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ABSTRAK 

Proses pembelajaran matematika seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar 

pengalaman siswa sehari-hari sehingga proses pembelajaran matematika memerlukan 

penggunaan media atau alat peraga yang dapat menyederhanakan materi matematika dan 

menampilkannya secara kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan langkah-

langkah penggunaan kantong nilai dan kartu bilangan pada proses pembelajaran matematika 

dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan memberikan perlakuan yang berbeda dan 

mengukur prestasi siswa sebelum dan sesudah eksperimen dilaksanakan. Hasil analisa data 

penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung siswa MI Sunan Giri = 179,713 > 4,28 (FTabel), 

dan hasil Fhitung siswa MI Yaspuri= 58,743 > 4,18 (FTabel). Artinya penggunaan media kantong 

nilai dan kartu bilangan  berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di MI Sunan Giri dan 

MI Yaspuri Malang. Jadi, penggunaan media kantong nilai dan kartu bilangan terbukti dapat 

memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran matematika dan menjadikan siswa 

senang dalam belajar matematika. 

 

Kata Kunci: Media, Kantong Nilai, Kartu Bilangan, Prestasi Belajar 

 

 

PENDAHULUAN 

Sebagian besar anak-anak yang mengalami kesulitan belajar matematika disebabkan 

oleh hakikat matematika yang bersifat abstrak dan sedangkan kondisi perkembangan siswa 

Madrasah Ibtidaiyah/ SD masih dalam tahap operasional konkret, yakni otaknya masih 

terpaku pada ilmu pengetahuan yang konkret. Karena itu, guru matematika dituntut untuk 

dapat mengembangkan desain pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran. 

Perlunya peningkatan prestasi belajar siswa antara lain ditunjukkan oleh hasil 

penelitian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2007 dan 

Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2009, yang mengungkapkan 

bahwa bahwa minat belajar matematika bangsa Indonesia pada lima tahun terakhir tidak 

meningkat dan cenderung menurun. Hasil UN MI di Jawa Timur juga menunjukkan bahwa 

nilai bidang studi matematika selalu menjadi mata pelajaran yang menjadi sorotan dan 

momok kegagalan siswa (Anonim, 2012). 

Masalah prestasi belajar siswa tersebut tentunya berkaitan erat dengan kompetensi 

pedagogik guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dalam permendikbud 
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nomor 16 tahun 2007 disebutkan bahwa salah satu indikator kompetensi pedagogik 

tersebut adalah keterampilan mengembangkan dan menggunakan media dan strategi 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan jenis materi dan karakteristik peserta didik.  

Namun sangat disayangkan sekali apabila guru, khususnya saat mengajarkan materi 

pelajaran matematika yang bersifat abstrak masih terpaku dengan penggunaan metode 

ceramah dengan tanpa bantuan alat peraga atau media pembelajaran. Hal ini tentunya akan 

menyulitkan siswa dalam mencerna materi pelajaran, terlebih bagi siswa yang berada pada 

tahap perkembangan operasional konkrit. Sebaliknya penggunaan media pembelajaran yang 

tepat dengan materi dan strategi pembelajarannya diharapkan dapat meningkatkan semangat 

belajar anak dan dapat mutu pelayanan berbagai karakteristik dan kebutuhan anak. 

Dalam hal ini peneliti mencoba menggunakan  media konkret berupakantong nilai 

bilangan dan kartu bilangansebagaimediapembelajaran perkalian.Kantong nilai bilangan 

adalah kantong nilai yang sengaja di desain untuk meletakkan bilangan sesuai dengan 

posisinya, yakni posisi satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya; sedangkan kartu bilangan 

adalah kartu yang berisi tulisan bilangan mulai dari bilangan 1-9.Penulis memilih kantong 

nilai bilangan dan kartu bilangan sebagaimediapembelajaranmateriperkalian, karena 

penggunaanmedia ini dapat memvisualisasi materi pelajaran secara jelas, bisa diperagakan 

langsung oleh siswa secara berulang-ulang, dan menggunakannya dapat dengan metodebermain 

kuis sambilbelajar.Sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 

minatdansemangat belajar siswa untukmemahamimateriperkalian. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

Menghasilkan langkah-langkah penggunaan media kantong nilai bilangan dan kartu bilangan 

pada kegiatan pembelajaran matematika, 2) Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui 

penggunaan media kantong nilai dan kartu bilangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. 

