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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika khususnya di SDN 37 Mataram pada siswa kelas III. 

Hal ini dikarenakan guru dalam proses belajar mengajar hanya menggunakan 

ceramah, siswa hanya menghafal dan guru jarang menggunakan alat peraga sebagai 

pemberi informasi, sehingga mengakibatkan hasil belajar terutama matematika sangat 

kurang. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi perkalian dan 

pembagian  maka digunakanlah Alat Peraga Congklak. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, dan setiap siklus terdiri 

dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaa tindakan, observasi, evaluasi, dan 

refleksi. Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa dan tes hasil belajar siswa. Keseluruhan data dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalh siswa kelas III berjumlah 

32 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor aktivitas guru mengalami 

peningkatan yaitu dari siklus I memperoleh skor 14 berkategori baik, pada siklus II 

memperoleh skor 17 berkategori sangat baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa 

terjadi peningkatan dari siklus I yaitu 41 berkategori cukup aktif, pada siklus II 

menjadi 56 berkategori aktif. Dengan demikian dengan ketuntasan klasikal siklus I 

yaitu 62, 5% mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 87,5%. Dari hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga 

congklak pada mata pelajatan matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas III SDN 37 Mataram tahun ajaran 2015/2016.  
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ABSTRACT 

 

This research was caused by lack of learning activity in case of “math” 

especially on the third class of SDN 37 Mataram. Was happen because the theaching 

process only focusing on speech itself. The students only memorized unecesarry thing 

in other the teacher never used the simulation proccess as part of information 

procedure. In fact the result of learning process in case of “math” become very low 

on how students multiplied and devided in accounting procedure, so the tesearcer are 

suggest the teachers to use “congklak simulation system”. This system is called class 

action research that consist of 2 siclus and each siclus consist of 4 level suc as: 

planning, action, observation, evaluation and reflection. The data was collected by 

observation technique the way how teacher deliver the massages to the final result of 

the students itself. The data overall has been analized through qualitative and 

quantitative methode so the sampel in this case are 32 of the students on the third 

class. And the final research result show that the score for teacher action is increase 

from the first siclus become 14 can be catagorized  good, in the second siclus become 

17 catagorized very good. While the students learning methode is increase 

significantly from the first siclus become 41 classified good enough and the second 

siclus become 56 cn be classified active so based on the siclus I become 62, 5% 

increase become 87, 5% on siclus II. So the final research can be concluded that 

using: “ Congklak Simulation System” in learning math will increases learning 

process in the third class/grade of SDN 37 Mataram 2015/2016.  
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A. Pendahuluan  

Pendidikan  merupakan hal yang sangat penting dalam  kehidupan 

seseorang. Berbagai upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

pendidikan. Dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan ilmu 

pengetahuan. Untuk mencapai tujuan pendidikan maka diselengggarakan 

rangkaian kependidikan secaras sengaja, berencana, terarah, berjenjang, dan 

sistematis melalui pendidikan formal seperti sekolah.  

Dalam pembelajaran Matematika, terutama dikelas rendah banyak 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dan hal-hal yang sering 

menghambat untuk tercapainya tujuan belajar. Karena pada dasarnya anak 

tidak sama cara belajarnya, demikian pula dalam memahami konsep-konsep 

abstrak. Melalui tingkat belajar yang berbeda secara satu dengan lainnya maka 

guru yang baik adalah guru yang mampu mengajar dengan baik, khususnya 

pada saat menanamkan konsep baru. Salah satu cara memecahkan masalah 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan cara 

menggunakan alat peraga khususnya pada bidang studi Matematika. Menurut 

Uzer, (dalam Turmuzi, 2013: 58) alat peraga adalah alat-alat yang digunakan 

guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang 

disampaikan kepada  siswa.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas III yaitu Muhaimmin, 

