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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengajar adalah seni itulah ungkapan guru yang professional. Guru yang 

profesional membutuhkan kreatifitas yang tinggi dalam men-drive proses 

pembelajaran. Guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan perekayasa 

pembelajaran dituntut mengerahkan seluruh kemampuanya dalam menjalankan 

fungsi tersebut. Sebagai fasilitator berarti guru harus mampu memfasilitasi 

kebutuhan pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Guru 

sebagai motivator harus dapat meningkatkan semangat dan kesadaran diri peserta 

didiknya agar semakin giat dan terbiasa belajar. Di samping tugas sebagai 

fasilitator dan motivator guru diharapkan pula memiliki kompetensi pendagogik 

yang mantap untuk menjalankan fungsi sebagai pemacu dan perekayasa 

pembelajaran.  Guru berfungsi sebagai pemacu dan perekayasa pembelajaran  

berarti guru harus mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran sesuai tuntutan dan kebutuhan peserta didik, 

fungsi ini semakin memperjelas bahwa mengajar tidak hanya terbatas pada 

kemampuan mentrasfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, namun lebih kepada 

kreatifitas seni yang menuntut adanya kolaborasi keseluruhan aspek – aspek untuk 

membentuk suatu pribadi peserta didik yang utuh yaitu cerdas, beriman, dan 

bermoral.  

 Matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib di sekolah formal 

seringkali masih menjadi momok dan beban belajar bagi peserta didik, betapa 
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tidak, pembelajaran matematika yang seringkali dijejali dengan rumus-rumus dan 

angka-angka sering membuat siswa menjadi bosan, malas dan bahkan trauma 

yang berkepanjangan. Menjadi guru mata pelajaran Matematika khususnya 

dijenjang SD bukanlah pekerjaan mudah. Mengapa? Di samping menanamkan 

konsep matematika secara benar, guru harus berjuang bagaimana menanamkan 

rasa cinta peserta didik pada mata pelajaran matematika. Pelajaran matematika 

menjadi trauma berkepanjangan sampai tingkat lanjut seringkali disebabkan 

karena adanya trauma yang sudah dialami peserta didik ketika masih di usia dini 

atau ketika berada di Sekolah Dasar (SD). Menjadikan matematika sebagai mata 

pelajaran yang asyik dan menyenangkan merupakan tantangan tersendiri bagi 

setiap guru yang mengajarkan matematika. Matematika bukanlah mata pelajaran 

yang selalu identik dengan rumus-rumus, dan soal-soal yang rumit seperti apa 

yang dipersepsikan sebagian besar oleh siswa, dengan demikian tugas yang berat 

bagi guru mengubah persepsi siswa sehingga matematika dapat dipandang sebagai 

pelajaran yang mudah, asyik dan menyenangkan karena dipenuhi dengan makna. 

 Ulangan harian, kuis, ulangan semester dan ujian nasional itulah aktivitas 

rutin yang menghiasi aktivitas sekolah-sekolah di Indonesia setiap tahunnya. 

Sayangnya, kegiatan tes (ulangan harian, kuis, ulangan semester) seringkali 

frekuensinya cukup tinggi yang menghiasi aktivitas sekolah setiap harinya. Bisa di 

bayangkan, setiap satu Kompetensi Dasar (KD) harus minimal ada satu nilai hasil 

belajar yang diperoleh melalui tes tertulis. Bagaimana jika setiap mata pelajaran 

memiliki minimal lima KD dan di setiap jenjang minimal ada 7 mata pelajaran, 

tentu secara matematis akan terdapat puluhan kali tes setiap semesternya. Fakta 

ini menunjukkan bahwa tes merupakan salah satu bagian dalam proses pendidikan 
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yang paling sering diikuti oleh sebagian besar peserta didik. Sangatlah wajar, jika 

tes seringkali menjadi beban setiap anak di sekolah. Pemberian tes yang 

berlebihan dan tidak pada tempatnya dapat menimbulkan dampak yang  negatif 

bagi peserta didik, karena tes akan menambah tingkat kecemasan dan beban 

pikiran siswa. Disamping itu pula, tes seringkali menjadi pemicu ketidaksenangan 

peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu, seperti matematika.  

 Mengubah suasana evaluasi/tes menjadi menyenangkan menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru khususnya guru matematika. Seperti halnya yang dialami oleh 

penulis di SD YPS Lawewu, banyak anak yang tidak menyukai mata pelajaran 

matematika karena matematika dianggap membosankan, banyak soal dan banyak 

ulangan. Mengubah paradigma ini menjadi tugas dan tantangan yang berat bagi si 

peneliti. Setelah mempelajari dan mengkaji dari seluruh aspek dengan cara 

berdiskusi dengan guru – guru dan orang tua, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sementara bahwa ketidakcintaan anak kepada mata pelajaran 

matematika bukan karena sulitnya pelajaran tersebut tetapi lebih kepada faktor 

guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan perekayasa 

pembelajaran yang kurang kreatif.  

 Menjadikan “Matematika itu Asyik” sebagai selogan pembelajaran itulah 

target dari peneliti. Setelah mengkaji permasalahan yang ada secara mendalam, 

akhirnya peneliti memutuskan mengembangkan metode pembelajaran berbasis 

game/permainan yang berjudul “MATH PASTI MAJU” dengan Media Kaso 

(Kartu Soal) untuk merangsang siswa agar lebih cinta pada matematika. “MATH 

PASTI MAJU” merupakan metode game 5 in 1 (MATH Marathon Game, PAssword 

Game, Sniper Game, TIcket Game dan MAthematics JUnggle Game) digunakan untuk 
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mengubah suasana belajar agar menjadi lebih asyik, menantang dan 

menyenangkan khususnya mengubah suasana tes dan kegiatan reinforcement 

(penguatan) yang berbasis lembar kerja dan lembar tes/evaluasi menjadi berbasis 

Kartu Soal (Kaso). Pengembangan metode game ini, lebih menekankan bahwa 

mengubah suasana belajar menjadi menyenangkan akan berdampak positif bagi 

pencapaian hasil belajar. Pemilihan media Kartu Soal (media Kaso) dengan 

pendekatan permainan (games) karena kartu soal relatif sangat mudah, murah dan 

gampang di buat. Disamping itu, menerapkan metode game 5 in 1 “MATH PASTI 

MAJU” bertujuan untuk meningkatkan antuasias, motivasi, dan kepercayaan diri 

siswa terhadap pembelajaran matematika untuk sehingga slogan “Matematika itu 

Asyik dan Menyenangkan”. 

B. Ruang Lingkup  

Uji coba metode game 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” ini dilakukan di SD 

YPS Lawewu Soroako selama   5 bulan  dari Januari sampai dengan Mei 2013 

sepanjang waktu semester -2 dengan menggunakan satu sampel kelas yaitu kelas 

4E SD dengan jumlah siswa 31 orang.  

 

C. Tujuan  

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang ditemukan peneliti 

setelah mengkaji dan mengidentifikasi penyebab munculnya masalah. 

