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ABSTRAK 

 

Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 

IV SDN 2 Ampenan dalam mata pelajaran Matematika khususnya materi tentang 

bilangan bulat. Selain itu, kurangnya kemampuan menggunakan media dan metode 

menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran , 

sehingga dilakukan penelitian di sekolah ini. Penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas IV
 
SDN 2 Ampenan. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Instrumen penelitian berupa lembar 

observasi dan test hasil belajar. Observer pada penelitian sebanyak dua orang yaitu : 

satu orang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus I dan siklus II berturut-turut adalah 53% dan 86%. Persentase peningkatan 

hasil belajar siswa secara klasikal dari siklus I sampai siklus II adalah 33%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa penerapan metode 

pembelajaran kuis bingo dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV 

SDN 2 Ampenan tahun ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 

 

The background of this study is the low student learning outcomes SDN 2 Ampenan 

fourth grade in the subjects of Mathematics, especially material about integers. In 

addition, the lack of ability to use media and methods to be one of the causes of low 

student learning outcomes in learning, so do study at this school. This study included 

into the classroom action research that aims to improve learning outcomes Maths 

grade IV SDN 2 Ampenan. This research was conducted in two cycles, each cycle 

consists of four stages: planning, implementation, observation and evaluation, and 

reflection. The research instrument is observation sheet and test learning outcomes. 

Observer in the study of two people: one teacher. The results showed that the average 

student learning outcomes in the first cycle and the second cycle are respectively 53% 

and 86%. The percentage increase in student learning outcomes in the classical style 

of the first cycle to the second cycle was 33%. Based on these results it can be stated 

that the application of bingo quiz learning methods to improve learning outcomes 

Maths grade IV SDN 2 Ampenan the academic year 2015/2016. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus di penuhi dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Majunya suatu bangsa banyak di 

tentukan oleh kreatifitas pendidikan bagsa itu sendiri karena pendidikan sebagai 

upaya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. 

Untuk mewujudkan pendidikan nasional perlu adanya pendidikan yang formal 

sebagai tempat belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan maka kualitas sumber 

daya mnausia akan menjadi lebih baik.  Kualitas manusia yang tangguh dan handal  

sebagai salah satu sisi dari sasaran yang hendak dituju oleh pendidikan dan 

merupakan suatu hal yang dilematis, yakni selain dihadapkan pada keharusan 

adanya pemerataan untuk memproleh pendidikan  pada setiap lapisan masyarakat, 

juga dihadapkan dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. 

Banyaknya kalangan pelajar yang menganggap bahwa belajar di kelas adalah 

hal yang kurang menyenangkan, duduk berjam-jam mendengarkan guru 

menyampaikan informasi materi berdasarkan buku teks yang telah di tentukan dan 

mengerjakan tugas dari guru untuk mendapatkan nilai. Kegiatan seperti ini 

biasanya di jalani pelajar setiap hari, sehingga pelajar menganggap belajar hanya 

sebagai rutiinitas untuk mendapatkans nilai tanpa di imbangi dengan kesadaan 

untuk menambah pengetahuan baru dan menggunakan pengetahuan yang telah di 

milikinya untuk memecahkan suatu masalah sehingga siswa menjadi pasif dan 

pembelajaran kurang bermakna.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN 2 Ampenan 

diketahui bahwa proses pembelajaran matematika pada kelas IV secara umum 

belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh persentase nilai hasil ulangan harian siswa 

yang berada dibawah standar KKM yang di tentukan. Dari 15 siswa, hanya 2 orang 

siswa yang mencapai ketuntasan KKM yang telah di tentukan untuk mata pelajaran 

matematika yaitu 75, sebesar 13,3%. Hal ini menunjukkan nilai hasil belajar 

matematika pada kelas IV SDN 2 Ampenan tergolong sangat rendah. Adapun 

siswa yang tidak mencapai ketuntasan diketahui sebesar 86.6 % atau 13 siswa yang 

tidak tuntas mencapai KKM yang telah di tentukan.  

