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ABSTRAK 

Anwary, Nurlis. 2017 “Meningkatkan Pemahaman Konsep Hitung Perkalian Dengan 

Menggunakan Kelereng Sebagai Media Pembeajaran Di Kelas III Pada Tema 7 

(Perkembangan Teknologi) SD Negeri 66/IV Kota Jambi”. Thesis of Teacher 

Education Elementary School Study Program, Department of Education, 

Faculty of Teacher Univercity of Jambi.  Counselor (1) Dr. Yantoro, M.Pd dan 

Counselor (2) Suci Hayati, S.Pd, M.Pd.  
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 Based on observations in class III SD Negeri 66 / IV Jambi, learners have not 

understood the concept of multiplication count using the correct repeated summation, 

learners only concerned with the correct answer on the matter of calculation perkaliana. 

the lack of understanding of learners in understanding the concept of counting the right 

multiplication due to the limitations of instructional media and teacher creativity in the 

learning process. 

 The purpose of this study to determine the use of marbles as a medium of 

learning in improving understanding the concept of multiplication count on the third grade 

students SD Negeri 66 / IV Kota Jambi. 

This research is a Classroom Action Research (PTK). The use of marbles in this study is a 

media or aids in improving understanding of the concept of multiplication count done 

cyclically to achieve the criteria of success in research. Each cycle includes planning, 

execution, observation and reflection. 

 The results of this study showed an increase in understanding of learners' 

concepts is quite significant visible on the results of the observation sheet and written test 

results of learners. on the result of observation sheet of cycle I meeting 1 get percentage 

equal to 22,5%, cycle I meeting 2 increased to 33,1%, then cycle II meeting 1 get 

percentage 68,125%, cycle II meeting 2 increased to 81,87% in good category . The results 

of written test cycle I from 18.75% then increased to 90.625% in very good category. 

Increased understanding of the concept of the correct multiplication count has been in 

accordance with the indicator. Researchers have used marbles as a learning medium that 
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has been planned so as to increase understanding of multiplication hitunng concept. based 

on the results of observation in cycle II, then this research has been said successful 

because it has reached the predetermined success criteria. 

 This research has been done through stages that have been cultivated according 

to the cycle. therefore it can be concluded the use of marbles as a medium of learning can 

improve understanding of the concept of multiplication count in third grade students in 

learning theme 7 (Development of Technology) SD Negeri 66 / IV Kota Jambi. 

 

I   PENDAHULUAN 

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Panhuizen (Sundayana, 2016:24) 

menyatakan bahwa “bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-

hari maka akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan matematika”. Berdasarkan 

pendapat tersebut, pembelajaran matematika di kelas hendaknya ditekankan pada 

keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan benda nyata dan pengalaman anak 

sehari-hari. Belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan 

kepada konsep-konsep dan stuktur yang termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan dan 

dengan menggunakan alat peraga serta diperlukan keaktifan peserta didik. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 21 januari 2017 di SD 

Negeri 66/IV Kota Jambi, peserta didik di kelas III C hanya mementingkan hasil jawaban 

dari soal hitung perkalian. Pada pembelajaran matematika operasi hitung perkalian di kelas 

III, peserta didik seharusnya mampu memahami konsep perkalian agar peserta didik 

mengetahui dari mana hasil jawaban itu didapatkan. Akan tetapi peserta didik kelas III C 

hanya tahu hasil jawaban dari perkalian, peserta didik belum memahami konsep dari 

perkalian yang tepat..  

Pada proses mengajar mengenai konsep hitung perkalian kepada peserta didik, guru 

menerangkan dengan menulis konsep hitung perkalian tersebut di papan tulis. Adapun 

Guru menjelaskan dengan menggunakan kata sehari-hari tetapi guru tidak menggunakan 

alat bantu atau media dalam proses pembelajaran yang mendukung pemahaman peserta 

didik terhadap konsep perkalian, sehingga peserta didik hanya memperhatikan guru saja di 

depan kelas tanpa adanya tanggapan terhadap penjelasan guru. Dari hal tersebut 

menyebabkan peserta didik hanya mementingkan hasil jawaban yang tepat dari soal hitung 

perkalian dan tidak memahami konsep hitung perkalian yang tepat. 

Dengan permasalahan tersebut peneliti mencoba untuk menawarkan penyelesaian 

dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dalam memahami 

konsep hitung perkalian di kelas III C dengan menggunakan media berupa kelereng. 