S.Pd di sekolah pada tanggal 17  Desember 2015, menunjukkan bahwa hasil 

belajar Matematika khusunya di Sekolah Dasar (SD) masih banyak siswanya 

yang belum tuntas. Dari pengamatan yang saya lakukan pada siswa kelas III 

SD Negeri 37 Mataram, dengan banyak 32 siswa yang diantaranya adalah 15 

laki-laki dan 17 perempuan, menunjukkan bahwa hasil belajar Matematika 

masih tergolong sangat rendah. Lebih khususnya lagi peneliti mengamati pada 

materi Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian, ternyata dari 32 siswa yang 



telah mencapai KKM  ( Kriteria Ketuntasan Minimal ) 70 ke atas masih 

sangat sedikit , sedangkan sisanya masih banyak dibawah KKM.  

Tabel 1.1 Persentasi Hasil Nilai Ulangan Semester Mata Pelajaran 

Matematika  Kelas III SDN 37 Mataram Tahun Pelajaran 

2015/2016                               

No Interval Jumlah siswa Persentase 

1. < 60 13 40, 62% 

2. > 60 < 70 9 28, 12% 

3. > 70 10 31, 25% 

Sumber: Data nilai ulangan harian guru kelas III SD Negeri 37 

Mataram tahun pelajaran 2015/2016 

 

Tabel diatas menunujukkan bahwa siswa yang mendapatkan nilai 

kurang dari KKM sebanyak 22 orang dengan persentase 68, 74% , dan siswa 

yang mendapatkan nilai lebih dari KKM sebanyak 10 orang dengan 

persentase 31, 25%. Salah satu factor  yang dapat menjadi penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa pada Matematika diantaranya; (1) siswa yang 

kurang mengerti dengan soal, (2) banyak siswa yang tidak merespon materi 

yang dijelaskan, (3) guru yang jarang menggunakan alat peraga, sehingga 

siswa cepat merasa bosan, (4) metode yang sering guru gunakan dalam proses 

pembelajaran hanya menggunakan ceramah pada setiap pertemuan, (5) 

banyak siswa tidak percaya diri untuk bertanya, lebih memilih diam 

Berdasarkan data di atas, maka diperlukan suatu upaya perbaikan 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

Matematika di kelas III SDN 37 Mataram. Salah satunya dengan meggunakan 

alat peraga congklak dalam proses pembelajaran agar aktivitas dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat. Jika dilihat dari penggunaan alat peraga 

congklak  memiliki peran penting untuk mempermudahkan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika khususnya materi perkalian dan pembagian. 



Karena alat peraga ini membuat suatu proses pembelajaran lebih 

menyenangkan dan menimbulkan ketertarikan langsung dari siswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang bisa di 

angkat oleh peneliti ini adalah “Bagaimana Penggunaan Alat Peraga Congklak 

Pada Mata Pelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas III SDN 37 Mataram Tahun Ajaran 2015/2016“.  

Adapun cara pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya 

hasil belajar mata pelajaran Matematika, dapat ditindak lanjuti dengan cara 

penerapan alat peraga Congklak  yang sesuai dengan materi Operasi Perkalian 

dan Pembagian dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri 37 Mataram tahun 

pelajaran 2015/2016. 

Adapun tujuan yyang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika siswa kelas III SDN 37 

Mataram tahun Ajaran 2015/2016 dengan penggunaan Alat Peraga Congklak. 

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Bagi Guru yaitu; a) Membantu dalam mengatasi kesulitan mengajarkan 

Matematika, dan memudahkan  siswa  dalam pembelajaran Matematika 

dengan menggunakan alat peraga Congklak, b) Untuk memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran 

2. Bagi Siswa yaitu; a) Dengan penggunaan alat peraga Congklak ini, 

pembelajaran Matematika akan lebih menarik sehingga siswa tidak cepat 

bosan, b) Dengan penggunaan alat peraga Congklak pada pembelajaran 

Matematika, hasil belajar siswa dapat meningkat, c) Memberikan 

pemahaman kepada siswa bahwa pelajaran Matematika bukan pelajaran 

yang sangat sulit 

3. Bagi Sekolah yaitu; a) Memberikan masukan kepada guru tentang 

pentingnya alat peraga Congklak dalam proses pembelajaran Matematika, 

b) Untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika di SD Negeri 37 



Mataram, c) Dapat dijadikan bahan pertimbangan pemikiran dalam rangka 

perbaikan kualitas pembelajaran sekaligus juga kualitas sekolah 

 

