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ABSTRAK 
Stiyowati, Rina. 2017. Meningkatkan Kemampuan Operasi Hitung Perkalian 

menggunakan Media Permainan Congklak pada Siswa Kelas II SD Negeri 

182/I Hutan Lindung. Skripsi program studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Jurusan Ilmu Pendidikan. FKIP  Universitas Jambi. Pembimbing I. 

Dr. Yantoro, M.Pd. pembimbing II. Suci Hayati, S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci: kemampuan Operasi Hitung Perkalian, Media Permainan Congklak. 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi pada kenyataannya bahwa kemampuan 

operasi hitung perkalian siswa kelas II SD Negeri 182/1 Hutan Lindung masih 

perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa belum 

memahami perkalian itu adalah penjumlahan berulang dan siswa masih kesulitan 

dalam mengoperasikan perkalain sehingga siswa lebih suka diam dan melihat 

catatan perkalian dalam sampul buku dan di dinding kelas. Guru hanya menegur 

siswa yang ketahuan melihat catatan tanpa memberikan tindakan dan dalam 

proses pembelajaran guru belum menggunakan media dalam mendorong siswa 

untuk lebih aktif dalam belajar sehingga interaksi siswa dengan guru kurang 

berjalan dengan baik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas media permainan 

congklak dalam meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian pada siswa 

kelas II SD Negeri 182/1 Hutan Lindung. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 

dua siklus, dimana data yang diambil yaitu berupa data observasi melalui lembar 

observasi kemampuan berhitung siswa dan observasi guru yang dilakukan pada 

tiap proses pembelajaran menggunakan media permainan congklak. Penelitian ini 

dilakukan dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. 

Hasil penelitian  ini menunjukkan melalui media permainan congklak 

dapat meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian  siswa  kelas II SD 

Negeri 182/I Hutan Lindung. Berdasarkan lembar observasi kemampuan 

berhitung siswa menunjukkan  adanya peningkatan, terbukti dari siklus I 
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kemampuan operasi hitung perkalian siswa 63,63% dikategorikan K (Kurang), 

meningkat pada siklus II menjadi 86,36% dikategorikan B (Baik).  

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa melalui media permainan 

congklak dapat meningkatkan kemampuan operasi hitung perklian siswa kelas II 

SD Negeri 182/I Hutan Lindung. 

 

I   PENDAHULUAN 

          Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata 

pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Namun sampai saat ini masih banyak siswa yang 

merasa matematika sebagai pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan, bahkan 

menjadi momok yang menakutkan. Hal ini dikarenakan masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika. 

Marti (Sundayana, 2015: 2) mengemukakan bahwa, “meskipun 

matematika dianggap memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, namun setiap orang 

harus mempelajari karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah sehari-

hari”. Pemecahan masalah tersebut meliputi penggunaan informasi, penggunaan 

pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, penggunaan pengetahuan tentang 

menghitung dan yang terpenting adalah kemampuan melihat serta menggunakan 

hubungan-hubungan yang ada. 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan juga 

faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kegiatan pembelajaran belum berjalan 

dengan baik. Guru masih banyak menggunakan metode yang kurang maksimal 

seperti guru sering menggunakan metode ceramah  dalam menyampaikan 

pelajaran matematika sehingga banyak siswa merasa bosan. Penggunaan media 

belajar juga belum optimal. Hal ini membuat siswa kurang tertarik dengan 

kegiatan belajar dan cenderung mencari kegiatan lain, seperti bermain sendiri. 

Siswa yang tidak memperhatikan guru tentu akan mengalami keterlambatan 

dalam memahami materi. Pemanfaatan media memang menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan saat guru dituntut untuk lebih profesional. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah ceramah, memberikan 

contoh benda dengan menggambar di papan tulis dan penugasan. Rendahnya 

kemampuan siswa dalam melakukan operasi hitung perkalian sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pra siklus 

kemampuan menghitung. Hasil nilai ketuntasan kemampuan siswa dalam 

menghitung perkalian sebesar 48% (masih rendah ). Menurut Purwanto, (2012: 

34) jika mendapat presentase ≤ 55% maka dalam kategori tidak lulus. Dari 

keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemampuan 

menghitung siswa kelas II SD Negeri 182/I Hutan Lindung pada mata pelajaran 

matematika materi perkalian masih rendah dan berada pada kategori tidak lulus. 

