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ABSTRAK
 Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan observasi yang dilakukan 
ditemukan atau nampak bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran masih kurang. Hal 
itu ditunjukan dari 18 siswa, masih banyak kurang serius karena sebagian besar siswa ada yang 

pergi ke toilet tanpa ijin. Dalam memperhatikan penjelasan dari guru, keaktifan dalam menanggapi 
pertanyaan dari guru atau mengajukan pertanyaan kepada guru pada saat proses pembelajaran 
berlangsung. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan masalah sebagai berikut: 
apakah permainan angka tertempel mampu meningkatkan hasil belajar tentang hitung campuran 
siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara semester I tahun pelajaran 2018/2019?
 Tujuan secara umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa tentang hitung campuran dalam proses pembelajaran Matematika menggunakan strategi 
pembelajaran melalui permainan angka tertempel pada siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara tahun 
2018/2019. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 
2 (dua) siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu perencanaan, 

 Hasil penelitian dari masing-masing siklus meningkat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa peningkatan keaktifan siswa, rata-rata pra siklus 66,94. Pada siklus I hasil belajar mengalami 
peningkatan menjadi 78,06, dan siklus II mengalami peningkatan lagi menjadi 84,44. Sementara 
peningkatan hasil belajar siswa yang sudah memenuhi nilai ketuntasan, yaitu pra siklus sebesar 
50%. Pada siklus I mengalami peningkatan, yaitu menjadi 77,78% dan meningkat lagi pada siklus 
II menjadi 100%.
 Kata Kunci: Hasil Belajar, Permainan Angka Tertempel

PENDAHULUAN
Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara memperbaiki 

proses belajar mengajar. Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal 
balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu, guru dalam mengajar dituntut 
kesabaran, keuletan dan sikap terbuka di samping kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang 
lebih aktif.

Guru sebagai pengajar lebih menekankan pada pelaksanaan tugas merencanakan, melaksanakan 
proses belajar mengajar, dan menilai hasilnya. Untuk melaksanakan tugas ini, di samping harus 
menguasai materi atau bahan yang akan diajarkan juga dituntut untuk memiliki seperangkat 
pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar. Sehubungan dengan tanggung jawab profesional 
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dalam melaksanakan tugas mengajar ini, guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru 
(inovasi), berusaha menyempurnakan pelaksanaan tugas mengajar, mencoba bermacam-macam 
metode dalam mengajar dan mengupayakan pembuatan serta penggunaan alat peraga dalam 
mengajar (Daryanto, 2010: 181).

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya menyampaikan materi namun juga guru 
harus bisa secara maksimal menyampaikan apa isi dari materi yang diajarkan dalam mata pelajaran 
Matematika. Selain itu, tugas guru juga harus mampu menyampaikan materi dengan menggunakan 
suatu metode atau juga strategi pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang ceria, 
menyenangkan, dan juga siswa mampu memahami materi yang disampaikan. Jika guru tidak mampu 
menyampaikan materi dengan baik dapat menimbulkan ketidakpahaman dan kebosanan bagi siswa 
dalam menerima materi yang disampaikan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara memperbaiki 
proses belajar mengajar. Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal 
balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu, guru dalam mengajar dituntut 
kesabaran, keuletan dan sikap terbuka di samping kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang 
lebih aktif.

Berkaitan dengan masalah media, di MIN 23 Aceh Utara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten 
Aceh Utara, sarana dan prasarana sekolah masih kurang. Misalnya masih terbatasnya jumlah LCD 
proyektor, sehingga tidak setiap mata pelajaran dapat menggunakan media LCD dalam menunjang 
proses pembelajaran di kelas. Untuk dapat menggunakan media ini harus bergantian dengan mata 
pelajaran lain dan tidak semua guru mampu menggunakan media ini. Selain itu, penggunakan 
perpustakaan sekolah masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada semakin menurunnya siswa meminjam 
buku-buku Matematika di perpustakaan sebagai sumber belajar.

Masalah kedua berkaitan dengan konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 
Menurut Sardiman (2007: 40) konsentrasi dimaksudkan memusatkan segenap kekuatan perhatian 
pada situasi belajar. Di dalam belajar, mungkin juga ada perhatian sekedarnya tetapi tidak konsentrasi, 
makna materi yang masuk dalam pikiran mempunyai kecenderungan berkesan tetapi tidak cukup 
kuat untuk membuat kesan yang hidup dan tahan lama. Selain konsentrasi berkurang, siswa juga 
memiliki sifat lupa. Hasil pengamatan dari observasi awal menunjukkan, bahwa sehari sesudah 
para siswa mempelajari suatu bahan pelajaran atau mendengarkan suatu ceramah mereka banyak 
melupakan apa yang telah mereka peroleh selama jam pelajaran tersebut.