B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Alat Peraga Congklak  

a. Alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai atau 

diterima oleh audien (si pelajar). Penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran matematika yang dimaksudkan adalah agar siswa lebih 

tertarik, senang dan mudah memahami serta menantang kesanggupan 

berpikir siswa yang akhirnya siswa tidak takut dengan mata pelajaran 

matematika. 

b. Tujuan penggunaan alat peraga sebagai berikut; 1) Meningkatkan 

motivasi siswa belajar karena peraga dapat merangsang tumbuhnya 

perhatian serta mengembangkan keterampilan, 2) Peraga dapat 

memfokuskan perhatian siswa, pendidik dapat menggunakan peraga 

dengan melihat benda yang sesungguhnya di luar kelas atau dalam 

kelas, 3) Menyajikan pembelajaran dengan memanfaatkan kehidupan 

nyata dalam rangka meningkatkan daya antusias siswa terhadap materi 

pelajaran, 4) Membuat seluruh momen dalam kelas hidup dan berubah 

dari waktu ke waktu, pendidikan dapat membangun pertanyaan dengan 

dukungan alat yang ada di tangan, 4) Alat peraga lebih meningkatkan 

interaksi antar siswa dalam kelas.  

c. Pengertian congklak adalah alat permainan tradisional yang terdiri dari 

lubang sejajar dan memiliki lubang besar serta memiliki satu diujung 

kanan dan satu lagi diujung kiri. Alat peraga permainan congklak 



dapat digunakan untuk memahami operasi hitung perkalian dan 

pembagaian. 

d. Langkah-langkah permainan congklak di antara lain: 

1. Permainan dilakukan perkelompok setiap kelompok terdiri dari 4 -

5 siswa. 

2. Masing-masing kelompok mengambil kelereng  

3. Dalam permainan ini, anggota kelompok bekerjasama dan 

berkompetensi. Satu anggota kelompok memegang dan 

memainkan, sedangkan satu anggota kelompok lainnya 

membacakan soal dan menulis jawabannya.  

4. Masing-masing kelompok mengambil kelereng untuk dimasukkan 

kedalam kolom yang ada di alat peraga congklak sesuai menurut 

soal. 

e. Adapun manfaat dan tujuan Congklak yaitu  dapat dijadikan sebagai 

media pembelajaran dalam pelajaran matematika. Misalnya dalam 

pokok bahasan operasi perkalian dan pembagian.  

f. Kelebihan dan Kekurangan Congklak diantara lain: 

a. Kelebihannya yaitu; 1) Tidak memerlukan biaya yang sangat besar 

tetapi murah meriah, 2) Siswa akan lebih senang dan enjoy dalam 

belajar matematika, walaupun dikemas dalam bentuk permainan 

tetapi tidak meninggalkan tujuan pembelajaran, 3) Dapat 

meningkatkan daya kreatifitas siswa, baik diri kognitif, afektif, dan 

psikomotor, 4) Menjalin rasa kebersamaan dan daya saing yang 

sportif antar siswa dalam pembelajaran kelompok, 5) Dalam waktu 

kurun 1 kali pertemuan konsep perkalian dan pembagian dapat 

dipahami dan dimengerti oleh siswa, 6) Mengenakan permainan 

tradisional yang bila diimplementasikan pada pelajaran lain. 

b. Kekurangannya yaitu; 1) Belum semua siswa dan guru mengerti 

tentang alat permainan congklak ini, 2) Media pembelajaran ini 



cepat rusak, 3) Belum tentu di semua daerah mengenal permainan 

ini karena congklak merupakan permainan tradisional daerah jawa. 