Beberapa dari siswa yang peneliti wawancarai ketika observasi dilakukan 

mengatakan pelajaran matematika merupakan pelajaran yang kurang di senangi. 
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Mereka hanya tersenyum ketika di tanyakan tentang bagaimana belajar 

matematika. Bagi sebagaian besar anak didik, matematika merupakan mata 

pelajaran yang di anggap paling sulit, paling membosankan dan tak jarang juga di 

anggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan. Mereka lebih banyak bermain 

ketika materi di sampaikan oleh guru. (sumber: hasil pengamatan dan wawancara 

dengan siswa tanggal 2 november 2015)  

Guru kelas IV SDN 2 Ampenan menjelaskan kembali, selain minat dan 

konsentrasi belajar siswa yang rendah, media atau metode pengajaran juga menjadi 

hal yang penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, selain itu 

peserta didik kurang mempunyai kemauan dalam mengikuti proses pembelajaran 

dan lebih banyak bermain sehinngga mereka cepat lupa tentang materi yang telah 

diajarkan, dengan kata lain pemahaman konsep yang dimiliki siswa masih kurang.  

Pada kenyataannya memang kurang tersedianya media pembelajaran 

matematika yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang 

menyenangkan bagi siswa kelas IV, serta kurangnya kreatifitas guru dalam 

menyampaikan pembelajaran matematika sehingga perhatian siswa tidak terfokus 

pada pembelajaran melainkan lebih banyak bermain. Siswa pada usia SD sesuai 

dengan karakteristiknya yaitu senang bermain. Kurangnya pemahaman siswa 

terhadap konsep materi yang diajarkan dikarenakan siswa kurang terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran dan cendrung hanya menerima apa saja yang 

disampaikan guru sehingga siswa mudah merasa bosan dan kesulitan dalam 

menerima pembelajaran.   

Berdasarkan masalah dan pilihan tindakan tersebut maka penting dilakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Metode Kuis Bingo 

(Lecture Bingo) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV 

SDN 2 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016”. Permasalahan yang akan di teliti 

dalam penelitian ini, yaitu “bagaimanakah penerapan metode permainan bingo 

(lecture bingo) yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV 

SDN 2 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016”. 

Adapun langkah langkah dalam memecahkan masalah tersebut yaitu: 

mempersiapkan RPP secara matang dengan menggunakan metode permainan 

bingo sehingga dapat meningkatkan kemampuan perkalian siswa, mengoptimalkan 
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pelaksanaan metode permainan bingo yang telah disusun untuk meningkatkan 

kemampuan perkalian siswa dan melaksanakan skenario pembelajaran. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui 

menerapan metode permainan bingo (lecture bingo) pada siswa kelas IV SDN 2 

Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan menusia berubah  dalam 

sikap dan tingkah lakunya (Winkel, 1996:244)”. Murtadho dan Tambunan 

(1987:24) mendefinisikan “matematika sebagai ilmu yang dapat membantu 

manusia menafsirkan secara eksak berbagai ide dan kesimpulan-kesimpulan serta 

dalam mengambil keputusan“. Lecture bingo adalah model pembelajaran dengan 

menggunakan permainan Bingo sebagai media pembelajarannya. Menurut 

Silberman (2007:255) mengatakan bahwa metode ini merupakan suatu metode 

yang membantu memperkuat istilah-istilah yang telah di pelajari dalam pelajaran 

oleh siswa. Pembelajaran bingo dalam pembelajaran ini berupa tabel persegi 25 

kotak yang berisi nomer-nomer tersebut. Setiap kelompok akan mendapatkan lima 

kartu soal yang berlabel B-I-N-G-O. kelompok yang mendapatkan lima jawaban 

benar adalah pemenangnya.  