Masalah ketiga yang ditemukan adalah yang berhubungan dengan guru sebagai salah 
satu sumber dalam mengajar. Pada dasarnya proses pembelajaran Matematika di MIN 23 Aceh 
Utara masih bersifat konvesional. Pada observasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih 
menekankan pada penggunaan metode ceramah. Metode ceramah meminimalkan keterlibatan 
siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru terlihat lebih aktif dibandingkan dengan siswa. 
Kebiasaan bersikap pasif dalam proses pembelajaran dapat mengakibatkan sebagian besar siswa 
takut dan malu bertanya kepada guru mengenai materi yang kurang dipahami. Suasana belajar di 
kelas menjadi sangat monoton dan kurang menarik. Cara ini cukup membosankan, maka dalam 
pelaksanaannya memerlukan metode/strategi tertentu agar gaya penyajiannya tidak membosankan 
namun menarik perhatian siswa.

Memperhatikan hal tersebut, perlu kiranya diambil tindakan untuk meningkatkan keaktifan 
belajar, sehingga hasil belajar Matematika siswa kelas VI juga ikut meningkat. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan perbaikan dalam proses belajar-mengajar dengan Penelitian Tindakan Kelas. 
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Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 
sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama 
(Arikunto, 2009: 3). Dengan melaksanakan tahapan- tahapan dalam PTK, guru akan mampu 
memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi di 
kelasnya. Tindakan yang dilakukan guru semata-mata didasarkan pada masalah aktual dan faktual 
yang berkembang di kelas.

Agar hal tersebut bisa diminimalkan dan tujuan pembelajaran Matematika dapat tercapai 
maka diperlukan suatu strategi khusus dari guru Matematika agar minat dan keaktifan siswa dalam 
mengikuti mata pelajaran Matematika lebih tinggi. Upaya membangkitkan kembali keaktifan serta 
minat siswa terhadap pembelajaran Matematika diperlukan optimalisasi peran guru Matematika di 
dalam kelas. Seorang guru dalam proses belajar mengajar di kelas tidak hanya sekedar menyampaikan 
materi pelajaran yang disampaikan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan mudah dipahami 
oleh siswa. Aktivitas guru dan siswa sebagai pelaku utama dalam kegiatan pembelajaran mutlak 
diperlukan demi tercapainya tujuan belajar. Segala tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan 
belajar, tersusun sebagai strategi pembelajaran. Hendaknya guru juga dapat mengelola kelas secara 

pembelajaran dan kondisi lingkungan sekolah khususnya kelas.
Dalam proses pembelajaran, guru haruslah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh siswa secara maksimal, baik dari ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap dan nilai), 
serta ranah psikomotorik (keterampilan). Dengan keterpaduan semua aspek tersenut diharapkan 
siswa menjadi warga negara yang mempunyai nilai sosial, kritis serta kreatif dalam menyikapi 
berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut hendaknya 
guru Matematika harus mampu mengembangkan materi pelajaran Matematika yang ada dengan 
cara menggunakan strategi pembelajaran aktif atau menciptakan suatu inovasi pembelajaran yang 
mampu membuat siswa tertarik terhadap mata pelajaran Matematika.

Strategi pembelajaran ini menuntut peran aktif siswa di dalam kelas, namun seorang guru tetap 
harus berperan di dalam kelas tersebut, yaitu memberi semangat, dorongan belajar, dan bimbingan 
terhadap siswa. Dalam setiap strategi pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing, begitu 
pula strategi pembelajaran aktif melalui permainan angka tertempel. Kelebihan strategi pembelajaran 
melalui permainan angka tertempel yaitu: (1) Siswa lebih berperan aktif karena siswa terlibat di 
dalam pembelajaran, (2) Terjadi proses interaksi antara guru dan siswa sehingga menguatkan materi 
yang hendak dipelajari, (3) Siswa lebih mudah mempelajari topik karena pembelajaran dikemas 
dengan strategi permainan. 