2. Hasil Belajar Matematika dan Aktivitas Belajar 

a. Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai 

hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar 

sebagaimana diuraikan di atas diperjelas lagi oleh Nawawi dalam K. 

Brahim (dalam Susanto, 2013: 5), yang menyatakan bahwa hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang di peroleh dari hasil tes mengenal 

sejumlah materi pelajaran.  

b. Adapun beberapa tujuan hasil belajar sebagai berikut; 1) 

Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempunya, 2) Mengetahui keberhasilan proses 

pendidikan dan pengajaran disekolah, yakni seberapa jauh 

keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan 

pendidikan yang diharapkan, 3) Menentukan tindak lanjut hasil 

penelaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal 

program pendidikan dan pengajaran serta system pelaksanaannya, 4) 

Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah dari pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

c. Factor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal 

diantaranya kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, bakat, 

kematangan, dan kesiapan dan factor eksternal diantanya keluarga, 

sekolah dan masyarakat  

d. Aktivitas merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses 

belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan 



yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajaukan 

pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru 

dan bias bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan.  

e. Matematika merupakan salah satu dari serangkaian mata pelajaran 

yang mempunyai peranaan penting dalam pendidikan. Matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

f. Teori Brunner dalam Pembelajaran Matematika Menurut Brunner 

dalam Karso (2002: 11), menekankan bahwa setiap individu pada 

waktu mengalami atau mengenal peristiwa atau benda di dalam 

lingkungannya., menemukan cara untuk menyatakan kembali 

peristiwa atau benda tersebut di dalam pikirannya. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Widiawati tahun 

2012 dengan judul Penggunaan Media Permainan Congklak Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Perkalian Dan Pembagian Dengan 

Tema Kerja Sama di SDn Sukaji 1 Kelas 2 Semester 2 Tahun Ajaran 

2012/2013  Kecamatan Sukaji BandungJuarni Alfiana tahun 2013.  

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari hasil belajar 

khususnya pada mata pelajaran pembelajaran Matematika di kelas III adalah 

hasil belajar siswa yang sangat rendah, karena dalam proses pembelajaran 

Matematika guru hanya menggunakan metode ceramah dan menggunakan 

benda yang abstrak sehingga siswa merasa cepat bosan, kurang tertarik, dan 

kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran karena masih didominasi 

oleh guru sebagai pemberi informasi. 



Atas dasar pertimbangan tersebut maka dalam pembelajaran materi 

operasi hitung perkalian dan pembagian dengan pengunaan alat peraga 

congklak karena akan memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk 

ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Di samping itu, dapat  

menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan yang dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa, sehingga dapat mendorong rasa ingin 

tahu siswa.  

Dengan demikian, atas pertimbangan diatas peneliti mencoba 

penggunaan alat peraga Congklak pada mata pelajaran matematika untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 37 

Mataram tahun ajaran 2015/2016. 

 

C. Metode Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 37 Mataram pada kelas 

III. Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan proposal dimulai pada bulan Januari 2016  

b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 7 Mei 2016. 

c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 9 dan 14 April 2016. 

d. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2016. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD 

Negeri 37 Mataram yang berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 orang siswa 

laki-laki dan 17 orang siswa perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah 

guru kelas III SD Negeri 37 Mataram yakni Bapak Muhaimmid, S.Pd.  

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya faktor 

guru, yang diteliti adalah kegiatan guru dalam melakukan  proses pembelajaran 

di kelas dengan penggunaan alat peraga Congklak. Selain itu faktor siswa, yang 

diteliti diantaranya hasil belajar Matematika siswa setelah mengikuti 

pembelajaran Matematika dengan penggunaan alat peraga Congklak dan 



aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penggunaan alat 

peraga Congklak.  

