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ABSTRAK  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan 

menerapkan model Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan pada siswa kelas III SDN 29 

Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016. Untuk merealisasi gagasan tersebut maka disajikan 

landasan teori tentang hakikat metode pembelajaran Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan dan 

hakikat Hasil belajar matematika. Selanjutnya disajikan metodologi penelitian tindakan yang 

memandu tindakan. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 29 Cakranegara tahun 

pelajaran 2015/2016 sebanyak 36 orang terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan metode pengumpulan data yaitu tes untuk hasil 

belajar siswa pada setiap pertemuan, serta observasi untuk aktivitas siswa dan guru diperoleh dari 

lembar observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data peningkataan kualitas proses 

pembelajaran yaitu, aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 55,9 dengan kategori cukup aktif 

dan pada siklus II meningkat dengan memperoleh skor 73,19 dengan kategori aktif. Sedangkan 

untuk aktivitas guru pada siklus I memperoleh skor 63,65 dengan kategori baik dan pada siklus II 

memperoleh skor  88,05 dengan kategori sangat baik.  

 Begitu juga untuk hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-rata pada siklus I sebesar 83,33 

dengan presentase ketuntasan klasikal 75% pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 91,11 dengan 

presentase ketuntasan klasikal sebesar 88,88%. Dapat dismpulkan penerapan model pembelajaran 

Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas III SDN 

29 Cakranegara pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016.  
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ABSTRACT 

 
. The objective of the study is to increase the students’ achievement in learning mathematics at the 

3rd grade elementary school number 29 academic year 2015/2016 through cooperative learning 

method using “papan slot pecahan” as teaching media. In order to make the ideas real, the 

theoretical base of cooperative teaching nature using papan slot pecahan and the nature of 

mathematics learning outcomes are given. Furthermore, research methodology is presented to 

guide the research action. The subjects of this study are the third grade students of SD Negeri 29 

Cakranegara academic year 2015/2016, about 36 people consist of 13 male students and 23 female 

students. This classroom action research conducted in two cycles, with method of data collection 

using test for each learning result in every meeting, and also observation for students’ and teacher’s 

activity which gained from observation sheet. based on the research result, the data shows that 

quality of learning process is increase. it can be seen from students’ activity in the first cycle only 

got 55,9 score which is categorized as active enough, while in the second cycle it got 73,19 score 

which is categorized as active.  Meanwhile, the teacher’s activity in the first cycle only gain 63,65 

score which is in active category and in the second cycle it achieve 88,05 score which is in very 

good category. For the students’ learning result, it is gained that the mean score in the first cycle 

is 83, 33 with percentage of classical completeness 75% and in the second cycle the mean score is 

91,11 with percentage of classical completeness 88,88%. so that, it can be concluded that the 

implementation of cooperative learning model using papan slot pecahan media improve students’ 

learning outcomes in 3rd grade class of elementary school number 29 Cakranegara in the second 

semester of academic year 2015/2016. 

 

Key Words: cooperative model, papan slot pecahan teaching media, mathematic learning 

outcome.  
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A. Pendahuluan 

 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang turut serta dalam memajukan 

perkembangan budaya dan teknologi modern dunia. Hal  ini dapat dibuktikan pada kemajuan 

teknologi disegala aspek kehidupan. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika dianggap 

perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peseta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. 
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan guru kelas III SDN 29 

Cakranegara menunjukkan bahwa, siswa hanya mencapai satu aspek dari tujuan matematika 

yakni memahami konsep matematika, itu pun belum dilaksanakan secara maksimal. 

Sedangkan empat tujuan mata pelajaran matematika yang lainnya belum tercapai. Hal tersebut 

mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang rendah antara lain: faktor dari siswa yang mudah mengalihkan perhatian ke 

lingkungan luar kelas, kurangnya interaksi antara siswa yang satu dengan yang lain, kurangnya 

interaksi siswa dengan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan faktor dari 

guru yaitu, guru dominan menjelaskan materi kemudian diikuti dengan pemberian tugas sebagai 

pemantapan terhadap materi yang sudah diterima. Metode pembelajaran seperti itu 

mengakibatkan siswa menjadi bosan dalam proses pembelajaran.   
Berdasarkan hasil observasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa kurang 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar matematika menjadi rendah. Hal 

tersebut terbukti pada hasil belajar semester 1 pada mata pelajaran matematika ternyata masih 

banyak siswa yang belum mencapai KKM yaitu 70 sehingga berpengaruh kepada ketuntasan 

klasikalnya 

 