Melalui permainan angka tertempel merupakan sebuah strategi pembelajaran yang membantu 
siswa untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif serta menjadikan belajar 
tidak terlupakan (Silberman, 2009: 121 dan 265). Strategi pembelajaran aktif melalui permainan 
angka tertempel bisa digunakan sebagai metode alternatif yang dirasa lebih bisa memahami 
karakteristik belajar peserta didik yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran aktif 
melalui permainan angka tertempel dapat dijadikan satu strategi yang efektif dan bermanfaat serta 
berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika, sehingga 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 
melalui permainan angka tertempel dengan judul: “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar tentang 
Hitung Campuran Melalui Permainan Angka Tertempel Siswa Kelas VI MIN 23 Aceh Utara 
Semester I Tahun Pelajaran 2018/2019”.
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 Mengacu pada paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: “Apakah permainan angka tertempel mampu meningkatkan hasil belajar 
tentang hitung campuran siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara semester I tahun pelajaran 2018/2019?

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peningkatan hasil belajar siswa tentang hitung 
campuran dalam proses pembelajaran Matematika menggunakan strategi pembelajaran melalui 
permainan angka tertempel pada siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara tahun 2018/2019.

KAJIAN PUSTAKA
Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling utama dalam proses belajar mengajar di 

sekolah. Berhasil tidaknya siswa dalam mencapai tujuan belajar yang memuaskan akan tergantung 
pada kegiatan belajar ini.

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran akan 

2009: 131).
Pembelajaran Matematika merupakan suatu aktivitas guru mata pelajaran Matematika 

dalam mengajarkan Matematika kepada siswa, yang didalamnya terkandung upaya guru untuk 
menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa 
tentang Matematika yang sangat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa 
serta antara siswa dengan siswa dalam mempelajari Matematika. Dalam pembelajaran Matematika, 
para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat 
yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Dengan pengamatan 
terhadap contoh-contoh dan bukan contoh diharapkan siswa mampu menangkap pengertian suatu 
konsep. Selanjutnya dengan abstraksi ini, siswa dilatih untuk membuat perkiraan, terkaan, atau 
kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan yang dikembangkan melalui 
contoh-contoh khusus (generalisasi). Di dalam proses penalarannya dikembangkan pola pikir 
induktif maupun deduktif. Namun tentu kesemuanya itu harus disesuaikan dengan perkembangan 
kemampuan siswa, sehingga pada akhirnya akan sangat membantu kelancaran proses pembelajaran 
Matematika (Suherman, 2003: 57).

Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar 
dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan 
bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-

pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses 
belajar mengajar tentang suatu bahan pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran 
khususnya dapat dicapai. 

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran khusus, guru perlu mengadakan 
tes formatif pada setiap menyajikan suatu bahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk 
mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai. 
Fungsi penelitian ini adalah untuk memberikan umpan balik pada guru dalam rangka memperbaiki 
proses belajar mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil. 
Karena itulah, suatu proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan 
pembelajaran khusus dari bahan tersebut.

Strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau 
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bantuan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi berupa urut-urutan 
kegiatan yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan tertentu. 
Strategi pembelajaran mencakup juga pengaturan materi pembelajarn yang akan disampaikan 
kepada peserta didik (Suprijono, 2011: 83).

Salah satu upaya guru merangsang pengembangan potensi siswa agar aktif dan memperoleh 
hasil belajar yang optimal, dalam penelitian ini ditawarkan metode diskusi dengan bermain kartu 
soal yakni metode pembelajaran dengan permainan kartu tertempel yang disusun oleh siswa sendiri/
group/guru secara bersama. Hasil belajar siswa yang dibimbing oleh temannya dengan pengarahan 
dari guru tidak kalah baik, bahkan menurut pengamatan hasil belajar siswa yang membimbing 
sendiri pun juga naik akibat mereka melaksanakan tugas sebagai pembimbing.

Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian 
ini dipandang perlu mengajukan kerangka pemikiran sebagai berikut: (1) Penggunaan strategi 
pembelajaran permainan angka tertempel akan mengaktifkan siswa pada waktu proses pembelajaran. 
(2) Penggunaan strategi pembelajaran permainan angka tertempel akan melibatkan siswa dalam 
proses pembelajaran secara aktif. (3) Adanya keterkaitan antara penggunaan model pembelajaran 
permainan angka tertempel dengan peningkatkan hasil belajar siswa pada saat proses pembelajaran 
hitung campuran.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: “Melalui strategi pembelajaran permainan angka tertempel maka hasil belajar tentang 
hitung campuran siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara semester 1 tahun pelajaran 2018/2019 dapat 
ditingkatkan”.