Menurut Purwanto, penelitian kuasi eksperimen   adalah   penelitian   dimana   variabel   yang   

hendak   diteliti (variabel terikat) kehadirannnya sengaja ditimbulkan dengan memanipulasi/ 

menggunakan perlakuan. Variabel terikat adalah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika yang kehadirannya sengaja ditimbulkan dengan menggunakan perlakuan berupa 

manipulasi pada proses pembelajaran dengan menggunakan media kantong nilai dan kartu 

bilangan (Purwanto, 2010). 
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Penelitian eksperimen ini dilakukan dengan desain One Group Pretest-Posttest 

Design(Sugiyono, 2010).Yaitu membandingkan keadaan sampel antara sebelum dan sesudah 

penerapan media. Populasi penelitian ini kurang dari 100 orang sehingga semuanya dijadikan 

objek penelitian, yaitu siswa kelas IV di MI Sunan Giri yang berjumlah 23 orang dan di MI 

Yaspuri yang berjumlah 29 orang. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:1) berdiskusi 

dengan guru tentang langkah-langkah pembelajaran menggunakan media kantong nilai dan 

kartu bilangan, 2) mendesain produk media kantong nilai dan kartu bilangan, 3) membagi 

siswa kelas IV MI Sunan Giri dan Yaspuri ke dalam kedua kelompok, yaitu kelas eksperimen 

dan kontrol, 4) memberikan tes awal kepada kelompok eksperimen dan kontrol, 5) 

memberikan perlakuan yang berbeda kepada kedua kelompok objek penelitian, 6) 

memberikan tes akhir kepada masing-masing objek penelitian, 7) melakukan analisis data, 

dan 8) melaksanakan penarikan kesimpulan. 

 

PEMBAHASAN 

Pembuatan dan Penggunaan Media Kantong Nilai 

Media adalah benda  yang   dapat  dimanipulasikan,  dilihat, didengar, 

dibacaataudibicarakan besertainstrument  yangdipergunakan dengan baikdalamkegiatan  

belajarmengajar, dapatmempengaruhi efektifitas program instruksional. Asnawirdan 

BasyiruddindalambukunyayangberjudulMedia Pembelajaranmengungkapkan bahwa media 

adalah suatu  yang  bersifat menyalurkan pesan dan dapatmerangsangpikirandan 

kemauanaudiens(siswa)sehinggadapat mendorong terjadinyaprosesbelajarpadadirinya 

(Usman & Asnawir, 2002). 

Media Kantong nilai adalah salah satu media pembelajaran matematika. Media ini 

dibuat berbentuk kotak dengan empat kantong yang menempel dibagian tengah kotak utama. 

Sedangkan sedotan sendiri digunakan sebagai pengisi kantong-kantong yang tersedia sebagai 

indikator jumlah bilangan yang akan dihitung. Adapun desain media pembelajaran Kantong 

nilai dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Desain Kantong Nilai 

 

 
Kantong Menyimpan 

Kertas/ Kain Penyatu 

Kantong Nilai baris 1 
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Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam mendesain media pembelajaran 

Kantong Nilai adalah benda-benda yang mudah kita temui di lingkungan kita yaitu : 1) 1 

buah kardus bekas/ kain tidak terpakai, 2) Plastik warna netral/ bening, 3) Pensil, 4) Spidol, 

5) Gunting, 6) Kertas warna, 7) Lem kertas dan lem plastic, 8) Sedotan 4 warna secukupnya. 