Kelas Jumlah 

siswa 

KKM Nilai 

Rata-rata 

Siswa yang tuntas Ketuntasan 

klasikal Jumlah Presentase 

III 36 70 50,66 15 45,9% Belum Tuntas 

 

Setelah diamati lebih lanjut penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor guru dan siswa. terlihat dalam 

pembelajaran matematika guru lebih banyak menggunakan metode ceramah yang pada 

akhirnya metode tersebut membuat siswa bosan dan jenuh selama proses pembelajaran 

matematika berlangsung. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana penerapan model pembelajaran Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas III SDN 29 Cakranegara tahun 

pelajaran 2015/2016?. 

 

 

B. Kajian Teori, Kerangka Berpikir dan Hipotesis Tindakan 

 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar Matematika 

Pembelajaran Matematika melibatkan siswa dan guru dan harus melewati tahapan 

pemahaman konsep, keterampilan konsep dan pengembangan konsep sehingga guru 

harus menerapkan variasi pembelajaran agar siswa tidak mengalami kesulitan. Oleh 



karena itu, pembelajaran Matematika membutuhkan model yang tepat dan media yang 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Bermedia Papan Slot Pecahan 

Papan Slot Pecahan yang selanjutnya disebut PSP adalah media pembelajaran 

yang digunakan untuk menanamkan konsep membandingkan pecahan (Kamalin, 

2014:18). Alat pelajaran ini adalah hasil kolaborasi dari alat peraga yang telah ada 

dengan mengoptimalkan keunggulan masing-masing dan meminimalisir kekurangan 

diantara keduanya, sehingga tercipta alat peraga baru yang memiliki sistem kerja yang 

berbeda. 

3. Hubungan antara Model Kooperatif Bermedia Papan Slot Pecahan dengan Hasil 

Belajar Matematika 

Telah disebutkan bahwa gagasan utama model Kooperatif adalah memacu 

siswa saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk mengusasi keterampilan 

yang diajarkan guru (Sharan, 2014:5). Oleh kerena itu tujuan penerapan model 

Kooperatif adalah memupuk kerjasama, kompetitif, tanggung jawab individu dan 

disiplin menepati waktu. Disamping itu, model Kooperatif mempercepat pemahaman 

terhadap suatu kompetensi pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Penggunaan Media Papan Slot Pecahan menambah efektivitas kerjasama, 

kompetitif, tanggung jawab individu memahami konsep pecahan pada saat proses 

pembelajaran Matematika di Kelas III. Oleh karena itu, guru terbantu dalam 

menerapkan model Kooperatif dan efektivitas keseluruhan proses pembelajaran akan 

menghasilkan produk belajar yang diharapkan. 

Usaha belajar siswa dapat dimotivasi dengan rancangan pengolaan yang 

menyenangkan. Rancangan pengelolaan yang dimaksud adalah penggunaan media 

Papan Slot Pecahan yang membantu siswa belajar lebih menyenangkan. Kondisi belajar 

yang menyenangkan ini dapat menambah semangat belajar siswa yang juga berdampak 

pada hasil belajar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka model Kooperatif bermedia Papan Slot 

Pecahan memiliki hubungan dengan hasil belajar. Semakin baik menerapkan model 

tersebut maka semakin maksimal peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya 

pemanfaatan hasil belajar dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan prestasi 

belajar khususnya prestasi belajar Matematika 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 29 Cakranegara pada kelas III. Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Penyusunan proposal ini dimulai pada bulan Januari 2016 sampai April 2016 

b) Siklus I dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Mei 2016 

c) Siklus II dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Mei 2016 

d) Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2016 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 29 

Cakranegara yang berjumlah 36 orang. Observer dalam penelitian ini adalah guru kelas III 

SDN 34 Cakranegara yaitu Hj. Sri Hardani, S.Pd. 



