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ABSTARK 

Masalah dalam penelitian ini adalah.Pembelajaran Matematika di kelas V SDN 15 

Gedong Tataan, kurang memanfaatkan strategi dan media pembelajaran. Rata-rata 

hasil belajar siswa masih di bawah KKM (<60). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penerapan pembelajaran menggunakan media kartu soal dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Pembelajaran dilaksanakan 

dalam dua siklus, dengan jumlah siswa 20 yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 

7 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan penerapan pembelajaran menggunakan media 

kartu soal dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Ketuntasan siklus I 

sebesar 65% (belum tuntas), naik pada siklus II menjadi 85% (tuntas).  

Kata kunci: aktivitas, hasil belajar, kartu soal. 
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M O T O 
 
 

 

“Orang-orang yang berhasil di dunia adalah orang-orang yang bangkit dan 

mencari keadaan yang mereka inginkan, dan jika tidak menemukannya, 

mereka akan membuatnya sendiri”. (George Bernard Show) 

“Pendidikan bukanlah untuk mengubah siswa, atau menghibur mereka 

dengan pelajaran yang menyenangkan. Juga bukan untuk menciptakan 

teknisi-teknisi yang ahli dibidangnya. Pendidikan adalah untuk menantang 

siswa agar selalu berpikir kritis dan ingin tahu. Pendidikan adalah juga 

untuk membuka wawasan, Menumbuhkan rasa cinta belajar, serta mengajar 

anak didik untuk berpikir dengan benar, sebisa mungkin.” (Robert M. 

Hutchins) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatkan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab semua pihak,  

terutama bagi guru Sekolah Dasar yang merupakan ujung tombak dalam 

pendidikan dasar. Guru Sekolah Dasar adalah pihak yang paling berperan 

dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat 

bersaing. Keberhasilan dalam pembelajaran terletak pada kualitas dalam 

melaksanakan pembelajarannya. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pada 

jenjang pendidikan tinggi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di 

Indonesia secara terus menerus dilakukan secara inovatif, seperti pelatihan 

dan peningkatan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku 

dan alat pelajaran serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

lebih mendominasi dalam pembelajaran kegiatan siswa hanya mendengarkan 

dan mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Pola pembelajaran yang 

diterapkan di kelas masih berpusat pada guru (teacher centered) dengan 

menggunakan metode ceramah, akibatnya siswa kurang aktif dan kurang 
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mendapat pengalaman belajar. Akhirnya proses pembelajaran kurang menarik 

dan membosankan sehingga siswa jenuh dan kurang beraktivitas. Disisi lain 

proses pembelajaran kurang melibatkan siswa dalam dunia nyata serta kurang 

mewujudkan interaksi antar siswa.  

Berdasarkan pengalaman mengajar guru kelas V SDN 15 Gedongtataan rata-

rata nilai ulangan Matematika yang diperoleh pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016 sebesar 53, padahal Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

nya adalah 60. Dari 20 siswa terdiri dari laki-laki 13 siswa dan perempuan 7 

siswa. Dari 20 siswa, banyaknya siswa yang tuntas hanya 8 siswa (40%),  

sedangkan 12 siswa (60%) belum tuntas, padahal target yang hendak dicapai 

minimal 75%. 

Dalam pembelajaran, aktivitas guru masih dominan. Hal ini terjadi karena 

ketidaktepatan guru memilih model-model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar. Suasana dalam pembelajaran, siswa lebih 

banyak diam, duduk manis, dan tidak boleh perpindah-pindah, sehingga siswa 

menjadi tegang, mengantuk sehingga materi pelajaran yang dijelaskan guru 

tidak dimengerti oleh siswa. Secara umum pembelajaran dilaksanakan secara 

konvensional melalui ceramah, Tanya jawab dan latihan. Jarang sekali guru 

menggunakan media atau alat peraga pembelajaran yang mendukung. 

Kondisi pembelajaran yang efektif yaitu adanya keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam belajar erat kaitannya dengan sifat-

sifat siswa, baik yang bersifat kognitif seperti kecerdasan dan bakat maupun 

yang bersifat efektif seperti motivasi dan rasa percaya diri. Salah satu strategi 
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pembelajaran yang bias dilakukan adalah pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media kartu soal. Penggunaan media kartu soal ini bisa 

dipadukan dengan permainan. Kartu soal yang sudah dibuat oleh masing-

masing siswa akan diacak atau dikocok dan dibagikan kepada seluruh siswa.  

Kegiatan ini bias dijadikan sarana permainan belajar untuk siswa. Permainan 

dalam pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat 

langsung dalam pembelajaran dan membuat siswa merasa senang terhadap 

matematika.    