Langkah-langkah pembuatannya adalah: Siapkan bahan-bahan yang diperlukan 

seperti kardus bekas, spidol, gunting, lem kertas, lem plastik, dan sedotan 4 warna. Potong 

kardus/ kain sesuai dengan ukuran yang diinginkan untuk digunakan sebagai tempat 

menempelkan kantong-kantong yang diperlukan. 

Ukur dan berikan tanda-tanda untuk posisi masing-masing kantong pada karton/kain 

menggunakan pensil. Kemudian lapisi kardus dengan kertas warna agar terlihat menarik. 

Setelah itu, gunting plastik dengan ukuran segi empat untuk dijadikan sebagai kantong / saku 

sebanyak 16 buah. Kemudian tempelkan kantong tersebut pada kertas karton/ kain 

menggunakan lem khusus untuk bahan plastik. Kemudian gunakan kertas warna untuk 

memperindah tampilan media dan gunakan spidol untuk memberikan tulisan yang 

diperlukan.  

Teknik penggunaan media pembelajaran kantong nilai pada operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan positif sangatlah mudah, yaitu hanya dengan memasukkan sedotan 

sesuai dengan nilai angka yang akan kita hitung kemudian jumlahkan atau kurangkan sedotan 

yang ada pada pertama dengan sedotan yang di bawahnya sesuai dengan jumlah sedotan yang 

digunakan sebagai angka penambah ataupun pengurangnya. Adapun prosedur 

penggunaannya dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Persiapkan sedotan 4 warna dan kantong bilangan yang akan digunakan untuk 

melakukan operasi hitung 

2. Letakkan sedotan sesuai dengan nilai tempatnya padabaris pertama, misalnya: 1342+245 

=… berarti pada kantong nilai baris pertama diisi: 2 sedotan berada pada kantong satuan, 

4 sedotan berada pada kantong puluhan, 3 sedotan berada pada kantong ratusan, dan 1 

sedotan berada pada kantong ribuan. Kemudiaan diletakkan sedotan penjumlah/ 

pengurang/ pengali/ pembaginya pada baris kedua sesuai dengan nilai tempatnya. yaitu 2 

R P 

R P 

S 

S 

R 
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sedotan pada kantong ratusan, 4 sedotan pada kantong puluhan, dan 5 sedotan pada 

kantong satuan 

3. Lakukan operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian) 

dengan menambahkan atau mengurai sedotan pada baris pertama dengan sedotan yang 

ada di bawahnya/ pada baris kedua 

4. Letakkan hasil perhitungan sedotan satuan pada kantong hasil satuan, hasil perhitungan 

sedotan puluhan pada kantong hasil puluhan, hasil perhitungan sedotan ratusan pada 

kantong hasil ratusan dan hasil perhitungan sedotan ribuan pada kantong hasil ribuan 

5. Jika banyak sedotan dalam salah satu kantong berjumlah 10 atau lebih dari 10 sedotan, 

maka ambil sepuluh sedotan dari kantong tersebut, lalu tambahkan satu sedotan pada 

kantong simpan yang bernilai tempat lebih besar/ yang ada pada barisan samping kirinya. 

Lalu gunakan sedotan yanga ada dalam kantong simpan untuk menambahi sedotan yang 

ada di kantong yang di bawahnya 

6. Sedotan yang ada dalam kantong hasil tersebut merupakan hasil operasi hitung yang 

dilakukan. 

Adapun contoh perkalian menggunakan kantong nilai adalah sebagai berikut. Misalnya 

dalam operasi perkalian dua digit: 45 x 34 =… yaitu dengan cara memasukkan sedotan ke 

dalam kantong sejumlah yang disebutkan dalam soal, kantong baris pertama berisi sedotan 

sejumlah bilangan yang akan dikali dan kantong baris kedua berisi sedotan sejumlah bilangan 

pengalinya, lalu kalikan satuan dengan satuan (misal: 5x4) dan tulis hasilnya di kantong hasil. 