Sehingga perlu adanya perbaikan. 

Dalam meningkatkan kemampuan menghitung materi perkalian diperlukan 

media yang tepat. Salah satu media yang tepat dalam mata pelajaran matematika 

materi perkalian di kelas II adalah menggunakan media congklak. Media congklak 

sangat membantu dalam proses belajar mengajar, siswa tidak hanya mendengar 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 4  

 

penjelasan dari guru, akan tetapi siswa langsung mempraktekkan atau mencoba 

melakukan operasi hitung perkalian dengan media congklak. Dengan siswa 

melakukan sendiri maka siswa lebih memahami konsep hitung perkalian dan terus 

diingat dan akan tertanam dalam diri siswa. 

Salah satu dalam meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian 

siswa dengan menggunakan media permainan congklak karena dengan 

penggunakaan media perminan congklak siswa dapat mempraktikan dan 

mengoprasikan sendiri secara langsung sehingga siswa dapat mengetahui cara 

mengoperasikan dan terjadi peningkatan kemampuan operasi hitung perkalian 

untuk dapat mengikuti pembelajaran. 

 

II  KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

2.2 Pembelajaran Matematika di SD 

2.2.1 Pengertian pembelajaran matematika 

Pembelajaran Matematika merupakan suatu upaya untuk memfasilitasi, 

mendorong, dan mendukung siswa dalam belajar Matematika. Banyak orang yang 

tidak menyukai Matematika, termasuk siswa yang masih duduk di bangku 

Sekolah Dasar. Mereka menganggap Matematika adalah pelajaran yang sulit dan 

menakutkan. Anggapan ini membuat mereka merasa malas untuk belajar 

Matematika. 

Menurut Djamarah, (1996: 1-11) belajar adalah “proses perubahan perilaku 

berkat pengalaman latihan”. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah 

laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan 

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Belajar mengajar adalah suatu 

kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi 

antara guru dan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. 

2.2.2 Ruang lingkup pembelajaran matematika MI/SD 

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan sekolah dasar meliputi 

aspek-aspek yakni aspek bilangan, geometri dan pengolahan data. Menurut 

Depdiknas, 2006. Cakupan bilangan antara lain bilangan dan angka, perhitungan 

dan perkiraan. Cakupan geometri antara lain bangun dua dimensi, tiga dimensi, 

tranformasi dan simetri, lokasi dan susunan berkaitan dengan koordinat. Cakupan 

pengukuran berkaitan dengan petbandingan kuantitas suaru obyek, penggunaan 

satuan ukuran dan pengukuran. 

2.2.3 Operasi hitung perkalian 

Operasi hitung bilangan yang kita kenal di Sekolah dasar ada empat macam, 

yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Perkalian adalah 

operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Operasi ini 

adalah salah satu dari empat operasi dasar di dalam aritmetika dasar (yang lainnya 

adalah perjumlahan, pengurangan, dan pembagian). 

2.3 Peningkatan Kemampuan Melakukan Operasi Hitung Perkalian 

2.3.1 Definisi kemampuan 
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Kemampuan berasal dari kata mampu yang mempunyai arti dapat atau bisa, 

kemampuan disebut juga kompetensi. Kemampuan berarti juga “menguasai”. 

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan atau kekuatan. (Tim Reality, 2008: 

163). 

