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RIADY MAGDALENA SINAGA, NIM 114522414055.  “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Metode 

Permainan Kartu Pada Siswa Kelas IV Sd Negeri 173479 Napaparira 

Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Ajaran 

2015/2016”. 

 

  Fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Meningkatkan Hasil 

Belajar matematika pada Siswa SD Negeri 173479 Napaparira?”. Penelitian 

tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menggunakan metode 

permainan pada siswa kelas IV SD Negeri 173479 Napaparira. Subjek dalam 

penelitian ini adalah secara  umum pembelajaran matematika dan secara khusus 

Operasi Hitung perkalian dengan menggunakan metode permainan pada siswa SD 

Negeri 173479 Napaparira. Data yang diperlukan diperoleh melalui observasi, 

dokumen siswa dan catatan guru. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 

dilakukuan melalui dua siklus, yang terdiri dari tahap-tahap: perencanaan, 

tindakan, pengumpulan data dan refleksi. 

Dari hasil observasi pada siklus I dan II secara berturut- turut diperoleh 

bahwa: (a) Siswa yang senang belajar operasi hitung dengan menggunakan 

metode permainan kartu 8 orang siswa yang menyukainya atau sekitar 53,33% 

pada siklus I, dan 13 orang yang mulai menyukainya atau sekitar 86,66%, (b) 

Siswa yang sudah mampu menggunakan metode permainan kartu untuk berhitung 

sekitar 7 orang atau 46,66% pada siklus I dan 12 orang atau sekitar 80,00% yang 

dapat menggunakanya dengan benar pada siklus II. (c) siswa yang sudah mampu 

menggunakan metode permainan dalam menghitung sekitar 7 orang atau 46.66% 

pada siklus I dan 13 orang atau 86.66% yang berhasil menggunakannya pada 

siklus II. 

 Dari analisis data pada setiap siklus diperoleh juga perubahan yang positif 

terhadap nilai rata-rata pada siklus pertama dan kedua ada peningkatan yang 

signifikan. Jadi dalam penggunaan metode yang tepat dalam setiap proses 

pembelajaran maka terjadi perubahan yang sangat baik, dan dapat meningkatkan 

pencapaian ketuntasan minimal yang sudah di tentukan yaitu (KKM = 70) dan 

siswa yang dapat mencapai KKM tersebut sampai pada 86,66% atau 13 orang dari 

15 orang siswa yang ada. 
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