Aturan permainan bingo adalah sebagai berikut; pertama, guru menyiapkan 

24-25 kartu soal. Guru membagikan kartu bingo kepada setiap kelompok. Selama 

dibacakan soal, apabila pemain (siswa) yang mempunyai nomer terkait bisa 

menjawab langsung dengan benar akan mendapatkan point 10 dan meletakkan 

kartu bingo/tanda di nomor terkait. Kedua, apabila setelah selesai dibacakan tetapi 

pemain tidak dapat menjawab atau menjawab salah maka soal dapat dijawab oleh 

kelompok lain yang jika benar mendapatkan point 5 dan jika salah maka soal 

hangus. Ketiga, jika pemain mendapakna soal bonus dan bisa menjawab dengan 

benar akan medapatkan point 20 dan jika salah atau tidak bisa menjawab akan 

dijawab oleh kelompok lain yang jika benar akan mendapatkan point 10. Keempat, 

jika pemain bisa mendapatkan lima jawaban benar (vertikal, horizontal atau 

diagonal), pemain dapat meneriakkan “BINGO” dan mendapatkan tambahan point. 

Kelima, Pemain selesai apabila semua soal telah terjawab atau salah satu kelompok 

sudah mendapatkan “bingo”. 
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Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah 

pertama, penelitian oleh Luluk Mawati Sholikah, dkk dengan judul “pengaruh 

permainan bingo dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil 

belajar siswa pada standar kompetensi menerapkan dasar-dasar teknik digital di 

SMKN 1 Jetis Mojokerto. Dengan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen (X TEI 

1) sebesar 88,25 dan nilai rata-rata kelas kontrol (X TEI 2) 82,33. Respon siswa 

dalam penerapan permainan bingo dalam pembelajaran memproleh respon positif 

dengan rating sebesar 87,61 %. Penelitian kedua oleh Restu Pertiwi, dengan judul 

“penerapan pembelajaran aktif metode permainan bingo untuk meningkatkan 

aktifitas belajar matematika siswa kelas III SDN Tunas Mekar”.  Pada siklus I rata-

rata persentase aktivitas belajar matematika siswa sebesar 66% dan meningkat 

pada siklus II menjadi 85,20%.  

Kerangka berfikir dalam penelitian ini berawal dari rendahnya hasil belajar 

matematika pada kelas IV di SDN 2 Ampenan berdampak pada nilai yang di 

proleh siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN 2 

Ampenan, diketahui bahwa rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dipengaruhi oleh rendahnya minta serta motivasi belajar siswa 

terhadap matematika sehingga siswa cepat bosan dan lupa terhadapmateri yang 

sudah di ajarkan. Kurangnnya penggunaan media serta metode juga mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa, membuat siswa kurang aktif dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. Metode permainan bingo merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang efektif untuk meningkatkan keaktifan serta pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran matematika khususnya konsep perkalian. Melalui metode ini 

diharapkan siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran karna proses belajar mengajar 

di sertai dengan permainan yang bisa memotivasi keaktifan belajar siswa. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, peneliti dapat mengajukan hipotesis 

tindakan yaitu “jika penerapan metode pembelajaran permainan bingo (lecture 

bingo) dilaksanakan secara optimal maka hasil belajar matematika siswa pada 

materi penjumlahan bilangan bulat kelas IV SDN 2 Ampenan tahun ajaran 

2015/2016 meningkat”. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas lV SDN 2 Ampenan yang terletak di 

jalan Sultan Kaharudin RT 02 Gang H. Abu Bakar Karang Pule, Mataram.  Subjek 
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penelitian ini adalah siswa kelas lV SDN 2 Ampenan dengan jumlah siswa 15 

orang, terdiri atas 7 murid perempuan dan 8 murid laki-laki. Adapun faktor yang 

diteliti adalah mengamati kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 

menggunakan metode permainan bingo (lecture bingo) untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika pada materi bilangan bulat kelas IV SDN 2 Ampenan tahun 

ajaran 2015-2016. Sedangkan untuk siswa ialah mengamati hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika materi bilangan bulat melalui penerapan metode 

permainan bingo (lecture bingo). 