Apabila hasilnya lebih dari dua digit (misal: 20) maka angka satuannya ditulis di kantong 

hasil, yakni 0, dan angka puluhannya di simpan di kotak penyimpanan (misal: 2). Kemudian 

kalikan secara menyilang antara bilangan puluhan dengan satuan (misal: 4x4) dan satuan 

dengan puluhan (5x3). Hasil kedua perkalian ini dijumlahkan terlebih dahulu (4x4= 16) + 

(5x3= 15) = 31 lalu ditambah dengan bilangan yang ada di kantong penyimpanan (2), yaitu: 

31 + 2 = 33, karena hasilnya terdiri dari dua digit maka angka yang ditulis di kantong hasil 

adalah angka satuannya, yaitu 3, dan angka 3 sebagai puluhannya disimpan. Kemudian 

kalikan bilangan puluhan dengan bilangan puluhan, yaitu: 4x3 = 12, lalu hasilnya 

ditambahkan dengan isi kantong penyimpanan (3), yakni: 12 + 3 = 15, sehinggahasil 

perkalian 45 x 34 adalah: 1.530. 

 

Pembuatan dan Penggunaan Media Kartu Bilangan 
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Kartu bilangan terdiri dari dua set kartu berbentuk bulat dengan dua warna berbeda 

(misalnya warna hijau dan merah atau warna lainnya) untuk membedakan bilangan positif 

dengan negative. Bahan dan alat yang digunakan dalam mendesain media pembelajaran kartu 

bilangan adalah benda-benda yang mudah kita temui di lingkungan kita yaitu: 1) Kertas 

manila berwarna hijau dan merah, masing-masing 2 set, 2) Pensil, 3) Spidol, 4) Penggaris, 5) 

Cangkir, 6) Gunting.  

Adapun teknik membuat media ini adalah sebagai berikut: 1) Buat pola lingkaran 

pada kertas manila menggunakan ukuran kepala cangkir, 2) Potong kertas manila berwarna 

hijau dan merah menggunakan gunting sehingga menjadi potongan-potongan lingkaran kecil, 

3) Tulis simbol positif (+) pada kertas berwarna hijau dan simbol negative (-) pada kertas 

berwarna merah. 

Ada beberapa hal yang perlu disepakati dan ditegaskan sebelum menggunakan media 

kartu bilangan ini, yaitu: (1) Definisikan bahwa jumlah kartu positif menunjukkan bilangan 

positif dan begitu juga dengan jumlah kartu negatif adalah menunjukkan bilangan negatif, 2) 

Penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif cukup dengan mengeluarkan bilangan 

positif yang berpasangan dengan negatif, dan sisanya menjadi hasil. Contoh: 6+(-4) = 2, dan 

(3) pengurangan bilangan negatif dengan negatif harus diubah kepada penjumlahan dengan 

bilangan positif. Contoh: 3 – (-4) = ... diubah menjadi 3+4 = 7.  

Adapun contoh-contoh soal operasi penjumlahan dan pengurangan dengan 

menggunakan media kartu bilangan adalah sebagai berikut: 

1. Contoh penjumlahan bilangan positif dengan positif: 5 + 4 = 9 

Definisi angka 5 =       

Definisikan angka 4 =   

Pada soal ini, seluruh kartu bilangan tersebut adalah positif. Karena tidak ada kartu 

positif yang berpasangan dengan kartu negatif, maka kartu positif langsung dijumlahkan 

dengan penambahnya, yaitu: 5 + 4 sehingga hasilnya adalah = 9 positif. 

2. Contoh penjumlahan bilangan negatif dengan negatif: -6 + -3= -9 

Definisi angka -6 =       

Definisikan angka -3 =        

Pada soal ini, seluruh kartu bilangan tersebut adalah negatif. Karena tidak ada kartu 

negative yang berpasangan dengan kartu positif, maka kartu negaatif langsung dijumlahkan 

dengan penambahnya, yaitu: -6 + -3 sehingga hasilnya adalah = -9 negatif. 