Dari uraian di atas terlihat bahwa aktivitas belajar dan penggunaan kartu soal 

diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

Bertolak dari uraian-uraian di atas maka perlu diadakan penelitian yang 

berjudul “Peningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika 

Menggunakan Media Kartu Soal Pada Siswa Kelas V SDN 15 Gedongtataan 

Pesawaran Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan tersebut perlu 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran, guru masih banyak menggunakan metode 

pembelajaran secara konvensional melalui ceramah, tanya jawab dan 

penugasan, suasana kelas hening, siswa duduk manis, teratur dan rapi, 

guru kurang berinteraksi dengan siswa. 

2. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru, guru mempunyai peran 

yang dominan terhadap kegiatan belajar. 
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3. Kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran Matematika. 

4. Rendahnya hasil belajar Matematika siswa kelas V SDN 15 Gedongtataan.  

5. Aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif 

didalam kelas belum memenuhi sarat. 

Hal ini sangat sejalan yang dinyatakan oleh Oemar Hamalik bahwa 

penggunaan asas aktifitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, karena : 

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri, 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral, 

3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa, 

4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri, 

5. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis, 

6. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guru, 

7. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan 

verbalistis dan 

8. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 



5 
 

a. Apakah pembelajaran matematika menggunakan media kartu soal dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SDN 15 Gedongtataan 

tahun pelajaran 2016/2017? 

b. Apakah pembelajaran matematika menggunakan media kartu soal dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 15 Gedongtataan tahun 

pelajaran 2016/2017? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas maka 

tujuan penelitian adalah untuk: 

a. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SDN 15 Gedongtataan 

pada pembelajaran Matematika menggunakan media kartu soal. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 15 Gedongtataan pada 

pembelajaran Matematika menggunakan media kartu soal. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Bagi siswa 

Dapat membangkitkan minat siswa dan menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan melalui penggunaan media kartu soal, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 15 

Gedongtataan. 
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2. Bagi guru 

Dapat mengembangkan kemampuan professional guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran di kelas, memperluas wawasan serta 

pengetahuan guru dalam pembelajaran matematika. 

3. Bagi peneliti 

 Dengan adanya apenelitian ini maka peneliti memperoleh pengalaman 

mengembangkan model pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan 

latar nbelakang yang dimiliki siswa. 

4. Sekolah 

 Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam menghasilkan output 

yang berpotensi dan memiliki pengetahuan yang tinggi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Aktivitas Belajar 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Proses 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan aktivitas 

mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan (Yamin, 

2007:75).  

Menurut Juliantara (2010:1), aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas 

siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan 

psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar, sedangkan 

kegiatan psikis berupa keterampilan terintegrasi. Keterampilan dasar yaitu 

mengobservasi, mengklarifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, 

dan mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan terintegrasi terdiri dari 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam 

bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan 

dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, 

mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian, dan 

melaksanakan eksperimen. 
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Dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa “aktivitas 

belajar adalah kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan 

cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan 

rangsangan, dan memecahkan masalah”.  

Sardiman (2004:37) menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah seluruh 

aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai 

kegiatan psikis. Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada belajar 

jika tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang 

sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas belajar sendiri 

banyak sekali macamnya, sehingga para ahli mengadakan klarifikasi. 

Diedrich (dalam Sardiman, 2004:101) membuat suatu daftar yang berisi 

177 macam kegiatan siswa yang digolongkan ke dalam 8 kelompok: 

1.  Kegiatan-kegiatan visual, yang didalamnya membaca, melihat 

gambar-gambar, mengganti eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

member saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan, dan mendengarkan radio. 
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4.  Kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5.  Kegiatan-kegiatan menggambar,seperti menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram peta, dan pola. 

6.  Kegiatan-kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan menari dan berkebun. 

7.  Kegiatan-kegiatan mental, seperti merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis factor-faktor, melihat, hubungan-

hubungan, dan membuat keputusan. 

8.  Kegiatan-kegiatan emosional,seperti minat, membedakan, berani, 

tenang dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat 

dalam semua jenis kegiatan dan saling melengkapi satu sama lain. 

Aktivitas-aktivitas dalam belajar tersebut dapat dibedakan lagi menjadi 

aktivitas yang relevan dengan pembelajaran (on task) dan aktivitas yang 

tidak releven dengan pembelajaran (off task). Aktivitas yang relevan 

dengan pembelajaran (on task) contohnya adalah mempraktikan penjelasan 

guru, melakukan diskusi dan mencatat. Aktivitas yang tidak releven 

dengan pembelajaran (off task), contohnya adalah tidak memperhatikan 

penjelasan guru dan mengobrol dengan teman. Siswa aktif dalam 

pembelajaran apabila siswa melakukan aktivitas yang releven dengan 

kegiatan pembelajaran (on task), dengan melakukan banyak aktivitas yang 

releven dengan pembelajaran, maka siswa mampu memahami, mengingat, 
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dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Aktivitas yang tidak releven 

dengan pembelajaran (off task) akan lebih mudah diamati ketika proses 

pembelajaran berlangsung jika dibandingkan dengan aktivitas yang releven 

dengan pembelajaran (on task). Jadi siswa dikatakan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran jika siswa sedikit melakukan aktivitas yang tidak releven 

dengan pembelajaran.  