Faktor yang diteliti adalah faktor guru dan faktor siswa. Kemampuan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif bermedia papan slot pecahan dan faktor siswa 

yng diteliti adalah hasil belajar dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif bermedia papan slot pecahan. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar yang diperoleh siswa 

dari proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif bermedia papan 

slot pecahan berupa pembentukan pengetahuan, pemahaman dan tingkah laku siswa 

melalui proses pembelajaran yang memiliki tujuan. Definisi operasional variabel tindakan 

yaitu model pembelajaran kooperatif bermedia papan slot pecahan adalah guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menyajikan informasi menggunakan media 

papan slot pecahan, dilanjutkan dengan mengorganisir peserta didik ke dalam kelompok 

belajar. Kemudian evaluasi hasil belajar matematika, dimana siswa mengerjakan 10 soal 

tes dalam bentuk isian. Siswa yang mendapat skor tertinggi diberi penghargaan. Rancangan 

penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus setiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan  pada kelas III semester II SDN 29 Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang melibatkan empat proses, yaitu: 1) 

Perencanaan 2) Pelaksanaan yaitu tindakan untuk mengimplementasi rencana 3) Observasi 

dan  evaluasi 4) Refleksi kritis terhadap hasil proses 1 sampai dengan 3 di atas dan 

mengambil keputusan atas tindakan di siklus penelitian berikutnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut 

1. Metode observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai fungsi 

mendokumentasikan implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek. 

2. Metode Tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan 

maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan penetapan skor angka. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah  

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi dalam penelitian ini terdiri dari kisi-kisi instrument, lembar 

observasi aktivitas guru, dan lembar observasi aktivitas siswa. 

2. Tes  Hasil Belajar 

Tes ini diberikan untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika tiap 

siklus. Jenis tes yang digunakan adalah tes dalam bentuk pilihan ganda yang akan 

dikerjakan secara  individu. Tes ini terdiri dari 10 soal dijawab secara individu.   

Teknik Analisis Data 

1. Data Hasil belajar 

Analisis data untuk mengetahui prestasi hasil evaluasi siswa adalah sebagai berikut: 

a. Ketuntasan Individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas secara individu 

apabila mampu memperoleh nilai ≥ 75 sebagai standar ketuntasan belajar minimal. 

Nilai akhir individual per siswa ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

         Nilai = 
Skor Perolehan

Skor Maksimal
 𝑥 100 

(Purwato, 2011) 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 



X =  
∑𝑋

𝑁
 

Keterangan : 
X    : Nilai rata-rata 

∑𝑋               : Jumlah seluruh skor 

N                 : Subjek 

(Sudjana, 2012) 

 

 

 

c. Ketuntasan Klasikal 

KB = 
𝑇𝑖

𝑇
𝑥 100% 

KB = Ketuntasan belajar 

Ti  = Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 72 

T  = Banyaknya siswa 

(Trianto, 2008) 

 

Ketuntasan klasikal adalah ketuntasan keseluruhan dalam setiap mata pelajaran 

yang telah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Di SDN 29 Cakranegara ketuntasan 

klasikal yang ditentukan adalah 85%. Artinya siswa yang dikatakan tuntas secara 

klasikal apabila jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKM tersebut mencapai 

85% berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus penentuan ketuntasan belajar 

secara klasikal. 

 

2. Data Aktivitas Siswa 

Penilaian aktivitas siswa sebagai data pendukung terhadap hasil belajar siswa 

yang diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian ini dilakukan ketika sedang 

belajar, di observasi secara langsung oleh observer. Adapun teknik penilaian untuk 

aktivitas belajar siswa terdiri dari 6 indikator, setiap indikator terdiri dari 3 deskriptor 

dan mempunyai skala 4. Penskoran dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Skor 4 diberikan jika deskriptor tampak dan sangat baik 