METODOLOGI PENELITIAN
 Penelitian berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Tentang Hitung Campuran Melalui 

Permainan Angka Tertempel Siswa Kelas VI MIN 23 Aceh Utara Semester I Tahun Pelajaran 
2018/2019” ini diadakan di kelas VI MIN 23 Aceh Utara.

Subyek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara tahun pelajaran 
2018/2019. Siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara berjumlah 18 orang siswa.

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode agar hasil yang diharapkan sesuai dengan 
rencana yang ditentukan. Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian yaitu ingin 
meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas maka penelitian ini termasuk jenis Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK).

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi-
kondisi belajar serta kualitas pembelajaran. Tujuan utama PTK adalah pengembangan ketrampilan 
proses pembelajaran, bukan untuk mencapai pengetahuan umum dalam bidang pendidikan (Mulyasa, 
2009: 89-90). Dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas tidak hanya berusaha mengungkapkan 
penyebab berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi guru dan siswa di kelas, tetapi mencarikan 
cara mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran tersebut.

Rencana tindakan hendaknya memuat berbagai informasi tentang: (1) Pengembangan materi 
pembelajaran, (2) Pemilihan metode pembelajaran, (3) Prosedur pemecahan masalah, (4) Penentuan 
alat dan teknik pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, (5) Rencana pengumpulan dan 
pengolahan data, (6) Rencana untuk melaksanakan tindakan pemecahan masalah, (7) Rencana 
evaluasi tindakan sekaligus evaluasi pembelajaran (Mulyasa, 2009: 109).
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Menurut Arikunto (2009: 16), model Penelitian Tindakan Kelas adalah secara garis besar 
terdapat 4 tahapan yang lazim untuk diketahui, yaitu: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan, 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari beberapa tahapanya 

observer, selanjutnya peneliti menyusun rincian penelitian tindakan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dikumpulkan 

oleh peneliti dan guru melalui tes, observasi, dan dokumentasi.
Diharapkan dengan penerapan strategi pembelajaran permainan angka tertempel dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sekurang-kurangnya 85% siswa tuntas secara klasikal dan 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari data awal dan mencari informasi, peneliti mengetahui bahwa mata pelajaran Matematika 

khususnya pada materi hitung campuran adalah materi yang sulit jika hanya diterangkan tanpa 
menggunakan strategi yang cocok untuk materi yang diajarkan. Di kelas VI siswa mengalami 
kesulitan dalam proses pembelajaran, sehingga hampir semua siswa tidak ada yang bertanya 
tentang materi yang diajarkan. Hal ini terjadi karena peneliti mengetahui bahwa ternyata ketika 
pembelajaran Matematika, guru dalam menyampaikan materi lebih banyak menggunakan ceramah, 
menulis materi di papan tulis, dan membaca buku materi yang diajarkan tanpa adanya strategi 
ataupun metode lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal dan pengamatan peneliti mengenai 
kondisi pembelajaran Matematika di MIN 23 Aceh Utara, diketahui bahwa aktivitas dan hasil 
belajar siswa masih rendah. Banyak siswa yang masih belum mencapai ketuntasan hasil belajar. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi awal dan pengamatan peneliti, keaktifan siswa di 
kelas VI menunjukkan hanya 49.57%. Untuk hasil belajar siswa menunjukkan hanya 50% atau 9 
siswa yang tuntas belajar, artinya bahwa sebanyak 50% atau 9 siswa yang belum memenuhi kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran Matematika yang telah ditentukan yaitu 75. Nilai rata-
rata kelas untuk kelas VI hanya 66,94 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 50. Hasil belajar 
Matematika siswa kelas VI pada pra siklus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Evaluasi Siswa Kelas VI MIN 23 Aceh Utara sebelum penelitian (Pra Siklus)
No. Keterangan Hasil Tes Pencapaian

1 Jumlah Siswa Kelas VI 18
2 Nilai Tertinggi 80

3 Nilai Terendah 50

4 Nilai Rata-rata 66,94

5 Jumlah Siswa yang Tvuntas 9

6 Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 9

7 Persentase Ketuntasan 50%

8 Persentase Ketidaktuntasan Belajar 50%
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Berdasarkan kondisi dan observasi awal tersebut dilakukan tindakan untuk membantu siswa 
dalam memahami materi dan meningkatkan keaktifan siswa serta hasil belajar. Langkah yang 
diambil dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif permainan 
kartu tertempel yang diharapkan dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran 
Matematika sehingga akhirnya dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.