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel tindakan dan variabel 

harapan. Definisi operasional variabel tindakan yaitu alat peraga Congklak, alat 

peraga congklak yang dimaksud adalah alat peraga yang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan cara 

melakukan kegiatan praktek tentang materi perkalian dan pembagian di kelas 

melalui demonstrasi sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang 

menyenangkan.  Sedangkan definisi variabel harapan adalah aktivitas dan hasil 

belajar, aktivitas belajar yang dimaksud adalah aktivitas belajar siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penggunaan alat peraga Congklak yang 

diamati dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang telah dibuat 

oleh peneliti dan hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar kognitif 

Matematika siswa, yang ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh siswa dari hasil 

tes evaluasi setiap akhir siklus, yang telah dirancang sesuai dengan materi yang 

dipelajari siswa setelah siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran melalui 

penggunaan alat peraga Congklak.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu: perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), (c) 

mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation and 

evaluation), dan (d) melakukan refleksi (reflection). Pelaksanaan Siklus I dan 

siklus 2  terdiri dari 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 × 35 menit setiap 

pertemuan.  

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas III semester genap dengan jumlah 32 orang, serta guru 

yang dalam hal ini yang bertindak sebagai peneliti, yaitu aktivitas guru. 



a. Data kualitatif adalah data hasil observasi dan pengamatan terhadap 

pelaksanaan tindakan yang diperoleh dari data observer pada lembar 

observasi dan pengamatan selama proses pembelajaran. 

b. Data kuantitatif adalah data hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi dengan menggunakan tes tertulis berupa tes objektif. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan terhadap segenap aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika kelas III SD Negeri 37 Mataram tahun pelajaran 

2015/2016 ketika penggunaan Alat Peraga Congklak. 

b. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar merupakan tes evaluasi untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data berupa RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang sesuai dengan penggunaan alat peraga 

Congklak, lembar kerja kelompok, lembar evaluasi individu, dan 

dokumentasi setiap kegiatan guru dan siswa pada proses pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: 

1. Lembar Pengamatan (Observasi) 

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan aktivitas 

guru minimal berkategori baik pada proses pembelajaran dengan 

penggunaan alat peraga Congklak. Adapun aspek-aspek yang diamati 

adalah sebagai berikut: 

a.  Pelaksanaan dan kesiapan belajar 

b. Pemberian  aspek dan motivasi kepada siswa 



c.  Pembelajaran alat peraga Congklak 

d. Membimbing selama kegiatan diskusi kelompok dalam penerapan 

alat peraga Congklak. 

e.  Demonstrasi kelompok dalam penerapan alat peraga Congklak 

f.  Mengakhiri pembelajaran 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indicator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 

proses pembelajaran. Beberapa aspek penilaian ktivitas belajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran 

b. Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

c. Interaksi siswa dengan guru 

d. Aktivitas siswa dalam penerapan alat peraga Congklak 

e. Partisipasi siswa dalam penerapan alat peraga Congklak 

f.  Partisipasi dalam refleksi hasil belajar 

2. Tes Hasil Belajar 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 

dalam bentuk tes objektif yang dibuat oleh peneliti. Tes hasil belajar yang 

digunakan terdiri dari 10 pilihan ganda untuk setiap siklus. 

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Data Hasil Belajar 

a. Ketuntasan Individu 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai seorang individu 

setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu. Setiap siswa 

dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ≥70. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 



Nilai Akhir  = 100 
  

 
x

MaksimalSkorJumlah

PerolehanSkor
 

 (Erna Febru Aries dan Ari Dwi Haryono, 2012) 

b. Ketuntasan Klasikal 

     Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

     KK= %100x
N

P

 

    (Sumber: Nurkancana dan PPN Sunartana,1990)  

     Keterangan: 

     KK     = Ketuntasan Klasikal 

     P     = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥70 

        N     = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

c. Menghitung Nilai Rata-Rata  

   Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

   M=
N

X
 

   (Sumber: Nurkancana dan PPN Sunartana, 1990) 

Keterangan: 

