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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar matematika materi 

KPK siswa kelas IV di SDN 1 Gontoran. Hal ini disebabkan karena guru kurang 

kreatif memvariasikan metode pembelajaran sehingga metode yang digunakan 

terkesan sangat monoton serta sering terjadi penyampaian satu arah yang dilakukan 

oleh guru. Selain itu kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

menyebabkan siswa sibuk sendiri serta sering terlihat bermain dengan siswa lain 

saat pembelajaran berlangsung. Masalah penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan metode permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game) untuk 

meningkatkan hasil belajar materi kpk pada siswa kelas iv sdn 1 gontoran tahun 

ajaran 2014/2015?. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

materi KPK pada siswa kelas IV SDN 1 Gontoran Tahun Ajaran 2014/2015 

dengan penerapan metode permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 

siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan evaluasi serta refleksi. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan 

tes. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 71,21 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 60,71% dan rata-rata skor aktivitas belajar siswa sebesar 51 

dengan kategori cukup serta rata-rata skor kegiatan guru sebesar 23 dengan 

kategori baik. Pada sisklus II data hasil belajar, aktivitas belajar siswa dan kegiatan 

guru mengalami peningkatan yakni rata-rata kelas sebesar 88,34 dengan ketuntasan 

klasikal 86,21% dan rata-rata skor aktivitas belajar siswa sebesar 78 dengan 

kategori sangat baik serta rata-rata skor kegiatan guru sebesar 27,5 dengan kategori 

sangat baik. Hal ini berarti penelitian tindakan kelas ini telah memenuhi indikator 

yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan metode 

permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game) dapat meningkatkan hasil 

belajar materi KPK pada siswa kelas IV SDN 1 Gontoran Tahun Ajaran 

2014/2015. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar Materi KPK; Metode Permainan Bertepuk Berirama 

(Rhythm Clapping Game). 
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AT SDN 1 GONTORAN SCHOOL YEAR 2014/2015 
 
 

ABSTRACT 

 

 

The background of this study is based on the result of 4th grade student at 

SDN 1 GONTORAN at Lowest Common Multiple (LCM) algoritm subject that 

shown a very low outcomes. This matter exist because of their theacers doenst 

creative enough using a method to explain this subject to the stundent and become 

less atractive to them to keep listening their theachers when they explain it. More 

than that, the lack of involvement from student at class made them become careless 

and playing when the theacher explain this subject in the front of the class. The 

core of this study is how to use Rhythm Clapping Game Method to increase 4th 

grade's learning result at Lowest Common Multiple (LCM) subject at SDN 1 

GONTORAN school year 2014/2015?. The Aim of this study of course is to 

increase the result of Lowest Common Multiple subject at SDN 1 GONTORAN 

school year 2014/2015 with Rhythm Clapping Game Method. This study will use 

"inside the class experiment" with 2 cycle. Each cycle has thier step, begin from 

planing phase, implementation, observation, evaluation and reflection. In this 

Study, Observation and testing Method is used for material collecting. In 1st cycle 

, the averange result of the class is 71.21 with 60.71% classical completeness and 

student's learning activities averange score  was "enough" with 51 point and also 

the teachers's activities score was "good" with 23 point. In 2nd Cycle, The student 

learning and theacher activities were increased. The averange result of the class is 

increased into 88.34 with 86.21% classical completeness and student's learning 

activities averange score  was become "very good" category with 78 point and also 

the teachers's activities score also increased into "very good" category with 27.5 

point. This outcomes shows that The study for this class has full fill the aimed 

indicator. With the aimed indicator was fullfilled, so we can conclude that the use 

of Rhythm Clapping Game Method can be used to increase  4th grade's learning 

result at Lowest Common Multiple (LCM) subject at SDN 1 GONTORAN school 

year 2014/2015. 
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A. Pendahuluan 
 

 