2) Skor 3 diberikan jika deskriptor tampak dan baik 

3) Skor 2 diberikan jika deskriptor tampak dan cukup baik 

4) Skor 1 diberikan jika deskripror tampak dan kurang baik 

b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal 

1) Banyaknya indikator = 21 

2) Skor maksimal setiap indikator = 4 

3) Skor minimal setiap indikator = 1 

Jadi, skor maksimal ideal semua indikator adalah 21 x 4 = 84 

Dan skor minimal semua indikator adalah 21 x 1 = 21 

c. Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Simpangan Deviasi Ideal) dengan rumus 

sebagai berikut: 

Mi   = 
1

2
 x (Skor Maksimal + Skor Minimal) 



       = 
1

2
  x (84 + 21) 

       = 
1

2
 x 105 = 52,5 

 

SDi = 
1

3
 x Mi 

       = 
1

3
  x 52,5= 17,5 

Keterangan sebagai berikut: 

Mi  : Mean Ideal 

SDi : Standar Deviasi Ideal 

3. Data Aktivitas Guru 

Pengolahan data untuk aktivitas guru dalam pembelajaran sama dengan cara 

pengolahan aktivitas siswa yaitu menggunakan MI (Mean Ideal) dan SDi (Standar 

Deviasi Ideal) 

d. Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan sebagai berikut: 

5) Skor 4 diberikan jika deskriptor tampak dan sangat baik 

6) Skor 3 diberikan jika deskriptor tampak dan baik 

7) Skor 2 diberikan jika deskriptor tampak dan cukup baik 

8) Skor 1 diberikan jika deskripror tampak dan kurang baik 

e. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal 

4) Banyaknya indikator = 21 

5) Skor maksimal setiap indikator = 4 

6) Skor minimal setiap indikator = 1 

Jadi, skor maksimal ideal semua indikator adalah 21 x 4 = 84 

Dan skor minimal semua indikator adalah 21 x 1 = 21 

f. Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Simpangan Deviasi Ideal) dengan rumus 

sebagai berikut: 

Mi   = 
1

2
 x (Skor Maksimal + Skor Minimal) 

       = 
1

2
  x (84 + 21) 

       = 
1

2
 x 105 = 52,5 

 

SDi = 
1

3
 x Mi 

       = 
1

3
  x 52,5= 17,5 

Keterangan sebagai berikut: 

Mi  : Mean Ideal 

SDi : Standar Deviasi Ideal 

 

 

 

 

 

 



D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Siklus I 

Hasil pengamatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada siklus I dapat 

dilihat pada table berikut! 

a. Data Observasi Aktivitas Siswa 

aktivitas siswa pada siklus I adalah 55,9. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka aktivitas siswa pada siklus I tergolong dalam kriteria Cukup 

Aktif.  

b. Data Observasi Aktivitas Guru 

rata-rata nilai akhir aktivitas guru yaitu 63,65. Hal ini berarti 

pelaksanaan aktivitas guru sudah termasuk dalam kriteria Baik.  

Tes isian yang diberikan adalah sebanyak 10 soal dengan alokasi waktu 

2x35 menit. Dari analisis siklus I (terlampir) diperoleh rata-rata 83,33 dengan 

nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 

≤ 75 adalah 9 siswa. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai ≥ 75 adalah 27 

siswa.  

Berdasarkan tabel  4 di atas dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar 

belum terpenuhi dari target yang telah ditentukan, maka penelitian ini akan 

dilanjutkkan ke siklus berikutnya yaitu siklus II.     

2. Siklus II 

a. Data Observasi Aktivitas Siswa 

terlihat bahwa rata-rata aktivitas siswa yaitu 73,19. Berdasarkan kriteria 

aktivitas di atas menunjukkan bahwa aktivitas siswa termasuk dalam kriteria Aktif. 

 

b. Data Observasi Aktivitas Guru 

bahwa rata-rata nilai akhir yaitu yaitu 88,05 hal ini berarti pelaksanaan 

aktivitas guru sudah termasuk dalam kriteria Sangat Baik. 

 

c. Data Hasil Belajar Siswa 

ada peningkatan hasil belajar  siswa jika dibandingkan dengan siklus I. 