  M             = Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

  X  = Jumlah seluruh skor 

  N             = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

Hasil nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada Siklus I akan 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh siswa pada Siklus II untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

2. Menghitung Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 

a. Data Aktivitas Guru 

Setelah diperoleh data aktivitas guru dari lembar observasi data 

tersebut, kemudian dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut : 



a) Skor 3 diberikan jika semua descriptor nampak   

b) Skor 2 diberikan jika dua deskriptor yang nampak  

c) Skor 1 diberikan jika satu deskriptor yang nampak  

d) Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang Nampak 

1. Menentukan Skor Maksimal ideal (SMI) Aktivitas Guru 

    SMi = Nilai Maksimum x Jumlah Indikator Penilaian, dimana: 

    Banyaknya indikator yang diamati   = 6 

    Skor maksimal setiap indikator    = 3 

    Skor minimal setiap indikator    = 0 

    Jadi, untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 6 × 3 = 18 

   Sedangkan skor minimal semua indikator adalah 6 × 0  = 0 

2. Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDi (Standar Deviasi ideal) 

dengan sebagai berikut: 

      Mi =  (skor tertinggi + skor terendah) 

      Mi =  (18 + 0) 

      Mi =  (18) 

      Mi = 9 

           SDi =  × Mi 

      SDi =  × 9 

      SDi = 3 

                      (Sumber: Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100) 

3.  Menentukan Kriteria Aktivitas Guru 

Kriteria untuk menentukan aktivitas guru ditentukan 

pada tabel di bawah ini: 

 



      Tabel 3.1 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDI ≤ M ≤ SMi  13,5 ≤ M ≤ 18 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 1,5 SDi 10,5 ≤ M < 13,5 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 0,5 SDi 7,5 ≤ M < 10,5 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi ≤ M ˂ Mi – 0,5 SDi 4,5 ≤ M < 7,5 Kurang Baik 

0 ≤ M < Mi – 1,5 SDi 0 ≤ M < 4,5 Tidak Baik 
 

a. Data Aktivitas Siswa 

Setelah diperoleh data aktivitas siswa dari lembar 

observasi data tersebut, kemudian dianalisis dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Skor 1 : diberikan jika terlaksana tetapi tidak aktif 

2. Skor 2 : jika terlaksana tetapi kurang aktif  

3.  Skor 3 : jika terlaksana dengan aktif 

4. Skor 4 : jika terlaksana dengan sangat aktif 

1. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) Aktivitas Siswa 

            Banyaknya indikator yang diamati   = 6 

            Descriptor setiap indicator     = 3 

            Skor maksimal setiap deskriptor   = 4 

            Jadi, untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 4 × 18 = 72 

2. Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) 

            Mi =   × (skor maksimal+ skor minimal) 

                     =  

                                                = 45  

 SDi   =  

          SDi   =  × 45 

          SDi   = 15 



(Sumber: Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100) 

3. Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa ditentukan pada 

tabel di bawah ini: 

    Tabel 3.2 Pedoman Kriteria Aktivitas Siswa 

Interval Skor Kategori 

Mi+ 1,5 SDi ≤ M ≤ Smi 67,5 ≤ M ≤ 72 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 1,5 SDi 52,5 ≤ M < 67,5 Aktif 

Mi – 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 0,5 SDi 37,5 ≤ M < 52,5 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ M ˂ Mi – 0,5 SDi 22,5 ≤ M < 37,5 Kurang Aktif 

0 ≤ M < Mi – 1,5 Sdi 0 ≤ M < 22,5 Tidak Aktif  

 

Indikator penelitian ini adalah pencapaian aktivitas guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar matematika dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Penelitian  ini dikatakan  berhasil jika hasil belajar siswa mencapai 

KKM yaitu 70 dengan ketuntasan klasikal sebanyak 85% dari jumlah 

32 siswa pada mata pelajaran Matematika.  

b. Aktivitas mengajar guru dikatakan berhasil jika mencapai minimal 

kategori baik. 

c. Aktivitas belajar siswa dikatakan berhasil jika mencapai minimal 

kategori  aktif.  