Manusia membutuhkan pendidikan untuk menghadapi tantangan dalam 

kehidupannya. Pendidikan merupakan suatu wujud usaha manusia untuk 

mengembangkan potensi dalam dirinya. Berbagai usaha perbaikan dan 

penelitian  mengenai cara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan 

keberhasilan belajar peserta didik telah banyak dilakukan. Salah satu perbaikan 

dan penelitian dilakukan pada pelajaran Matematika. Runtukahu, Tombokan & 

Selpius Kandou (2014: 15) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan 

menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang 

dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Disebabkan pentingnya matematika bagi kehidupan 

manusia, matematika perlu diajarkan disemua jenjang dan jenis sekolah. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 17 November 2014 

dengan guru kelas IV SDN 1 Gontoran diketahui bahwa SDN 1 Gontoran pada 

Tahun Pelajaran 2013/2014 menggunakan Kurikulum Satuan Tingkat 

Pendidikan (KTSP) dan pada Tahun Pelajaran 2014/2015 menggunakan 

Kurikulum 2013 serta diperoleh data hasil ulangan semester tahun 2013/2014 

dengan menggunakan KTSP dan data hasil MID semester tahun 2014/2015 

dengan menggunakan Kurikulum 2013.  

Diketahui bahwa pelajaran matematika yang masih rendah dan belum 

mencapai KKM. Kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai berdasarkan 

KTSP untuk pelajaran matematika yaitu 70 sedangkan nilai rata-rata kelas yang 

tercapai adalah 69 dan ketuntasan klasikal 58.62% dari 29 orang jumlah siswa 

yang mengikuti ujian. Pada Kurikulum 2013, KKM yang harus dicapai yaitu 

2,66 sedangkan nilai rata-rata yang baru tercapai  hanya 2,61 dan ketuntasan 

klasikal 58.62% dari 29 jumlah siswa yang mengikuti ujian. Dari nilai rata-rata 

kelas dan ketuntasan klasikal tiap materi matematika yang telah dibelajarkan 

oleh guru di kelas IV SDN 1 Gontoran berdasarkan Kurikulum yang digunakan 

diketahui bahwa pada materi Kelipatan Persekutuan Terkecil memiliki nilai 

terendah baik berdasarkan KTSP maupun Kurikulum 2013. Nilai rata-rata 

kelas pada materi KPK dan FPB berdasarkan KTSP yaitu sebesar 68 dengan 

ketuntasan klasikal 51.72%sedangkan nilai rata-rata kelas berdasarkan 

Kurikulum 2013 yaitu sebesar 62,5 dengan ketuntasan klasikal 58.62%. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV diperoleh 

hasil bahwa guru kelas masih mengalami kesulitan mengajar pada materi KPK 

dan kurang kreatif mengembangkan metode pembelajaran yang akan 

digunakan sehingga siswa kurang memahami konsep dari pembelajaran KPK 

tersebut. Itulah sebabnya, peneliti mengangkat permasalahan ini dalam 

penelitiannya. 

Permasalahan tersebut tidak luput dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Berdasarkan hasil observasi di SDN 1 Gontoran, 

menunjukkan bahwa faktor penyebab hasil belajar siswa tergolong rendah 

dikarenakan dalam penyampaian materi, guru kurang kreatif memvariasikan 

metode pembelajaran sehingga metode yang digunakan terkesan sangat 



 
 

monoton serta sering terjadi penyampaian satu arah yang dilakukan oleh guru 

saat proses pembelajaran berlangsung. Kondisi pembelajaran yang demikian 

membuat siswa merasa jenuh menerima materi pelajaran matematika yang 

bersifat abstrak karena pada umumnya anak-anak usia SD tahap berpikirnya 

masih operasional konkret. 

Selain itu kurangnya keterlibatan siswa dalam pembembelajaran, 

membuat siswa kurang termotivasi pada saat belajar. Hal ini terlihat pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa permasalahan seperti 

siswa sibuk sendiri sehingga tidak merespon pertanyaan yang diberikan guru 

saat pembelajaran berlangsung, serta siswa sering terlihat bermain dengan 

siswa lain saat guru menjelaskan. Akibatnya siswa sulit memahami dan tidak 

dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, hingga pada akhirnya 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakannya 

perbaikan terhadap proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan dikelas 

menggunakan suatu metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan melihat permasalahan yang terjadi pada siswa yaitu seringnya 

siswa terlihat bermain saat pembelajaran berlangsung, peneliti ingin 

menerapkan metode permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game) 

dimana siswa dapat secara langsung terlibat aktif dalam pembelajaran dan tidak 

hanya menerima informasi saja dari guru. Tinggi rendahnya intensitas kegiatan 

siswa dalam kegiatan permainan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan 

masalah. Dengan berkerjanya fungsi perhatian dan konsentrasi siswa 

memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pemecahan masalah yang 

diperlukan dalam kegiatan permainan. 