Variabel harapan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar 

Matematika. Siswa yang memiliki hasil  yang baik dalam belajar adalah mereka 

yang memiliki kemampuan dalam segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Hasil belajar dalam penelitian ini yang di maksud adalah nilai pada mata pelajaran 

matematika materi bilangan bulat yang di peroleh peserta didik kelas IV SDN 2 

Ampenan setelah di adakan evaluasi diakhir setiap siklus. Variabel harapan 

penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar Matematika. Siswa yang memiliki 

hasil  yang baik dalam belajar adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam 

segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hasil belajar dalam penelitian ini yang 

di maksud adalah nilai pada mata pelajaran matematika materi bilangan bulat yang 

di peroleh peserta didik kelas IV SDN 2 Ampenan setelah di adakan evaluasi 

diakhir setiap siklus. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan  

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, 

menggunakan model lecture bingo. Adapun proses pelaksanaannya dilakukan 

melalui empat tahapan disetiap siklusnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan evaluasi, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut dipandang 

sebagai suatu siklus yang dapat diilustrasikan seperti bagan berikut. 

Gambar 3.1 Bagan Siklus PTK 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

SIKLUS I 
Pelaksanaan  

Pengamatan  

Perencanaan 

Pengamatan  

Pelaksanaan  

Refleksi  

Refleksi  SIKLUS II 

? (Arikunto, 2006) 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: data 

kuantitatif, berupa nilai evaluasi hasil belajar siswa yang dikumpulkan melalui 

teknis tes, dan data kualitatif, berupa informasi tentang tingkat motivasi belajar 

dan keefektifan pembelajaran di dalam kelas ketika guru mengajar dengan metode 

lecture bingo, yang dikumpulkan dengan teknik pengamatan (observasi) dan 

dokumentasi. 

Instrumen pengumpulan data digunakan berupa lembar tes untuk mengukur 

penguasaan atau hasil belajar siswa terhadap materi yang diajarkan. Jenis soal tes 

yang digunakan adalah berupa tes tertulis. Dan pedoman observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa. 

Untuk menghitung nilai rata – rata, dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut(Sudjna, 2009: 109) : 

 

 

Keterangan :    X = Rata-rata (Mean) 

       𝑥    = Jumlah seluruh skor 

  N      = Banyaknya subjek 

Sedangkan untuk menghitung ketuntasan klasikal, dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus: 

𝐾𝐵 =  
𝑃

𝑛
× 100 %    ( Nurkencana dan Sunarta (1990) 

Keterangan: 

KB = ketuntasan belajar 

P = banyak siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 

n = banyak siswa yang mengkuti tes 

Jika  KB ≥ 85%, maka belajar dikatakan tuntas secara klasikal. Sedangkan 

jika KB < 85%, maka belajar dikatakan tidak tuntas secara klasikal 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila adanya peningkatan aktivitas guru yang 

dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata aktivitas guru dari skor rata-rata aktivitas 

sebelumnya dan minimal berkategori baik. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa 

yang dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata aktivitas belajar dari skor rata-rata 

𝑋 =  
 𝑥

𝑁
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aktivitas belajar sebelumnya dan minimal berkategori cukup aktif. Dan adanya 

peningkatan hasil belajar Matematika pada materi bilangan bulat  kelas lV SDN 2 

Ampenan yaitu ≥85% dari keseluruhan siswa mendapat nilai lebih dari atau sama 

dengan 75 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan sekolah.  