2. Sebagai ajang berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar dunia pendidikan 

kepada sesama guru khususnya dalam hal merancang, dan mengembangkan 

metode pembelajaran matematika untuk mengubah pembelajaran dari yang 
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sulit, menjebuhkan, membosankan menjadi pembelajaran yang asyik dan 

menyenangkan. 

3. Untuk mendokumentasikan inovasi aktivitas pembelajaran  yang telah 

dilakukan oleh peneliti lewat tulisan, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi 

orang lain. 

4. Sebagai bahan refleksi bagi pribadi guru agar selalu meningkatkan 

keprofesionalan diri dalam mengajar. 

 

D. Kajian Teori 

1. Games dalam Pembelajaran  Matematika 

Belajar matematika yang asyik dan menyenangkan merupakan salah satu 

aspek yang harus diwujudkan dalam metode PAIKEM (Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan). Agar proses belajar matematika dapat 

berlangsung menyenangkan, ada beberapa pemikiran untuk mengurangi 

ketakutan atau persepsi negatif terhadap matematika (menurut Dewi Gustini 

2009) yaitu: 

a. Pembelajaran matematika dikemas dengan berorientasi pada 

lingkungan sekitar. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah 

RME (Realistic Mathematic Education) yaitu dengan mengaitkan dan 

melibatkan lingkungan sekitar, pengalaman nyata peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari, serta menjadikan matematika sebagai aktivitas peserta 

didik. Peserta didik diajak berpikir cara menyelesaikan masalah yang pernah 

dialaminya, misalnya tentang uang jajannya, jadwal keberangkatan kereta 

api, dan lain-lain. 
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b. Pembelajaran di luar ruangan. Pembelajaran di luar ruangan merupakan 

variasi strategi pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan dan 

lingkungan sekitar secara langsung, sekaligus menggunakannya sebagai 

sumber belajar. Pilihlah topik yang sesuai, misalnya mengukur tinggi pohon, 

diameter pohon, panjang daun, menghitung jumlah kendaraan yang lewat dan 

lain sebagainya. 

c. Menuntaskan materi. Ada keyakinan sebagian filosof dan pakar pendidikan 

bahwa “peserta didik lebih baik mempelajari sedikit materi sampai tuntas 

daripada belajar banyak namun dangkal”. Jadi, pendidik harus berupaya 

menuntaskan peserta didik dalam belajar sebelum ke materi selanjutnya agar 

tidak terjadi miskonsepsi yang akan membelenggu peserta didik dalam 

belajar matematika. 

d. Belajar sambil bermain. Bagi kebanyakan peserta didik, belajar matematika 

merupakan beban berat dan membosankan, sehingga mereka kurang 

termotivasi, cepat bosan, dan lelah. Untuk mengatasi hal tersebut pendidik 

dapat melakukan berbagai inovasi pembelajaran, misalnya memberikan kuis 

atau teka-teki yang harus ditebak baik secara berkelompok ataupun individu, 

membuat puisi matematika dan peserta didik mendeklamasikannya di depan 

kelas secara bergantian, membuat syair lagu tentang materi matematika, 

memberikan permainan di kelas,  dan sebagainya tergantung kreativitas 

pendidik. 

e. Mensinergikan hubungan pendidik, peserta didik dan orangtua. Diakui 

atau tidak, banyak orangtua kurang memperhatikan perkembangan dan 

kesulitan belajar anak di kelompok belajar. Orangtua tidak mau tahu 
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perkembangan belajar anak-anaknya, yang penting nilainya bagus. Oleh 

karena itu sinergisitas hubungan antara pendidik-peserta didik, orangtua-anak 

dan anak, dan orangtua-pendidik di berbagai kesempatan perlu ditingkatkan. 

Orangtua memantau kesulitan belajar anaknya dengan cara berkonsultasi 

dengan pendidik secara rutin. Sebaliknya pendidik menginformasikan 

perkembangan peserta didik yang sebenarnya kepada orangtua  

Berdasarkan kajian di atas salah satu cara mengurangi persepsi negatif 

terhadap matematika adalah menggunakan pendekatan permainan atau games 

dalam pembelajaran. Bagi anak-anak yang masih berada di Sekolah Dasar (SD), 

prinsif “Belajar sambil bermain” masih sangat relevan karena dunia anak-anak 

masih berada pada dunia bermain. Bermain adalah sebuah fenomena yang 

berkembang secara menyeluruh di dalam masyarakat. Setiap anak bermain setiap 

harinya. Meskipun begitu bermain dalam lingkup pembelajaraan di sekolah masih 

terasa terlarang, padahal bermain menjadi kebutuhan setiap anak yang dapat 

menstimulus perkembangan kognitifnya. 

Banyak kegunaan lain yang bisa diberikan kepada siswa melalui games. 

Menurut Wuri Handayani (2005) hal-hal yang mendasari perlunya games 

diberikan kepada siswa adalah sebagai berikut: 

a. Saat bermain games siswa belajar matematika dengan rileks dan 

menyenangkan. Hal ini membantu dan merangsang siswa dalam belajar 

matematika. 

b. Siswa terlibat aktif saat bermain games sehingga meningkatkan kepercayaan 

dirinya. 
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c. Terdapat variasi pemahaman siswa dalam belajar. Games merupakan 

alternative yang dapat memenuhi setiap kebutuhan siswa. 

d. Games mendorong siswa dalam berinteraksi secara sosial, bekerjasama, dan 

mendapatkan feedback dari pasangan bermain. Games dapat memberikan 

kesempatan kepada para pemain untuk saling bertukar pikiran. 

e. Siswa memperkaya kosa kata tentang konsep dan skill matematika saat 

berinteraksi dengan pasangan bermain maupun pemain lainnya.  

f. Games tidak hanya melatih siswa dalam konsep dan skill matematika, tetapi 

juga memberikan kesempatan untuk berpikir secara lebih mendalam (high 

level thinking) seperti membuat dan mencoba hipotesis, mengorganisir 

informasi, dan menganalisa berbagai kemungkinan. 

g. Games memiliki aturan bermain, sehingga siswa juga belajar untuk dapat 

mengikuti aturan, berpikir strategis, dan memahami konsekuensi dari 

keputusan yang mereka buat. 

h. Games dapat menumbuhkan sikap sportivitas 

Tidak dapat dipungkiri seringkali seorang guru matematika mendengar 

ungkapan dari beberapa peserta didiknya ”belajar matematika itu sulit dan 

menyeramkan”.  Meski tidak semua siswa beranggapan demikian, namun banyak 

diantaranya yang mengeluhkan sulitnya mempelajari matematika. Anggapan ini 

menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang berat bagi guru untuk dapat mengubah 

anggapan itu menjadi “matematika itu asyik dan menyenangkan”. Tentunya 

bukanlah pekerjaan yang mudah bagi guru untuk mengubah anggapan negatif ini 

dikalangan peserta didik yang sudah tertanam dibawah alam sadarnya. Guru harus 

bekerja keras untuk melakukan inovasi pembelajaran, salah satu cara yang bisa 
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dilakukan dengan membawa pembelajaran matematika ke dunia anak yaitu 

dengan cara bermain.  