Berdasarkan masalah dan pilihan tindakan tersebut maka penting 

dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan 

permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game) untuk meningkatkan 

hasil belajar materi KPK siswa kelas IV SDN 1 Gontoran Tahun Ajaran 

2014/2015”. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimanakah penerapan metode permainan bertepuk berirama (rhythm 

clapping game) dapat meningkatkan hasil belajar materi KPK pada siswa kelas 

IV SDN 1 Gontoran Tahun Ajaran 2014/2015?” 

Adapun cara pemecahan masalah penelitian ini yaitu hasil belajar 

Matematika yang diperoleh siswa kelas IV SDN 1 Gontoran masih tergolong 

rendah, oleh karena itu alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar Matematika khususnya dalam materi KPK dapat menggunakan 

berbagai macam metode, salah satunya dengan mengembangkan metode 

permainan yaitu permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game). Karena 

dengan penerapan permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game) 

memungkinkan siswa belajar secara aktif dan terlibat dalam pembelajaran 

sehingga tercipta suatu kondisi dan hasil belajar yang optimal. Penerapan 

permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game) membuat pelajaran 

menjadi menyenangkan dan pembelajaran terpusat pada siswa. Oleh karena itu, 



 
 

dapat dikatakan bahwa penerapan metode permainan bertepuk berirama 

(rhythm clapping game) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Meningkatkan 

hasil belajar materi KPK melalui penerapan metode permainan bertepuk 

berirama (rhythm clapping game) pada siswa kelas IV SDN 1 Gontoran Tahun 

Ajaran 2014/2015”. 

 

 

B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan 
 

 

Teori yang Relevan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Hasil Belajar Materi KPK 

a. Materi KPK adalah materi pelajaran dalam matematika yang 

bertujuan agar siswa mengerti dan memahami konsep kelipatan 

persekutuan terkecil dengan melakukan suatu proses belajar dengan 

menggunakan metode, strategi, pendekatan maupun media yang dapat 

mendukung jalannya proses pembelajaran. 

b. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar yang diukur dengan alat evaluasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2. Metode Permainan Bertepuk Berirama 

a. Metode adalah cara atau jalan yang digunakan guru untuk 

memanajemen kelas dan bahan pelajaran agar siswa  menerima dan 

memahami  materi pelajaran yang diberikan sehingga tercapainya 

tujuan pembelajaran. Guru dapat merancang dan mengembangkan 

metodologi pembelajaran agar tercapainya keberhasilan pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan mengajar. 

b. Permainan bertepuk berirama adalah suatu pengembangan metode 

pembelajaran dengan menggunakan permainan bertepuk dalam 

penyampaian materi KPK agar siswa memahami konsep materi KPK 

sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. 

c. Langkah-langkah dalam penyajian pembelajaran dengan 

menggunakan metode permainan bertepuk berirama ini , yaitu: 

dimulai dari guru menyusun RPP dengan baik dan menyiapkan sarana 

dan prasarana yang diperlukan saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Kemudia guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai siswa dan menjelaskan materi pembelajaran mengenai 

kelipatan, persekutuan dan KPK. Setelah itu siswa mendengarkan 

aturan permainan yang dijelaskan oleh guru. Adapun aturan 

permainan ini yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai 

dengan banyaknya bilangan yang akan dicari kelipatan persekutuan 

maupun KPK-nya (misal: KPK dari 2 & 3, maka siswa dibagi 

menjadi 2 kelompok. KPK dari 2, 3 & 4, maka siswa dibagi menjadi 

3 kelompok). Siswa akan bertepuk apabila bilangan kelipatan yang 

diperoleh kelompoknya disebutkan oleh guru (misal: KPK dari 2 & 3, 



 
 

kelompok siswa yang mendapat bilangan 2 akan bertepuk apabila 

guru menyebutkan bilangan kelipatan dari 2, begitu juga dengan 

bilangan 3). Bilangan kelipatan persekutuan akan diperoleh apabila 

masing-masing kelompok bertepuk bersamaan pada suatu bilangan 

yang disebutkan oleh guru. KPK akan diperoleh apabila masing-

masing kelompok bertepuk bersamaan untuk pertama kalinya, maka 

bilangan yang disebutkan oleh guru itulah yang menjadi KPK-nya. 