3. Contoh penjumlahan bilangan positif dengan negatif: 5 + -2 = 3 
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Definisi angka 5 =         

Definisikan angka -2 =  

Pada soal di atas terdapat  2 kartu positif yang harus dissingkirkan karena 

berpasangan dengan kartu negatif, sehingga 5+  (-2) sama dengan 5-2 dan hasilnya adalah 3 

kartu positif (yang tidak memiliki pasangan). 

 

 

4. Contoh penjumlahan bilangan negatif dengan positif: -5 + 7= 2 

Definisi angka -5 =    

Definisikan angka 7 =         

Pada soal di atas terdapat 5 kartu negatif yang harus disingkarkan karena berpasangan 

dengan kartu positif, sehingga hasil -5 + 7 = 2 kartu positif yang (tidak memiliki pasangan). 

5. Contoh pengurangan bilangan positif dengan positif: 8 – 3 = 5 

Definisi angka 8 =    

Definisikan angka 3 =  

Pada soal ini, seluruh kartu bilangan tersebut adalah positif. Karena tidak ada kartu 

positif yang berpasangan dengan kartu negatif, maka kartu positif langsung dikurangkan 

dengan pengurangnya, yaitu: 8-3 sehingga hasilnya adalah = 5 positif. 

6. Contoh pengurangan bilangan negatif dengan negatif: (-4) – (-3) = -1 

Definisi angka -4 =        

Definisikan angka -3 =  

Pada soal ini berlaku ketentuan ketiga, yaitu jika pengurangnya adalah bilangan 

negatif maka itu sama dengan penjumlahan dengan bilangan positif, sehingga: (-4)  – (-3) = 

… sama dengan (-4) + 3 = …, lalu disingkirkan kartu negatif yang berpasangan dengan 

bilagan positif dan sisanya menjadi hasil pengurangan, yaitu: -1 (negatif satu) 

7. Contoh pengurangan bilangan positif dengan negatif: 4 – (-3) = 7 

Definisi angka 4 =        

Definisikan angka -3 =       

Pada soal ini berlaku ketentuan ketiga, yaitu jika pengurangnya adalah bilangan 

negatif maka itu sama dengan penjumlahan dengan bilangan positif, sehingga: 4 - (-3) = … 

sama dengan 4 + 3 = 7. 

8. Contohpengurangan bilangan negatif dengan positif: (-4) - 3 = -7 

Definisi angka -4 =       

diubah 

diubah 
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Definisikan angka 3 =   

Pada soal ini berlaku ketentuan khusus, yaitu jika bilangan negatif dikurangi bilangan 

positif maka itu sama dengan penambahan bilangan negatif, sehingga = (-4) - 3 sama dengan 

(-4) + -3 sehingga hasilnya adalah: -7 (negatif tujuh). 

 

Kegiatan Eksperimen di Kelas IV MI Sunan Giri dan Yaspuri Malang 

Sebelum menerapkan media kantong nilai dan kartu bilangan di kelas IV MI Sunan Giri 

dan MI Yaspuri Malang, peneliti lebih dahulu melaksanakan kegiatan persiapan untuk 

mengetahui peluang penerapan media dan karakteristik materi yang akan dimasukkan ke 

dalam rancangan media agar mudah digunakan dalam arti sifatnya aplikatif bagi guru dan 

siswa.  Langkah pertama yang peneliti  lakukan adalah melakukan observasi  awal pada 

KTSP MI Sunan Giri, fasilitas dan proses pembelajaran di MI Sunan Giri Malang,  dari hasil 

studi awal ini ditemukan beberapa  hal  yang menunjukkan pentingnya penggunaan media 

atau alat peraga dalam proses pembelajaran matematika. 

Peneliti melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru Madrasah Ibtidaiyah 

dengan tanpa menggunakan media pembelajaran telah membuat materi pelajaran matematika 

menjadi materi yang sulit dipahami dan membuat siswa kurang menunjukkan rasa ingin 

tahunya, kurang semangat dan saat diberikan tugas banyak yang main-main. Di samping itu, 

siswa dalam belajar tidak gembira dan kreativitas pembelajaran seperti bertanya serta 

berdiskusi dengan teman jarang sekali terlihat.  

