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ABSTRAK 

Cahyaningtyas, Yufitasari. 2016. “Pengembangan Permainan Multiply Cards 

Sebagai Media Pembelajaran Perkalian Pada Siswa Kelas IV MI Miftahul 

Huda Kecamatan Mijen”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Trimurtini, M.Pd., Pembimbing II Drs. Isa Ansori, M.Pd. 

 

Kata Kunci: pengembangan permainan, multiply cards, media pembelajaran 

 

Salah satu permasalahan pada pembelajaran mata pelajaran matematika di 

MI Miftahul Huda kelas IV adalah rendahnya hasil belajar siswa. Berdasarkan 

observasi dan wawancara dengan guru kelas diperoleh keterangan bahwa 

rendahnya hasil belajar tersebut dipengaruhi karena keterampilan operasi hitung 

perkalian bilangan cacah 1-10 yang masih rendah dan guru belum menggunakan 

inovasi media pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan permainan multiply cards sebagai media 

pembelajaran untuk melatih keterampilan operasi hitung perkalian yang valid dan 

efektif. Prosedur penelitian pengembangan dilaksanakan dengan mengacu model 

pengembangan menurut Sugiyono meliputi tahap pengumpulan informasi 

permasalahan dan pemecahan masalah, desain produk, validasi produk, uji coba 

produk, dan pelaporan. 

Data penelitian diperoleh berupa data skor validasi produk dan data hasil 

belajar. Data skor validasi produk diperoleh dari validator melalui angket, 

sedangkan hasil belajar siswa diperoleh melalui soal tes. Analisis data dilakukan 

melalui uji kelayakan dan uji ketuntasan klasikal. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa setelah melalui proses validasi produk oleh ahli diperoleh skor rerata 4,3 

yang berarti sangat baik. Namun masih terdapat kelemahan produk yaitu jenis 

huruf yang digunakan belum memenuhi syarat kebakuan. Keefektifan media 

ditandai dengan tercapainya ketuntasan klasikal dengan nilai 75 dan ketuntasan 

mencapai 80% setelah siswa menggunakan permainan multiply cards sesuai 

dengan prosedur permainan sesuai dengan spesifikasi produk. Dengan demikian 

pengembangan media telah mencapai hasil yang valid dan efektif. 

Peneliti menyarankan kepada peneliti lain untuk memperhatikan jenis 

huruf yang digunakan supaya memenuhi syarat kebakuan tulisan. Peneliti juga 

menyarankan kepada guru dan orang tua siswa kelas IV untuk dapat 

menggunakan permainan multiply cards sesuai dengan spesifikasi produk dalam 

melatih keterampilan operasi hitung perkalian pada siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Mata pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib 

diajarkan kepada siswa sejak jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah 

(MI). Pernyataan ini terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) No. 22 Th. 2006 tentang Standar Isi. Susanto (2013:184) 

menjelaskan bahwa kata matematika berasal dari Bahasa Latin, mathanein atau 

mathema yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Sedangkan dalam Bahasa 

Belanda, matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang berkaitan dengan 

penalaran. Dengan demikian setiap jenjang Sekolah Dasar wajib melaksanakan 

pembelajaran matematika. 

Permendiknas No. 22 Th. 2006 sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di 

Indonesia menjelaskan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar salah 

satunya bertujuan untuk memahami konsep matematika dan mengaplikasikannya 

dalam pemecahan masalah secara tepat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui 

pembelajaran matematika yang efektif. Pembelajaran matematika yang efektif 

dapat diwujudkan salah satunya melalui penggunaan alat peraga, atau media 

lainnya dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran matematika yang efektif, 

siswa akan memiliki pemahaman konsep matematika yang baik dan kemampuan 

pemecahan masalah secara efektif. Kemampuan inilah yang akan menyokong 

berkembangnya teknologi modern dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Namun pelaksanaan pembelajaran matematika yang terjadi pada jenjang 

pendidikan dasar di Indonesia saat ini belum efektif sebagaimana yang diharapkan 

oleh pemerintah yang ditandai dengan hasil belajar yang rendah. Hasil belajar 

siswa yang rendah atau belum memenuhi KKM pada mata pelajaran matematika 

mengindikasikan pembelajaran matematika yang dilaksanakan belum efektif. 

