatan mutu, khususnya 

untuk memacu penguasaan 

pengetahuan dan teknologi yang 

perlu ditingkatkan. Hal ini 

disebutkan dalam Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional. 
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Kemajuan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sangat pesat sekarang ini 

menempatkan posisi pendidikan 

sebagai penentu bagi kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

bagi suatu negara dimasa yang 

akan datang. Untuk menunjang 

perkembangan IPTEK diperlukan 

penguasaan terhadap ilmu dasar, 

salah satunya matematika. 

Perkembangan IPTEK tidak 

hanya menuntut kemampuan 

menerapkan matematika tetapi 

juga membentuk kemampuan 

penalaran untuk menyelesaikan 

masalah yang timbul. Matematika 

adalah salah satu bidang studi 

yang diajarkan di lembaga 

pendidikan formal merupakan 

salah satu bagian penting dalam 

mutu pendidikan. Pelajaran 

matematika adalah salah satu 

pengetahuan manusia yang paling 

bermanfaat dalam kehidupan. 

Hampir setiap bagian dari hidup 

kita mengandung matematika. 

Matematika berperan dalam 

pembentukan logika berfikir anak. 

Namun, untuk beberapa sebab 

matematika menjadi salah satu 

pelajaran yang kurang disukai. 

Khusus untuk pendidikan tingkat 

dasar banyak sekali kesalahan 

konsep yang disampaikan guru, 

hal ini disebabkan kurangnya 

pengetahuan guru terhadap bidang 

studi matematika. Guru sekolah 

dasar adalah guru borongan yang 

artinya guru sekolah dasar harus 

menguasai semua mata pelajaran. 

Sehingga seorang guru harus 

mempunyai metode dan model 

pembelajaran yang tepat  agar 

tidak terjadi kesalahan konsep 

dikemudian hari. Namun 

kreatifitas guru jauh lebih penting 

agar materi yang ingin 

disampaikan kepada peserta didik 

dapat diberikan dengan baik dan 

tentunya menarik. Dalam dunia 

pendidikan media sangat 

mendudukung dalam 

menyampaikan informasi dan 

sekaligus sebagai alat untuk 

mempermudah penyampaian isi 

dari informasi tersebut. 

Sedangkan, Menurut Russefendi 

(2005: 383)  menyatakan bahwa. 

Dengan alat peraga siswa 

perlu diajak untuk terlibat 

langsung dalam proses 

pembelajaran, siswa secara 

mandiri diajak untuk 

memecahkan suatu 

permasalahan dan soal-soal, 

siswa dalam kegiatan 

belajarnya perlu dibawa 

kealam sekitarnya untuk 

mengadakan penyelidikan, 
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mengumpulkan, mencatat, 

mengolah, dan menyajikan 

data. 

 

Untuk menanamkan secara baik 

pemahaman konsep-konsep 

matematika diperlukan kekonkritan, 

karena beberapa konsep matematika 

memiliki sifat yang abstrak, maka 

diperlukan suatu benda-benda yang 

menjadi perantara atau media yang 

berfungsi untuk mengkongkritkan, 

sehingga lebih jelas dan mudah 

diterima siswa. 

 

II.Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 

variabel-variabel yang akan diteliti, 

yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Adapun definis variabel 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Dalam penelitian ini yang 

berkedudukan sebagai variabel bebas 

adalah model sudent teams 

achievement divisions (STAD)  

didukung alat peraga tulang napier, 

sedangkan variabel terikat pada 

penelitian ini adalah kemampuan 

melakukan operasi perkalian. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif karena data-

data penelitian cenderung bersifat 

numerik atau angka. Hal ini sesuai 

sesuai dengan pendapat Musfiqon 

(2012:59), “Penelitian kuantitatif jenis 

datanya dikuantifikasikan dalam 

bentuk angka dan dianalisis 

menggunakan statistik”. 