 

II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran Matematika di SD  

2.1.1 Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik pada 

suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan peserta didik. Pada dasarnya didalam 

proses pembelajaran guru dan peserta didiksama-sama belajar. Guru belajar untuk 

meningkatkan kualitas mengajarnya, sedangkan peserta didik belajar untuk mengasah 

kemampuan yang dimiliki.  
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Menurut Usman, 2001 (Jihad dan Haris, 2012:12) “Pembelajaran adalah inti dari 

proses pendidikan secara keselurahan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 (Prastowo, 2013:57) tentang 

Sistam Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa “Pembelajaran adalah proses 

interaksi antara peserta didik, guru dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar”.  

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan 

anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran  ini 

akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan 

memberikan rasa aman bagi anak (Majid, 2014:15). 

2.1.2 Pengertian Matematika 

Metematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran 

yang terkait di dalam sebuah tema pembelajaran. Mata pelajaran matematika mempunyai 

peranan penting dalam pendidikan. Matematika merupakan pembelajaran yang konsisten 

dengan penemuan sesuai dengan pengetahuan dan hasil yang telah didapat. Matematika 

menurut Ruseffendi (Heruman (2008:1)) menyatakan bahwa “Matematika adalah bahasa 

simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola 

keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke 

unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil”. 

Matematika merupakan ilmu universal yang melandasi dari perkembangan 

teknologi saat ini, memiliki tentang pola hubungan, suatu jalan atau pola berfikir dalam 

suatu konsep. Senada dengan pendapatnya Hendriana (2014:6) Matematika adalah “Suatu 

kumpulan konsep dan operasi-operasi yang melandasi pola hubungan”. Sedangkan 

menurut Johnson dan Myklebust (Sundayana, 2016: 2) mengemukakan bahwa 

“Matematika merupakan bahasa simbolis yang mempunyai fungsi praktis untuk 

mengeskpresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. 

2.1.3 Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 
Dalam Undang-Undang Dasar No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II pasal 3 tercantum sebagai berikut: Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Menurut Hendriana (2014: 7) KTSP (2006) yang disempurnakan pada Kurikulum 

2013, tercantum tujuan pembelajaran matematika sebagai berikut:  
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akutar, efesien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulatif matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. 

3. Memecahkan masalah 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, 

pengertian dan minat dalam mempelajari matematika, serta ulet dan percaya diri dalam 

memecahkan masalah. 
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Butir-butir 1 sampai 4 dalam rumusan tujuan pembelajaran matematia di atas 

menggambarkan kompetensi atau kemampuan berfikir matematik, sedangkan butir 5 

melukiskan ranah afektif yang harus dimiliki peserta didik yang belajar matematika. 

 

2.1.4 Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika Kurikulum 2013 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar Muatan Pelajaran Matematika per Tema. 

TEMA 
KOMPETENSI DASAR (KD) 

TEMA 1 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, 

selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. 

TEMA 2 

3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada 

bilangan cacah. 

3.2 menjelaskan penyajian bilangan cacah dan 

pecahan sederhana (seperti  

  
 , 

 
 , dan  

 
 pada garis 

bilangan. 

TEMA 3 
3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar 

suatu baku atau panjang, berat, dan waktu yang 

umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

TEMA 4 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, 

selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. 

TEMA 5 

3.4 menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari 

keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. 

3.5 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan berpenyebut sama. 

3.6 Menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu 

kejadian berlangsung. 

TEMA 6 

3.8 menjelaskan dan menentukan luas dan volume 

dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda 

konkret. 

3.9 menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada 

bangun datar menggunakan benda konkret. 

TEMA 7 

3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada 

bilangan cacah. 

3.10 menjelaskan keliling bangun datar. 

3.11 menjelaskan sudut, jenis sudut(sudut siku-siku, 

sudut lancip dan sudut tumpul), dan satuan 

pengukuran tidak baku. 

3.12 menjelaskan berbagai bangun datar berdasarkan 

sifat-sifat yang dimiliki. 

TEMA 8 

3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada 

bilangan cacah. 

3.12 menjelaskan berbagai bangun datar berdasarkan 

sifat-sifat yang dimiliki. 

3.13 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri 

peserta didik yang disajikan dalam bentuk gambar. 

