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Abstrak—Perkalian adalah salah satu operasi dasar matematika yang wajib dikuasai 

siswa untuk menunjang mata pelajaran terkait. Oleh karena itu, kemampuan siswa 

dalam menghitung perkalian merupakan hal yang penting. Banyak metode yang 

diterapkan dalam mengajarkan materi perkalian, namun kebanyakan guru menerapkan 

metode konvensional, misalnya dengan perkalian bersusun. Tetapi nyatanya, masih 

banyak siswa yang belum mampu mengerjakan perkalian dengan baik, sehingga 

penulis mencoba untuk menerapkan metode lain dalam pengajaran materi perkalian, 

yaitu metode inkonvensional dengan media batang napier. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan menghitung perkalian siswa dengan bantuan 

media batang napier. Penelitian ini menggunakan metode pre-experimental. Subjek 

dari penelitian adalah siswa kelas 4 SDN Kelapa Dua IV, Tangerang. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test, dan 

kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa penggunaan media batang napier mampu meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menghitung perkalian, hal ini terlihat dari data nilai siswa 

melalui instrumen soal yang diberikan sebelum dan setelah pengajaran. Untuk itu, 

dengan menggunakan media batang napier dalam materi perkalian, kemampuan siswa 

dalam menghitung perkalian meningkat. 

Kata kunci:Perkalian, Batang Napier, Kemampuan Menghitung Perkalian 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan pelajaran pokok dalam ilmu pengetahuan karena semua aspek kehidupan 

manusia tidak dapat dilepaskan dari ilmu ini. Ruseffendi (1993) menyatakan ilmu matematika tidak hanya 

untuk matematika saja tetapi teori maupun pemakaiannya praktis banyak membantu dan melayani ilmu-

ilmu lain. Hal ini berarti matematika digunakan oleh manusia di segala bidang. Oleh karena itu, di dalam 

sekolah, memperhatikan kemampuan matematika siswa sangatlah penting. 

Salah satu kemampuan dalam matematika adalah kemampuan berhitung. Berhitung terdapat di 

sebagian besar materi pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini, kemampuan berhitung yang 

dimaksud adalah kemampuan numerik. Slameto (1995) menyatakan kemampuan numerik mencakup 

kemampuan standar tentang bilangan, kemampuan berhitung yang mengandung penalaran dan 

keterampilan aljabar. Kemampuan mengoperasikan bilangan meliputi operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Perkalian adalah salah satu dari empat operasi dasar matematika selain penjumlahan, 

pengurangan, dan pembagian.Subarinah (2006) menyatakan bahwaperkalian diartikan sebagai 

penjumlahan berulang. Pada hakikatnya, perkalian adalah penjumlahan bilangan yang sama sebanyak “n” 

kali. KBBI menuliskan perkalian merupakan perbanyakan atau hasil kali. Perkalian m×n dapat diartikan 

penjumlahan bilangan n sebanyak m kali. Menurut Peter Salim (2002) perkalian adalah proses, cara, atau 

tindakan penggandaan atau hasil kali. Sedangkan menurut Slavin (2005), perkalian adalah penjumlahan 

yang sangat cepat. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perkalian 

merupakan pengulangan proses penjumlahan yang sama.  

Refleksi terhadap siswa kelas 4 di SDN Kelapa Dua IV, Tangerang dengan kompetensi dasar 

melakukan operasi perkalian menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan selama ini belum 

mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, siswa tersebut masih banyak yang belum menguasai 
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kemampuan menghitung perkalian, terlihat dari data hasil pre-test yang belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM). Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain metode yang digunakan 

dalam materi pembelajaran tersebut kurang sesuai, dan kurangnya kekreatifan guru dalam 

membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

Dalam pembelajaran, banyak cara yang dapat digunakan, salah satunya dengan menggunakan 

suatu media. Media memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembelajaran di kelas. Asra, 

Darmawan dan Riana (2008) menyatakan bahwa media mempunyai banyak kegunaan (1) memperjelas 

pesan agar tidak terlalu verbalitas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, (3) 

menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, (4) 

memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan 

kinestetiknya, (5) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan 

persepsi yang sama. Jelas bahwa dengan adanya media dapat membantu siswa dalam memahami suatu 

materi. 