Setelah melakukan permainan siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

untuk mengerjakan LKS atau tugas yang diberikan guru dan  

mendiskusikan tugas yang diberikan, guru memastikan agar semua 

siswa terlibat dalam diskusi. Siswa bersama guru mendiskusikan dan 

menanggapi hasil kerja siswa. Kemudian siswa bersama guru 

membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran, setelah itu siswa 

mengerjakan soal latihan secara individu.  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh : 

1. Putri Zulzali (2010) dengan penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

metode permainan baris berbaris untuk meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi operasi 

bilangan bulat kelas IV SDN 03 Ampenan Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

2. Nalum (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan hasil 

belajar matematika materi pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan 

melalui penerapan metode permainan kartu kosong pada siswa kelas II 

semester II MI Al- Irsyad Gentang Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari guru kurang kreatif 

memvariasikan metode pembelajaran serta seringnya terjadi penyampaian satu 

arah yang dilakukan guru dalam pembelajaran. Kurangnya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa pasif dan kehilangan motivasi 

pada saat belajar sehingga mengakibatkan siswa bermain dengan siswa lain dan 

tidak memerhatikan guru saat menjelaskan pembelajaran. Hal ini berdampak 

pada rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Materi Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) merupakan salah satu 

materi yang cukup sulit dimengerti oleh siswa karena materi yang abstrak dan 

tidak memiliki alat peraga yang khusus sehingga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Oleh sebab itu, untuk menyampaikan materi KPK ini guru harus 

menentukan metode yang tepat dan metode yang dapat menambah antusiasme 

belajar siswa serta siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 

belajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa SD yang sedang 

mengalami perkembangan dalam tingkat berpikirnya, karena tahap pikir 

mereka masih berada pada tahapan operasional konkret. Sehingga salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

dengan penerapan permainan bertepuk berirama (rhythm clapping game) pada 

materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 



 
 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, hipotesis penelitian ini adalah ika 

metode permainan betepuk berirama (Rhythm clapping game) diterapkan pada 

materi KPK, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 

Gontoran Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

 

C. Metode Penelitian 
 

 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Gontoran Kecamatan 

Lingsar pada kelas IV. Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan proposal dimulai pada bulan November 2014 sampai Maret 

2015. 

b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 13 dan 20 April 2015. 

c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 27 April dan 04 Mei 2015. 

d. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2015. 

 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 

1 Gontoran yang berjumlah 29 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 14 

siswa perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah guru kelas IV SDN 1 

Gontoran dan teman sejawat yakni Ni Luh Minarthi, S.Pd dan Ni Wayan 

Pravita Agustiana Dewi. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 

adalah faktor guru, yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan 

metode permainan bertepuk berirama pada materi KPK dan faktor siswa, yang 

diteliti yaitu aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran Matematika materi KPK dengan penerapan metode 

permainan bertepuk berirama. 

Variabel Penelitian ini dibagi menjadi variable harapan dan variable 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu Hasil belajar adalah 

sesuatu perolehan dari suatu proses pembentukan pengetahuan yang 

mengakibatkan adanya perubahan persepsi, pemahaman dan tingkah laku siswa 

melalui proses belajar yang memiliki tujuan. Hasil belajar disini berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi pembelajaran materi KPK. 

Definisi operasional variabel tindakan yaitu permainan bertepuk berirama 

(rhythm clapping game) adalah suatu pengembangan metode pembelajaran 

dengan menggunakan permainan bertepuk dalam penyampaian materi KPK 

yang akan menghasilkan suatu irama sehingga siswa memahami konsep materi 

KPK serta dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. 

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

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

yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan observasi, tahap evaluasi dan 

refleksi. Pelaksanaan setiap siklus 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu yang 

sama yaitu 3 × 35 menit untuk setiap pertemuan. 



 
 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh siswa kelas IV 

semester I dengan jumlah siswa 29 orang, serta peneliti sebagai pengajar 

dan dua orang menjadi observer (guru kelas III dan teman sejawat). Adapun 

jenis-jenis data sebagai berikut: 

a. Data kualitatif, berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa ketika 

proses pembelajaran di kelas berlangsung. 

b. Data kuantitatif, berupa skor hasil tes atau evaluasi belajar yang 

diberikan pada setiap akhir siklus. 

