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Abstrak 

Di masa pandemi ini pembelajaran dilaksanakan secara daring dan kelompok belajar. Saat 
pembelajaran daring siswa hanya mengumpulkan tugas kepada guru melalui WA grup.  
Sedangkan Pada pembelajaran luring, guru mengajar siswa dalam kelompok belajar. Namun, 
waktu yang hanya sebentar di sekolah ini justru dimanfaatkan siswa hanya untuk bermain 
dengan temannya. Media Cuisenaire Rods merupakan salah satu media pembelajaran dapat 
membantu siswa mengontruksi pengetahuannya sendiri. Selain itu siswa dapat bermain 
sekaligus belajar dengan media ini. Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan 
bagaimana aktivitas siswa, hasil belajar dan respon siswa menggunanakan media Cuisenaire 
Rods pada materi penjumlahan bilangan 1-20 di kelas 1 SDN 1 Karangpatihan. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 
Karangpatihan dengan jumlah  sebanyak 5 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, tes dan angket. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa aktivitas siswa 
menggunakan media Cuisenaire Rods pada materi penjumlahan bilangan 1-20 secara 
keseluruhan sangat baik. Melalui media Cuisenaire Rods hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan. Selain itu, siswa menunjukkan  respon yang sangat kuat terhadap penggunaan 
media Cuisenaire Rods dalam proses pembelajaran matematikan. 

Abstract 

During this pandemic, learning is carried out online and in study groups. During online 
learning, students only submit assignments to the teacher through the WA group. 
Meanwhile, in offline learning, the teacher teaches students in study groups. However, the 
short time at this school is used by students only to play with their friends. Media Cuisenaire 
Rods is one of the learning media that can help students construct their knowledge. In 
addition, students can play and learn at the same time with this media. This study aims to 
describe how student activities, learning outcomes, and student responses using Cuisenaire 
Rods media on the material addition of numbers 1-20 in grade 1 SDN 1 Karangpatihan. This 
research is quantitative descriptive. This research was conducted at SDN 1 Karangpatihan 
with a total of 5 students. Data collection techniques used are observation, tests, and 
questionnaires. This study obtained the results that students' activities using Cuisenaire 
Rods media on the material addition of numbers 1-20 were overall very good. Through 
Cuisenaire Rods media, student learning outcomes have also increased. In addition, 
students showed a very strong response to the use of Cuisenaire Rods media in the 

mathematics learning process. 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari sejak menempuh 

Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Matematika merupakan cabang dari 

ilmu eksak yang memiliki peran sangat penting dalam cabang ilmu lain maupun dalam kehidupan 

sehari-hari (Damayanti & Rufiana, 2020). Sedangkan menurut Daimaturrohmatin & Rufiana 

(2019) matematika memegang peran yang penting dalam meningkatkan daya pikir manusia dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

matematika merupakan cabang ilmu eksak yang  berperan penting dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan dapat diterapkan pada cabang ilmu lain serta dalam kehidupan sehari-hari. 

Tentu merupakan tantangan tersendiri dalam mengajarkan matematika. Masalah yang 

kerap kali dihadapi di sekolah adalah lemahnya proses pembelajaran (Hidayah, dalam Hadi & 

Kurniawati, 2020). Menurut Setiadi, dkk., (2016) tantangan dalam proses pembelajaran yang 

dimaksud ialah bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna, bukan pembelajaran 

bersifat dogmatis yang hanya transfer konsep dan rumus. Berdasarkan KBBI dogmatis berarti 

mengikuti suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Kegiatan transfer ilmu ini juga didukung oleh 

karena adanya siswa yang kurang aktif selama kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Suhendar (2015) bahwa ketika siswa kurang aktif maka guru cenderung 

menstranfer ilmu pada siswa . 