BSNP (2006) menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif ditinjau dari hasil 

belajar adalah mencapai ketuntasan sebesar 75% untuk setiap indikator. 

Fakta tentang rendahnya hasil belajar siswa Indonesia ditemukan oleh peneliti 

ketika melaksanakan observasi pada tanggal 14-15 Januari 2016 di MI Miftahul 

Huda Mijen Kota Semarang. Berdasarkan data nilai UAS siswa kelas IV semester 

I tahun 2015/2016, dari 5 mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional (UN) 

Sekolah Dasar (SD) yaitu PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan IPS, 

rata-rata nilai pelajaran matematika di kelas IV merupakan yang terendah dengan 

rata-rata nilai 38,244 (lihat lampiran 1 halaman 91 tentang hasil UAS murni Siswa 

Kelas IV MI Mifthau Huda). 

Rendahnya hasil belajar matematika di Kelas IV dipengaruhi banyak faktor 

baik dari siswa maupun guru. Faktor yang berasal dari siswa adalah keterampilan 

hitung operasi perkalian yang masih rendah. Pernyataan ini diperoleh dari 

penjelasan dari guru kelas IV yang mengatakan bahwa kesulitan anak-anak dalam 

belajar matematika disebabkan karena kurangnya keterampilan operasi hitung 

perkalian bahkan untuk bilangan 1-10. Hasil wawancara ini terdapat pada 

lampiran 3 halaman 94 yang berisi hasil wawancara tentang pelaksanaan 

pembelajaran di MI Miftahul Huda. 
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Keterampilan operasi hitung perkalian merupakan hal yang penting karena 

merupakan dasar pelajaran matematika hingga jenjang yang lebih tinggi. 

Keterampilan dasar operasi hitung perkalian bahkan dapat dikatakan sebagai 

keterampilan prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Hal ini didasarkan 

pada pendapat Bruner (dalam Suherman 2003:47) yang menyatakan bahwa dalam 

belajar matematika, konsep yang satu dengan konsep yang lain mempunyai kaitan 

yang erat, baik dari segi isi maupun dari segi penggunaan rumus-rumus berlaku. 

Hal tersebut disebut dalil pengaitan (connectivity theorem). Karso (2005:1.12) 

juga menjelaskan bahwa dalam matematika bisa terjadi keterkaitan antara cabang-

cabang matematika seperti aljabar, geometri, dan aritmatika.  

Faktor yang kedua berasal dari guru, yaitu guru belum menggunakan inovasi 

media pembelajaran matematika pada pembelajaran perkalian, sehingga 

pembelajaran cenderung monoton karena pembelajaran berpusat pada guru. 

Padahal paradigma pembelajaran dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia 

mengandung arti bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai aktor 

yang dominan di dalam kelas (Dananjaya 2013:29). Pembelajaran yang tidak 

disertai penggunaan media tidak sejalan dengan Permendiknas No. 22 Th. 2006. 

Dengan demikian, permasalahan rendahnya hasil belajar  pada KD operasi hitung 

perkalian karena kurangnya penggunaan media pada proses pembelajaran harus 

segera dicarikan solusi yang tepat. 

Media pembelajaran operasi hitung perkalian memiliki banyak variasi, salah 

satunya media permainan kartu. Permainan kartu khususnya permainan kartu 

domino menurut Ollerton (2010:115) dapat digunakan untuk melibatkan siswa 
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dalam berbagai konsep seperti operasi hitung, menambah, mengalikan, membagi, 

dan mengenali koordinat. Permainan kartu pada pembelajaran matematika juga 

sudah sering digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia namun dengan bentuk 

kartu serta aturan permainan yang telah dimodifikasi, dan dua diantaranya dikenal 

istilah domino matematika (domat) dan domi numbers. 