Banyak permainan/games matematika yang dapat digunakan sebagai 

media belajar, mulai permainan tradisional maupun permainan melalui teknologi 

digital yang berbasis on-line. Berikut beberapa contoh permainan yang dapat 

digunakan sebagai media belajar matematika, yaitu: 

1. Permainan congklak atau dakon. Permainan ini dapat digunakan untuk 

menanamkan konsep Faktor  Persekutuan Terbesar (FPB) seperti yang pernah 

diteliti oleh seorang guru sekolah dasar asal Bangli menjadi meraih juara 

dalam Festival Sains Indonesia dalam kompetisi guru Matematika. 

2. Permainan papan. Ada banyak permainan matematika dalam bentuk 

permainan papan, antara lain ular tangga, monopoli dan sebagainya. 

3. Permainan menggunakan kartu domino yaitu permainan yang digunakan 

untuk melatih operasi hitung dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian) untuk SD kelas rendah (kelas I-III) 

4. Permainan jual-beli misalnya untuk mempelajari materi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. 

5. Permainan berhitung menggunakan jari 

6. Permainan game on-line. Permainan ini sangat banyak ditemukan di internet, 

bahkan seringkali menjadi target bisnis bagi penyedia layanan game edukasi. 

Di samping sebagai media belajar untuk melatih dan mengembangkan 

kemampuan kognitif, bermain juga dapat mempengaruhi perkembangan afektif 
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dan psikomorik peserta didik seperti yang diungkap oleh beberapa ahli psikologi 

pendidikan seperti Hilbert Mayer, B.Otto dan Gross.  

Hilbert Mayer berpendapat bahwa bermain berfungsi juga sebagai 

kegiatan melatih diri-sendiri. Dengan begitu orang dalam bermain juga bisa 

belajar mengenai pengetahuan metode, disiplin diri, ketrampilan sosial serta 

orientasi produk tanpa takut konsekuensi timbulnya pengaruh yang signifikan 

pada kehidupan nyata jika orang melakukan kesalahan-kesalahan (Meyer, 1997, 

Hal. 345). Begitu juga B.Otto melihat dalam permainan terdapat fungsi yang 

memungkinkan anak mengembangkan persiapan dalam menghadapi hidup, karena 

”semakin patuh seseorang di masa kecilnya terhadap peraturan-peraturan 

permainan, akan semakin siap dia menghadapi pekerjaan-pekerjaan di masa 

dewasanya” (Scheuerl, 1994, Hal. 27-28). Gross juga berpendapat hal yang sama, 

bahwa dalam permainan, dilatih pula tingkah laku-tingkah laku yang penting dan 

juga fungsi tubuh (Oerter, 1995, Hal.50). 

2. Media Kartu Soal (Kaso) Dalam Pembelajaran Matematika 

Bermain adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa 

mempergunakan alat untuk memberikan informasi, kesenangan maupun 

mengembangkan imajinasi pada anak.  Sementara itu, bermain jika ditinjau dari 

perspektif pendidikan adalah sebuah kegiatan yang memberi peluang kepada anak 

untuk dapat berswakarya, melakukan, dan menciptakan sesuatu dari permainan itu 

dengan tenaganya sendiri, baik dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. 

Permainan dalam pembelajaran matematika bisa dilakukan dengan 

menggunakan media atau tanpa media. Salah satu media yang dapat digunakan 
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dalam pembelajaran matematika adalah kartu. Kata “kartu” dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia adalah kertas tebal yang tidak berapa besar, biasanya berbentuk 

persegi panjang yang merupakan salah satu bentuk media yang dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar untuk mempermudah atau memperjelas 

penyampaian materi, ide, latihan terbimbing dan latihan mandiri.  

Istilah “kartu soal” dalam kajian ini merupakan kertas tebal yang 

berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 7 cm x 12 cm yang 

memuat soal atau masalah matematika yang digunakan sebagai alat evaluasi atau 

kegiatan reinforcement (latihan terbimbing atau latihan mandiri) dalam kegiatan 

pembelajaran matematika. Contoh Media Kaso (kartu soal) dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Media kartu soal adalah sebuah media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika untuk mengubah suasana belajar yang rutinitas dan 

menoton menjadi lebih menarik rileks dan menyenangkan melalui pendekatan 

Ibu Soimah membeli minyak goreng  sebanyak 
𝟏

𝟐
 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫, setiba di rumahnya minyak goreng 

tersebut tumpah sebanyak 
𝟏

𝟓
 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫 karena di 

tabrak kucing yang lari. Berapa banyak minyak 

goreng ibu Soimah sekarang? 

Nyatakanlah kebentuk satuan 

setara 

2 Ton + 3 Kuintal – 200 kg = … kg 
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permainan (games). Kartu Soal merupakan media yang mudah dibuat, murah dan 

penggunaanya sangat fleksibel sesuai kebutuhan metode atau strategi 

pembelajaran yang dikembangkan.   

Demikian juga diungkapkan oleh Dewi Gustini (2009) bahwa permainan 

yang menggunakan kartu dapat menpercepat pemahaman konsep siswa, misalnya 

untuk mengenalkan konsep dan pemahaman peserta didik Kejar Paket A 

khususnya terhadap pokok bahasan pecahan. Konsep yang dapat dipahami yaitu 

mengenal berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa dan pecahan desimal), pecahan 

senilai, menjumlahkan pecahan, serta membandingkan nilai pecahan (lebih dari 

dan kurang dari). Alat permainan yang dimaksud berupa kartu-kartu yaitu domino 

pecahan dan kartu pecahan. Domino pecahan dimainkan seperti domino biasa 

yaitu menyusun angka-angka pecahan yang senilai. Sedangkan Kartu pecahan 

dimainkan seperti kartu joker. Untuk mempermudah pemahaman peserta didik 

terhadap permainan materi pecahan dipersiapkan juga daftar angka-angka pecahan 

(pecahan biasa dan pecahan desimal). 

 Pembelajaran matematika melalui pendekatan permainan (games) dengan 

menggunakan media kartu soal (kaso) dalam kajian ini diharapkan dapat mampu 

meningkatkan motivasi dan antusias belajar peserta didik, sehingga anggapan 

matematika adalah pelajaran yang sulit dan menyeramkan dapat dipatahkan serta 

mampu mengubah paradigma bahwa pembelajaran matematika merupakan 

pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. 

 

 



 13 Nuryadi, M.Pd. Metode Games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” dengan Media KASO 

BAB II 

RANCANGAN DAN PELAKSANAAN  

GAMES 5 IN 1 “MATH PASTI MAJU” 

 

Metode games 5 in 1”MATH PASTI MAJU” merupakan sebuah metode 

pembelajaran berbasis games dengan menggunakan media kartu soal (kaso), ke 

lima game tersebut di kemas dalam satu istilah/slogan “MATH PASTI MAJU” 

yang memuat lima jenis games yaitu MATH Marathon Game, PAssword Game, 

Sniper Game, TIcket Game, dan MAthematics JUngle Game. Kelima games ini 

dapat digunakan untuk menstimulus dan merangsang antusias dan kepercayaan 

diri anak dalam belajar sehingga menyukai pembelajaran matematika. 