Dari penjelasan tentang aktivitas di atas, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Aktivitas yang dimaksud di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab 

dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan berdampak 

terciptanya situasi belajar aktif. 

2. Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dan suatu usaha belajar juga 

merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan 

belajar. Menurut Arikunto (2001:73), “Hasil belajar merupakan 

kemampuan penguasaan materi yang dicapai siswa dan dapat dinyatakan 

dengan nilai atau angka ketercapaian suatu pembelajaran dimana salah 

satunya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang diukur melalui tes”.  

 Dimyanti (1999:3) menyatakan “Hasil belajajar merupakan hasil dari  

suatu interaksi belajar dan tindakan mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar, dari diri siswa merupakan puncak proses belajar”. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan faktor 

eksternal. 
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a.  Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yang 

sedang belajar, meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologi dan faktor 

kelelahan. 

b.  Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa yang 

sedang belajar, meliputi faktor keluarga, sekolah dan faktor 

masyarakat. 

Sedangkan menurut Sri Anita (2009:2.19), hasil belajar merupakan 

kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. 

 Dari penjelasan tentang  hasil belajar dari beberapa ahli dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajar, baik kemampuan 

pengetahuan maupun kemampuan sikap dan keterampilan. 

3. Media Kartu Soal 

Ruminiati (2007:2.11) secara harafiah kata “media” berasal dari Bahasa 

Latin medio, yang merupakan bentuk jamak dari “medium” yang berarti 

perantara atau pengantar. Secara khusus kata tersebut dapat diartikan 

sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari 

satu sumber kepada penerima. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media 

belajar dal hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi 

belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan 

secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun 

tanpa keberadaan guru. 
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Matematika merupakan mata pelajaran yang berorientasi pada 

pembelajaran aktif dan kreatif.  Aktivitas dalam pembelajaran matematika 

diupayakan untuk meningkatkan kemampuan siswa, baik pemahaman 

materi maupun keterampilan. Sistematika dan inovasi pembelajaran 

matematika harus dilengkapai dengan media pembelajaran. Salah satu 

media pembelajaran yang dapat digunakan adalah media kartu soal.  

Berliana dalam Tarjo, (2012:1) mengemukakan bahwa media kartu soal 

adalah sarana agar siswa dapat belajar secara aktif terlibat dalam kegiatan 

belajar, berfikir aktif dan kritis didalam belajar dan secara inovatif dapat 

menemukan cara atau pembuktian teori matematika. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan media kartu soal 

menerapkan proses belajar kelompok dalam bentuk kegiatan mencatat 

konsep materi matematika untuk meningkatkan pemahaman siswa. Belajar 

kelompok dengan media kartu soal bertumpu pada dua hal sebagai berikut:  

a. Mengoptimalkan interaksi antara semua elemen pembelajaran yaitu 

guru,siswa, dan media. 

b. Mengoptimalkan keikutsertaan seluruh sense siswa yaitu panca indra, 

rasa dan karsa. 

Dengan demikian, penggunaan kartu soal dalam pembelajaran matematika 

bertujuan untuk memudahkan siswa berinteraksi dalam belajar. Tarjo, 

(2012:1) menyatakan interaksi antara siswa dan guru adalah proses 

komunikasi yang dilakukan secara timbal balik dalam menyampaikan 

pesan kepada siswa. Guru dalam hal ini adalah sebagai penyampai pesan 
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dan siswa sebagai penerima pesan. Pesan yang dimaksud adalah bahan 

atau materi pelajaran. Untuk itu, penyampaian materi pelajaran tentunya 

membutuhkan sarana penunjang yang tepat agar siswa dapat menyerap 

materi dengan baik. Sarana tersebut berupa media pembelajaran. 

Berdasarkan pemikiran tersebut media kartu soal digunakan untuk 

meningkatkan interaksi belajar dan konsep pemahaman materi pelajaran 

matematika. Media kartu soal dapat dibuat menggunakan kertas manila 

atau sejenisnya dengan ukuran 10 cm x 15 cm.  