(Sumber: Permendikbud no 24 Tahun 2016, KI dan KD KURIKULUM 2013) 

2.2 Pemahaman Konsep 

2.2.1 Pengertian Pemahaman  

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian:pengetahuan yang 

banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran:pandangan, (4) mengerti benar (akan);tahu benar 

(akan), (5) pandai dan mengerti benar. Menurut Depdikbud (1994:74) “Apabila mendapat 
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imbuhan me-i menjadi memahami, berarti: (1) mengerti benar (akan); mengetahui benar, 

(2) memaklumi. Dan jika mendapat imbuhan pe-an menjadi pemahaman artinya (1) proses, 

(2) perbuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya 

paham)”. sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami 

atau cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengerti banyak. 

Dalam belajar matematika peserta didik harus mampu menangkap makna dari 

hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Penangkapan makna inilah 

yang disebut memahami atau mengerti.Menurut Hilgart (Ibrahim dan Syaiodih, 2006) ada 

6 ciri belajar yang mengandung pemahaman, yaitu :  

“(1)Pemahaman di pengaruhi oleh kemampuan dasar, (2)Pemahaman dipengaruhi oleh 

pengalaman belajar masa lalu, (3) Pemahaman tergantung pada pengaturan situasi, (4) 

Pemahaman di dahului dengan usaha dan coba-coba, (5)Belajar dengan pemahaman dapat 

di ulangi, (6) Suatu pemahaman dapat di aplikasikan bagi pemahaman situasi lain”.  

Sedangkan menurut (Driver, 2010)“Pemahaman merupakan kemampuan untuk 

menjelaskan situasi atau tindakan yang meliputi 3 aspek yakni kemampuan 

mengenal, menjelaskan dan menginterpretasi atau menarik kesimpulan”.2.2 

Matematika 

 

2.2.2 Pengertian Konsep 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Konsep adalah “Rancangan atau 

buram surat, ide atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkrit, gambaran 

mental dari objek proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan untuk akal 

budi untuk memahami sesuatu.Banyak pengertian tentang konsep yang berkembang di 

kalangan ahli kognitif dan pendidikan, misalnya menurut Hulse, Egeth dan Deese (2005) 

(Puspita, 2010)mendefinisikan “konsep sebagai sekumpulan atau seperangkat sifat yang 

dihubungkan oleh aturan-aturan tertentu”. Konsep merupakan bayangan mental, ide dan 

proses. 

Walgito (1992) mengemukakan bahwa “konsep merupakan konstruksi simbolik yang 

menggambarkan ciri-ciri suatu objek atau kejadian. (misalnya konsep tentang 

manusia, segitiga, merah, belajar, dan sebagainya)”. Dengan kemampuan manusia 

untuk membentuk konsep atau pengertian, memungkinkan manusia untuk 

mengadakan klasifikasi atau penggolongan benda-benda atau kejadian-kejadian.2.3 

Konsep Pembelajaran Matematika 

 

2.2.3 Pemahaman Konsep Dalam Matematika  

Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika karena dengan memahami konsep peserta didik 

dapatmengembangkan kemampuannya dalam setiap materi yang diajarkan. Menurut 

(Depdiknas, 2003: 2) mengungkapkan bahwa, “pemahaman konsep merupakan salah satu 

kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar 

matematika dengan menunjukan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, 

efesien, dan tepat dalam pemecahan masalah”. 

“Untuk mencapai pemahaman yang bermakna maka pembelajaran matematika 

harus diarahkan pada pengembangan kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, 

pemahaman bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu sama lain sehingga terbangun 
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pemahaman menyeluruh, dan menggunakan matematik dalam konteks diluar 

matematik”,Menurut (MNTCM (National Council of teachers of Mathematics), 2000). 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika 

menginginkan peserta didik mampu memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang telah 

dipahami kedalam kegiatan belajar. Apabila peserta didik telah memiliki pemahaman yang 

baik, maka peserta didik siap memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan 

atau masalah dalam belajar.  

2.3 Materi Hitung Perkalian  

2.3.1 Perkalian dan Operasinya 

“Operasi perkalian dapat didefinisikan sebagai penjumahan berulang. Misalkan 

pada perkalian 4 x 3 dapat didefinisikan sebagai 3 + 3 + 3 + 3 = 12, sedangkan 3 x 4 dapat 

didefinisikan 4 + 4 + 4 = 12. Secara konseptual, 4 x 3 tidak sama dengan 3 x 4, tetapi jika 

dilihat hasilnya maka 4 x 3 = 3 x 4. Dengan demikian operasi Perkalian memenuhi sifat 

pertukaran”            (Karim, 1996: 101). 

Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan 

lain. Operasi ini adalah salah satu dari empat operasi dasar di dalam aritmatika dasar (yang 

lainnya adalah penjumlahan, pengurangan dan pembagian). Operasi perkalian, menurut 

Negoro (Djafar, 2008:10) adalah “penjumlahan berulangatau penambahan bilangan yang 

samaContoh. Pada penjumlahan pada suku sama misalnya 5 + 5 + 5 + 5 yang merupakan 

penjumlahan berulang serta dapat di sajikan dalam bentuk 4 x 5 dan disebut perkalian 4 

dan 5”. 

Sedangkan Menurut Soesilowati (2011:35)  

“Perkalian adalah bentuk lain dari penjumlahan berulang. Untuk anak 

yang baru belajar perkalian, ada hal yang harus ditekankan bahwa yang 

sama adalah hasil perkaliannya saja. pengertian perkaliannya atau 

gambarnya tetap berbeda. Jadi, hasil perkalian dari 3 x 1 = 1 x 3 = 3 

tetapi pengertiannya adalah berbeda. Contoh konkretnya adalah soal 

minum obat pengertian perkalian 3 x 1 adalah obat itu diminum tiga 

kali sehari sebanyak satu butir setiap kali minum. Berbeda sekali 

pengertiannya dengan 1 x 3 yang artinya bahwa obat itu diminum satu 

kali sehari sebanyak tiga butir satu kali minum. Jadi, untuk memahami 

konsep perkalian anak harus paham dan trampil melakukan operasi 

penjumlahan”. 

Operasi perkalian memenuhi sifat identitas. Ada sebuah bilangan yang jika 

dikalikan dengan setiap bilangan, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Bilangan 

tersebut adalah 1. Jadi jika a x 1 = a. Operasi perkalian juga memenuhi sifat 

pengelompokan. Untuk setiap bilangan a, b, dan c berlaku:   (a x b) x c = a x (b x c). 

Misalkan untuk operasi bilangan cacah (3 x 4) x 5 = 3 x (4 x 5). Selain sifat-sifat tersebut, 

operasi perkalian masih mempunyai satu sifat yang berkaitan dengan operasi penjumlahan. 

Sifat ini menyatakan untuk bilangan a, b, dan c berlaku: a x (b + c) = (a x b) + (a x c). Sifat 

ini di sebut dengan sifat penyebaran atau distributif (Karim, 1996: 102). 

2.3.2 Materi Perkalian yang di ajarkan di SD 

Berikut merupakan materi perkalian yang di ajarkan di SD Negeri 66/IV kota jambi: 
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sumber: buku peserta didik, buku tematik terpadu kurikulum 2013) 

 

2.4 Media Pembelajaran 

Pada  proses belajar mengajar, media memegang peranan penting sebagai alat bantu 

untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Saat menyajikan bahan ajar 

kepada para peserta didik, penggunakan media bertujuan agar informasi atau bahan ajar 
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tersebut dapat diterima dengan baik oleh para peserta didik dan pada akhirnya diharapkan 

terjadi perubaha perilaku baik berupa kognitif, afektif, maupun psikomotorik.Menurut     

Anita (2009:1) “Media pembelajaran diartikan sebagai sesuatu yang mengantarkan pesan 

pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan. 

Dari pendapat Gagne (Musfiqon, 2011:27) menyatakan bahwa media adalah alat 

peraga dari berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar. Dan pendapat dari Sundayana (2016:4)  “Kata 

Media sendiri berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah berarti “Prantara” atau “Penyalur”. 

 

2.5 Kelereng  

Menurut Pendapat Febiyanti(2012) “Kelereng merupakan mainan kecil berbentuk 

bulat yang terbuat dari kaca atau tanah liat. Kelerng merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan sebagai media untuk materi perkalian. Ukuran kelereng sangat bermacam-

macam, umumnya 
 

 
 inci (1,25 cm) dari ujung ke ujuang”. Keunggulan menggunakan 

kelereng yaitu selain lebih menarik, bentuk nya yang halus dan padat serta tidak mudah 

rusak membuat kelereng cocok dijadikan media untuk materi empat operasi dasar di dalam 

aritmatika dasar, yaitu materi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

Kelereng merupakan suatu benda yang sering dimainkan oleh anak-anak SD. Bentuknya 

yang sederhana dan mudah dibawa kemana-mana. 