A. MATH  MARATHON GAME 

 

1. Deskripsi  

Math Marathon Game merupakan sebuah metode pembelajaran yang 

menggunakan media Kaso (Kartu soal) untuk mengubah suasana 

ulangan/tes menjadi lebih santai dan menyenangkan. Pada prinsifnya kartu 

soal yang digunakan berisi soal-soal yang akan diteskan. Metode ini juga 

dapat digunakan untuk memperdalam konsep dan skill matematika siswa. 
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Games ini dapat diterapkan pada semua materi/topik dalam pembelajaran 

matematika. Durasi waktu yang dibutuhkan minimal 60 menit atau satu 

pertemuan pembelajaran. 

2. Manfaat 

Manfaat dari game ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengubah suasana evaluasi/tes menjadi menantang dan 

menyenangkan karena keluar dari rutinitas siswa yang ulangan 

menggunakan lembar tes atau lembar soal. 

b. Meningkatkan kemampuan daya pikir dan pemecahan masalah siswa 

berkaitan dengan matematika 

c. Meningkatkan antusias dan motivasi belajar siswa, karena siswa 

merasa tertantang untuk mengerjakan soal sebanyak-banyaknya sesuai 

waktu yang ditentukan. 

d. Meningkatkan kepercayaan diri siswa 

e. Mempermudah bagi guru memetakan tingkat kemampuan individu 

siswa  

3. Persiapan Guru 

Sebelum menerapkan metode Math Maraton Game ini, guru hendaknya 

melakukan beberapa persiapan sebagai berikut: 

a. Membuat Media Kaso (Kartu Soal) yang terdiri dari dua jenis yaitu: 

kartu start (untuk memulai permainan) dan kartu marathon untuk 

bermain. Kartu start hendaknya dibuat dengan menggunakan 

background warna merah sedangkan kartu yang lain menggunakan 

warna sesuai selera (Biru, kuning, hijau atau warna kombinasi) agar 
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kelihatan lebih menarik. Upayakan jumlah kartu yang dibuat melebihi 

jumlah siswa yang ada di dalam kelas sehingga kelebihan kartu-kartu 

tersebut akan dapat merangsang dan menantang siswa menyelesaikan 

setiap masalah/soal pada kartu secara marathon (berpacu dengan 

waktu).  

 

 

b. Membuat lembar jawaban Media Kaso yaitu lembar jawaban yang 

mampu memfasilitasi siswa untuk mempermudah menulis jawaban  

yang berisi: tempat menulis identitas (nama dan kelas)  tanggal, skor 

dan baris tempat menulis jawaban siswa  
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4. Aturan Permainan 

a. Setiap siswa akan memulai permainan dengan mengerjakan soal yang 

ada pada kartu start. 

b. Siswa yang mampu menyelesaikan soal pada kartu start dapat 

melanjutkan permainan pada kartu marathon. 

c. Setiap siswa hanya boleh mengambil satu kartu untuk dikerjakan, kartu 

yang sudah diambil harus dapat diselesaikan terlebih dahulu baru bisa 

menggantinya dengan kartu yang lain.  

d. Kartu yang sudah selesaikan, dikembalikan pada tempatnya dalam 

keadaan tertutup (dibalik) 

e. Setiap siswa dapat mengerjakan soal sebanyak-banyaknya maksimal 

sejumlah kartu marathon yang disediakan. 

f. Siswa yang dapat mengerjakan kartu marathon terbanyak dan benar 

akan menjadi juara. 
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5. Skenario Pembelajaran  

a. Siapkan siswa untuk memulai permainan dengan mengarahkan siswa 

berbaris dua banjar atau lebih sesuai kondisi ruangan dan jumlah 

siswa. Berilah penjelasan kepada siswa aturan dari permainan. Bagilah 

kartu start untuk memulai permainan, dan kemudian ceklah kebenaran 

jawaban mereka. Siswa yang mampu menyelesaikan kartu start akan 

dapat melanjutkan ke kegiatan permainan selanjutnya (mengerjakan 

kartu marathon). 

 

b. Siapkan Media Kaso dibeberapa sudut ruangan kelas (upayakan 

ditempat yang mudah diakses siswa), kartu diletakkan di atas meja 

dalam keadaan tertutup. Arahkan siswa mengerjakan setiap kartu 

dengan benar dan sesudah selesai mengerjakan, arahkan siswa untuk 

mengembalikannya ketempat semula agar siswa lain secara bergilir 

dapat mengerjakan kartu yang sama. Amati pekerjaan siswa, kemudian 

arahkan siswa untuk menyelesaikan soal yang ada pada kartu  dengan 

benar karena jumlah skor akan dihitung melalui jumlah jawaban benar, 

bukan dari banyaknya menjawab soal.  
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c. Maksimalkan waktu belajar siswa. Apabila waktu belajar sudah hampir 

habis (upayakan ada waktu tersisa 10 menit sebelum waktu belajar 

selesai) arahkan siswa untuk mengecek jumlah soal yang telah 

dikerjakan dan kemudian menyampaikan ke guru untuk di cek dan 

divalidasi. Pilihlah 5 orang siswa yang mengerjakan soal terbanyak, 

berilah reward kepada siswa yang menjadi 5 terbaik dalam proses 

pembelajaran  

 
Urutan pemenang dari kiri ke 
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B. Password Game 

 

1. Deskripsi  

Password Game merupakan sebuah metode pembelajaran melalui 

permainan dengan menggunakan media kartu soal. Game ini digunakan 

untuk melakukan kegiatan reinforcement (penguatan) di awal jam 

pelajaran terhadap materi yang sudah atau sementara diajarkan. Game ini 

membutuhkan alokasi waktu minimal 10 menit (untuk 

menyelesaikan/menemukan password dari sekumpulan kartu soal). Guru 

dapat mengalokasikan waktu sekitar 30 menit di awal kegiatan 

pembelajaran. 

2. Manfaat 

Adapun manfaat dari game ini adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. 

b. Meningkatkan motivasi, antusias dan kepercayaan diri siswa dalam 

belajar matematika. 

c. Meningkatkan kemampuan kerjasama dan tanggung jawab siswa 

melalui pemanfaatan tutor sebaya.  
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d. Games ini mendorong siswa berinteraksi social, bertukar pikiran dan 

mendapatkan feedback dari teman kelompok. 

3. Persiapan guru 

a. Siapkan kumpulan kartu soal (yang terdiri dari 5-10 soal) minimal 

sejumlah kelompok yang dibentuk. (gunakan warna yang berbeda 

untuk setiap kumpulan kartu soal, agar lebih mudah membedakan 

dengan yang lainnya, misalnya kumpulan kartu soal dengan kata kunci 

“FRACTION” menggunakan warna hijau dan yang lainnya) 

b. Siapkan kartu jawaban dari setiap kartu soal dengan memuat huruf 

sesuai urutannya agar membentuk kata kunci atau password dari 

kumpulan soal yang dimaksud. (dapat menggunakan warna yang sama 

dengan kumpulan kartu soal) 

c. Siapkan lembaran untuk menuliskan kata kunci atau password dari 

kumpulan kartu soal tersebut untuk setiap kelompok. 