Sedangkan pada saat guru menggunakan media benda nyata, sebagian besar siswa 

terlihat bersemangat dan memberikan perhatian yang baik pada proses pembelajaram. Tapi, 

siswa yang duduk di belakang dan yang tidak terlibat memperagakan media pembelajaran 

terlihat tidak memberikan perhatian yang baik terhadap penjelasan guru matematika dan 

mereka lebih suka membaca buku cerita yang diselipkannya di belakang meja. Oleh karena 

itu, guru harus memastikan perhatian siswa fokus pada materi pelajaran dan dapat 

mengoptimalkan waktu pelajaran. 

Selama kegiatan studi awal, peneliti juga melihat keragaman karakteristik siswa di kelas 

IV MI Sunan Giri dan Yaspuri Malang, yaitu terdapat siswa yang cepat, sedang dan lambat 

memahami materi pelajaran. Keragaman kondisi siswa tersebut antara lain ditunjukkan oleh 

hasil tes awal siswa yang memiliki standar deviasi sebesar 23,708 untuk siswa MI Sunan Giri 

diubah 
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dan 23,007 untuk siswa MI Yaspuri. Standar deviasi tersebut menunjukkan betapa 

beragamnya kemampuan siswa kelas IV MI Sunan Giri dan MI Yaspuri pada mata pelajaran 

matematika.  

Hasil temuan awal penelitian ini telah menunjukkan bahwa siswa membutuhkan sebuah 

kondisi pembelajaran yang mampu melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan kejiwaannya 

yang beragam. Salah satu alternatif yang dianggap para ilmuwan pendidikan dapat 

memperbaiki proses pembelajaran adalah dengan penerapan media pembelajaran. 

Kegiatan penelitian eksperimen ini dilaksanakan dengan melibatkan langsung guru 

matematika sebagai pengajar yang langsung menerapkan media pembelajaran yang diteliti, 

sementara peneliti berperan sebagai penyedia fasilitas perangkat media pembelajaran, 

perancang desain pembelajaran, pemberi contoh penerapan media pembelajaran, dan pemberi 

masukan, pengamat dan pengumpul data penelitian. 

Penerapan media pembelajaran sewaktu kegiatan eksperimen berjalan dengan baik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni media pembelajaran yang dibuat oleh peneliti 

efektif dalam menarik minat dan perhatian siswa selama proses pembelajaran matematika.  

Penerapan media pembelajaran menggunakan tiga langkah pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan model dan terjemahan, garis besarnya adalah sebagai berikut. 

1. Pada kegiatan penanaman konsep guru mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang 

pikiran siswa untuk mencari tahu apa yang diketahui dan ditanyakan soal cerita, 

membimbing siswa untuk menafsirkan kata kunci operasi matematika yang terkandung 

dalam cerita, dan mendemonstrasikan prosedur cara penyelesaian soal cerita dengan 

menggunakan media pembelajaran kantong nilai dan kartu bilangan agar materi soal 

tampak jelas, menarik dan meningkatkan minat belajar siswa. 

2. Pada kegiatan pemahaman konsep, guru menggunakan media pembelajaran kantong nilai 

dan kartu bilangan untuk memberikan penjelasan makna soal, penguatan materi, dan 

berlatih soal. Dalam kegiatan ini, guru juga melatih siswa untuk menjawab beberapa soal 

dan menuliskan hasil jawabannya di papan tulis secara bergantian, Lalu siswa ditugaskan 

untuk menjawab soal cerita dalam sebuah berkelompok belajar yang kondisi siswanya 

dibuat heterogen. 

3. Pada kegiatan pembinaan keterampilan, guru menugaskan siswa untuk menyelesaikan 

lima soal cerita dalam bentuk evaluasi individu, lalu guru memberikan penguatan dan 
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kesimpulan materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dan 

menugaskan siswa untuk mengerjakan soal yang terdapat pada buku ajar di rumah 

masing-masing. 