Mengingat media ini berorentasi untuk mengaktifkan kelompokn makan 

dalam proses pembelajarannya tidak terlepas dari kegiatan diskusi antara 

siswa dengan bimbingan dan rahan guru. Guru menjelaskan inti materi 

yang sesuai dengan bahan ajar yang diberikan. Setelah guru menerangkan, 

siswa dan kelompoknya diberikan kartu soal yang masing-masing berisi 

kartu soal yang telah dibuat. Pada akhir pembelajaran kelompok 

diharapkan dapat mempresentasikan hasil dari diskusi didepan kelas 

sehingga hasil dari setiap kelompok dapat dibandingkan tingkat 

pemahamannya.  

Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan 

tersendiri. Hal tersebut bias diperhatikan dari cara pembuatan, penggunaan 

dan cara penilaian terhadap media yangb digunakan. Untuk kelebihan dan 

kelemahan media kartu soal, dapat peneliti kemukakan berdasarkan proses 

pembelajaran yang dilakukan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan 

media kartu soal menurut Berlian Tarjo, (2012:4), yaitu: 
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a.  Kelebihan 

1).  Mengubah kebiasaan belajar teacher centred menjadi student 

activity. 

2).  Mengefektifkan proses cooperative learning 

3).  Membubuhkan suasana kreatif dan enjoyfull learning 

4).  Membuat siswa terampil mengerjakan soal-soal sendiri dan 

belajar mengatasi masalah. 

b.  Kelemahan 

1).  Siswa terkadang saling mengandalkan dalam mengerjakan soal 

yang terdapat dalam kartu soal. 

2).  Suasana belajar yang dibentuk dalampermainan terkadang 

membuat siswa ada yang bermain-main dalam belajar. 

3).  Kartu soal sering dijadikan bahan permainan oleh siswa 

4).  Banyak waktu yang dibutuhkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengguna 

media kartu soal dan proses pembelajaran pada intinya adalah upaya guru 

memodifikasi cara penyampaian materi pelajaran. Cara penyampaian 

tersebut diupayakan semaksimal mungkin dibantu oleh media yang terbuat 

dari benda-benda yang mudah didapat. Dengan bahan yang sederhana 

untuk membuat media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Pemahaman siswa terhadap 

materi Pelajaran tentunya akan meningkatkan prestasi atau hasil belajar 

siswa itu sendiri. 
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan media kartu soal sebagai 

berikut Sudarmono, (2008: 9):  

a.  Setiap siswa diberikan kartu soal berupa kertas manila berukuran 10 

cm x 15 cm untuk menuliskan soal cerita sesuai materi yang dibahas. 

b.  Kartu yang telah berisi soal yang telah dikumpulkan siswa dikumpul 

kembali pada guru. 

c.  Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri atas 

3 s.d 4 orang siswa. 

d.  Salah seorang siswa diminta untuk mengocok kartu soal yang telah 

berisi pertanyaan kemudian membagikannya secara acak kepada 

teman-temannya dan masing-masing mendapat satu buah kartu. 

e.  Setiap kelompok memecahkan soal yang telah diterima secara 

bersama-sama. 

f.  Koreksi jawaban atas tugas kelompok. 

g.  Pembahasan terutama soal-soal yang tidak dapat dikerjakan dengan 

benar. 

h.  Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. 

i.  Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan tentang hal yang baru 

dipelajari. 

j.  Tes untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

soal cerita. 
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan.  

Penelitian pendidikan yang menekankan kepada pemberian tindakan dengan 

metode permainan, telah diteliti sebelumnya dengan judul penelitian 

“Pemahaman Siswa SD Terhadap Pengurangan dengan Metode Permainan 

pada Pembelajaran Matematika” oleh Feri Hermawan, Universitas 

Pendidikan Indonesia pada tahun 2003. Dengan hasil penelitian: 

1.    Pembelajaran dengan menggunakan metode permainan siswa merasa 

tertarik dan senang. Ini disebabkan karena metode permainan 

menggunakan soal-soal ada hubungannya dengan permainan. Selain itu, 

adanya kebebasan sehingga siswa dapat mengeluarkan pendapat, dapat 

beraktifitas dan berkreatifitas dalam mengembangkan pengetahuannya. 

Siswa juga menyukai cara guru dalam mengajarkan materi dikarenakan 

dengan metode permainan menjadikan guru sebagai fasilitator atau 

seorang moderator, bukan sebagai penyampai informasi atau ilmu. 

Permasalahan yang diberikan mudah dipahami, siswa dapat berpikir 

dengan gembira karena yang disajikan berhubungan dengan permainan. 

2.   Semakin sering metode ini diberikan minat siswa untuk mempelajari 

matematika semakin tinggi. Siswa merasa nyaman untuk belajar 

matematika dengan metode permainan. Dengan kata lain siswa tidak 

merasa takut untuk berpendapat, menyajikan jawaban dan 

mengkomunikasikan jawabannya, juga dikarenakan gurunya yang 

berbeda dari pengajaran seperti biasa. 