 

 

 

Kartu jawaban 

Kartu Soal 
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4. Cara bermain/skenario pembelajaran 

a. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 

orang dengan kemampuan siswa yang bervariasi (tinggi, sedang dan 

rendah), setiap kelompok berisi minimal seorang key student untuk 

mengaktifkan fungsi tutor sebaya. 

b.  Guru menjelaskan aturan permainan kepada kelompok dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

- Setiap kumpulan kartu soal (terdiri dari 5 – 10 kartu soal atau 

sesuai jumlah kata kunci/password dari kumpulan kartu soal 

tersebut) harus diselesaikan oleh kelompok yaitu dengan cara 

menemukan jawaban dari setiap kartu soal dan mencocokannya 

dengan kartu jawaban. Setiap siswa harus bertanggungjawab 

menemukan jawaban setiap kartu soal yang dipilihnya, bila tidak 

dapat diselesaikan, teman kelompok yang lain bisa membantu 

mengarahkan atau mengerjakannya soal yang belum dapat 

diselesaikan oleh siswa tersebut. 
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- Jawaban soal dari setiap kartu akan dicocokkan dengan kartu 

jawaban yang memuat kode huruf di sebelah sisi lainnya (dibalik 

jawaban soal)  

 

- Siswa mengurutkan kode huruf yang ada dibalik kartu jawaban, 

misalnya jika kartu soal yang dikerjakan adalah kartu soal nomor 1 

dan kartu jawabannya mengandung huruf yang dibaliknya adalah 

“F” maka huruf pertama dari password tersebut adalah huruf “F”, 

begitu seterusnya sampai semua kartu soal selesai di kerjakan.  

 

Huruf  untuk 

“password” di 

balik kartu jawaban  

Kartu soal 

Jawaban soal dan 

dibaliknya berisi 

huruf untuk 

“password” 

“F”adalah huruf 

Pertama dari kata 

kunci/password 

kumpulan kartu 

soal (huruf “F” 

berarti untuk 

kartu soal kode 

no.1) 
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- Setelah semua kartu soal selesai dikerjakan, maka siswa akan 

menyusun huruf yang berada dibalik kartu jawaban sesuai urutan 

nomor kartu. 

- Jika semua telah tersusun, maka akan ditemukan kata kunci atau 

password dari sekolompok kartu soal tersebut yang akan 

membentuk sebuah kata unik. 

 

- Kelompok siswa yang telah menemukan password dari kumpulan 

kartu soal tersebut akan dapat melanjutkan mengerjakan kumpulan 

kartu soal yang lain atau kegiatan pembelajaran berikutnya.  

c. Bagi kelompok yang telah menemukan password dari kumpulan kartu 

soal yang diberikan, akan diberikan tugas/soal latihan bentuk lain atau 

kumpulan soal lain untuk ditemukan password-nya (bisa dengan cara 

Kumpulan kartu soal sejumlah tujuh kartu, kartu soal kode 

no.1 dengan huruf “F”, kode No.2 huruf “U” dan 

seterusnya. Password dari kumpulan kartu soal tersebut 

adalah “FUN MATH” 
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menukarkan kumpulan kartu soal yang telah di selesaikan oleh 

kelompok yang lain) 

d. Guru memberikan scaffolding bagi kelompok yang belum mampu 

menemukan kata kunci atau password dari kumpulan kartu soal yang 

diberikan dan mengaktifkan fungsi tutor sebaya pada kelompok 

tersebut. 

e. Guru mencatat waktu penyelesaian setiap kelompok, siswa yang 

berkontribusi aktif, dan siswa yang bermasalah dalam menyelesaikan 

soal untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan 

penilaian hasil belajar. 

 

C. SNIPER GAME 

1. Deskripsi  

Game ini dapat digunakan untuk tujuan 

evaluasi setelah selesai mengajarkan 

konsep matematika atau melakukan 

reinforcement di awal pembelajaran untuk 

melihat pemahaman siswa secara individu 

terhadap konsep pembelajaran yang telah dipelajari. Durasi waktu yang 

dibutuhkan dalam menerapkan game ini selama satu sesi pembelajaran 

(sekitar 60 menit) atau sesuai dengan tingkat kecepatan kalahnya lawan 

main (kelompok yang anggotanya duluan habis)  

2. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari game ini adalah: 
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a. Meningkatkan kemampuan kinestetik anak. 

b. Meningkatkan sportifitas siswa 

c. Meningkatkan kepercayaan diri siswa 

d. Meningkatkan kemampuan daya pikir, analisa dan pemecahan masalah 

dengan cepat. 

3. Persiapan guru 

Guru menyiapkan sejumlah media kartu soal minimal sejumlah siswa yang 

ada di kelas  

4. Cara bermain/skenario pembelajaran 

a. Siswa dibagi menjadi dua kelompok dengan komposisi setiap 

kelompok harus seimbang antara siswa yang berkemampuan rendah, 

menengah dan tinggi. 

b. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mengatur strategi dan 

memilih pemain pertama. 

c. Dua siswa yang mewakili masing-masing kelompok maju saling 

membelakangi. 

d. Seorang siswa yang bermain diberi kesempatan memilih kartu soal 

yang disediakan guru. 

e. Guru membacakan soal dari kartu soal yang dipilih siswa, misalnya 

“Berapakah nilai dari hasil penjumlahan pecahan 
 

 
 
 

 
 ?” 

f. Siswa yang paling cepat menemukan jawaban soal harus berbalik dan 

berteriak “Dor” 
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g. Siswa tercepat akan ditunjuk oleh guru untuk memberi jawaban. Jika 

jawaban yang diberikan benar, maka lawannya kalah. Bila salah, maka 

siswa yang lain dapat memberi jawaban, kalau jawaban yang diberikan 

benar maka siswa yang pertama kalah. Seandainya kedua siswa 

jawabannya salah, maka soal diganti dengan yang lebih mudah. 

h. Siswa yang kalah, akan kembali ke kelompoknya dan memilih 

temannya untuk menggantikan posisinya melawan sang juara. 

i. Bila siswa yang menang tadi mampu mengalahkan 3 orang siswa dari 

kelompok lain, maka siswa tersebut akan di beri kesempatan untuk 

menduduki kursi kehormatan dan diberi penghargaan sebagai seorang 

“Sniper Man Matematika”. 

j. Siswa yang tidak bermain di dalam kelompok diarahkan untuk ikut 

serta mengerjakan soal dari pemain, namun dilarang memberi jawaban 

bagi teman kelompok yang sedang bermain. 

k. Kelompok yang anggotanya lebih duluan habis (kehabisan pemain) 

dinyatakan sebagai pemenang. (setiap siswa yang kalah/tertembak 

dinyatakan gugur dan hanya memiliki satu kesempatan bermain) 
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D. TICKET GAME 

 

1. Deskripsi 

Ticket game merupakan salah satu metode 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” 

dengan menggunakan media kartu soal (kaso). Game ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan anak memahami konsep yang telah diajarkan. 