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Data Ringkasan Hasil Penelitian Siklus I dan II 

Siklus 

Persentase 

Aktivitas 

Guru 

Katagori 

Persentase 

Aktivitas 

Siswa 

Katagori 

Rata-rata 

Hasil 

Belajar 

Ketuntasan 

Klasikal 

I 85 % Baik 58 % 

Kurang 

Aktif 

73 53,3% 

II 96 % 

Sangat 

Baik 

75 % 

Cukup 

Aktif 

78 86,66% 

 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana dalam setiap siklus terdiri 

dari 2 kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu 

tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi serta refleksi. Adapun 

hasil yang diperoleh dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga aspek, yaitu 

perubahan aktivitas guru, perubahan aktivitas siswa dan peningkatan hasil belajar 

siswa. Adapun hasil observasi dan evaluasi  dari siklus I sampai siklus II sebagai 

berikut; jumlah skor aktivitas guru sebesar 23 dengan katagori sangat baik, jumlah 

skor aktivitas siswa sebesar 21 dengan katagori cukup aktif, ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa diproleh dari hasil evaluasi yaitu sebesar 86 % dari 15 siswa. 

Siswa yang tuntas sebanya 13 siswa dan 2 siswa lainnya tidak tuntas. Hasil 

tersebut kurang dari target KKM yang di tentukan yaitu  75 dengan ketuntasan 

klasikal 85%, sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II. Selanjutnya pada siklus II, jumlah skor aktivitas guru 

sebesar 26 dengan katagori baik. jumlah skor aktivitas siswa sebesar 27 dengan 

katagori kurang aktif dan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa diproleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 53,3 % dari 15 siswa. Siswa yang tuntas sebanya 8 siswa 

dan 7 siswa lainnya tidak tuntas. Hasil tersebut kurang dari target KKM yang di 

tentukan yaitu  75 dengan ketuntasan klasikal 85%. 

Berdasarkan hasil yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahawa; 

pertama jumlah hasil observasi aktivitas guru dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan sebanyak 11%  yaitu dari skor 23 menjadi 26 (dari kriteria baik 

menjadi sangat baik). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas guru 

dalam menerapkan metode pembelajaran kuis bingo pada mata pelajaran 

matematika tergolong berhasil. Kedua, jumlah hasil observasi aktivitas siswa dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebanyak 17% yaitu dari skor 21 
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menjadi 27 (dari kriteria kurang aktif menjadi cukup aktif). Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa aktivitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran 

kuis bingo pada mata pelajaran matematika tergolong berhasil. Dan ketiga, nilai 

rata – rata hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 5 

poin, dari 73 menjadi 78, sedangkan ketuntasan klasikal juga mengalami 

peningkatan sebanyak 33% dari 53% (KB<85%) pada siklus I menjadi 86% 

(KB>85%) pada siklus II. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

dengan menerapkan metode kuis bingo dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas IV SDN 2 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. 

 

E. PENUTUP 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil darinpenelitian ini adalah aktivitas 

guru pada siklus I memperoleh skor 23 dengan kategori baik meningkat menjadi 

skor 26 dengan kategori sangat baik pada siklus II, aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh skor 21 dengan kategori kurang aktif meningkat menjadi skor 27 

dengan kategori cukup aktif pada siklus II dan hasil belajar siswa pada siklus I 

memperoleh nilai rata – rata 73 dengan ketuntasan klasikal 53 %, meningkat 

menjadi nilai rata – rata 78 dengan ketuntasan klasikal 86 % pada siklus II. 

Sedangkan saran yang dapat peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah 

untuk siswa seharusnya dengan penerapan metode permainan bingo dapat 

menumbuhkan keaktifan dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika khususnya dalam materi bilangan bulat, untuk semua guru atau tenaga 

pendidik SDN 2 Ampenan agar mengoptimalkan penggunaan metode permainan 

bingo agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa tidak hanya pada 

kelas IV melainkan pada seluruh siswa yang masih belum kurang aktif dalam 

belajar atau bosan, untuk sekolah hendaknya dapat mempertimbangkan metode 

permainan bingo dalam mata pelajaran lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah, dan untuk pembaca yang berminat untuk 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut mengenai penggunaan metode 

permainan bingo ini disarankan agar mempelajari lebih dalam mengenai 

kelemahan dan kelebihannya agar memperoleh hasil yang lebih baik.  
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