Hasil penelitian siklus I, guru memberikan tes evaluasi siklus I untuk mengukur hasil 
belajar siswa. Hitung campuran nilai hasil belajar siswa pra siklus dan siklus I dapat dilihat 
pada tabel berikut:

Hasil Evaluasi Siswa Kelas VI Siklus I
No. Keterangan Hasil Tes Pra Siklus Siklus I

1 Jumlah Siswa Kelas VI 18 18

2 Nilai Tertinggi 80 95

3 Nilai Terendah 50 65

4 Nilai Rata-rata 66,94 78,06

5 Jumlah Siswa yang Tuntas 9 14

6 Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 9 4

7 Persentase Ketuntasan 50% 77,78%

8 Persentase Ketidaktuntasan Belajar 50% 22,22%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui adanya peningkatan hasil belajar sebelum tindakan 
pada akhir siklus I. Nilai rata-rata dan presentase ketuntasan belajar sudah meningkat dari data 
awal yaitu dari nilai rata-rata dan presentase ketuntasan belajar sudah meningkat dari data awal 
yaitu dari nilai rata-rata 66,94 menjadi 78,06 dan ketuntasan secara klasikal dari 50% menjadi 
77,78%. Akan tetapi, ketuntasan belajar siklus I tersebut belum memenuhi kriteria indikator 
keberhasilan ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 85% siswa belajar yang tuntas 
sehingga perlu perbaikan pada siklus berikutnya.

Pada saat pelaksanaan siklus I, secara umum proses pembelajaran menggunakan strategi 
pembelajaran aktif permainan kartu tertempel pada materi operasi hitung campuran sudah 
berjalan dengan baik. Semua siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara hadir dalam pembelajaran 
Matematika pada siklus I. Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran aktif permainan kartu 
tertempel berjalan dengan baik dan masing-masing siswa dapat menemukan pasangan (kartu 
pertanyaan-jawaban) dengan baik. Situasi kelas pada pembelajaran dan mencari pasangan 
kartu belum kondusif, masih ada 3 siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Saat 
diberi penjelasan dan siswa menyampaikan pertanyaan beserta jawabannya terdapat 15 siswa 
mencatat, menandai/menggaris-bawahi dalam buku materi dan buku catatan.

Pada siklus I, keaktifan siswa dalam pembelajaran Matematika dengan menggunakan 
strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel secara menyeluruh mencapai rata-rata 
67,95%. Hal ini kemungkinan diakibatkan para siswa belum begitu jelas dan masih bingung 
dengan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel karena baru pertama kali 
diterapkan dalam pembelajaran Matematika di kelas VI ini.

Berdasarkan hasil observasi dan dilakukan analisis data, maka diperoleh data bahwa pada 
siklus I secara keseluruhan tingkat keaktifan siswa rata-rata mendapatkan skor 67,95.
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Hal yang diamati oleh guru pada pelaksanaan pembelajaran Matematika dengan 
menggunakan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel pada siklus I terdiri 
dari empat tahap yang dinilai yakni pra pembelajaran, membuka pembelajaran, kegiatan inti 
pembelajaran, dan penutup pembelajaran.

pasif dalam proses pembelajaran yakni mencapai 70% sehingga belum mencapai kriteria 
ketuntasan klasikal yang telah diterapkan yakni 75% siswa aktif dalam pembelajaran; (2) guru 
masih canggung dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel. 
Hal ini memungkinkan siswa masih pasif dalam proses pembelajaran karena baru pertama kali 
menerapkan strategi pembelajaran ini. Proses pembelajaran di dalam kelas masih didominasi 
oleh guru.

Belum tercapainya aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus I dikarenakan strategi 
pembelajaran aktif permainan kartu tertempel yang ditetapkan cenderung baru, sehingga 
terdapat beberapa kekurangan.

Berdasarkan kekurangan pada siklus I, maka peneliti sebagai observer dan guru sebagai 
sumber belajar berkolaborasi untuk menyusun rencana tindak lanjut (RTL), dalam perbaikan 
pada siklus berikutnya.