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 14 dengan kategori Baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 41 dengan kategori Cukup Baik. 



c) Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat dari 32 orang siswa terdapat 12 

orang siswa yang belum tuntas sedangkan siswa yang tuntas ada 20 

orang siswa, adapun nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 40. Persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 62,5%. Hasil yang diperoleh pada 

Siklus I masih belum berhasil, hal ini dapat dilihat dari nilai persentase 

ketuntasan yang mendapat 62,5% dari 32 orang siswa. Maka dari itu 

perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 17 dengan kategori Sangat Baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 56 dengan kategori Aktif. 

c) Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat dari 32 orang siswa terdapat 4 

orang siswa yang belum tuntas sedangkan siswa yang tuntas ada 28 

orang siswa, adapun nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50. 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 87, 5%.  

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi aktivitas guru, aktivitas siswa, dan data hasil belajar pada Siklus 

I dan Siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

       Tabel 4.7 Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Siklus 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru Hasil Belajar 

Skor Kategori Skor Kategori Jumlah 

Siswa yang 

Tuntas 

Persentas

e 

I 41 Cukup 

Aktif 

13  Baik 20 62,5% 

II 56 Sangat 

Aktif 

17 Sangat 

Baik 

28 87,5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas siswa dari 

Siklus I sebesar 41 dikategorikan Cukup Aktif meningkat menjadi 56 pada 



Siklus II dikategorikan Aktif. Hasil aktivitas guru dari Siklus I sebesar 13 

yang dikategorikan Baik diperoleh dari jumlah indikator meningkat menjadi 

17 dan masih berkategori sangat baik pada Siklus II. Sedangkan ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari standar KKM sebesar 70 yaitu 

sebesar 62,5%pada Siklus I meningkat menjadi 87, 5% pada Siklus II. Jadi 

peningkatan ketuntasan klasikal dari Siklus I ke Siklus II sebesar 25%. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian Tindakan Kelas yang 

berjudul penggunaan alat peraga Congklak pada mata pelajaran matematika 

untuk meningkatkan hasil belajar kelas III SD Negeri 37 Mataram tahun 

ajaran  2015/2016 sebagai berikut: 

1. Penerapan Alat Peraga Congklak dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas III SD Negeri 37 Mataram. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat 

dari ketuntasan klasikal yang pada Siklus I mendapat persentase sebesar 

62,5% meningkat menjadi 87,5% pada Siklus II. 

2. Penerapan alat peraga Congklak dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas 

III SD Negeri 37 Mataram, dimana pada Siklus I memperoleh skor sebesar 

41 yang berkategori cukup aktif meningkat menjadi 56 yang berkategori 

aktif pada Siklus II. 

3. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas guru dapat dilihat dari data pada 

Siklus I memperoleh skor sebesar 13 yang berkategori baik meningkat 

pada Siklus II menjadi 17 dan masih berkategori sangat baik.  

Saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penerapan alat 

peraga Congklak dapat terlaksana dengan baik dan hasil yang dicapai 

dapat bermanfaat bagi siswa khususnya pada mata pelajaran Matematika.  



2. Bagi guru kelas III SD Negeri 37 Mataram sebaiknya menggunakan alat 

peraga khususnya pada mata pelajaran Matematika agar siswa tidak 

menganggap pelajaran Matematika itu sulit dan membosankan. Dalam hal 

ini yang mendukung terlaksananya pembelajaran Matematika di kelas 

sehingga proses belajar mengajar yang berlangsung lebih menarik dan 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga 

harus memberikan pengayaan kepada siswa yang nilainya masih di bawah 

KKM, agar siswa tersebut mencapai kompetensi yang belum dicapai. 

3. Bagi pihak sekolah diharapkan agar hasil penelitian ini digunakan sebagai 

upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya 

pada mata pelajaran Matematika dan agar digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran 

di SD Negeri 37 Mataram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