2. Cara pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mengamati dan mengetahui kinerja mengajar guru dan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran pada materi KPK dengan 

menerapkan metode permainan bertepuk berirama dengan 

menggunakan pedoman/observasi dan catatan lapangan. Dalam 

melakukan penelitian, peneliti menggunakan observasi partisipasi 

berstruktur. 

b. Tes Hasil Belajar 

Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah dan 

petunjuk yang harus direspon oleh peserta didik untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi 

yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran. 

 

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 

menggunakan metode permainan bertepuk berirama. Adapun aspek-

aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan dan persiapan pembelajaran (RPP) 

2) Kegiatan Pendahuluan (Apersepsi dan motivasi) 

3) Kegiatan Inti: 

 Penguasaan materi pembelajaran 

 Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik 

 Penerapan metode permainan bertepuk berirama 

 Pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran 

 Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran 

4) Kegiatan penutup (kesimpulan pembelajaran dan perenungan) 

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 



 
 

proses pembelajaran. Beberapa aspek penilaian aktivitas belajar adalah 

sebagai berikut : 

1) Kesiapan siswa menerima pembelajaran 

2) Antusias siswa dalam proses pembelajaran 

3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

4) Penerapan metode permainan bertepuk berirama 

5) Interaksi siswa dengan siswa serta guru saat proses 

pembelajaran berlangsung 

6) Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran 

2. Tes Hasil Belajar 

Mengetahui data hasil belajar siswa dilakukan dengan memberikan 

soal evaluasi berupa soal uraian. 

 

Teknik anaisis data yang digunakan sebagai berikut. 

1. Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang individu setelah 

mengalami proses belajar dalam waktu tertentu. Data hasil belajar siswa 

diolah dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

a. Ketuntasan Individu 

Siswa dikatakan tuntas dalam proses pembelajaran apabila 

memperoleh nilai ≥75. Nilai ketuntasan minimal sebesar 75 digunakan 

karena sesuai dengan indikator keberhasilan. 

 

Nilai =  

     (Jihad, Asep. 2008:130) 

b. Ketuntasan Klasikal  

Rumus untuk menghitung ketuntasan klasikal, sebagai berikut: 

  

 

 

Keterangan : 

P = Ketuntasan Klasikal/Ketuntasan Belajar 

      (Aqib, 2010 : 41) 

c. Nilai Rata-rata Kelas 

Nilai yang diperoleh siswa satu kelas dijumlahkan, kemudian 

dihitung untuk mengetahui hasil belajar rata-rata siswa setiap siklus 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: M = Rata-rata siswa 

  X = Nilai siswa 

  N = Jumlah Siswa 

(Nurkancana, wayan. 1990: 173) 

P =  

M = 
X1 + X2 + X3 + ……. + Xn 

N 



 
 

  Hasil nilai rata-rata yang diperoleh siswa siklus I akan dibandingkan 

dengan hasil yang diperoleh siswa pada siklus II untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa secara klasikal. 

2. Menghitung Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 

  Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi langsung, di 

mana seorang guru yang sedang mengajar diobservasi langsung oleh 

observer dan observer berada bersama guru dan siswa di dalam kelas. 

a. Data Aktivitas Guru 

 Data Aktivitas guru diambil dengan menggunakan lembar 

observasi dan data tersebut dianalisis dengan cara menentukan 

presentase keberhasilan guru dalam menerapkan metode permainan 

bertepuk berirama. Dalam penelitian ini, pemberian skor untuk setiap 

indikator yang berisikan deskriptor mengikuti aturan sebagai berikut:  

1) Menentukan skor aktivitas guru, menentukan skor yang 

diperoleh guru dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Skor 4 diberikan jika 4 deskriptor yang nampak 

b) Skor 3 diberikan jika 3 deskriptor yang nampak 

c) Skor 2 diberikan jika 2 deskriptor yang nampak 

d) Skor 1 diberikan jika 1 deskriptor yang nampak 

e) Skor 0 diberikan jika 0 deskriptor yang nampak 

2) Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) yaitu: 

a) Banyaknya indikator = 8 

b) Skor maksimal setiap indikator  = 4 

c) Jadi skor Maksimal ideal (SMi) = 8 x 4 = 32 

d) Skor Minimal seluruh indikator  = 8 x 0 = 0 

3) Menentukan Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus :  Mi   = ½ x SMi  