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti berupaya untuk meningkatkan kemampuan menghitung 

perkalian siswa kelas 4 di SDN Kelapa Dua IV, Gading Serpong, Tangerang yaitu dengan cara 

menerapkan media batang napier. Media batang napier merupakan metode perkalian dengan 

menerjemahkan persoalan perkalian menjadi persoalan penjumlahan sehingga menghitung perkalian 

menjadi lebih sederhana dibandingkan melakukan perkalian menggunakan metode biasa yang bersusun 

panjang ke bawah. 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatkan 

kemampuan siswa dalam menghitung perkalian dengan bantuan media batang napier pada siswa kelas 4 

SDN Kelapa Dua IV. Tujuan umum ini dijabarkan ke dalam tujuan khusus yaitu (1) cara menerapkan 

media batang napier pada siswa kelas 4 SDN Kelapa Dua IV dengan metode inkonvensional, dan (2) 

melihat seberapa besar pengaruh pada penggunaan media batang napier dalam meningkatkan kemampuan 

menghitung perkalian terhadap hasil belajar siswa kela 4 SDN Kelapa Dua IV dalam hal ini dianalisis 

menggunakan uji statistik yaitu ujirata-rata sampel hasil pre-test  danpost-test. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik bagi peneliti dan lembaga pendidikan seperti 

sekolah, siswa, dan guru atau tenaga pendidik. Manfaat tersebut antara lain (1) sebagai bahan masukan 

untuk referensi penelitian yang lebih lanjut dan menambah wawasan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh selama ini, (2) sebagai bahan masukan untuk mengenalkan kepada lembaga 

pendidikan dan guru bahwa ada metode lain dalam penyelesaian soal-soal perkalian, dan (3) bagi siswa 

diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan menghitung perkalian. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung 

perkalian dengan bantuan media batang napier. Sugiyono (2011) mengemukakan beberapa bentuk 

desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu (1) Pre Experimental (2) True 

Experimental (3) Factorial Experimental dan (4) Quasi Experimental.Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian pre-experimental jenis one group pre-test post-test (pretes postes 

sebuah kelompok). Desain eksperimen dalam penelitian ini akan menggunakan satu kelompok yang 

diberi perlakuan. Desain penelitinan ini diilustrasikan sebagai berikut: 

 

O1 X O2 

     (Emzir, 2009) 

Keterangan: 

O1 : pre-test 

X : Perlakuan menggunakan media batang napier 

O2 : post-test 
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B. Populasi dan Sampel penelitian 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN Kelapa 

Dua IV yang berjumlah 33 siswa. Hal ini didasarkan dari pendapat Sugiyono (2011) yang 

menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili dari sebuah penelitian dan 

lain-lain agar dapat dijadikan generalisasi dengan syarat yang berlaku. Arikunto (2006) 

menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Selanjutnya, 

Arikunto menegaskan, apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Pada penelitian ini jumlah populasi 

adalah 33 siswa, sedangkan ada tiga siswa yang tidak mengikuti pre-test dan/atau post-test 

yangdiberikan, sehingga sampel yang diambil adalah 30 siswa dari populasi yang ada. Teknik  

pengambilan  sampel  adalah  purposive  sampling  yaitu dengan  pertimbangan  tertentu  atau  

disesuaikan dengan tujuan penelitian dengan jumlah sebanyak 30 siswa. 

 

C. Variabel dan Data 

1. Variabel 

Variabel adalah istilah dasar yang ada dalam penelitian eksperimen. Variabel dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh terhadap variabel lain. Pada penelitian ini 

variabel bebas adalah penerapan media batang napier untuk menghitung perkalian. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini 

variabel terikatnya adalah kemampuan menghitung perkalian. 

2. Data 

Data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk video, foto, nilai hasil pretest, dan nilai hasil 

postest. 

3. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah 30 siswa kelas 4 SDN Kelapa Dua IV, Tangerang.  

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur pada penelitian ini dibagi dalam dua tahap yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini dilakukan dalam beberapa hal untuk mempersiapkan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan jadwal penelitian. 

b. Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

c. Mempelajari matapelajaran matematika khususnya materi perkalian yang menjadi topik 

penelitian dan diajarkan menggunakan media batang napier. 

d. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data. Instrumen yang dipersiapkan dalam 

penelitian ini adalah lembar pre-test dan post-test. Pada lembar tersebut, soal yang 

digunakan adalah sama. Tidak terdapat validasi oleh pakar/ahli, sehingga tidak perlu 

mengujikan instrumen, mencari perhitungan realibilitas, daya pembeda, maupun tingkat 

kesukaran soal. Dasar pembuatan soal adalah bertanya dengan guru mata pelajaran 

matematika sampai mana mereka belajar materi perkalian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, karena desain yang digunakan adalah One Group Pre-test Post-test, 

maka hanya dilakukan terhadap satu buah kelas saja dalam kasus ini. Adapun tahap 

pelaksanaannya sebagai berikut. 

a. Mengatur siswa dalam kelas agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. 

b. Memotivasi siswa mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. 
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c. Menginformasikan materi yang akan dibahas yaitu perkalian. 

d. Melakukan tes awal (pretest) kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka berhasil 

mempelajari perkalian. 

e. Menjelaskan materi yang akan disampaikan yaitu materi perkalian dengan menggunakan 

media batang napierdalam 3 kali pertemuan. 

f. Memberikan kesimpulan mengenai pelajaran yang telah dipelajari. 

3. Kegiatan Akhir 

Pada tahap akhir ini peneliti memberikan tes akhir yang berbentuk tes tertulis (postest) dimana 

soal yang digunakan sama dengan soal pretest. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan aplikasi software PSPP. Adapun uji 

statistik yang dimaksud sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui kesesuaian antara distribusi serangkaian skor hasil observasi dengan distribusi 

teoritis tertentu (Sundayana, 2014).  

2. Uji Hipotesis 

Untuk melakukan uji hipotesis tergantung dari uji normalitas pada data. Jika kedua data 

berdistribusi normal, uji hipotesis menggunakan Uji Statistik Parametrik, yaitu Paired Samples 

T-Test (uji T sampel berpasangan) untuk membandingkan dua buah data dengan kondisi sebelum 

dan sesudah berikan perlakuan pengajaran perkalian menggunakan media batang napier. 

Riduwan dan Sunarto (2014) menyatakan bahwa uji ini berguna untuk melakukan pengujian 

terhadap 2 sampel yang saling berhubungan/berkolerasi atau disebut “sampel berpasangan” yang 

berasal dari populasi yang memiliki rata-rata sama. Sehingga uji ini dimaksudkan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

tertentu. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggunaan media batang napier dalam menghitung perkalian adalah sesuatu yang baru untuk 

siswa kelas 4 SDN Kelapa Dua IV Tangerang, karena mereka terbiasa menggunakan perkalian dengan 

cara bersusun dalam menyelesaikan segala bentuk soal perkalian. Dalam penerapannya, sebaiknya siswa 

dapat mencongak perkalian dari 1-9 dan lancar dalam menjumlahkan beberapa billangan secara sekaligus, 

langkah ini adalah pondasi awal agar memudahkan mereka dalam menghitung menggunakan media 

batang napier.  

Cara kerja dari batang napier sangat mudah, sehingga ini dapat memudahkan siswa dalam 

mengerjakan soal perkalian. Dalam pengerjaannya, ketelitian dari siswa sangat dibutuhkan. Berikut 

adalah contoh pengerjaan dari batang napier.  
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Jadi, hasil perkalian 145 x 23 = 3.335. 
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SATUAN  PULUHAN 

GAMBAR 1. NILAI TEMPAT 

 

GAMBAR 2. HASIL PERHITUNGAN MENGGUNAKAN MEDIA BATANG NAPIER 
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Adapun hasil kerja siswa dalam mengerjakan soal post-test, yaitu : 

 

 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pre-experimental jenis one group pre-test post-test (pretes) 

postes sebuah kelompok), sehinggaterdapat hasil data nilai dari pre-test dan post-test sebagai berikut. 