Game ini dilaksanakan pada awal pembelajaran. Sesuai namanya, game ini 

dapat pula digunakan sebagai tiket masuk kelas (siswa dapat masuk kelas 

ketika dia mampu mengerjakan kartu soal yang diberikan guru). waktu 

yang dibutuhkan untuk mengerjakan kartu tiket masuk kelas sekitar 5-10 

menit (apabila tidak mampu diselesaikan siswa, guru melakukan tindakan 

sesuai kebutuhan siswa) 

2. Manfaat 

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh ketika menerapkan game ini 

yaitu: 

a. Dapat meningkatkan tanggung jawab untuk menguasai konsep yang 

telah dipelajari, karena jika tidak mereka akan terjaring terlambat 

masuk kelas, atau ditempatkan ditempat yang khusus. Perlakuan ini, 

lambat laun akan memaksa anak selalu siap dan belajar di rumah. 
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b. Siswa termotivasi untuk selalu giat belajar, karena game ini memberi 

reward dan punishment yang jelas bagi setiap individu siswa. 

c. Dapat meningkatkan sportifitas siswa, karena siswa juga belajar untuk 

menaati aturan dan menerima resiko dari games. 

d. Bagi guru, game ini dapat digunakan sebagai salah satu cara menjaring 

siswa yang tuntas dan belum tuntas terhadap materi/konsep yang telah 

diajarkan pada sesi/pertemuan sebelumnya, sehingga dapat 

mempermudah guru melakukan perlakuan/tindakan remedial atau 

pengayaan. 

3. Persiapan guru 

Guru menyiapkan sejumlah media kartu soal minimal sejumlah siswa 

yang ada di kelas, soal hendaknya mengacu kepada materi yang sudah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

4. Cara Bermain/Skenario Pembelajaran 

a. Guru menyuruh siswa berbaris atau berkumpul sesuai kelompok 

belajarnya, setelah itu guru memberikan penjelasaan maksud, tujuan 

dan aturan game. 

b. Guru memberikan sebuah kartu soal pada setiap siswa dan 

mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban dari kartu soal yang 

diberikan. 

c. Apabila siswa telah menyelesaikan kartu soal tersebut, guru mengecek 

jawaban siswa. Bila jawaban siswa benar, maka siswa dipersilahkan 

masuk kelas. 
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d. Siswa yang sudah masuk kelas diberi kartu soal lain oleh guru atau 

dengan menukarkan kartu soal dari siswa yang sudah masuk kelas. 

Kegiatan tukar kartu soal untuk dikerjakan di dalam kelas sebagai 

bentuk latihan mandiri siswa dan dilakukan  sampai waktu dinyatakan 

selesai oleh guru (  20 menit) 

e. Siswa yang belum dapat menyelesaikan soal, akan dibantu guru atau 

tutor sebaya/key student yang dipilih guru. bantuan yang diberikan 

berupa scaffolding, bukan dikerjakan soalnya. 

f. Apabila siswa tersebut belum juga dapat menyelesaikan soal tersebut 

walaupun sudah diarahkan guru, maka siswa tersebut di masukkan 

dalam kelas dan ditempatkan khusus (misalnya, di depan papan tulis) 

untuk dibahaskan soalnya oleh guru. Sementara siswa yang lain, tetap 

melakukan tukar kartu tiket dengan teman lain sampai batas waktu 

game dinyatakan selesai oleh guru. 

 

g. Diakhir game, guru mengecek jumlah soal yang dapat diselesaikan 

oleh siswa dan bisa digunakan sebagai pertimbangan evaluasi hasil 

belajar.  

 

Siswa yang belum tuntas kartu soalnya, dibahaskan oleh guru. Siswa yang lain saling 

tukar kartu untuk latihan mandiri terhadap materi yang sudah diajarkan 
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E. MATHEMATHICS JUNGGLE GAME 

 

1. Deskripsi 

Mathematics Junggle game merupakan salah satu metode games 5 in 1 

“MATH PASTI MAJU” dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media kartu soal (kaso)  yang dilakukan diluar ruangan. Game 

ini digunakan sebagai salah satu cara melakukan evaluasi terhadap materi 

pelajaran yang telah dipelajari dan bisa juga digunakan sebagai kegiatan 

reinforcement (penguatan) untuk memantau kemampuan anak dalam 

menguasai materi yang telah atau sedang dipelajari. Game ini bersifat 

individu, dan membutuhkan waktu satu pertemuan pembelajaran (sekitar 70 

menit untuk tingkat SD) 

2. Manfaat  

Manfaat dari menerapkan game ini adalah: 

a. Meningkatkan motivasi dan antuasias siswa dalam belajar matematika  

b. Mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menarik, menantang dan 

menyenangkan karena dilakukan diluar ruangan kelas 

c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 
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d. Meningkatkan kepercayaan diri dan mental anak dalam belajar 

matematika. 

e. Dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa dan keinginan 

menyelesaikan permainan (menuntaskan semua soal yang ada) 

3. Persiapan Guru 

Beberapa persiapan yang harus dilakukan guru sebelum 

mengimplementasikan game ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat media kartu soal (kaso) dengan ukuran kurang lebih 10 cm x 20 

cm (ukuran relatif agak besar agar nampak jelas bagi siswa ketika di 

gantung/ditempelkan di pohon sekitar lingkungan sekolah). Jumlah kartu 

soal yang dibuat disesuaikan kebutuhan pembelajaran dan sesuai alokasi 

waktu yang ditentukan.  

 

b. Membuat kartu jawaban soal sesuai jumlah soal yang dibuat dengan 

ukuran kurang lebih 6 cm x 25 cm (ukuran kertas F4 atau A4 yang di bagi 

4) untuk tempat siswa menulis nama ketika mereka menemukan jawaban 

soal yang telah dikerjakan. 
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c. Upayakan jangan membuat kartu soal dengan jawaban sama, karena di 

dalam kartu jawaban tidak terdapat kode/identitas kartu soal. 

4. Cara Bermain/Skenario pembelajaran 

a. Guru mengarahkan siswa ke tempat pelaksanaan game (upayakan memilih 

tempat yang rindang dan banyak pohon agar jumlah kartu soal yang dibuat 

dapat semua ditempelkan atau digantungkan di batang pohon tempat 

bermain. 

b. Arahkan siswa untuk menyediakan alat tulis dan buku/kertas tempat 

mencakar serta clip chart (papan pengalas ujian) agar mempermudah 

siswa melakukan proses permainan. 

c. Guru menjelaskan aturan permainan “Mathematics Junggle games” 

sebagai berikut. 

- Setiap siswa dapat mengerjakan kartu soal yang telah ditempelkan 

dipohon-pohon sesuai keinginannya dan dikerjakan secara mandiri. 

Lembar jawaban 

kartu soal 
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-  Siswa yang telah menyelesaikan satu soal atau lebih langsung dapat 

membandingkan jawabannya pada kartu jawaban yang tersedia, 

apabila jawaban yang diperoleh siswa dinyatakan benar dan ada 

hasilnya pada kartu jawaban, siswa dapat menuliskan namanya pada 

kartu jawaban tersebut 

 

Aktivitas siswa dalam “Mathematics Junggle Game” 
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- Siswa yang dapat menyelesaikan semua soal sesuai alokasi waktu yang 

ditentukan, dinyatakan tuntas. 