Pemberian tes pada siklus II sebanyak 10 soal dengan alokasi waktu yang telah 

ditetapkan yaitu 2x35 menit.  Dari tes hasil belajar yang diberikan oleh guru terjadi 

peningkatan rata-rata dari siklus I yaitu 83,33 menjadi 91,11, dengan nilai tertinggi 

100 dan nilai terendah 50 (selengkapnya terlampir). Banyak siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 75 yaitu 32 orang siswa dari 36 siswa. Sedangkan yang 

memperoleh nilai ≤75 yaitu 4 orang siswa. Ketuntasan siswa juga mengalami 

peningkatan dari siklus I yaitu 75% menjadi 88,88%. Dengan demikian bahwa 

indikator yang telah ditetapkan sudah tercapai dan ketuntasannya juga sudah 

tercapai.  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SDN 29 Cakranegara Tahun 

Pelajaran 2015/2016, melalui pembelajaran yang berorientasi pada model 

Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan. Adapun ringkasan dari hasil penelitian 

siklus I dan siklus II yang memuat rata-rata skor hasil belajar siswa, ketuntasan, 

aktivitas siswa dan guru dapat dilihat dalam tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7. Perkembangan Hasil Belajar Siswa Persiklus 



Siklus 

Rata-Rata 

Skor Hasil 

Belajar 

Siswa 

Ketuntasan 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru 

Rata-

Rata 

Skor 

Kriteria 

Rata-

Rata 

Skor  

Kriteria 

I 

 

83,33 75% 55,9 Cukup 

Aktif 

63,65 Baik 

II 91,11 88,88% 73,19 Sangat 

Aktif 

88,05 Sangat 

Baik 

 

Dari tabel  4.10. di atas dapat dilihat bahwa pada siklus I rata-rata skor 

prestasi dan aktivitas siswa sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan, 

hanya saja ketuntasan belum memenuhi standar yaitu diatas 85%. Walaupun 

demikian secara umum dapat dikatakan pembelajaran dengan model Kooperatif 

bermedia Papan Slot Pecahan dapat berjalan dengan baik. Pada siklus I 

menunjukkan bahwa presentase ketuntasan klasikal siswa adalah 75%, hal ini 

membuktikan bahwa siklus I belum memenuhi indikator ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa yaitu 85%,. Sedangkan untuk kriteria aktivitas siswa pada siklus I 

mencapai 55,9 yang termasuk dalam kriteria cukup aktif. Untuk ketuntasan belajar 

dan kriteria aktivitas siswa belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam 

indikator keberhasilan. Sedangkan kriteria aktivitas guru adalah 63,65 dan 

termasuk dalam kriteria baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kekurangan yang 

terdapat pada proses belajar mengajar pada siklus I seperti: (1)  Suasana kelas 

menjadi tidak terkontrol. Ada beberapa siswa yang bermain dan enggan ketika 

pembagian kelompok berlangsung; (2) penggunaan media Papan Slot Pecahan 

yang masih didominasi oleh beberapa anggota kelompok; (2) Siswa enggan untuk 

bertukar pendapat dan tidak mau melakukan diskusi sehingga terlihat siswa masih 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa secara sendiri-sendiri; (3) Ada beberapa siswa 

yang sulit diatur dan tidak mau mematuhi peraturan yang telah dibuat, hal inilah 

yang menyebabkan suasana kelas menjadi tidak nyaman di kelas; (4) Pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, siswa masih enggan untuk 

memberikan tanggapan dan masukan; (5) Siswa masih belum berani untuk 

menyimpulkan materi. Untuk mengatasi masalah yang terdapat pada siklus I maka 

dilakukanlah perbaikan pada siklus II   

Pada pembelajaran siklus II, guru melakukan perbaikan yang terdapat 

dalam siklus I. Dari data rata-rata skor prestasi  pada siklus II terjadi peningkatan 

dari siklus I yaitu 63,65 menjadi 88,05. Aktivitas siswa pada siklus II juga 

mengalami peningkatan yaitu dari 55,9 menjadi 73,19 dan termasuk dalam 

kategori sangat aktif. Skor aktivitas siswa dari siklus I  ke siklus II, juga mangalami 

peningkatan sebesar 83,33 menjadi 91,11. Sedangkan untuk aktivitas guru 

menglami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 75%  menjadi 88,88 % yang 

termasuk dalam kriteria baik sekali. Peningkatan hasil siswa dapat dilihat dalam 

grafik 4.1 berikut ini : 