Berhitung adalah cabang matematika yang berhubungan dengan sifat 

bilangan-bilangan nyata dengan perhitungan mereka terutama menyangkut 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Menurut Sukardi, (2015: 

15) kemampuan berhitung adalah kemampuan yang memerlukan penalaran dan 

keterampilan aljabar termasuk operasi hitung. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berhitung adalah kemampuan yang memerlukan penalaran dan keterampilan 

belajar termasuk operasi hitung yang diperlukan dalam semua aktifitas kehidupan 

manusia sehari-hari. 

2.3.2 Indikator kemampuan 

Menurut Sukardi (2015: 16-17) kemampuan berhitung adalah kemampuan 

yang memerlukan penalaran dan keterampilan aljbar termasuk operasi hitung. 

Sehingga kemampuan berhitung memiliki beberapa indikator yakni: 
1. Mampu menyelesaikan soal 

Siswa mampu mengerjakan soal-soal tes yang diberikan oleh guru. Terkait 

dengan pengertian mampu bisa, cakap dalam menjalankan tugas dan cekatan 

2. Mampu membuat soal dan penyelesaiannya 

Selain mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru siswa juga 

diharapkan mampu membuat soal dan menyelesaikan pengerjaan soalnya 

secara mandiri. Hal ini sesuai dengan pengertian kemampuan itu sendiri, yaitu 

kemampuan adalah kesanggupan untuk menguasai sesuatu. 

3. Mampu menjelaskan cara menyelesaikan soal menggunakan media 

Siswa mampu menjelaskan cara menyelesaikan soal dengan menggunakan 

media yang digunakan dengan benar dan tanpa raguragu untuk melakukannya. 

2.4 Media Pembelajaran 

2.4.1 Pengertian media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Menurut Gerlach & Ely (Arsyad, 2005: 3) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi. 

2.4.2 Jenis-jenis media pembelajaran 

Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi 

perkembangan teknologi oleh Seels & Glasgow (Arsyad, 2005: 33) dibagi ke 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 6  

 

dalam dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media 

teknologi mutakhir. 

2.4.3 Fungsi media pembelajaran 

Menurut Sadiman, dkk, (2012: 17-18) fungsi media pembelajaran cukup 

luas dan banyak, namun secara lebih rinci dan utuh. Media pembelajaran 

berfungsi untuk: 
1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran 

2. Meningkatkan gairah belajar siswa 

3. Meningkatkan minat dan motivasi belajar 

4. Menjadikan siswa berinteraksi langsung dengan kenyataan 

5. Mengatasi modalitas belajar siswa yang beragam 

6. Mengefektifkan proses kumunikasi dalam poembelajaran 

7. Meningkatkan kualitas pembelajaran 

Dari berbagai fungsi media diatas, tujuan akhirnya adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini dibangun melalui 

komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi efektif hanya terjadi jika 

menggunakan alat bantu sebagai perantara interaksi antara guru dan siswa. 

Menurut Musfiqon, (2012: 35) fungsi media adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan indikator semua materi tuntas disampaikan dan peserta didik 

memahami secara lebih mudah dan tuntas. 

2.5 Congklak 

2.5.1 Pengertian congklak 

Menurut Fad, (2011: 10) Congklak atau Dakon merupakan permainan 

tradisional yang menggunakan bidang panjang dengan tujuh cekungan pada 

masing-masing sisi dan dua cekungan yang lebih besar dibagian di bagian tengah 

yang kiri dan kanan yang disebut sebagai lumbung. Cekungan pada sisi diisi 

dengan biji-bijian (bisa biji sirsak atau biji sawo) atau batu kerikil namun ada pula 

biji congklak yang berasal dari cangkang kerang laut berbentuk bulat agak oval 

atau tiruannya berbahan plastik berbentuk. 

2.5.3 Implementasi permainan congklak terhadap operasi hitung perkalian 

adalah sebagai berikut: 

Selain sebagai alat peraga pembelajaran matematika, permainan congklak 

secara tidak langsung menyumbang kegiatan jasmani adaptif anak, yaitu melatih 

motorik halus. Ketika anak memindahkan biji congklak dari satu lobang ke lobang 

lain, maka mereka melatih motorik halus mereka. 

Dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian dengan permainan congklak ini, tidak menggunakan 

aturan baku dalam permainan, tetapi aturan dimodifikasikan dan disesuaikan 

kebutuhan untuk mencapai kompetensi peserta didik tentang melakukan 

penjumlahan pada konsep perkalian. Sutiono, 2012. 

(http//datapendidik.blogspot.com/2012/12/sutiono-spdsd-guru-indonesia.htm1) 

sebagai berikut: 

1. Guru memberikan contoh soal 3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12 

2. Bilangan 4 adalah jumlah biji congklak dan bilangan 3 adalah jumlah 

lubang congklak yang akan dimasuki biji congklak. 

3. Siswa mengambil biji congklak sebanyak 4 biji kemudian dimasukkan 

ke dalam lubang pertama, kemudian mengambil 4 biji congklak lagi 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 7  

 

yang kemudian dimasukkan ke lubang congklak yang kedua, dan 

terakhir siswa mengambil 4 biji congklak dan dimasukkan ke lubang 

congklak yang ketiga. 

4. Siswa menghitung jumlah semua biji congklak di ketiga lubang. 

Contoh lain dari permainan congklak sebagai media pembelajaran 

matematika, misalnya guru dapat mengajarkan siswa belajar berhitung dengan 

mengajak siswa bermain congklak. Pada papan congklak terdapat 14 

lobang  terdiri dari 7 lobang dihadapan guru dan 7 lobang dihadapan siswa. Jika 

menggunakan 7 lobang pasang, maka tiap lobang diisi dengan 7 biji congklak. 

Jadi jumlah biji congklak yang digunakan adalah jumlah lobang pasangan kali dua 

kali jumlah masing-masing biji congklak (contoh: 7 x 2 x 7 = 98 biji congklak). 

2.5.4 Kekurangan dan kelebihan media congklak 

Menurut Widiawati, (2013: 8) kelebihan penggunaan media congklak dalam 

melakukan operasi hitung perkalian adalah sebagai berikut: 

1. Tidak memerlukan biaya yang sangat besar, murah meriah. 

2. Siswa akan lebih senang dan enjoy dalam belajar matematika, 

walaupun dikemas dalam bentuk permainan tetapi tidak 

meninggalkan tujuan pembelajaran. 

3. Dapat meningkatkan daya kreativitas siswa, baik dari aspek 

Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik. 

4. Menjalin rasa kebersamaan dan daya saing yang sportif antar 

siswa dalam pembelajaran kelompok. 

5. Dalam kurun waktu 1 kali pertemuan konsep perkalian dapat 

dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

6. Mengenalkan permainan tradisional yang bisa 

diimplementasikan pada pelajaran lain, contohnya adalah Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK), Bahasa Daerah, PKn, dan 

sebagainya, sesuai dengan tema yang ada di pelajaaran Tematik. 

Sedangkan kekurangan dari media congklak dalam pembelajaran 

matematika materi operasi hitung perkalian adalah:  

1. Belum semua siswa dan guru mengerti tentang alat permainan 

congklak ini. 

2. Media pembelajaran ini mudah rusak. 

3. Belum tentu di semua daerah mengenal permainan ini karena 

congklak merupakan permainan tradisional daerah Jawa. 

2.6 Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

TINDAKAN 

MASALAH 
1. Hasil belajar matematika rendah 

2. Kemampuan siswa dalam pembelajaran 

Sutiono, 2012. 
1. Menggunakan buku-buku sumber yang 

relevan 

2. Pembelajaran operasi hitung perkalian melalui 

permainan congklak 
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Gambar  2.1  Kerangka Berpikir 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian tindakan sebagai berikut “melalui penggunaan media congklak dapat 

meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian siswa kelas II di SDN 182/I 

Hutan Lindung”. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kemampuan melakukan operasi 

hitung perkalian melalui media congklak materi tentang Operasi hitung Perkalian 

pada siswa kelas II SD Negeri 182/I Hutan Lindung. Jadi, penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas.  