- Siswa yang tuntas menyelesaikan soal dan namanya telah tercatat pada 

semua kartu jawaban akan dipilih 5 orang tercepat untuk dinyatakan 

sebagai juara. 

d. Setelah permainan dinyatakan selesai, guru akan mengumpulkan semua 

lembar kartu jawaban yang telah berisi nama-nama siswa. Kemudian, 

menghitung jumlah soal yang dapat diselesaikan oleh setiap individu 

siswa sesuai jumlah nama yang tertera pada kartu jawaban. Hasil 

perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai catatan hasil evaluasi 

pembelajaran. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PEMBELAJARAN 

A. Deskripsi Hasil Pembelajaran 

Uji coba tahap-I metode game 5 in 1 “MATH PASTI MAJU”  ini dimulai 

sejak awal tahun ajaran yaitu bulan Januari dan berakhir Maret (sampai batas 

waktu mid semester) pada beberapa Kompetensi Dasar (KD) yang ada di 

Semester II kelas 4. Data hasil pembelajaran diperoleh sebagai berikut: 

1. KD: Mendeskripsikan Konsep Faktor dan Kelipatan 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  7.8 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  10.0 

3 Nilai Terendah 5.0 

4 Prosentase Ketuntasan  79,19% 

 

2. KD: Menentukan Kelipatan dan Faktor dari suatu bilangan  

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  8.3 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  9.2 

3 Nilai Terendah 6.2 

4 Prosentase Ketuntasan  87,10% 

 

3. KD: Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor 

Persekutuan Terbesar (FPB) serta menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan KPK dan FPB. 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  8.3 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  10.0 

3 Nilai Terendah 5.4 

4 Prosentase Ketuntasan  83,87% 
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4. KD: Menjelaskan arti pecahan dan urutannya 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  8.4 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  9.8 

3 Nilai Terendah 6.0 

4 Prosentase Ketuntasan  76,67% 

 

5. KD: Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  8.4 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  10.0 

3 Nilai Terendah 5.6 

4 Prosentase Ketuntasan  73,33% 

 

Rata-rata hasil ketuntasan belajar siswa setiap KD adalah sebagai berikut: 

No Kompetensi Dasar Prosentase 

1 Mendeskripsikan Konsep Faktor dan Kelipatan 79,19% 

2 Menentukan Kelipatan dan Faktor dari suatu bilangan 87,10% 

3 Menentukan KPK dan FPB serta menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. 
83,87% 

4 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya 76,67% 

5 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan 73,33% 

Rata-rata Ketuntasan 80.03% 

  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran pada uji 

tahap I, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut: 

a. Siswa antusias mengikuti setiap proses pembelajaran  

b. Kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan soal-soal latihan ataupun 

ulangan meningkat dari semester sebelumnya. 
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c. Rasa tanggung jawab siswa untuk memahami konsep yang diajarkan cukup 

tinggi, karena siswa menyadari jika konsep yang diajarkan tidak dikuasai 

maka akan mendapat kesulitan mengikuti metode game 5 in 1 “MATH PASTI 

MAJU” yang diberikan. 

d. Siswa selalu menunggu sesi game, yang ditunjukkan dengan banyaknya 

permintaan dari siswa untuk selalu main game (belajar sambil bermain) 

Setelah merenungkan dan merefleksikan proses pembelajaran pada uji 

coba tahap I, maka penulis menemukan beberapa kelemahan dan kekurangan 

untuk diperbaiki pada tahap berikutnya. Beberapa kelemahan dan kekurangan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Frekuensi penerapan metode  game 5 in 1 ”MATH PASTI MAJU” perlu 

ditambah atau ditingkatkan, baik pada kegiatan awal pembelajaran, kegiatan 

akhir pembelajaran, maupun untuk tujuan  evaluasi pembelajaran. 

b. Pemberian reward terhadap siswa yang maksimal dalam mengikuti 

permainan/games perlu ditingkatkan dan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang “key student” dalam 

menjalankan fungsi tutor sebaya. 

c. Perlu peningkatan pengawasan dan pembimbingan terhadap siswa yang 

kurang, agar motivasi belajarnya tetap terjaga dan tidak minder karena tidak 

dapat menuntaskan games atau kartu soal yang diberikan.  

Setelah melakukan kegiatan analisis dan refleksi pada uji coba tahap I, 

maka penulis melanjutkan uji coba tahap II untuk memperbaiki temuan-temuan 

pada uji coba tahap I. Pelaksanaan uji coba tahap- II dimulai setelah selesainya 

mid semester yaitu mulai bulan Maret sampai Mei  tahun 2013. Pembelajaran 
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dengan metode game 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” dilaksanakan pada beberapa 

Kompetensi Dasar (KD) lanjutan sesuai alokasi waktu dan program semester yang 

telah ditetapkan. Hasil pembelajaran di setiap KD pada tahap II ini dideskripsikan 

sebagai berikut:  

1. KD: Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan serta menyelesaikan masalah 

sehari-hari berkaitan dengan pecahan. 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  8.9 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  10.0 

3 Nilai Terendah 4.2 

4 Prosentase Ketuntasan  93,33% 

 

2. KD: Mengenal dan mengubah bilangan Romawi kebentuk bilangan Asli dan 

sebaliknya. 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  8.8 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  10.0 

3 Nilai Terendah 5.0 

4 Prosentase Ketuntasan  93,33% 

 

3. KD: Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  7.9 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  9.7 

3 Nilai Terendah 5.0 

4 Prosentase Ketuntasan  73,33% 
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4. KD: Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, antar 

satuan berat dan menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan satuan 

panjang, waktu, berat dan kuantitas. 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  8.2 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  9.5 

3 Nilai Terendah 6.3 

4 Prosentase Ketuntasan  96,67% 

 

5. Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar simetris serta menentukan 

hasil pencerminan suatu bangun datar. 

No Komponen Analisis Nilai Keterangan 

1 Nilai rata-rata  8.1 Analisis data hasil 

belajar siswa 

terlampir 
2 Nilai Tertinggi  10.0 

3 Nilai Terendah 6.9 

4 Prosentase Ketuntasan  100 % 

 

Rata-rata hasil ketuntasan belajar siswa setiap KD pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

No Kompetensi Dasar Prosentase 

1 Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan serta 

menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan 

pecahan 

93,33% 

2 Mengenal dan mengubah bilangan Romawi kebentuk 

bilangan Asli dan sebaliknya. 
93,33% 

3 Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku 

dan satuan derajat 
73,33% 

4 Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar 

satuan panjang, antar satuan berat dan menyelesaikan 

Masalah yang berkaitan dengan satuan panjang, 

waktu, berat dan kuantitas. 

96,67% 
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5 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar 

simetris serta menentukan hasil pencerminan suatu 

bangun datar. 