Dalam pelaksanaan siklus I, indikator penelitian yang telah diterapkan belum tercapai, 
sehingga dilanjutkan ke siklus II. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

Hasil penelitian siklus II, guru memberikan tes evaluasi siklus II untuk mengukur hasil 
belajar siswa. Hitung campuran nilai hasil belajar siswa siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 
tabel berikut:

Hasil Evaluasi Siswa Kelas VI Siklus II
No. Keterangan Hasil Tes Siklus I Siklus II

1 Jumlah Siswa Kelas VI 18 18
2 Nilai Tertinggi 95 100
3 Nilai Terendah 65 75

4 Nilai Rata-rata 78,06 84,44

5 Jumlah Siswa yang Tuntas 14 18

6 Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 4 0

7 Persentase Ketuntasan 77,78% 100%

8 Persentase Ketidaktuntasan Belajar 22,22% 0%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui adanya peningkatan hasil belajar sebelum tindakan 
pada akhir siklus II. Nilai rata-rata dari presentase ketuntasan belajar sudah meningkat dari data 
siklus I yaitu dari nilai rata-rata dan presentase ketuntasan belajar sudah meningkat dari data 
awal yaitu dari nilai rata-rata 78,06 menjadi 84,44 dan ketuntasan secara klasikal dari 77,78% 
menjadi 100%. Ketuntasan belajar siklus II sudah mencapai 100% sudah memenuhi kriteria 
indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 85%.

Tahapan pengamatan, peneliti mengamati proses pembelajaran yang berlangsung dengan 
mencatat temuan-temuan yang ada pada lembar pengamatan yang telah tersedia. Ada dua aspek 
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yang peneliti amati dalam proses pembelajaran Matematika dengan menggunakan strategi 
pembelajaran aktif permainan kartu tertempel yaitu aspek keaktifan siswa dan kinerja guru.

Secara kualitas pelaksanaan pembelajaran Matematika dengan menggunakan strategi 
pembelajaran aktif permainan kartu tertempel pada siklus II lebih meningkat dibandingkan 
dengan siklus I. Dari hasil pegamatan yang dilakukan peneliti terhadap siswa yang hadir dalam 
pembelajaran mencapai 100% atau hadir semua. Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran aktif 
permainan kartu tertempel berjalan dengan baik dan masing-masing siswa dapat menemukan 
pasangan (kartu pertanyaan-jawaban) dengan baik. Situasi kelas pada pembelajaran dan mencari 
pasangan kartu sudah kondusif, semua siswa dengan serius mendengarkan penjelasan guru. 
Saat diberi penjelasan dan siswa menyampaikan pertanyaan beserta jawabannya terdapat 18 
siswa mencatat, menandai/menggaris-bawahi dalam buku materi dan buku catatan. Hal tersebut 
sudah memenuhi nilai penuh keaktifan siswa.

Keaktifan siswa dalam memahami materi pelajaran terdiri dari keaktifan siswa pada saat 
siswa berlatih soal, 17 siswa aktif mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Terlihat 17 siswa 
juga berusaha memecahkan masalah berupa soal-soal yang diberikan oleh guru dan juga pada 
saat melakukan permainan kartu index. 

Pada siklus II, keaktifan siswa dalam pembelajaran Matematika dengan menggunakan 
strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel secara menyeluruh mencapai rata-rata 
84,19. Hal ini sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yaitu 85%.

Berdasarkan hasil observasi dan dilakukan analisis data, maka diperoleh data bahwa pada 
siklus II secara keseluruhan tingkat keaktifan siswa sebesar 84,19 termasuk dalam kategori 
aktivitas baik.

Pengamatan terhadap kinerja guru pada siklus II masih sama seperti pada siklus I. 
Pembelajaran Matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif permainan kartu 
tertempel pada siklus II termasuk kategori sangat baik karena mencapai 87,87%.

Hal yang diamati oleh guru pada pelaksanaan pembelajaran Matematika dengan 
menggunakan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel pada siklus II masih sama 
terdiri dari empat tahap yang dinilai yakni pra pembelajaran, membuka pembelajaran, kegiatan 
inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran.