 Desain dalam penelitian ini 

menggunakan “Quasi Experimental 

Design” dengan mengambil jenisnya 

“Nonequivalent Control Group 

Design”. Adapun desain penelitiannya 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Pola Desain Penelitian 

Kelompok Pre- 

Test 

Perlakuan Post- 

Test 

Kelas 

Eksperimen  

𝑂1 𝑋1 𝑂2 

Kelas Kontrol 𝑂3  𝑂4 

Keterangan: 

 𝑂1 =Hasil pretest kelompok 

eksperimen 

𝑂2  =Hasil postest kelompok 

eksperimen 

𝑂3  =  Hasil pretest kelompok kontrol 

𝑂4  =  Hasil postest kelompok kontrol 

𝑋1= Perlakuan dengan model Student 

Teams Achievement Divisions     

(STAD) didukung alat peraga 

tulang napier 

Menurut Sugiyono (2016: 297), 

mengemukakan pengertian populasi 

sebagai berikut. 

Populasi diartikan 

sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  
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Subjek peneltian ini adalah 

siswa kelas IV SDN Karangtalun 1 

Kabupaten Tulungagung Tahun ajaran 

2017/2018. Adapun jumlah siswanya 

adalah 59 siswa. Rincian jumlah siswa 

berdasarkan kelas dan jenis kelamin 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2  Rincian Jumlah Siswa 

 

Berkaitan dengan teknik 

pengambilan sampel, hal tersebut 

ditegaskan lagi oleh Suharsimi 

Arikunto (2010: 134), sebagai berikut. 

Bahwa untuk sekedar garis besar 

(ancer-ancer) maka apabila 

subyeknya kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya 

jika jumlah subjeknya besar dapat 

diambil antara 10%-15% atau 

20%-25% atau lebih. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas 

maka penelitian ini sampelnya adalah 

seluruh populasi yang jumlahnya 

kurang dari 100 diteliti semua. Jadi 

sampel penelitian ini  pada kelas IV-A 

sebagai kelas eksperimen sejumlah 30 

siswa, dengan rincian 17 siswa laki-

laki dan 13 siswa perempuan. Dan 

kelas IV-B sebagai kelas kontrol 

sejumlah 29 siswa dengan rincian 14 

siswa laki-laki dan 15  siswa 

perempuan. 

Data dalam penelitian ini berupa 

skor kemampuan siswa kelas IV SDN 

Karangtalun 1 Kabupaten tulungagung 

dalam melakukan operasi perkalian. 

Untuk mengumpulkan data tersebut 

diperlukan alat pengumpulan data 

yaitu berupa tes.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes. Tes dilakukan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam melakukan 

operasi perkalian. Tes yang digunakan 

adalah berupa tes sujektif dengan 

bentuk pilihan essay. 

Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif, dimana data yang 

diperoleh berasal dari tes tulis yaitu 

pretes dan postes yng diberikan 

kepada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Analisis data menggunakan 

uji normalitas, homogenitas, dan uji-t. 

III. Hasil dan Pembahasan 

Tabel 3.1 Rangkuman 

pengujian hipotesis 1,2,3. 
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Pengujian hipotesis 1 pada 

tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model 

pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) 

didukung alat perega tulang napier 

berpengaruh terhadap kemampuan 

melakukan operasi perkalian pada 

siswa kelas IV SDN Karangtalun 1 . 

hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

rata-rata kemampuan melakukan 

operasi perkalian dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) didukung alat peraga tulang 

napier sebesar 76,33 menunjukan ≥ 

KKM 70. Berdasarkan penjabaran di 

atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama dapat diterima. 

Pengujian hipotesis 2 pada 

tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model 

pembelajaran langsung berpengaruh 

terhadap kemampuan melakukan 

operasi perkalian pada siswa kelas IV 

SDN Karangtalun 1. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai rata-rata 

melakukan operasi perkalian dengan 

menggunakan model pembelajaran 

langsung yaitu sebesar 58  

menunjukkan <KKM 75. Berdasarkan 

penjabaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kedua dapat diterima. 

