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Latar belakang dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil Dokumentasi di 

MI Darul Ulum Medaeng Sidoarjo yaitu siswa dalam melakukan opersi penjumlahan 

dan pengurangan masih perlu ditingkatkan, diduga siswa Madrasah belum dapat 

berfikir secara abstrak, maka digunakanlah peraga sedotan dalam penelitian ini, untuk 

mengkonkritkan suatu pembelajaran yang sifatnya abstrak. Sehingga diharapkan 

siswa mampu meningkatkan hasil belajar dalam penjumlahan dan penurangan.     

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 

peraga sedotan untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IB MI Darul Ulum 

Medaeng? (2) Apakah dengan menggunakan peraga sedotan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas IB 

MI Darul Ulum Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo?  

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan 

Kelas), model Hopkins, dengan memadukan antara analisis data kualitatif dan data 

kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan melalui 4 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data tes hasil 

belajar siswa dianalisis berdasarkan prosentase KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas IB MI Darul Ulum Medaeng 

Sidoarjo, sebanyak 25 siswa.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar wawancara, lembar dokumentasi, lembar observasi, dan 

tes butir soal essay.  

Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Penerapan peraga 

sedotan untuk meningkatkan hasil belajar operasi penjumlahan dan pengurangan 

kelas IB MI Darul Ulum Medaeng Sidoarjo tergolong sangat baik. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil prosentase observasi terhadap aktivitas guru pada siklus I sebesar 

83,3% (Sangat Baik), siklus II sebesar 97,9% (Sangat Baik). Prosentase terhadap 

aktivitas siswa pada siklus I sebesar 79,2% (Baik) dan pada siklus II sebesar 93,8 % 

(Sangat Baik). (2)Hasil belajar siswa dalam operasi penjumlahan dan pengurangan 

dengan menggunakan peraga sedotan mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai 

rata-rata siswa sebesar 76,4 (Baik) dengan prosentase KKM sebesar 72 % (Baik). 

Sedangkan nilai rata-rata pada siklus II sebesar 90,4 (Sangat Baik) dengan prosentase 

KKM sebesar 92 % (Sangat Baik).  