100% 

Rata-rata Ketuntasan 91.33% 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil analisis dan pengamatan aktivitas siswa selama proses uji coba 

pada uji coba tahap I dan tahap II, maka dapat dideskripsikan temuan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Rata-rata ketuntasan belajar siswa kelas 4E meningkat dari uji coba tahap-I 

yaitu 80,03% menjadi 91,33% pada uji coba tahap- II. 

2. Penerapan metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU”   dengan media kartu 

soal mampu meningkatkan antusias, motivasi dan kepercayaan diri siswa 

dalam belajar matematika. Antusias, motivasi dan kepercayaan diri ini 

berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan belajar aspek-aspek 

matematika lainnya. 

3. Penerapan metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” dengan media kartu 

soal mampu memperkaya konsep dan skill matematika siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. 

4. Penerapan metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” mendorong siswa 

untuk aktif berinteraksi social, bertukar pikiran dan mengaktifkan fungsi tutor 

sebaya dalam proses pembelajaran  

5. Meningkatnya kemampuan kerjasama dan tanggung jawab siswa melalui 

pemanfaatan tutor sebaya. 
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6. Dari hasil refleksi dengan siswa melalui wawancara dan tulisan kesan dan 

pesan siswa menunjukkan bahwa siswa senang belajar matematika, karena 

belajar matematika itu seru, banyak game-nya, dan menantang. Fakta ini akan 

membantu guru mengubah paradigm siswa bahwa “Matematika itu sulit dan 

menyeramkan” menjadi paradigma bahwa “Matematika itu Asyik dan 

Menyenangkan” 

 

C. Evaluasi efektivitas pembelajaran 

Secara umum penerapan metode game 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” ini 

sangat efektif untuk meningkatkan antusias, motivasi dan hasil belajar siswa. 

Keefektifan pendekatan games ini nampak dari rata-rata hasil pencapaian belajar 

siswa, baik ditinjau dari nilai rata-rata pencapaian maupun prosentase ketuntasan  

hasil belajar siswa. Metode game 5 in 1 “MATH PASTI MAJU”  ini juga tidak 

luput dari kelemahan atau kekurangan. Beberapa kelemahan atau kekurangan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Password Game: Siswa yang pintar berpeluang untuk mengerjakan soal lebih 

banyak dari pada siswa yang kurang, sehingga dimungkinkan siswa yang 

kurang tidak dapat kesempatan menuntaskan soalnya karena dimonopoli oleh 

siswa yang pintar. Dengan demikian untuk mengatasi kelemahan ini guru 

harus cermat memantau dan menjelaskan secara rinci aturan permainan 

sehingga semua siswa menyadari bahwa setiap siswa harus mendapat 

kesempatan yang sama dalam menyelesaikan kartu soal. 

2. Sniper Game: Game ini hanya mampu melibatkan 2 orang pemain saja, 

sehingga teman kelompok yang lain bila tidak diarahkan hanya akan menjadi 
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penonton saja. Untuk mengatasi kelemahan dalam games ini guru perlu 

menyiapkan kertas kerja bagi siswa yang tidak bermain, dan siswa diarahkan 

untuk ikut mengerjakan soal yang dibacakan guru. Hasil kerja siswa pada 

kertas kerja dikumpulkan guru sebagai salah satu pertimbangan dalam 

memberikan penilaian hasil belajar. 

3. Math Marathon Game: Kelemahan dalam permainan ini adalah siswa yang 

berkemampuan kurang mungkin merasa minder karena tidak mampu mengejar 

teman-temannya dan kesulitan guru menentukan acuan patokan penilaian.  

Solusi mengatasi kelemahan dalam games ini adalah sedapat mungkin guru 

mendampingi siswa yang kurang, bahkan bisa memberikan scafolding untuk 

membantu siswa dalam menemukan jawaban soal. Untuk menentukan standar 

penilaian, guru harus mempertimbangkan jumlah terbanyak soal yang dijawab 

siswa dan jumlah yang paling sedikit (guru biasanya menerapkan standar 

maksimun jumlah soal yang harus dijawab benar, artinya jika ada siswa yang 

menjawab lebih dari jumlah tersebut maka dia sudah layak mendapat nilai 

maksimal). 

4. Mathematics Junggle Game: Siswa bisa dimungkinkan bekerja sama untuk 

menemukan jawaban soal, juga dibutuhkan waktu yang relatif lebih banyak 

karena siswa harus bolak – balik mengejek jawabannya dengan kartu jawaban 

soal. Untuk mengatasi kelemahan game ini, guru harus menegaskan aturan 

game bahwa jawaban siswa harus dilihat terlebih dahulu sebelum siswa 

menulis namanya pada kartu jawaban. Jumlah kartu soal yang digunakan 

hendaknya jangan terlalu banyak berkisar antara 10 -20 kartu soal saja. 
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Tempatkan kartu jawaban soal disekitar area permainan, dan mudah dijangkau 

oleh siswa. 

Secara umum kelemahan games ini adalah tidak bisa digunakan untuk 

penanaman konsep. Metode game 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” hanya 

digunakan sebagaian besar dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dan kegiatan 

reinforcement (penguatan) seperti latihan soal untuk mengasah kemampuan dan 

keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal atau masalah matematika.  
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BAB IV 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan metode game 5 in 1 “MATH PASTI MAJU”  mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah Dasar (SD)  

2. Penerapan metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU”   dengan media kartu 

soal mampu meningkatkan antusias, motivasi dan kepercayaan diri siswa 

dalam belajar matematika. Antusias, motivasi dan kepercayaan diri ini 

berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan belajar aspek-aspek 

matematika lainnya. 

3. Penerapan metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” dengan media kartu 

soal mampu memperkaya konsep dan skill matematika siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. 

4. Penerapan metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” mendorong siswa 

untuk aktif berinteraksi sosial, bertukar pikiran dan mengaktifkan fungsi tutor 

sebaya dalam proses pembelajaran  

5. Meningkatnya kemampuan kerjasama dan tanggung jawab siswa melalui 

pemanfaatan tutor sebaya. 

6. Penerapan metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” mampu mendorong 

siswa untuk belajar menaati aturan, berpikir strategis dam memahami 

konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka buat. 

7. Metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” ini juga mampu meningkatkan 

sikap sportivitas siswa. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU”  dengan media Kaso (kartu 

soal) hendaknya dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk 

meningkatkan antusias, motivasi, kepercayaan diri dan hasil belajar 

matematika siswa khususnya siswa di Sekolah Dasar (SD). 

2. Metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” dengan media Kaso (kartu soal) 

hendaknya juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain, karena guru hanya 

mengubah isi soal saja pada media Kartu Soal sedangkan aturan permainan 

pada setiap jenis games bisa mengakomodir setiap kebutuhan Mata Pelajaran. 

3. Metode games 5 in 1 “MATH PASTI MAJU” dengan media Kaso (Kartu 

soal) dapat digunakan untuk semua tingkatan kelas, dan telah dibuktikan 

sendiri oleh penulis ketika mengajar di SMP kelas VIII pada tahun 2011, 

untuk itu disarankan guru dapat menggunakan  atau mengembangkan metode 

permainan ini agar tercipta pembelajaran matematika  atau pembelajaran lain 

yang  PAIKEM (aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan).  
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