                                  = ½ x 32 

                                      = 16 

                       SDi    = 1/3 x Mi 

                 = 1/3 x 16 

                = 5,3 atau 5 

(Nurkancana, 1990:100) 

Berdasarkan  skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas 

guru dijabarkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Kategori Penilaian Kegiatan Guru 

Skala Nilai Kategori 

Mi + 2SDi s/d Mi + 3SDi 

 16 + 2(5) s/d 16 + 3(5) 
26 s/d ≤ 32  Sangat Baik 

Mi + 1SDi s/d < Mi + 2SDi 

16 + 1(5)s/d < 16 + 2(5) 
21 s/d < 26  Baik 

Mi – 1SDi s/d< Mi + 1SDi 

16 – 1(5) s/d< 16 + 1(5) 
11 s/d < 21 Cukup 

Mi – 2SDi s/d < Mi – 1SDi 

16 – 2(5) s/d < 64 – 1(5) 
6 s/d < 11 Kurang baik 



 
 

< Mi – 2SDi 

16 – 2(5) 
0 s/d < 6 Sangat Kurang Baik 

(Nurkancana, wayan. 1990: 103) 

b. Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas belajar siswa merupakan sebuah penilaian yang 

dilakukan observer untuk melihat sejauh mana keaktifan siswa 

mengikuti proses pembelajaran. Pedoman penskoran untuk aktivitas 

belajar siswa yaitu : 

1) Menentukan skor aktivitas siswa, menentukan skor yang diperoleh 

siswa dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Skor 5 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan oleh 24 

-29 orang siswa. 

b) Skor 4 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan oleh 18 

– 23 orang siswa. 

c) Skor 3 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan oleh 12 

-  17 orang siswa. 

d) Skor 2 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan oleh 6 - 

11 orang siswa. 

e) Skor 1 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan oleh 0 – 

5 orang siswa. 

2) Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) yaitu: 

a) Banyaknya indikator = 6 

b) Setiap indikator terdiri dari 3 deskriptor : 6 x 3 = 18 

c) Skor maksimal setiap indikator  = 5 

d) Jadi skor Maksimal ideal (SMi) = 18 x 5 = 90 

e) Skor Minimal seluruh indikator  = 18 x 1 = 18 

3) Menentukan Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus :  Mi   = ½ x SMi 

   = ½ x (Skor Maksimal ideal + Skor  

                                 Minimal ideal) 

                                  = ½ x (90 + 18) 

                                      = ½ x 108 

     = 54 

                            SDi    = 
1
/6 x SMi 

     = 
1
/6 x (Skor Maksimal ideal - Skor  

                                                               Minimal ideal) 

                 = 
1
/6 x (90 – 18) 

                = 
1
/6 x 72 

     = 12 

(Nurkancana, 1990:100) 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas 

siswa dijabarkan pada tabel berikut: 

 

 



 
 

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Aktivitas siswa 

Skala Nilai Kategori 

Mi + 2SDi s/d Mi + 3SDi 

 54 + 2(12) s/d 54 + 3(12) 
78 s/d ≤ 90  Sangat Aktif 

Mi + 1SDi s/d < Mi + 2SDi 

54 + 1(12) s/d < 54 + 2(12) 
66 s/d < 78 Aktif 

Mi – 1SDi s/d< Mi + 1SDi 

54 – 1(12) s/d< 54 + 1(12) 
42 s/d < 66 Cukup 

Mi – 2SDi s/d < Mi – 1SDi 

54 – 2(12) s/d < 54 – 1(12) 
30 s/d < 42 Kurang aktif 

Mi – 3SDi s/d < Mi – 2SDi 

54 – 3(12) s/d 54 – 2(12) 
18 s/d < 30 Sangat Kurang Aktif 

(Nurkancana, wayan. 1990: 103) 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar 

pada siswa kelas IV dan aktivitas belajar siswa serta aktivitas mengajar guru 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa pada siklus tertentu 

diperoleh ketuntasan dengan setiap siswa memperoleh Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dengan nilai ≥ 75 sebanyak 85% orang siswa.  

2. Penelitian ini dikatakan berhasil jika aktivitas mengajar guru tergolong 

baik. 

3. Penelitian ini dikatakan berhasil jika aktivitas belajar siswa tergolong aktif. 

 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 23 dengan kategori Baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 51 dengan kategori Cukup Aktif.  