Di tengah pandemi Covid-19 ini, proses pembelajaran tatap muka antara siswa dan guru 

menjadi sangat terbatas bahkan hampir tidak memungkinkan. Untuk itu diperlukan persiapan dari 

semua pihak untuk mengupayakan pembelajaran yang efektif di masa pandemi ini (Wahyudi, dkk., 

(2020)). Menurut Rahim, dkk., (2020) pembelajaran selama pandemi ini menjadi kesempatan yang 

tepat bagi guru untuk menunjukkan kemampuan serta profesionalitas mereka dalam melaksanakan 

tugas sebagai guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. 

Berdasarkan wawancara dengan guru di SDN 1 Karangpatihan, kegiatan pembelajaran 

secara daring ditengah pandemi ini hanya dilakukan melalui WhatsApp (WA) grup saja, sedangkan 

pembelajaran secara luring dilakukan secara terbatas dan beberapa kali pertemuan dalam 1 bulan. 

Saat ini pembelajaran menggunakan WA grup dan pertemuan offline beberapa kali dirasa yang 

paling memungkinkan bagi siswa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses internet di Desa 

Karangpatihan dan sebagian besar orang tua kurang menguasai teknologi aplikasi Video 

Conference. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi di grup WA kelas I. Dari hasil observasi 



 

 

 

ini diperoleh bahwa kegiatan pembelajaran di kelas I hanya sekedar pada pemberian tugas dari 

guru dan pengumpulan tugas oleh siswa melalui WA grup. Guru tidak memberikan evaluasi dari 

tugas yang telah dikumpulkan siswa. Kegiatan pembelajaran seperti ini tentunya memiliki 

pengaruh besar terhadap siswa. Siswa akan merasa bahwa pembelajaran daring membosankan dan 

kurang menyenangkan. Pada pembelajaran luring, guru mengajar siswa dalam kelompok belajar. 

Namun, waktu yang hanya sebentar di sekolah ini justru dimanfaatkan siswa hanya untuk bermain 

dengan temannya. Sehingga siswa menjadi kurang fokus terhadap pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk menggunakan media 

pembelajaran yang menarik sehingga siswa dapat bermain sekaligus belajar. Melalui media ini 

diharapkan akan dapat tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Sumaji & Wahyudi (2020) bahwa 

dalam proses pembelajaran yang paling utama diperhatikan adalah pemilihan dan penggunaan 

metode, model dan media pembelajaran yang sesuai. Bagi guru SD, pemilihan dan penggunaan 

media pembelajaran lebih penting dibandingkan pemilihan dan penggunaan metode dan juga 

model pembelajaran. Ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kartini (2015) bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar di SD media nyata sangat baik digunakan dan diterapkan. Hal ini dikarenakan 

media nyata lebih memikat hati siswa. Ini juga didukung oleh pernyataan Nurrita (2018) bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya memahami hal abstrak yang diterangkan guru, 

tetapi siswa juga harus secara nyata dari materi tersebut. Oleh karena itu peneliti menawarkan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika. Media pembelajaran yang 

ditawarkan peneliti adalah media Cuisenaire Rods. Media Cuisenaire Rods ini diciptakan oleh 

George Cuisenaire (Santoso, 2019).  Menurut Rahaju (2016) media ini berupa balok-balok kayu 

yang terbuat dari kayu dengan ukuran dan warna tertentu, melalui media ini maka konsep-konsep 

operasi hitung dapat diilutrasikan dengan jelas. Oleh karena itu melalui media Cuisenaire Rods 

diharapkan dapat mengoptimalkan hasil belajar dan membuat proses pembelajaran bisa 

menyenangkan serta membuat pembelajaran matematika materi penjumlahan bilangan 1-20 

menjadi semakin menarik.  

Media Cuisenaire Rods digunakan untuk membantu siswa untuk mengontruksi sendiri 

pengetahuan mereka terkait materi penjumlahan. Hal ini dikarenakan setiap batang Cuisenaire 

Rods dapat diinterpretasikan untuk mewakili suatu bilangan. Penggunaan batang Cuisenaire Rods 

dapat digunakan pada semua operasi hitung, sehingga penggunaannya dapat dilanjutkan pada 



 

 

 

operasi hitung selanjutnya. Melalui media ini siswa belajar menyusun, dan mensejajarkan sehingga 

memperoleh hasil yang tepat dan sesuai yang diperintahkan.  