3.2 Setting Penelitian dan Subjek Penelitian 

3.2.1 Subjek penelitian  

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas II SD Negeri 182/I Hutan 

Lindung Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 22 orang, terdiri dari 

10 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada semester genap 2017. 

3.2.2 Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas II SD Negeri 182/I Hutan Lindung 

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. 

3.2.3 Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

Waktu pelaksanaan selama dua bulan, yaitu pada bulan Februari sampai dengan 

Maret tahun 2017. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah jenis penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan di SD 182/1 Hutan Lindung untuk mata pelajaran 

Matematika pada operasi hitung perkalian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan 

data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah tercapai sasaran. proses 

pengamatan atau pengindraan langsung terhadap kondisi, situasi, proses, dan 

prilaku saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa 

dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan melakukan 

operasi hitung perkalian yang dilaksanakan guru dan peneliti. 

Tes 

HASIL Kemampuan memahami konsep perkalian melalui 

permainan congklak meningkat mencapai batas 

minimal 70% 
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Tes merupakan pengambilan data yang berupa informasi mengenai 

pengetahuan, sikap, bakat dan lainnya dapat dilakukan dengan tes atau 

pengukuran bekal awal atau hasil belajar dengan berbagai prosedur penelitian. 

Untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghitung perkalian yaitu 

dengan menggunakan tes tulis dengan butir-butir soal atau instrumen soal untuk 

mengukur kemampuan melakukan operasi hitung perkalian dan ketuntasan belajar 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh peneliti. Tes yang 

diberikan berupa tes pembelajaran perkalian.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Data Hasil Tes  

Tes pemahaman konsep perkalian bilangan asli berupa data kuantitatif. 

Sehingga data hasil tes yang diperoleh pada akhir siklus tindakan dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif. Hasil tes tersebut kemudian nilai ketuntasan dan persentase 

ketuntasan belajar siswa untuk setiap siklusnya. Rubrik penilaian untuk setiap 

butir soal adalah sebagai berikut. 

Isian singkat 

Siswa menjawab dengan benar mendapat skor 1. 

Siswa menjawab dengan salah mendapat skor 0. 

Uraian 

Siswa menjawab soal dengan lengkap dan benar mendapat skor 4. 

Siswa menjawab soal dengan singkat dan benar mendapat skor 3. 

Siswa menjawab soal dengan lengkap dan salah mendapat skor 2. 

Siswa tidak menjawab soal mendapat skor 1.  

Dalam deskriptif kuantitatif, data hasil tes dianalisis dengan menghitung 

ketuntasan belajar siswa menggunakan rumus: 

Nilai hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

             
            

               
        

(sumber : Muslich, 2009:62) 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal dihitung dengan menggunakan rumus: 

                     
                           

                    
       

Setelah mendapat hasil berupa presentase, kemudian hasilnya dapat 

ditafsirkan dengan kalimat sebagai berikut:  

90% - 100% = Sangat Baik 

80% - 89% = Baik 

65% - 79% = Cukup 

55% - 64% = Kurang 

≤ 55%  = TL (Tidak lulus atau gagal)  

(Sumber: Purwanto, 2008:102) 

Data Hasil Observasi 

Data hasil observasi yang diperoleh merupakan data kualitatif. Data ini 

dicari atas pedoman manfaat media congklak dalam pembelajaran yang diamati 

selama proses belajar mengajar. Untuk menganalisis data dari hasil evaluasi setiap 

siklus maka peneliti menggunakan teknik dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu 
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berupa kata dan kalimat. Adapun analisis kualitatif ini berfungsi untuk 

menjelaskan tentang proses pembelajaran sudah sesuai rencana atau belum. 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Tes Kemampuan operasi  hitung perkalian Siswa Siklus I Pertemuan 1 & 2  

No 
Nama 

Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Rata-rata Kategori 
Skor Persentase Skor Persentase 