Dari data hasil observasi dan dilakukan analisis data, diperoleh data bahwa pada siklus 
II tingkat kemampuan guru dalam menguasai kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel adalah 87,87% termasuk kategori sangat 
baik dengan perolehan jumlah skor 128 dari skor maksimal 145.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keaktifan siswa dan kinerja guru dalam 
pembelajaran Matematika menggunakan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel 
pada siklus II telah mangalami peningkatan. Pada siklus I peningkatan keaktifan siswa mencapai 
67,95% sedangkan peningkatan keaktifan siswa pada siklus II menjadi 84,19. Demikian juga 
nilai tes evaluasi yang diperoleh siswa pada siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus 
I nilai rata-rata kelas adalah 78,06 dengan ketuntasan klasikal 77,78%. Pada siklus II nilai 
rata-rata kelas adalah 84,44 dengan ketuntasan belajar klasikal 100%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pada siklus II keaktifan belajar, kinerja guru, dan hasil belajar Matematika 
sudaah memenuhi kriteria ketuntasan klasikal yang telah diterapkan yaitu 75% untuk keaktifan 
belajar dan 85% untuk ketuntasan belajar siswa.

Pembahasan dalam PTK ini didasarkan pada hasil pengamatan yang dilanjutkan dengan 
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pembelajaran Matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif permainan kartu 
tertempel mengalami peningkatan, baik dari segi peningkatan keaktifan siswa, kinerja guru, 
dan hasil belajar selama proses pembelajaran berlangsung.

siswa. Hal ini dapat terlihat dalam langkah-langkah strategi pembelajaran aktif permainan kartu 

Pembelajaran dilakukan oleh siswa dengan cara mencocokan kartu yang berisi soal dan jawaban 
yang dibagi kepada teman sekelas yang berbeda-beda (Permainan kartu tertempel) selanjutnya 
siswa mencari pasangan masing-masing untuk mencocokan jawaban mencari pasangan. 
Penggunakan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel dapat meningkatkan 
kerjasama siswa dalam memecahkan masalah dan memahami materi. Melalui permainan 
permainan kartu tertempel (kartu index), diharapkan siswa dapat memahami materi operasi 
hitung campuran. Strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel juga mengajarkan 
ketrampilan sosial dan demokrasi. Dengan adanya penghargaan terhadap pasangan dengan 
kinerja terbaik, juga merupakan salah satu motivasi bagi siswa untuk meningkatkan aktivitas 
selama proses pembelajaran. Setiap pasangan bersaing untuk mendapatkan poin tertinggi 
dalam kelas, hal ini memotivasi siswa untuk berinteraksi dengan guru ataupun siswa lain dalam 
permainan permainan kartu tertempel (kartu index) sehingga siswa juga termotivasi untuk 
mempelajari dan memahami materi dengan baik.

pembelajaran dengan strategi pembelajaran tersebut keterlibatan aktif siswa belum dapat 

67,95%. Siswa masih merasa malu untuk bertanya dan takut dalam menjawab pertanyaan 
dari guru atau siswa lain sehingga lebih banyak siswa yang diam. Siswa juga belum bisa 
bekerjasama secara maksimal dalam diskusi dengan pasangannya serta belum memahami tata 
cara permainan permainan kartu tertempel (kartu index) pada saat pelaksanaan permainan 
meskipun secara keseluruhan siswa merasa senang dan semangat mengikuti pembelajaran ini. 

pembelajaran aktif permainan kartu tertempelyang baru pertama baru pertama kali diterapkan 
pada pembelajaran Matematika dikelas VI MIN 23 Aceh Utara. Dari latar belakang tersebut 
kemudian peneliti melanjutkan pembelajaran siklus II.

menjadi 84,19. Berdasarkan pengamatan pada siklus II siswa lebih aktif mengikuti proses 
pembelajaran di kelas, tidak malu lagi bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru atau 
siswa lain. Siswa telah mampu berdiskusi secara tertib dan baik. Siswa juga banyak berani 
menyampaikan maupun menanggapi hasil diskusi. Masing-masing pasangan ingin terlihat 
lebih menonjol dan mendapatkan nilai lebih baik. Pembelajaran yang dikombinasikan dengan 
permainan ini menciptakan suasana yang menyenangkan, siswa terlibat langsung dalam 
pembelajaran. Adanya pembelajaran ini menjadikan siswa merasa senang dan semangat dalam 
mengikuti proses pembelajaran. Melalui permainan ini siswa berusaha dengan bersungguh-
sungguh untuk menemukan pasangan kartu yang mereka peroleh. Hal ini memotivasi siswa 
untuk berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat memberikan hasil yang terbaik.