 Data Pre-test  

Hasil pre-test sebelum diberi perlakuan menggunakan media batang napier dapat dideskipsikan pada 

tabel 1. 

TABEL 1. DATA SEBELUM MENGGUNAKAN MEDIA BATANG NAPIER 

No Data Nilai Siswa Frekuensi Persentase 

1 4 – 18 3 10 % 

2 19 – 33 1 3,33 % 

3 34 – 48 9 30 % 

4 49 – 63 11 36,67 % 

5 64 – 78 5 16,67 % 

6 79 – 93 1 3,33 % 

Jumlah 30 100 % 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di tabel 1, nilai terendah adalah 4. Sedangkan nilai tertinggi adalah 

92. Nilai yang paling banyak diperoleh antara 49 – 63 yaitu 11 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 

antara 4 – 18 ada 3 siswa, 1 siswa yang memperoleh nilai antara  19 – 33, siswa yang memperoleh 

nilai antara 34 – 48 ada 9 siswa. Sedangkan nilai diantara 64 – 78 dan 79 – 93 masing-masing adalah 

5 siswa dan 1 siswa. Dari hasil keseluruhan data kemampuan awal (pre-test) sebelum menggunakan 

media batang napier diperoleh rata-rata nilai sebesar 50,13.  

 

 

GAMBAR 2. POST-TEST SALAH SATU SISWA 
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 Data Post-test 

Hasil post-test setelah diberi perlakuan menggunakan media batang napier dapat dideskipsikan pada 

tabel 2. 

TABEL 2. DATA SETELAH MENGGUNAKAN MEDIA BATANG NAPIER 

No Data Nilai Siswa Frekuensi Persentase 

1 11 – 25  2 6,67 % 

2 26 – 40 6 20 % 

3 41 – 55  7 23,33 % 

4 56 – 70   3 10 % 

5 71 – 85  7 23,33 % 

6 85 – 100   5 16,67 % 

Jumlah 30 100 % 

   

Berdasarkan data yang diperoleh di tabel 2, nilai terendah adalah 16. Sedangkan nilai tertinggi adalah 

100. Nilai yang paling banyak diperoleh adalah diantara 41 – 55 dan 71 – 85 dengan jumlah siswa 

masing-masing adalah 7 siswa. Siswa yang memperoleh nilai antara 11 – 25 sebanyak 2 siswa, 6 

siswa yang memperoleh nilai antara 26 – 40, 3 siswa yang memperoleh nilai antara 56 – 70, dan 

siswa yang mendapatkan nilai antara 85-100 sebanyak 5 siswa. Dari hasil keseluruhan data sesudah 

diberi perkaluan menggunakan media batang napier diperoleh rata-rata 59,33.  

 

 

Dalam penganalisisan data yang diperoleh menggunakan aplikasi software PSPP, didapat hasil analisis 

sebagai berikut. 

 Uji Normalitas Kolmogorov – Smirnov 

TABEL 3. UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV MENGGUNAKAN PSPP  

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa analisis data sebelum menggunakan batang napier (X1) dan 

setelah menggunakan batang napier (X2) dapat dilihat dari nilai yang terletak pada barisKolmogorov-

Smirnov. Adapun pengujian hipotesisnya, yaitu: 

 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

 

Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan probabilitas. Jika nilai probabilitas > 0,05 

maka Ho diterima. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas ≤ 0,05 maka Ho ditolak. Dari hasil 

perhitungan Kolmogorov-Smirnov diatas, diperoleh bahwa X1 = 0,60 sehingga X1> 0,05 artinya Ho 

diterima (data berdistribusi normal). Sedangkan untuk X2 =0,80 sehingga X2> 0,05 artinya 

Hoditerima (data berdistribusi normal). Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum dan 

sesudah penerapan media batang napier memiliki data yang berdistribusi normal karena X1> 0,05 dan 

X2> 0,05.    
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 Uji T Berpasangan (Paired Sample T-Test) 

 

TABEL 4. UJI T BERPASANGAN MENGGUNAKAN PSPP 

a. Pada tabel 4 bagian Paired Sample Statistics menunjukkan perbedaan rata-rata (Mean) antara 

sebelum menggunakan batang napier (X1) sebesar 50,13 dengan banyaknya sampel N=30 ; Std. 