1 ANR 10 71,41 6 81,71 76,56 C 

2 AAT 10 71,41 5 71,41 71,41 C 

3 AFC 8 57,14 5 71,41 64,27 C 

4 AF 9 64,28 6 81,71 72,99 C 

5 AA 12 85,71 6 81,71 83,71 B 

6 EI 11 78,51 6 81,71 80,11 B 

7 JR 9 64,28 6 81,71 72,99 C 

8 RON 11 78,51 5 71,41 74,92 C 

9 RLP 9 71,41 5 71,41 71,41 C 

10 RA 9 64,28 4 54,14 59,21 K 

11 NP 12 85,71 6 81,71 83,71 B 

12 MRP 10 71,41 4 54,14 62,77 K 

13 MAA 10 71,41 5 71,41 71,41 C 

14 MAP 11 78,51 5 71,41 74,96 C 

15 MH 8 57,14 4 54,14 55,64 K 

16 PA 8 57,14 5 71,41 64,28 C 

17 LF 10 71,41 3 42,85 57,13 K 

18 ZA 10 71,41 5 71,41 71,41 K 

19 ZM 8 57,14 4 54,14 55,64 K 

20 AR 11 78,51 4 54,14 66,32 C 

21 KC 8 64,28 6 81,71 72,99 C 

22 RS 13 92,85 6 81,71 87,28 B 

JUMLAH 217 1.471,01 111 1538,51 1551,1  

RATA-RATA  66,86  69,93 70,50   

 Berdasarkan tabel tesebut dapat diketahui bahwa  4 orang siswa 

berada pada kategori baik,  12 orang siswa berada pada kategori cukup, 6 orang 

berada pada kategori kurang. Persentase hasil tes kemampuan berhitung siswa 

pada siklus  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Rekapitulasi asil Tes Kemampuan Berhitung Siswa Siklus I  

No Nilai Kriteria Jumlah siswa Persentase 

1. 90 % - 100% Sangat Baik 0 0% 

2. 80% - 89% Baik 4 18,18% 

3. 65% - 79% Cukup 12 54,54% 

4. 55% - 64% Kurang 6 27,27% 

5. <55% TL 0 0% 
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Jumlah 22 100% 

 Dengan data tes hasil lisan dalam proses pembelajaran dianalisis dengan 

menggunakan analisis ketuntasan hasil belajar secara klasikal minimal 85% dari 

jumlah siswa yang memperoleh nilai 70 keatas dengan rumus menurut Muslich, 

(2009: 62) antara lain: 

                     
                           

                    
       

 KK =  
 

  
 =  

  

  
  x 100 %= 63,63% 

Keterangan :  

 KK : Ketuntasan Klasikal 

 X : Jumlah siswa yang memperoleh     

 Z : Jumlah seluruh siswa 

 Ketuntasan klasikal yang di peroleh pada siklus pertama hanya sebesar 

63,63%, hal ini menunjukkan bahwa siklus I belum memenuhi target yang 

hendak dicapai dengan target ketuntasan klasikal sebesar 85%. 

 
Hasil Tes Kemampuan operasi  hitung perkalian Siswa Siklus II Pertemuan 1 & 2  

No 
Nama 

Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Rata-rata Kategori 
Skor Persentase Skor Persentase 