3.    Pemahaman siswa terhadap konsep matematika menjadi lebih mantap. 

Siswa menjadi senang, ceria dan bergembira jika mengerjakan 
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pengurangan maupun bahasan lainnya. Dengan metode permainan siswa 

terpacu untuk aktif dan mudah dalam mengerjakan soal yang diberikan 

oleh guru.  

Penelitian serupa dengan judul “Penggunaan Metode Permainan pada 

Pembelajaran Matematika di Kelas V SDN Kutagandok IV Kutawaluya 

Karawang” oleh Martoko, Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2003. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan metode permainan 

mempunyai implikasi terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari pencapaian hasil nilai dari tiap-tiap siklus. Penggunaan metode 

permainan pada pembelajaran matematika mendapat kesan yang baik dari 

siswa hal ini terungkap dan terlihat dari adanya siswa yang antusias terhadap 

pelajaran tersebut, dengan alasan metode permainan tersebut menyenangkan 

dan mempunyai banyak manfaat sehingga siswa mempunyai pengalaman 

baru.  

Selain itu dengan judul yang berbeda “Penggunaan Metode Permainan dalam 

Pembelajaran Matematika untuk Membangkitkan Minat Belajar Matematika 

di Kelas VI SD Karyajaya Kec. Bojongpicung Kab. Cianjur”. Oleh Aceng M. 

Hidayat, Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2004. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa penggunaan metode permainan dampaknya adalah 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Penggunaan metode permainan 

mendapat respon yang baik dari siswa. Penggunaan metode permainan lebih 

mengakrabkan siswa terhadap mata pelajaran matematika. Pandangan 

sebagian bahwa matematika itu susah yang berakibat malas untuk 
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mempelajari matematika dengan menggunakan metode permainan, hal 

tersebut dapat ditekan, siswa tidak ragu-ragu lagi untuk belajar matematika 

dan terlibat aktif di kelas. 

C.  Kerangka Pikir 

 Aktivitas siswa menjadi hal yang penting selama proses pembelajaran. Hal ini 

penting bagi guru untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dan 

bervariatif untuk meningkatkan aktivitas siswa. Dari deskripsi teori 

didapatkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media kartu soal dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar matematika siswa. Dengan media kartu soal maka siswa 

menjadi lebih memahami soal matematika sehingga dapat mengerjakannya 

dengan baik yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa. 

 Proses pembelajaran keaktivan siswa dapat dibuktikan dengan prestasi atau 

hasil belajar yang dicapai setelah diadakan evaluasi pembelajaran di kelas. 

Dari uraian tersebut dengan menggunakan metode bermain kartu soal dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Sejalan 

dengan itu peningkatan hasil belajar siswa pun akan terpenuhi. Dengan kata 

lain pembelajaran dengan metode bermain kartu soal dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. 
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Bagan Kerangka Pikir Dalam PTK 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1.   Pembelajaran dengan menggunakan media kartu soal pada mata 

pelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V 

SDN 15 Gedongtataan tahun pelajaran 2016/2017  

2.   Pembelajaran dengan menggunakan media kartu soal pada mata 

pelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SDN 15 Gedongtataan tahun pelajaran 2016/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A.  Model/Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah prosedur yang menggambarkan bagaimana 

penelitian akan dilaksanakan. Pada penelitian yang akan dilakukan ini 

menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) mempunyai tujuan utama. Tujuan pertama yaitu meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika kelas V dengan menggunakan media 

kartu soal. 

 

B.  Setting Penelitian 

1.  Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian tindak kelas ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016 selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Febuari 

sampai dengan April 2016. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 15 

Gedongtataan Pesawaran. 

2.  Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 15 

Gedongtataan tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 20 siswa terdiri 

atas laki-laki 13 siswa dan perempuan 7 siswa. 
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3.  Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

matematika materi sudah dilakukan dengan menggunakan media kartu 

soal. 