Berdasarkan tabel 3.1 pengujian 

hipotesis 3 pada baris nomor 3 dapat 

dipahami bahwa nilai t-hitungsebesar 

4,023 dan t-tabel 5% sebesar  2,002. 

Dengan db 57, maka t-hitung lebih besar 

dari t-tabel  pada taraf signifikan 5%       

( 4,023 > 2,002 ) dengan taraf 

sinifikan  0,000 berdasarkan norma 

keputusan yang telah ditetapkan di 

BAB III menyatakan jika taraf 

signifikan ≤ 0,05 maka yang berarti 

Ha diterima atau hipotesis yang 

diajukan terbukti benar. Demikian 

dapat disimpulkan bahwa “ Ada 

pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar melakukan operasi 

perkalian menggunakan model 

pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) 

didukung alat peraga tulang napier 

pada siswa kelas IV SDN Karangtalun 

1 Kabupaten Tulungagung Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

IV. Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data, 

penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan melakukan 

operasi perkalian dengan 

menggunakan model 

pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) 
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didukung alat peraga tulang 

napier pada siswa kelas IV 

SDN Karangtalun 1 Kabupaten 

Tulungagung tahun ajaran 

2017-2018 dinyatakan tinggi 

dan sudah maksimal. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan nilai 

rata-rata kelas 76,33. 

2.  Kemampuan melakukan 

operasi perkalian dengan 

menggunakan model dirrect 

instruction pada siswa kelas IV 

SDN Karangtalun 1 Kabupaten 

Tulungagung tahun ajaran 

2017-2018 dinyatakan rendah 

dan kurang maksimal. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan nilai 

rata-rata kelas 58,28. 

3. Ada pengaruh penerapan 

model pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisions 

(STAD) didukung alat peraga 

tulang napier terhadap 

kemampuan melakukan operasi 

perkalian pada siswa kelas IV 

SDN Karangtalun 1 Kabupaten 

Tulungagung tahun ajaran 

2017-2018. Hal ini dibuktikan 

dari thitung sebesar 4,023 dan 

ttabel dengan db 57 sebesar 

2,002. Hal ini menjelaskan 

bahwa thitung ≥ ttabel yaitu 4,023 

≥ 2,002, sehingga hipotesis nol 

(H0) titolak pada taraf 

signifikansi 5% dan hipotesis 

kerja (Ha) terbukti benar. 

B. Saran 

1. Para pendidik dapat membaca 

lebih banyak referensi mengenai 

model pembelajaran yang 

inovatif, aktif dan komunikatif 

yaitu pembelajaran yang berbeda 

dari pembelajaran seperti 

biasanya. Dengan demikian, 

pendidik mendapatkan gambaran 

yang tepat dalam menerapkan 

proses pembelajaran yang 

inovatif, aktif dan komunikatif 

sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar anak. Selain 

model pembelajaran para 

pendidik juga harus banyak 

mempunyai referensi alat peraga. 

Melalui pengetahuan tentang alat 

peraga, para pendidik tidak hanya 

mengetahui beragam alat peraga, 

pendidik dan calon pendidik juga 

harus mampu menyesuaikan atau 

melaraskan alat peraga dengan 

materi pembelajaran agar pesan 

yang disampaikan dapat diterima 

dengan maksimal oleh siswa. 

Melalui langkah tersebut, maka 

pendidik dan calon pendidik 

memiliki bekal yang cukup untuk 

menerapkan pembelajaran yang 
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kreatif dan inovatif dalam setiap 

proses pembelajaran yang akan 

dilakukan, sehingga siswa lebih 

termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaan dan dapat 

meraih prestasi yang diharapkan.  

2. Sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah hendaknya ditingkatkan 

kualitas dan kuantitasnya, 

sehingga pendidik dapat 

memanfaatkan segala macam alat 

peraga yang ada di sekitar 

sehingga dapat membantu 

pendidik dalam menyampaikan 

materi pembelajaran kepada 

siswa. 
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