Penyajian materi pembelajaran pada kegiatan eksperimen ini juga telah menerapkan 

pendekatan Spiral, yaitu penyajian materi pelajaran secara berhubungan dan dimulai dari 

materi yang mudah ke materi yang rumit dan dari yang konkret menuju ke yang abstrak 

dengan melakukan beberapa pengulangan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

(Nurfadilah, 2010). 

Dalam hal ini, materi operasi bilangan bulat disajikan dari konsep yang sederhana 

melalui pemberian contoh yang familier dengan kehidupan siswa, kemudian menuju kepada 

pemahaman konsep yang lebih mendalam dengan menggunakan berbagai model 

penyelesaian dan penerapannya pun semakin lama semakin diperluas. Penyajian materi 

pelajaran pada pendekatan Spiral juga disajikan secara integratif (berhubungan), misalnya 

materi operasi pengurangan: (-74) – (-45) = ... diselesaikan dengan terlebih dahulu 

mengubahnya ke operasi penjumlahan, yaitu menjadi: (-74) + 45 = ..., dan operasi 

penjumlahan yang dianggap rumit diselesaikan dengan operasi pengurangan, contoh: 56 + (-

16) = ... Kemuadian pembuktian konsep pemodelan ini dilakukan dengan memperagakan 

kantong nilai dan kartu bilangan di depan kelas. 

Adanya bantuan media pembelajaran telah terbukti dapat meningkatkan efktifitas 

pembelajaran dan pemahaman serta daya ingat siswa terhadap materi pelajaran, khususnya 

siswa yang proses pemahamannya lambat, sehingga materi pelajaran tersebut benar-benar 

menjadi milik siswa dan tahan lama dalam benak siswa. Efektifitas pembelajaran bilangan 

bulat dengan menggunakan media pembelajaran kantong nilai dan kartu bilangan terbukti 

telah semakin membaik,  hal tersebut dibuktikan oleh dengan turunnya nilai standar deviasi 

siswa MI Sunan Giri dari nilai 23,708 menjadi 21,262, dan standar deviasi nilai siswa MI 

Yaspuri dari nilai 23,007 menjadi 19,794. 

Dalam pengamatan peneliti, salah satu yang perlu diantisipasi guru dalam 

menggunakan media dalam proses pembelajaran adalah bahwa guru tidak boleh terpaku pada 

media pembelajaran atau hal-hal lain yang melepaskan perhatiannya terhadap proses belajar 

siswa. Sebab hal tersebut akan memberikan peluang kepada siswa untuk bermain-main 

dengan temannya, atau dengan objek media pembelajaran dan benda-benda yang di 

sekitarnya.  
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Pengaruh Penggunaan Media Kantong nilai dan Kartu Bilangan Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa 

Pengujian regresi linier sederhana dilakukan untuk melihat pengaruh variabel X 

(media kantong nilai dan kartu bilangan) terhadap variabel Y (prestasi belajar siswa kelas IV 

pada mata pelajaran matematika di MI Sunan Giri dan MI Yaspuri). Sebelum melakukan uji 

regresi linier, peneliti telah melakukan tahapan analisis prasyarat rgeresi linier. Seperti uji 

validitas dan reaibilitas data, serta uji homogenitas dan normalitas data. Adapun ringkasan 

hasil uji regresi linier yang diperoleh dari perhitungan SPSS adalah sebagaimana disajikan 

tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Rekapitulasi Regresi Sederhana di MI Sunan Giri 

Variabel B 

(Koofisien 

regresi) 

Beta t hitung t tabel Sig t Alpha Hipotesis 

Konstant 28,207 - 7,391 - 0,000 - - 

X1 0,849 0,946 13,406 2,069 0,000 0,05 Diterima 

N = 23 

R = 0,946 

R Square = 0,895 

Adjusted R Square = 

0,890 

F hitung = 

179,71 

F Tabel = 4,28 

Sig F = 0,000 

Alpha = 0,05 

Rata-rata: 