Belum ada penelitian yang meneliti bagaimana media Cuisenaire Rods dimanfaatkan di 

era pandemi ini. Penting untuk mengetahui aktivitas, hasil belajar, dan respon siswa selama 

menggunakan media Cuisenaire Rods. Maka peneliti mengambil rumusan masalah “Bagaimana 

aktivitas, hasil belajar dan respon siswa kelas 1 SDN 1 Karangpatihan dengan menggunakan 

Media Cuisenaire Rods pada materi penjumlahan bilangan 1-20?”   

METODE  

‘Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pre-experimental. 

Penelitian Pre-experimental adalah desain penelitian dengan menggunakan satu kelas control 

(Saputri, 2016). Dan menurut Iswara, dkk., (2016) Pre-experimental adalah penelitian sistematis 

untuk menguji hipotesis hubungan seba-akibat. Dari dua pengertian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa metode Pre-experimental adalah penelitian yang menguji hubungan sebab-

akibat dengan menggunakan satu kelas control saja. Desain penelitian yang digunakan untuk 

mengukur aktivitas, hasil belajar dan respon siswa adalah one-shot case study. Menurut Bawala, 

dkk., (2017) one-shot case study adalah suatu kelompok yang diberikan treatmen/perlakuan 

selanjutnya diobservasi hasilnya. Dalam desain ini terdapat satu kelas yang diberi perlakuan 

kemudian disetiap pertemuan dilakukan penilaian menggunakan lembar observasi untuk menilai 

aktivitas siswa, tes untuk mengukur hasil belajar siswa dan angket untuk mengetahui respon siswa 

terhadap media yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Karangpatihan Pulung. Subjek 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 yang terdiri dari 5 siswa . Alasan pemilihan subjek 

dalam penelitian adalah menyesuaikan dengan materi yang digunakan dalam penelitian ini dan 

berdasarkan informasi dari wali kelas bahwa 5 orang siswa ini telah memiliki kemampuan 

membaca yang baik sehingga dapat memahami dan menjawab soal tes beserta angket respon siswa.  

Objek yang ingin diteliti adalah aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan respon siswa dalam materi 

penjumlahan bilangan 1-20 menggunakan media Cuisenaire Rods. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini melalui observasi, tes dan angket. 

Kemudian data dianalisis dengan menggunakan sistem analisis menurut Atini (2018) yaitu,   

Data aktivitas siswa di peroleh dari observasi terhadap siswa. Observasi dilakukan dengan cara 

mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya disimpulkan dengan melihat 

dari hasil penilaian observer. Penelitian ini menggunakan lembar observasi yang diaptasi dari Atini 



 

 

 

(2018). Observer memberikan penilaian dari setiap aspek yang diamati dengan memberikan ceklis 

pada lembar observasi dengan keterangan kualifikasi (1) Tidak baik, (2) kurang baik, (3) baik, dan 

(4) sangat baik.  

Sedangkan data hasil belajar siswa diperoleh melalui pretes, tes 1, & tes 2.  Hasil belajar 

siswa  dinilai secara individu menggunakan rumus berikut : 

𝑁 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

(Usman dan Setiawati, dalam Atini 2018) 

Keterangan : 

N = Nilai Akhir Siswa 

Kemudian nilai akhir yang diperoleh siswa  dikelompokkan berdasarkan kriteria tabel berikut : 

Tabel 1 Kualifikasi Hasil Belajar Siswa 

No. Kualisifikasi Nilai 

1.  Istimewa ≥ 95,0 

2. Amat Baik 80.0 – 94,9 

3. Baik 65,0 – 79,9 

4. Cukup 55,0 – 64,9 

5. Kurang 40,1 – 54,9 

6. Amat Kurang < 40,0 

Data respon siswa diperoleh melalui angket yang diberikan pada siswa. Angket respon 

siswa ini diadaptasi dari Atini (2018). Teknik analisis yang digunakan untuk respon belajar siswa 

menggunakan media Cuisenaire Rods berdasarkan hasil angket menggunakan rumus menurut 