 Pitadjeng (2006:101) menyatakan bahwa permainan Domi Numbers 

dimodifikasi dari permainan dominoes yang dipakai untuk membantu 

keterampilan operasi hitung anak baik operasi dasar maupun operasi hitung 

campuran. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan media 

permainan kartu domino untuk pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

Sukmawarti (2014) mengadakan penelitian tentang penggunaan permainan 

kartu domino untuk meningkatkan keterampilan operasi operasi hitung pecahan 

bagi siswa SD Swasta PAB di Deli Serdang. Alasan penggunaan permainan kartu 

domino ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan siswa pada operasi 

operasi hitung pecahan. Dalam penelitian Sukmawarti ini, permainan kartu 

domino diujicobakan pada pembelajaran di kelas eksperimen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan permainan kartu domino pada pembelajaran 

matematika memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar pada operasi 

operasi hitung pecahan. 

Penggunaan permainan kartu domino menurut Pitadjeng (2006:101) dapat 

disesuaikan dengan tingkat kelas dan materi yang diajarkan. Hal ini dapat 

dijadikan dasar pada penelitian ini bahwa media yang sudah ada harus 
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dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan. Asyhar (2012:94) juga menyatakan 

bahwa pengembangan media pembelajaran sangat penting untuk mengatasi 

keterbatasan media yang ada. Di samping itu, media yang dikembangkan sendiri 

oleh guru dapat menghindari ketidak-tepatan (mismatch) karena dirancang sesuai 

kebutuhan, potensi sumber daya dan kondisi lingkungan masing-masing. 

Oleh karena itu, peneliti menawarkan alternatif pemecahan masalah tersebut 

melalui pengembangan permainan domi numbers menjadi permainan multiply 

cards sebagai media pembelajaran operasi hitung perkalian. Dengan demikian, 

judul penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah pengembangan permainan 

permainan multiply cards sebagai media pembelajaran matematika materi operasi 

hitung perkalian pada siswa kelas IV MI Miftahul Huda. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah desain pengembangan permainan multiply cards sebagai 

media pembelajaran operasi hitung perkalian MI Miftahul Huda? 

2) Bagaimanakah kelayakan pengembangan permainan multiply cards 

sebagai media pembelajaran operasi hitung perkalian MI Miftahul Huda? 

3) Bagaimanakah keefektifan pengembangan permainan multiply cards 

sebagai media pembelajaran operasi hitung perkalian MI Miftahul Huda? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan tujuan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan pengembangan desain permainan multiply cards sebagai 

media pembelajaran operasi hitung perkalian MI Miftahul Huda. 

2) Menilai kelayakan pengembangan permainan multiply cards sebagai 

media pembelajaran operasi hitung perkalian MI Miftahul Huda. 

3) Menilai keefektifan pengembangan permainan multiply cards sebagai 

media pembelajaran operasi hitung perkalian MI Miftahul Huda. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian pengembangan permainan multiply cards sebagai media 

pembelajaran operasi hitung perkalian meliputi manfaat teoretis dan praktis. 

3.4.1 Manfaat Teoretis 

1) Memberikan tambahan wawasan bagi para guru tentang pengembangan 

permainan multiply cards sebagai media pembelajaran operasi hitung 

perkalian. 

2) Memperoleh pengembangan permainan multiply cards sebagai media 

pembelajaran operasi hitung perkalian 

3.4.2 Manfaat Praktis 

1) Mengoptimalkan kualitas pembelajaran matematika 

2) Meningkatkan kesempatan siswa untuk terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Morgan (dalam Suprijono 2012:3) mengartikan belajar sebagai suatu 

perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. Karena 

melalui kegiatan belajarlah manusia dapat melakukan perubahan-perubahan 

kualitatif sehingga tingkah lakunya berkembang. Melalui belajar pula manusia 

dapat meningkatkan prestasi dalam hidupnya. Hal ini berarti bahwa kegiatan 

utama belajar adalah proses yang mengarah pada perubahan berdasarkan proses 

dan pengalaman. Perubahan yang semula belum tahu menjadi tahu, yang belum 

bisa menjadi bisa, dan seterusnya. Dengan demikian, perubahan akibat 

pertumbuhan fisik atau kematangan, kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-

obatan tidak termasuk belajar karena tidak melalui penggalaman. Perubahan 

akibat pengalaman sajalah dapat disebut belajar. 