Hasil penilaian observasi kinerja guru sebelum menerapkan strategi pembelajaran aktif 
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permainan kartu tertempel yakni sebesar 55,17%. Selama proses pembelajaran siklus I guru 
terlihat masih canggung dalam menerapkan model pembelajaran tersebut. Kinerja guru pada 
siklus I mencapai 78,78%, hal ini menunjukkan pembelajaran yang berlangsung termasuk 
dalam kriteria baik. Namun, hal ini perlu ditingkatkan lagi dengan perbaikan dalam siklus 
selanjutnya. Hal ini disebabkan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan permainan yaitu 
suasana kelas menjadi ramai sehingga pengelolaan kelas yang baik sangat dibutuhkan. Oleh 
karena itu, guru harus mampu membimbing dan mengkondisikan siswa dengan lebih baik. Pada 
siklus II, hasil observasi kinerja guru menunjukkan peningkatan menjadi 87,87%. Guru sudah 
lebih memahami dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel yang 
telah dilaksanakan pada siklus I. Hasil observasi siklus II menunjukkan kinerja guru termasuk 
dalam kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan proses pembelajaran pada siklus I dan II berlangsung baik. Hal 
tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas siswa dan kinerja guru sehingga berdampak pada 
meningkatnya hasil belajar siswa.

Hasil belajar tes evaluasi siklus I dapat diketahui adanya peningkatan dibanding sebelum 
dilaksanakan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel, tetapi ketuntasan belajar 
siklus I yang mencapai 77,78% belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan ketuntasan 
klasikal yang telah ditetapkan yaitu 85% siswa belajar tuntas sehingga perlu perbaikan pada 
siklus berikutnya. Hasil belajar tes evaluasi siswa diperoleh pada siklus II meningkat, hal 
ini dapat diketahui dari nilai rata-rata kelas siklus I sebesar 78,06 meningkat menjadi 84,44. 
Persentase ketuntasan belajar juga meningkat dari persentase ketuntasan belajar pada siklus I 
sebesar 77,78% meningkat menjadi 100% pada siklus II. 

Peningkatan hasil belajar menggunakan strategi pembelajaran aktif permainan kartu 
tertempel juga diikuti tanggapan yang positif dari siswa terhadap strategi pembelajaran tersebut. 
Dalam kegiatan pembelajaran siswa tampak senang dan antusias mengikuti permainan. Hasil 
rekapitulasi dari hasil pengamatan dan data yang diperoleh selama penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif permainan kartu tertempel dapat meningkatkan 
keaktifan belajar siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) 
Pembelajaran Matematika melalui strategi pembelajaran permainan kartu tertempel dapat 
meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara; (2) Bukti peningkatan keaktifan 
dan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika setelah menggunakan strategi pembelajaran 
permainan kartu tertempel selama pelaksanaan tindakan mengalami peningkatan, yaitu: (a) 
Peningkatan keaktifan siswa, rata-rata pra siklus 66,94. Pada siklus I mengalami peningkatan 
menjadi 78,06, dan siklus II mengalami peningkatan lagi menjadi 84,44. (b) Peningkatan hasil 
belajar siswa yang sudah memenuhi nilai ketuntasan, yaitu pra siklus sebesar 50%. Pada siklus I 
mengalami peningkatan, yaitu menjadi 77,78% dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 100%.
 Berdasarkan simpulan hasil penelitian, penulis memberikan saran guna memberikan 
sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas KBM di sekolah.
 Agar sekolah dapat mensosialisasikan strategi pembelajaran permainan kartu tertempel 
untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.
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 Bagi guru, strategi pembelajaran permainan kartu tertempel dapat digunakan sebagai 
salah satu alternatif dalam pembelajaran Matematika untuk meningkatkan keaktifan siswa dan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika yang menarik dan menyenangkan. Selalu 
memberikan sikap positif atau penghargaan kepada setiap aktivitas siswa pada proses pembelajaran 
Matematika, karena dapat memicu siswa untuk selalu belajar giat sehingga memperoleh hasil 
belajar yang optimal serta mampu meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan 
pendapat saat proses pembelajaran maupun kerja kelompok.
 Bagi siswa kelas VI MIN 23 Aceh Utara, diharapkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, 
siswa lebih aktif dan berani untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat setelah mengetahui 
dan memahami strategi pembelajaran permainan kartu tertempel dan lebih konsentrasi dan fokus 
pada waktu proses pembelajaran berlangsung.
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