Tes awal MI Sunan Giri: 55.65 

Tes akhir MI Sunan Giri: 75.43 

 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Regresi Sederhana di MI Yaspuri 

Variabel B 

(Koefisien 

regresi) 

Beta t 

hitung 

t 

tabel 

Sig t Alpha Hipotesis 

Konstant 37,586 - 6,607 - 0,082 - - 

X2 0,712 0,828 7,664 2,045 0,000 0,05 Diterima 

N = 29 

R = 0,828 

R Square = 0,685 

Adjusted R Square = 

0,673 

F hitung = 58,74 

F Tabel = 4,18 

Sig F = 0,000 

Alpha = 0,05 

Rata-rata: 

Tes awal MI Yaspuri  :  56.90 

Tes akhir MI Yaspuri: 78.10 

Ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat 

diketahui dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, yakni apabila nilai F-hitung 

≥ F-tabel maka kesimpulannya adalah ada pengaruh yang signifikan, berlaku pula untuk 

sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.21 dan 4.22 maka diketahui bahwa nilai F hitung MI Sunan 

Giri adalah 179,713 dan di MI Yaspuri sebesar 58,743 dengan nilai signifikan 0,000. 

Sedangkan nilai F-tabelnya adalah dengan df1 = derajat pembilangan 1 dan df2 = derajat 
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penyebut 23 bagi siswa MI Sunan Giri didapat nilai F-tabel sebesar 4,28 dan untuk derajat 

penyebut 29 bagi siswa MI Yaspuri didapat Ttabel sebesar 4,18 untuk taraf signifikan 5%.  

Hasil perhitungan F-hitung dan F-tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung siswa 

MI Sunan Giri = 179,713 > 4,28 (Ftabel ), dan nilai Fhitung siswa MI Yaspuri = 58,743 > 4,18 

(Ftabel). Sedangkan signifikansi F (uji simultan) yang diperoleh di dua lokasi penelitian adalah 

sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari nilai alpha pada taraf 5% (0,05). Kesimpulan uji F 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan media kantong nilai dan kartu bilangan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di 

MI Sunan Giri Malang dan MI Yaspuri Malang. 

Tingkat pengaruh yang diberikan oleh penerapan media kantong nilai dan kartu 

bilangan terhadap prestasi belajar siswa dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi yang 

dalam tabel disebut dengan nama R Square, yaitu hasil kuadrat dari koefisien korelasi. 

Berdasarkan nilai R Square untuk siswa MI Sunan Giri adalah (0,946 x 0,946 = 0,895), dan 

nilai R Square untuk siswa  MI Yaspuri Malang adalah (0,828 x 0,828 = 0,685) dapat 

disimpulkan bahwa media kantong nilai dan kartu bilangan memberikan pengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa MI Sunan Giri Malang sebesar 89%, yakni berada dalam kategori 

tinggi, dan sisanya sebesar 11% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan 

pengaruh yang diberikan media kantong nilai dan kartu bilangan terhadap prestasi belajar 

siswa MI Yaspuri adalah sebesar 68%, yaitu berada dalam kategori sedang, dan sisanya 

sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini telah mengungkap bahwa penggunaan media kantong nilai dan kartu 

bilangan berpengaruh pada peningkatan prestasi belajar siswa di kelas IV MI Sunan Giri dan 

Yaspuri Malang. Peningkatan prestasi belajar tersebut antara lain dikarenakan desain 

pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan 

tingkat pemahaman siswa.  

Dengan demikian, guru-guru matematika diharapkan mengembangan desain 

pembelajarannya di kelas dengan memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran 

yang tepat dalam menyajikan materinya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. Penulis juga berharap kepada para peneliti lain untuk melaksanakan penelitian  

peningkaatan sistem pembelajaran matematika dari berbagai sisi sehingga tercipta model 
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pembelajaran matematika di MI/ SD yang asyik dan efektif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa.  
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