Sudjiono dalam Atini (2018) sebagai berikut : 

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

Keterangan  

P = Persentase respon siswa 

f = frekuensi   

N = Jumlah seluruh siswa 

Hasil presentase respon siswa kemudian diintrepretasikan menggunakan kriteria seperti tabel 

menurut Riduan dalam Atini (2018) berikut : 



 

 

 

Tabel 2 Klasifikasi Respon Siswa 

No. Klasifikasi Nilai 

1.  Sangat Lemah 0% - 20% 

2. Lemah 21% - 40% 

3. Cukup 41% - 60% 

4. Kuat 61% - 80% 

5. Sangat Kuat 81% - 100% 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Karangpatihan Pulung dengan siswa kelas 1 

berjumlah 5 siswa. Penelitian dilakukan sejak tanggal 12 Juli - 17 Juli 2021 dengan alokasi waktu 

2 × 35 menit setiap pertemuan.  

Aktivitas siswa 

Peneliti menganalisis data aktivitas siswa ketika pembelajaran di kelas, pada materi 

penjumlahan bilangan 1-20 menggunakan media Cuisenaire Rods. Data aktivitas siswa diperoleh 

dari hasil pengamatan dua orang observer. Berikut adalah grafik hasil penilaian observer terhadap 

aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan media Cuisenaire Rods selama 6 pertemuan:  

 

Gambar 1 Grafik Penilaian Aktivitas Siswa 

Dari grafik hasil penilaian Observer 1 dapat diketahui bahwa, observer menilai rata-rata 

aktivitas siswa menggunakan media Cuisenaire Rods adalah pada klasifikasi baik dan sangat baik 

pada pertemuan 1-6. Hanya saja pada aspek 5 pertemuan kedua mengalami penurunan ke kurang 



 

 

 

baik, namun meningkat lagi ke baik hingga sangat baik.  Sedangkan untuk Aspek ke 9 observer 

menilai pada tidak baik hingga baik saja. Observer juga menilai masih sedikit siswa yang berani 

untuk bertanya. 

 

Gambar 2 Grafik Penilaian Aktivitas Siswa 

Sedangkan dari grafik hasil penilaian Observer 2 dapat diketahui bahwa, observer menilai 

rata-rata aktivitas siswa menggunakan media Cuisenaire Rods juga pada klasifikasi baik dan 

sangat baik pada pertemuan 1-6. Hanya saja pada pertemuan 1 rata-rata penilaian dari observer 

adalah kurang baik, namun pada selanjutnya mengalami peningkatan. Sama halnya dengan 

observer 1, penilaian observer 2 pada aspek   ke 9 observer menilai pada tidak baik hingga baik 

saja. Sama halnya dengan observer 1, observer 2 juga menilai masih sedikit siswa yang memiliki 

keberanian untuk bertanya.  

 

Gambar 3 Grafik Kualifikasi Aktivitas Siswa oleh Observer 1 



 

 

 

 

Gambar 4 Grafik Kualifikasi Aktivitas Siswa oleh Observer 2 

Dari penilaian Observer 1 dan 2 dapat dilihat melalui grafik diatas bahwa modus kualifikasi 

yang ditunjukkan yaitu pada kualifikasi sangat baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

secara menyeluruh bahwa aktivitas siswa penggunaan media Cuisenaire Rods pada materi 

penjumlahan bilangan 1-20 selama proses pembelajaran berkualifikasi sangat baik.  

Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SDN 1 Karangpatihan, berikut 

adalah hasil belajar siswa yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :.  