1 ANR 7 87,5 8 100 93,75 SB 

2 AAT 8 100 7 87,5 93,75 SB 

3 AFC 7 87,5 8 100 93,75 SB 

4 AF 6 75 8 100 87,5 B 

5 AA 8 100 7 87,5 93,75 SB 

6 EI 5 62,5 5 62,5 62,5 K 

7 JR 6 75 8 100 87,5 B 

8 RON 7 87,5 8 100 93,75 SB 

9 RLP 8 100 8 100 100 SB 

10 RA 7 87,5 8 100 93,75 SB 

11 NP 8 100 8 100 100 SB 

12 MRP 5 62,5 5 62,5 62,5 K 

13 MAA 7 87,5 8 100 93,75 SB 

14 MAP 7 87,5 8 100 93,75 SB 

15 MH 6 75 8 100 87,5 B 

16 PA 7 87,5 6 75 81,25 B 

17 LF 6 75 6 75 75 C 

18 ZA 7 87,5 6 75 81,25 B 

19 ZM 5 62,5 6 75 68,75 C 

20 AR 4 50 4 50 50 K 

21 KC 8 100 8 100 100 SB 

22 RS 8 100 8 100 100 SB 
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JUMLAH 147 1862,5 156 1950 1892  

RATA-RATA 6,68 84,55 7,09 88,63 86  

 

 

Berdasarkan tabel tesebut dapat diketahui bahwa  12 orang siswa berada 

pada kategori  sangat baik,  5 orang siswa berada pada kategori baik, 2 orang 

berada pada kategori cukup dan 3 orang siswa berada pada kategori kurang. 

Persentase hasil tes kemampuan berhitung siswa pada siklus  dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
Tabel 48. Rekapitulasi hasil Tes  kemampuan operasi hitung siswa siklus II 

No Nilai Kriteria Jumlah siswa Persentase 

1. 90 % - 100% Sangat Baik 12 54,54 

2. 80% - 89% Baik 5 22,72 

3. 65% - 79% Cukup 2 4,54 

4. 55% - 64% Kurang 3 18,18 

5. <55% TL 0 0 

Jumlah 22 100% 
 

 Dengan data tes hasil lisan dalam proses pembelajaran dianalisis dengan 

menggunakan analisis ketuntasan hasil belajar secara klasikal minimal 85% dari 

jumlah siswa yang memperoleh nilai 70 keatas dengan rumus menurut Muslich, 

(2009: 62) antara lain: 

                     
                           

                    
       

 KK =  
 

  
 =  

  

  
  x 100 %= 86,36% 

Keterangan :  

 KK : Ketuntasan Klasikal 

 X : Jumlah siswa yang memperoleh     

 Z : Jumlah seluruh siswa 

 Ketuntasan klasikal yang di peroleh pada siklus II sebesar 86,36%, hal ini 

menunjukkan bahwa siklus II telah memenuhi target yang hendak dicapai dengan 

target ketuntasan klasikal sebesar 85%. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, yaitu 

menggunakan media permainan congklak dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian siswa di kelas II SD Negeri 

No.182/I Hutan Lindung maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan media 

permainan congklak dapat meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian  

siswa  sebagai berikut: 

1. Siklus I pada pertemuan 1  sebesar 56,278% dan pertemuan II sebesar 

67,25% mengalami peningkatan sebanyak 10,98% dengan hasil tes dengan 

ketuntasan klasikal sebasar 63,63%. 
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2. Siklus II pada pertemuan 1 sebesar 70,97% dan pertemuan II sebesar 88,81% 

mengalami peningkatan sebanyak 17,9% dengan hasil ketuntasan klasikal 

siklus II sebesar 86,36% meningkat 22,73% dari siklus I yang hanya 63,63%. 

3. Adanya peningkatan presentase kemampuan operasi hitung perkalian hingga 

mencapai kriteria keberhasilan 85% pada siklus II sebesar 86,36% sehingga 

proses peningkatan kemampuan operasi hitung perkalian pada siswa 

menggunakan media permainan  congklak dinyatakan telah berhasil. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Dalam menggunakan media permainan congklak sebaiknya digunakan untuk 

mengatasi permasalahan siswa yang kesulitan dalam mengoprasikan 

perkalian bilangan. 

2. Media permainan congklak dapat digunakan dalam penjumlahan dan 

pembagian yang membantu siswa dalam mengoprasikan operasi hitung 

perkalian. 

3. Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan 

kebijakan pembelajaran agar media permainan congklak dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran sehingga kemampuan mengoprasikan perkalian 

siswa dapat meningkat. 
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