C.  Variabel Penelitian 

“Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian yang ditetapkan 

dalam suatu kegiatan penelitian (ponistube noticed) yang menunjukan baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif” Suharsimi Arikunto, (2006:10) 

Variabel penelitian ini adalah: 

1.  Aktivitas belajar adalah skor yang diperoleh siswa melalui pengamatan 

yang dilakukan oleh pengamat/observer selama proses pembelajaran 

berlangsung. Skor yang diperoleh kemudian dirata-rata. Rata-rata 

aktivitas siswa secara klasikal akan dinyatakan atau diinterprestasikan 

dengan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang 

baik. Aspek-aspek yang diamati untuk mengukur aktivitas belajar siswa 

dilihat dari kegiatan siswa pada saat: 

1. Memperhatikan penjelasan guru 

2. Bertanya kepada guru 

3. Menjawab pertanyaan guru 

4. Membuat soal pada kartu soal 

5. Mengerjakan soal pada kartu soal 

6. Berdiskusi antar siswa.  
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2. Hasil belajar dalam penelitian ini merupakan skor yang diperoleh siswa 

setelah siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Nilai yang 

diperoleh siswa akan menentukan ketuntasan belajarnya. Jika nilai yang 

diperoleh ≥60 maka siswa tersebut dinyatakan tuntas, jika nilainya <60 

makaa siswa tersebut dinyatakan tidak tuntas. 

D.  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), terjemahan dari 

Classroom Action Research yaitu suatu Action Research (Penelitian Tindakan 

Kelas) yang dilakukan di kelas. Wardhani (2007: 1.3). Dalam setiap siklus 

terdiri dari 4 kegiatan pokok yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang 

perencana (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan 

(reflecting). Penelitian ini dipilih dan berkolaborasi dengan rekan sejawat.  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Hopkins (dalam 

Zainal, 2006:30), yang dinamakan Spiral Tindakan Kelas yaitu berbentuk 

spiral dari siklus yang satu kesiklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi 

refleksi (reflection), rencana (planning), tindakan (action), pengamatan 

(observasi), dan refleksi (reflection). Siklus ini akan dihentikan jika hasil 

penelitian sudah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan. 
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Gambar 1. Alur siklus PTK 

(Sumber: Zainal,2006:30) 

Berikut ini penjelasan dari siklus spiral tahap-tahap penelitian tindak kelas. 

Siklus I 

a.  Perencanaan 

Kegiatan perencanaan meliputi: 

1. Menetapkan pemetaan SK dan KD 

2. Membuat silabus pembelajaran 

3. Membuat kisi-kisi soal 

4. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

5. Membuat alat peraga berupa kartu soal 

6. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) 

7. Membuat alat evaluasi berupa soal-soal tes formatif 

Refleksi 
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i 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Rencana Tindakan 
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Rencana Tindakan 

Pelaksanaan 

Tindakan 
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SIKLUS I 

SIKLUS  II 
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8. Membuat alat observasi aktivitas belajar siswa 

9. Membuat scenario pembelajaran menggunakan kartu soal 

b. Tindakan 

Skenario pembelajaran menggunakan media kartu soal dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Eksplorasi 

1. Guru membagikan kartu soal kepada semua siswa 

2. Guru menjelaskan materi secara singkat tentang KPK dan FPB, 

member kesempatan kepada siswa menyampaikan pengetahuannya 

tentang materi. 

Elaborasi 

1. Setiap siswa dalam kelompok diberi tugas untuk menuliskan satu 

soal tentang KPK dan FPB. 

2. Kartu yang telah berisi soal yang ditulis oleh siswa dikumpulkan 

kembali pada guru. 

3. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

atas 5 orang siswa. 

4. Salah seorang siswa diminta untuk mengocok kartu soal yang telah 

berisi pertanyaan kemudian membagikannya secara acak kepada 

teman-temannya dan masing-masing mendapat satu buah kartu. 

5. Setiap siswa dalam kelompok memecahkan soal yang telah diterima 

secara individu. 

6. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban pada kartu soal. 

7. Koreksi jawaban atas tugas kelompok 
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8. Pembahasan bersama terutama soal-soal yang tidak dapat dikerjakan 

dengan benar. 

9. Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. 

Konfirmasi 

1. Guru bersama siswa membahasa dan menyimpulkan hasil diskusi 

dan membimbing pesesrta didik untuk memahami konsep tentang 

KPK dan FPB. 

2. Guru mengadakan tes tertulis untuk mengetahui pemahaman peserta 

didik mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari yang dikerjakan 

secara individu. 

c. Pengamatan 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru/peneliti. Pengamatan dilakukan oleh guru mitra 

yang diminta menjadi observer, dilakukan dengan cara: 

1. Observasi 

Observasi ditujukan pada aktivitas belajar siswa dan dicatat 

menggunakan lembar observasi (pengamatan) yang telah disediakan. 

Kegiatan pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan meliputi 

penggunaan kartu soal dalam proses pembelajaran, suasana kelas dan 

aktivitas dan kegiatan belajar mengajar. 

2. Tes Formatif 

Tes digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran matematika menggunakan media 
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kartu soal. Tes formatif menggunakan soal esay yang harus 

dikerjakan siswa secara individu.  

d. Refleksi 

Refleksi meliputi kegiatan menganalisis, memahami, serta membuat  

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran. 