Kelereng termasuk ke dalam alat peraga dalam media pembelajaran, bentuknya 

yang nyata membuat kelereng dapat dijadikan media dalam proses pembelajaran. Alat 

peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan pesan merangsang 

pikiran, perasaan dan perhatian atau kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong 

proses belajar, menurut Ali, 1989 (Sundayana, 2016: 7). 

2.6 Kerangka Berfikir 

Berikut ini merupakan bagan atau kerangka dari judul “ Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Hitung Perkalian Dengan Menggunakan Kelereng Sebagai Media Pembelajaran Di 

Kelas III Sd Negeri 66/IVKota Jambi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

MASALAH 

TINDAKAN 

HASIL 

1. Pemahaman konsep hitung perkalian 

peserta didik rendah 

2. Penggunaan media masih kurang 

diterapkan.  

Pembelajaran menggunakan alat peraga 

kelereng sebagai media pembelajaran.  

Kemampuan Memahami konsep hitung 

perkalian menggunakan kelereng sebagai 

media pembelajaran meningkat. 
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III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah  jenis penelitian tindakan kelas. Ciri atau 

karakteristikdalam penelitian ini adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti 

dengan guru di dalam kelas.  

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang terstruktur. Pada 

penelitian ini menggunakan model Arikunto (2013:135) di dalam siklus tersebut masih 

terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan (planning), 

tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi . 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, tes 

dan lembar observasi. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2013:135) instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga lebih 

mudah diolah. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi dan tes.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Observasi dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dengan berpedoman 

pada lembar observasi yang telah dibuats ebelumnya. Observasi dilakukan untuk 

mengamati pemahaman konsep siswa dan kegiatan guru (pengajaran) selama proses 

pembelajaran 

3.6 Matriks metode penelitian 

Judul: Meningkatkan Pemahaman Konsep Hitung Perkalian Menggunakan 

Kelereng Sebagai Media Pembelajaran Di Kelas III Pada Tema 7 (perkembangan 

teknologi) SD Negeri 66/IV Kota Jambi. 

Nama Peneliti : Nurlis Anwary 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini, 

penggunaan kelereng dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa secara perlahan, 

adapun hasil analisis data tersebut adalah sebagai berikut: 
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Diagram batang 4.1 persentase hasil lembar observasi peningkatan pemahaman konsep hitung 

perkalian dengan menggunakan kelereng sebagai media pembelajaran. 

 

 

 
 

Diagram batang 4.2 persentase hasil tes tertulis dalam meningkatkanpemahaman konsep hitung 

perkalian dengan menggunakan kelereng sebagai media pembelajaran. 

 

 
 
 

V  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, yaitu meningkatkan 

pemahaman konsep hitung perkalian dengan menggunakan kelereng sebagai media 

pembelajaran di kelas III pada tema 7 (Perkembangan Tekologi) SD Negeri 66/IV Kota 

Jambi, maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan kelereng dapat meningkatkan 

pemahaman konsep hitung perkalian pada peserta didik sebagai berikut: 

a. Penerapan kelereng sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman 

konsep hitung perkalian yang tepat. 
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Pada penelitian ini kelereng digunakan sebagai media pembelajaran dalam 

meningkatkan pemahaman konsep hitung perkalian menggunakan penjumlahan 

berulang yang tepat. Dalam penerapannya kelereng diaplikasikan dengan gelas plastik. 

Sebelum menerapkan kelereng sebagai media pembelajaran, guru memberikan 

pemahaman mengenai penjumlahan berulang yang tepat dalam perkalian. Guru 

memberikan contoh sambil mempraktikkan langsung menggunakan kelereng yang di 

aplikasikan dengan gelas plastik. 

b. Selanjutnya kesimpulan dapat dilihat dari hasil peningkatan persentase pemahaman 

konsep hitung perkalian peserta didik hingga mencapai kriteria keberhasilan  lembar 

observasi dengan rentang skor 80-89% berkategori baik, dan kriteria keberhasilan tes 

tertulis dengan persentase 85% secara klasikal sehingga proses peningkatan 

pemahaman  konsep hitung perkalian yang tepat dengan menggunakan kelereng 

sebagai media pembelajaran dinyatakan telah berhasil. 
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