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 60.71% dari 28 siswa. Siswa yang tuntas 

sebanyak 17 siswa dan 11 siswa yang tidak tuntas. Hasil tersebut 

kurang dari target KKM yang ditentukan yaitu ≥75 dengan ketuntasan 

klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka penelitian dilanjutkan 

ke siklus II 

2. Siklus II 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 27.5 dengan kategori Sangat Baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 78.5 dengan kategori Sangat Aktif. 

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 86,21% dari 29 siswa. Siswa yang tuntas 

sebanyak 25 siswa dan 4 siswa yang tidak tuntas. 



 
 

d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke 

siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, 

penelitian dihentikan pada siklus II. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi aktivitas Guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar 

pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Siklus 

Aktivitas Guru 
Aktivitas 

Belajar Siswa 
Nilai Rata-

rata hasil 

belajar siswa 

Ketuntas

an 

Klasikal 
Rata-

rata 
Kriteria 

Rata-

rata 
Kriteria 

I 23 Baik 51 Cukup 71,21 60,71% 

II 27,5 
Sangat 

baik 
78,5 

Sangat 

baik 
88,34 86,21% 

Peningkatan 4,5  27,5  17.13 25,5% 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas guru dari 

siklus I sebesar 23 yang dikategorikan baik diperoleh dari jumlah indikator 

meningkat menjadi 27.5 pada siklus II yang dikategorikan sangat baik. Hasil 

aktivitas siswa siklus I sebesar 51 dikategorikan cukup aktif meningkat 

menjadi 78.5 pada siklus II dikategorikan sangat aktif. Sedangkan ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari standar KKM sebesar 75 yaitu 

sebesar 60.71% pada siklus I meningkat menjadi 86,21% pada siklus II. Jadi, 

peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 25.5%.  

 
 
E. Kesimpulan Dan Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Siklus I 

diperoleh nilai rata-rata kegiatan guru sebesar 23 dengan kategori baik serta 

nilai rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 51 dengan kategori cukup. Selain 

itu diperoleh juga nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 71,21 dengan 

jumlah siswa yang telah mencapai nilai KKM 75 yaitu sebanyak 17 orang dari 

28 orang siswa yang mengikuti evaluasi sehingga ketuntasan klasikal yang 

diperoleh sebesar 60,71%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata kegiatan guru 

sebesar 27,5 dengan kategori sangat baik serta nilai rata-rata aktivitas belajar 

siswa sebesar 78,5 dengan kategori sangat baik. Selain itu diperoleh juga nilai 

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 88,34 dengan jumlah siswa yang telah 

mencapai KKM sebanyak 25 orang dari 29 orang siswa yang mengikuti 

evaluasi sehingga ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 86,21%. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai 

kegiatan guru sebesar 4,5 dan aktivitas belajar sebesar 27,5 serta hasil belajar 

siswa sebesar 17.13 dengan peningkatan ketuntasan klasikal sebesar 25,5%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan metode permainan bertepuk 



 
 

berirama (rhythm clapping game) dapat meningkatkan hasil belajar materi 

KPK pada siswa kelas IV SDN 1 Gontoran Tahun Ajaran 2014/2015. 

Saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dalam menerapkan metode permainan bertepuk berirama 

(clapping rhythm game) pada proses pembelajaran dikelas perlu memahami 

langkah-langkah bermain dan aturan permainan, serta memperhatikan: 

a. Alokasi waktu diatur sebaik mungkin sehingga tiap tahapan 

pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. 

b. Pembagian kelompok harus benar-benar diperhatikan yakni secara 

heterogen berdasarkan jenis kelamin dan prestasi siswa. 

c. Memberikan bimbingan individu dan kelompok secara merata. 

d. Memahami sifat dan karakteristik anak. 

2. Bagi siswa, siswa diharapkan berperan aktif dalam pembelajaran, 

memperhatikan penjelasan guru dan ikut terlibat dalam setiap kegiatan 

pembelajaran sehingga prestasi belajar akan meningkat serta diharapkan 

dapat berkerja secara mandiri maupun kelompok dan bertanggungjawan 

atas tugas yang diberikan. 

3. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan mengembangkan dan mengkaji lebih luas 

lagi metode-metode pembelajaran untuk mendukung proses belajar 

mengajar yang sesuai dengan kurikulum dan karakteristik anak meliputi 

sarana dan prasarana yang menunjangpembelajaran. 
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