Dengan melihat hasil pengamatan terhadap aktivitas belajara siswa dan 

hasil belajar siswa ditarik kesimpulan tentang perkembangan, kemajuan, 

dan kelemahan serta kekurangan yang terjadi. Dari refleksi ini 

selanjutnya dijadikan dasar untuk perbaikan pada siklus berikutnya.  

Kegiatan yang dilakukan dalam refleksi meliputi analisis data yang telah 

diperoleh untuk menentukan langkah tindakan yang lebih baik pada 

pembelajaran selanjutnya, mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa, 

mengevaluasi aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Siklus II 

Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus I belum memenuhi indicator 

keberhasilan yang ditetapkan, sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

Proses pembelajaran pada siklus II berlangsung sebagaimana siklus I dengan 

perbaikan beberapa teknik pembelajaran sesuai hasil refleksi pada siklus I.  

a. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan pada siklus II mengikuti perencanaan sebagaimana 

pada siklus I dengan melihat hasil refleksi pada siklus I.  
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b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan sebagaimana tindakan 

pada siklus I dengan melihat hasil refleksi pada siklus I.  

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan menggunakan lembar observasi aktivitas belajar.  

d.  Refleksi 

Refleksi meliputi kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran. 

Dengan melihat hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan 

hasil belajar siswa ditarik kesimpulan tentang perkembangan, kemajuan, 

dan kelemahan serta kekurangan yang terjadi. Dari refleksi ini 

selanjutnya dijadikan dasar untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Jika 

hasil penelitian yang diperoleh pada siklus II belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, maka akan dilanjutkan pada siklus III. 

Kegiatan yang dilakukan dalam refleksi meliputi analisis data yang telah 

diperoleh untuk menentukan langkah tindakan yang lebih baik pada 

pembelajaran selanjutnya, mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa, 

mengevaluasi aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu 
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wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek 

manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi, dalam 

Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. 

2.  Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

(Suharsimi Arikunto, 1992 : 123). Tes digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam 

mengerjakan soal cerita. 

F. Teknik Analisis Data 

1.  Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan melihat aktiviatas guru dan aktivitas 

siswa. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik yang dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung menggunakan metode 

point of view. Observasi dilakukan dengan kolaboratif, yaitu dibantu 

dengan teman sejawat. Setelah data terkumpul melalui observasi, data 

tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut: 
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a. Nilai aktivitas setiap siswa diperoleh dengan rumus: 

b. Skor maksimal adalah skor yang dapat diperoleh seluruh siswa  

c. Nilai rata-rata diperoleh dengan rumus: 

 (Jumlah skor perolehan seluruh siswa : Skor maksimal) x 100% 

d. Keterangan diisi dengan klarifikasi aktivitas belajar dengan 

rentangan sebagai berikut (Arikunto, 2001:17): 

 81% - 100% adalah aktivitas siswa sangat baik 

 61% - 80% adalah aktivitas siswa baik 

 41% - 60% adalah aktivitas siswa cukup 

 21% - 40% adalah aktivitas siswa kurang 

 0% - 20% adalah aktivitas siswa kurang sekali 

2. Data Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari nilai tes formatif pada setiap akhir 

siklus yang harus dikerjakan secara tertulis oleh siswa. Data hasil belajar 

siswa akan dianalisis sebagai berikut: 

Tabel 1. Format lembar analisis hasil belajar siswa 

No 
Nama 

Siswa 

Nomor Soal Skor 

perolehan 

Nilai 

Akhir 
Ketuntasan 

1 2 3 … dst 

1          

2          

…          

20          

Nilai tertinggi    

Nilai terendah    

Rata-rata    

Jumlah siswa yang tuntas    

Jumlah siswa yang tidak tuntas    

Ketuntasan    
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a. Nilai yang diperoleh siswa berupa nilai tes formatif yang dikerjakan 

secara tertulis pada setiap akhir siklus. 

b. Skor perolehan diperoleh dari penjumlahan seluruh skor yang 

diperoleh siswa dalam mengerjakan soal. 

c. Nilai akhir diperoleh dengan rumus: 

 (Skor perolehan : skor maksimal) x 100 

d. Ketuntasan diisi dengan ketentuan sesuai dengan KKM yang 

ditetapkan yaitu 60. Jika nilai akhir ≥60 maka dinyatakan tuntas, jika 

nilai akhir <60 maka dinyatakan belum tuntas.  

e. Rata-rata diperoleh dengan rumus: (Ʃ  Nilai Akhir : Jumlah Siswa) 

f. Ketuntasan diperoleh dengan rumus: 