 



   Gambar 4.1 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

 
Berdasarkan Grafik 4.1 di atas terlihat bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan setiap siklusnya. Peningkatan hasil belajar  yang terjadi dalam diri 

siswa pada setiap siklusnya, tidak terlepas dari perubahan yang ingin dicapai oleh 

seseorang setelah mengikuti proses belajar. Diantaranya: (1) Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, dengan siswa saling melakukan bertukar pendapat dengan  

kelompoknya; (3) keterampilan siswa dalam menggunakan PSP; (2) Keantusiasan 

siswa dalam menyimpulkan materi; (3) Berani dalam mengemukakan pendapat. 

Selain dari siswa, perubahan juga terjadi dalam diri guru, dengan berusaha 

menciptkan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Diantarnya: (1) Memberikan 

motivasi kepada siswa baik secara individu maupun kelompok; (2) Menyiapkan 

media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pelajaran; (3) Pembentukan 

kelompok secara heterogen.  

Hasil Belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

proses belajar (Sanjaya, 2014:2). Lebih lanjut Romiszowski dan Keller dalam 

Sanjaya (2014:38) memandang hasil belajar sebagai  keluaran suatu sistem 

pemrosesan sebagai masukan yang berupa informasi berasal dari masukan dari 

dalam pribadi dan masukan yang berasal dari luar (lingkungan).       

Peningkatan prestasi belajar siswa juga tidak terlepas dari model 

pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah model Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan. Model 

Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan merupakan model yang menekankan pada 

tanggung jawab siswa sebagai anggota kelompok yang diperoleh dari penggunaan 

media Papan Slot Pecahan. Hasil belajar diperoleh dari diskusi kelompok, 

kerjasama tim dan penggunaan media Papan Slot Pecahan sehingga terbentuk 

komunikasi multi arah. Selain itu juga pembelajaran yang berorientasi pada model 

Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan mengasumsi bahwa belajar dalam 

kelompok dengan menggunakan media tetap lebih baik dari pada belajar sendiri 

tanpa menggunakan media belajar. Dengan demikian, penerapan model Kooperatif 
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Bermedia Papan Slot Pecahan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III 

SDN 29 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016.  

 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tindakan kelas yang berjudul 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif bermedia Papan Slot Pecahan untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas III SDN 29 Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2015/1016 adalah Penerapan model pembelajaran Kooperatif 

bermedia Papan Slot Pecahan dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar matematika siswa kelas III SD Negeri 29 Cakranegara Tahun Pelajaran 

2015/2016 dengan tahapan sebagai berikut; (1) menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik, (2) menyajikan informasi menggunakan media Papan 

Slot Pecahan, (3) Mengorganisir peserta didik ke dalam tim-tim belajar, (4) membantu 

kerja tim dan belajar, (5) mengevaluasi, (6) memberikan pengakuan atau penghargaan.    

 

2. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat dikemukan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

A. Bagi Guru  

a. Guru dapat mengembangkan model pembelajaran dan media pembelajaran 

yang medukung pembelajaran matematika di kelas, sehingga proses belajar 

mengajar yang berlangsung lebih menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Guru dapat mengembangkan materi tentang pecahan sederhana sehingga 

cakupan materi menjadi lebih luas.   

c. Guru dapat memberikan pengayaan kepada siswa yang nilainya masih di bawah 

KKM, agar siswa tersebut mencapai kompetensi yang belum dicapai.  

B. Bagi Siswa.  

a. Siswa dapat menggunakan media pembelajaran, sehingga penerapan  model 

pembelajaran kooperatif bermedia papan slot pecahan dapat terlaksana dengan 

baik dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika meningkat. 

b. Siswa dapat belajar secara berkelompok sehingga penerapan  model 

pembelajaran kooperatif bermedia papan slot pecahan dapat terlaksana dengan 

baik dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika meningkat.  

C. Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sekolah 

sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan mutu dan kinerja guru 

melalui penelitian tindakan kelas. Sehingga kualitas proses dan hasil belajar 

pada mata pelajaran matematika pada khususnya dan seluruh mata pelajaran 

pada umumnya.   
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