Deviation  (simpangan baku) = 19,36. Sedangkan, rata-rata (Mean) setelah menggunakan batang 

napier (X2) sebesar 59,33 dengan banyaknya sampel N=30 ; Std. Deviation (simpangan baku) = 

23,25. 

b. Pada tabel 4 bagian Paired Samples Correlations menunjukkan besarnya korelasi antara X1 dan 

X2, yaitu 0,46 dengan taraf signifikansi 0,01. 

Pengajuan hipotesis: 

Ho: Tidak Ada peningkatan kemampuan perkalian siswa setelah diterapkannya media batang  

Napier. 

Ha: Ada peningkatan kemampuan perkalian siswa setelah diterapkannya media batang napier. 

Kaidah keputusan : 

 Jika α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai Sig.  Atau [α =0,05 ≤ Sig], maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

 Jika α = 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai Sig.  Atau [α =0,05 ≥ Sig], maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil analisis PSPP Sig sebesar 0,01. 

Jelas bahwa α = 0,05 lebih besar dari nilai Sig.  Atau [0,05> 0,01], maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya Ada peningkatan kemampuan perkalian siswa setelah diterapkannya media 

batang napier. 

c. Pada tabel 4 bagianPaired Samples Testmenunjukkan nilai thitung sebesar -2,26 dengan tingkat 

Sig.(2-tailed) = 0,03 dan df = N-1 = 30-1 = 29 sehingga nilai ttabel = 2,045 pada taraf signifikansi 

[α = 0,05]. Untuk membuat keputusan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, 

maka dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

Ho: Tidak Ada peningkatan kemampuan perkalian siswa setelah diterapkannya media batang  

Napier. 

Ha: Ada peningkatan kemampuan perkalian siswa setelah diterapkannya media batang napier. 

 

Kriteria pengujian hipotesis –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka Ho diterima (Sundaya, 2014). 

Diperoleh thitung = 2,26dan ttabel = 2,045, karena nilai thitung = 2,26  berada di luar daerah 

penerimaan Ho maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga kesimpulannya adalah Ada 

peningkatan kemampuan perkalian siswa setelah diterapkannya media batang napier. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan program 

aplikasi software PSPP tentang pengaruh penggunaan media batang napier terhadap kemampuan 

menghitung perkalian pada siswa kelas 4 SDN Kelapa Dua IV, Tangerang bahwa hasil uji t sampel 

berpasangan (Paired Sample t-test), diketahui thitung sebesar 2,26 dan ttabel sebesar 2,045 artinya ada 

peningkatkan kemampuan perkalian siswa setelah diterapkannya media batang napier dibandingkan 

tidak diterapkannya media batang napier pada materi perkalian. Kemampuan menghitung pada siswa 

yang diajar menggunakan media batang napier lebih baik daripada siswa yang diajar tanpa media 

(perkalian cara bersusun). Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil rata-rata nilai pre-test yaitu 

50,13 sedangkan perolehan hasil rata-rata post-test adalah 59,33. 

 Saran 

Melalui penelitian ini diharapkan ada inovasi baru dalam mengajarkan perkalian kepada 

siswa dengan metode yang mudah dan menarik. Selain itu, guru sebaiknya melibatkan siswa agar 

aktif dan mengikuti setiap langkah pembelajaran. Dengan adanya penelitian ini juga, diharapkan 

penelitian selanjutnya menerapkan media batang napier yang lebih konkret (berbentuk tiga dimensi), 

menggunakan strategi dan metode yang lebih baik daripada yang diterapkan oleh penulis. 
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