 (Ʃ  siswa yang tuntas : Jumlah siswa) x 100% 

Penghitungan data kuantitatif adalah dengan menghitung rata-rata 

perkembangan anak berdasarkan skor yang diperoleh dari lembar observasi 

yang telah disusun sebelumnya. Dengan rata-rata yang diperoleh dapat 

diketahui persentase perkembangan kemampuan serasi pada anak. Adapun 

cara menghitung hasil (skor) yang diperoleh dengan rumus mean atau rerata 

nilai menurut Suharsimi Arikunto (2010: 284-285) yaitu sebagai berikut:  

 X =  
   

 
 

Keterangan :  

x  =  Mean (rata-rata)  

∑x  = Jumlah nilai  

N  = Jumlah yang akan dirata-rata 
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G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan adalah perangkat tes dan lembar 

observasi. 

1. Perangkat Tes  

Tes dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan media kartu 

soal. Tes diberikan setiap akhir siklus pembelajaran yang berbentuk esay.  

2. Lembar Observasi 

1. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sebagai upaya untuk mengetahui kesesuaian  antara 

perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan dengan 

penyapuan setiap 10 menit selama proses pembelajaran. Data aktivitas 

diperoleh dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 

menggunakan tanda “√”. Indikator yang diobservasi mencakup sebagai 

berikut: 

 

a.  Memperhatikan penjelasan guru 

b.  Bertanya kepada guru. 

c.  Menjawab/menanggapi pertanyaan 

d.  Membuat soal pada kartu soal 

e.  Mengerjakan soal pada kartu soal 

f.  Diskusi antar siswa. 

 



33 
 

3. Kinerja Guru 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,1995:503) kinerja 

berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan 

kerja.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

kemampuan seseorang dalam proses kerjanya untuk mencapai sesuatu 

atau prestasi yang ingin dicapai.  

Menurut Mulyasa (2002:125) pada hakikatnya pendapat tentang 

peningkatan kerja bertolak dari kedua faktor determinan kerja yaitu 

kecakapan dan motivasi. Kriteria dari kinerja itu sendiri meliputi :  

1. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab. 

2. Kemampuan dan ketrampilan. 

3. Semangat yang tinggi. 

4. Berinisiatif dan berkemampuan tinggi 

 

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kinerja sekarang 

dapat dilihat dari kecakapan dan motivasi seseorang dalam bekerja dimana 

seseorang yang mempunyai kecakapan dan motivasi bekerja tentu saja dalam 

hasil kerjanyapun akan baik, akan tetapi seseorang yang dalam bekerja tidak 

mempunyai kecakapan dan motivasi yang tinggi tentu saja hasilnya akan 

kurang. 

Kinerja guru merupakan proses pembelajaran sebagai upaya mengembangkan 

kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan 
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pendidikan yang telah ditetapkan dicapai dengan baik melalui suatu kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan target dan tujuan. 

Menurut Rusyan dkk, (2000:17), Kinerja guru adalah melaksanakan proses 

pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas di samping 

mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi 

sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan 

pada para siswa, serta melaksanakan penilaian 

 

H.  Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dalam penelitian ini dinyatakan berhasil apabila:  

a.  Aktivitas siswa mencapai sekurang-kurangnya 75% 

b.  Banyaknya siswa yang tuntas (nilai 60 ke atas) sekurang-kurangnya 75% 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan pembelajaran menggunakan media kartu soal pada pelajaran 

Matematika dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD 

Negeri 15 Gedongtataan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

aktivitas belajar siswa dari siklus ke siklus. Aktivitas belajar siswa pada 

siklus I 61,7%  meningkat menjadi 83,3% pada siklus II. 

2. Penerapan pembelajaran menggunakan media kartu soal pada pelajaran 

Matematika dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri 15 Gedongtataan. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 61,5 

menjadi 75,4 pada siklus II. Sedangkan ketuntasan belajar siswa pada 

siklus I mencapai 65% dan meningkat pada siklus II menjadi 85%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, bahwa penggunaan 

pembelajaran menggunakan media kartu soal dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar pada pelajaran Matematika, siswa kelas V SD Negeri 15 

Gedongtataan, maka penulis menyarankan : 
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1. Penyajian materi harus sesuai dengan  standar kompetensi dasar serta 

indikator yang telah ditetapkan,sehingga waktu yang tersedia dapat 

dimanfaatkan seefektif mungkin. 

2. Guru harus membimbing siswa dengan  baik ketika diskusi kelompok. 

3. Guru harus mampu memotivasi siswa dengan penguatan  yang tepat 

sehingga siswa lebih bergairah mengikuti proses pembelajaran. 

4. Penggunaan kartu soal dibuat lebih variatif sehingga proses pembelajaran 

lebih menyenangkan bagi siswa. 
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