Tabel 3 Hasil Belajar Siswa 

Interval Nilai 
Frekuensi 

(Pretes) 

Frekuensi 

(Tes 1) 

Frekuensi 

(Tes 2) 

95.0 – 100 0 2 3 

80.0 – 94.9 1 1 1 

65.0 – 79.9 1 2 1 

55.0 – 64.9 0 0 0 

40.1 – 54.9 2 0 0 

<40.0 1 0 0 

Jumlah 5 5 5 

 Berdasarkan Pretes yang dilakukan pada hari pertama diperoleh ada 1 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kualifikasi amat baik, 1 siswa pada kualifikasi baik, 2 siswa pada 

kualifikasi kurang, sedangkan pada kualifikasi sangat kurang terdapat 1 siswa. Dengan rata-rata 

nilai secara keseluruhan sebesar 57,3. Untuk Tes 1 yang dilakukan pada hari ke 4  diperoleh hasil 

2 siswa pada kualifikasi istimewa, 1 siswa pada kualifikasi amat baik, dan 2 siswa pada kualifikasi 



 

 

 

baik. Hasil belajar siswa pada Tes 1 ini mengalami peningkatan dari tes sebelumnya. Rata-rata 

nilai secara keseluruhan pada Tes 1 ini adalah 85,4. Sedangkan untuk Tes 2 mengalami 

peningkatan yang lebih baik dari tes-tes sebelumnya. Terdapat 3 siswa pada kualifikasi istimewa, 

1 siswa pada kualifikasi amat baik, dan 1 siswa pada kualifikasi baik, dengan rata-rata nilai sebesar 

89,3.  

 Dari hasil Pretes, Tes 1 dan Tes 2 dapat terlihat adanya peningkatan terhadap hasil belajar 

siswa dengan menggunakan media Cuisenaire Rods. Dari sini dapat ditarik  kesiimpul bahwa  

media Cuisenaire Rods dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas I SDN 1 Karangpatihan. Hal 

ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Permana, dkk., (2016) dalam penelitiannya bahwa 

penggunaan media Cuisenaire Rods ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  

Respon Siswa 

Hasil data respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan media 

Cuisenaire Rods diperoleh melalui angket yang telah diberikan kepada siswa. Pertanyaan dalam 

angket yang diberikan kepada siswa adalah terkait penggunaan media Cuisenaire Rods, seperti 

pemahaman siswa pada materi penjumlahan 1-20 dengan menggunakan media Cuisenaire Rods 

dan perasaan siswa ketika belajar matematika menggunakan media Cuisenaire Rods. Berikut ini 

adalah presentase yang diperoleh siswa dengan respon pilihan “YA” :  

 

Gambar 5 Grafik Hasil Respon Siswa 
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Dari grafik hasil angket respon siswa pada materi Penjumlahan bilangan 1-20 

menggunakan media Cuisenaire Rods di atas, maka diperoleh hasil secara keseluruhan 95% sangat 

kuat. Dalam belajar matematika menggunakan media Cuisenaire Rods siswa merasa senang dan 

bersemangat. Widyastuti (2020) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa penggunaan 

media Cuisenaire Rods menjadikan pembelajaran matematika menyenangkan bagi siswa. Siswa  

merasa tidak bosan belajar matematika pada materi penjumlahan bilangan 1-20 menggunakan 

media Cuisenaire Rods, karena siswa dapat bermain sekaligus belajar. 

SIMPULAN & SARAN  

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan yang 

didapatkan yaitu, penggunaan media Cuisenaire Rods pada kelompok belajar SDN 1 

Karangpatihan dalam pembelajaran di era pandemi untuk aktivitas siswa secara keseluruhan 

mendapat kualifikasi sangat baik. Ini artinya siswa terlibat secara aktif selama proses pembelajaran 

menggunakan media Cuisenaire Rods. Hasil belajar siswa pun mengalami peningkatan dengan 

menggunakan media Cuisenaire Rods ini. Dari rata-rata nilai 54,3 kemudian 85,4 dan yang 

terakhir 89,3, dapat terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media 

Cuisenaire Rods.  Dan respon siswa secara keseluruhan memperoleh rata-rata 95%. Presentase ini 

termasuk pada kualifikasi sangat kuat. Berdasarkan jawaban siswa pada angket siswa merasa 

antusias dan bersemangat belajar menggunakan media Cuisenaire Rods. 

Saran  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guru saat akan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran pada materi penjumlahan bilangan 

1-20. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, 

untuk itu peneliti sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan.  
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