Slameto (2013:2) mengartikan belajar sebagai usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Pendapat Slameto mengenai hakikat belajar hampir sama dengan 

pendapat Morgan, yaitu belajar merupakan suatu proses. Tetapi pendapat Slameto 

ini menitikberatkan makna belajar pada wujud proses belajar itu sendiri yaitu 

berupa interaksi individu yang belajar dengan lingkungan sebagai tempat belajar. 
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Sementara itu, belajar diartikan oleh Sudjana (dalam Rusman 2012:1) 

sebagai kegiatan melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Deskripsi yang 

disampaikan oleh Sudjana tersebut dapat dimakanai bahwa belajar merupakan 

proses yang mengarah pada pemahaman sesuatu melalui kegiatan melihat dan 

mengamati. Jadi belajar bukan sekedar meniru melainkan berproses untuk 

memperoleh pemahaman sebagai suatu hasil belajar. 

Hamdani (2010: 22) mengemukakan ciri-ciri belajar meliputi kesiapan 

belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, mengalami sendiri, pengulangan, 

materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, perbedaan individual. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan, belajar bukanlah kegiatan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa melainkan proses aktif siswa untuk 

mengkonstruksi/ membangun pengetahuannya sendiri. Belajar yang efektif 

memungkinkan siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dan tujuan yang 

ingin dicapai. Peneliti menyimpulkan hakikat belajar sebagai proses perubahan 

yang bersifat permanen sebagai hasil pengalamannya dengan lingkungan. 

2.1.2 Hasil Belajar dan Penilaian Hasil Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Hasil Belajar 

Susanto (2015:5) menjelaskan bahwa hasil belajar siswa adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Pernyataan tersebut berarti 

bahwa pada saat siswa belajar maka pada hakikatnya dia sedang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Perubahan 

perilaku setelah proses belajar itulah yang merupakan hasil dari proses belajarnya. 
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Rifa’i dan Catharina (2012:69) mengartikan hasil belajar sebagai dampak 

dari proses belajar itu sendiri. Individu yang telah mengalami kegiatan belajar 

pasti akan mendapatkan hasil. Hasil yang diperoleh tiap individu yang belajar 

tidak selalu sama, melainkan menyesuaikan dari kegiatan belajarnya. Apabila 

individu belajar suatu konsep, maka hasil belajar itu berupa penguasaan konsep. 

Sudjana (2011:3) menjelaskan bahwa hasil belajar pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku yang diperlihatkan setelah mereka (siswa) menempuh 

pengalaman belajarnya (proses pembelajaran). Pendapat tersebut menekankan 

bahwa hasil belajar merupakan sesuatu yang dapat diperlihatkan, sehingga 

tampaklah perbedaan perilaku dari sebelum dan sesudah belajar. Sudjana juga 

menjelaskan bahwa hasil belajar siswa khususnya dalam Sistem Pendidikan 

Nasional pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman belajar dan mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. 

“Ranah kogrnitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, yang terdiri 

atas enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi ... Ranah afektif berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi. Adapun hasil belajar psikomotor 

berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak” 

(Sudjana 2011:3). 

 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat ahli 

bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang dapat diamati 

dan diperoleh dari aktivitas belajar yang telah dilakukan. Hasil belajar tiap 

individu bergantung kepada apa yang dipelajarinya. Hasil belajar pada Sistem 

Pendidikan Nasional meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun 

hasil belajar  yang dinilai pada penelitian ini adalah hasil belajar ranah kognitif. 
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2.1.2.2 Tes Objektif sebagai Teknik Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar 

yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu (Sudjana 2011:3). Pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa dalam kegiatan penilaian, hasil belajar memiliki peran sebagai 

objek yang dinilai. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 

antara tujuan instruksional dengan hasil belajar siswa. Luasnya cakupan hasil 

belajar mengakibatkan teknik penilaianpun sangat beragam. 

Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer 

(saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Adapun penilaian 

yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk melihat keberhasilan hasil 

belajar adalah melalui penilaian formatif (Sudjana 2011:5). Adapun teknik yang 

digunakan dapat berupa tes uraian ataupun tes objektif. 

Tes uraian disebut juga essay examination yaitu pertanyaan yang menuntut 

siswa menjawabnya dalam bentuk menguraiakan, menjelaskan, mendiskusikan, 

membandingkan, dan bentuk lain yang sejenis dengan tuntutan pertanyaan dengan 

menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri (Sudjana 2011:35). Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan tes objektif. Soal-soal pada tes objektif biasanya telah 

disediakan kemungkinan jawaban-jawaban yang dapat dipilih, sehingga tidak 

perlu menguraikan jawaban sendiri sebagaimana tes uraian. 

Terdapat beberapa bentuk soal-soal objektif, yaitu jawaban singkat, benar-

salah, menjodohkan, dan pikiran ganda (Sudjana 2011:44). Masing-masing bentuk 

soal memiliki karakteristik sendiri. Adap soal yang digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa pada penelitian ini adalah melalui bentuk soal jawaban singkat. 
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Bentuk soal jawaban singkat adalah soal yang menghendaki jawaban dalam 

bentuk kata, bilangan, kalimat atau simbol, dan jawabannya hanya dapat dinilai 

benar atau salah. Tes bentuk soal jawaban singkat sesuai untuk mengukur hasil 

belajar siswa berupa pengetahuan tentang fakta dasar. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh Sudjana (2011:44) bahwa soal jawaban singkat scocok untuk 

mengukur hasil belajar berupa pengetahuan yang berhubungan dengan istilah, 

fakta, prinsif, metode, prosedur, dan penafsiran data yang sederhana. 

2.1.2.3 Analisis Butir Soal 

Analisis butir soal adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes supaya 

pertanyaan tersebut memiliki kualitas yang memadai. Tes sebagai suatu alat 

penilaian hasil belajar harus diperhatikan kualitasnya. Suatu alat penilaian 

dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila alat tersebut memiliki atau 

memenuhi dua hal, yakni validitasnya dan reliabilitasnya (Sudjana 2011:12). 

Disamping analisis validitas dan reliabilitas, soal yang dibuat perlu dilakukan 

analisis tingkat kesulitan dan daya pembeda (Sudjana 2011:135). 

Validitas soal berkaitan dengan ketepatan alat penilaian atau soal dengan 

konsep atau materi yang akan dinilai (Sudjana 2011:12). Sedangkan reliabilitas 

berkaitan dengan ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 

dinilainya (Sudjana 2011:16). Analisis tingkat kesulitan soal bertujuan untuk 

menentukan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar 

(Sudjana 2011:135). Adapun analisis daya pembeda pada soal memiliki tujuan 

untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tinggi 

prestasinya dengan siswa yang lemah prestasinya (Sudjana 2011:141). 
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Dengan demikian pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menilai 

hasil belajar siswa adalah menggunakan tes objektif bentuk soal jawaban singkat. 

Sebelum digunakan, tes dianalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembedanya. 

2.1.3 Teori Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

2.1.3.1 Pengertian Pembelajaran 

Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

memberikan kejelasan mengenai makna pembelajaran bahwa: “Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar”. Pengertian yang tercantum dalam UU tersebut 

menegaskan bahwa pembelajaran dilaksanakan oleh minimal dua pelaku yaitu 

pendidik (guru) dan peserta didik (siswa). Proses pembelajaran juga menekankan 

adanya suatu jalinan komunikasi. Komunikasi yang terjalin dalam pembelajaran 

dapat berupa komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, ataupun 

siswa dengan siswa. 

Rifa’I dan Catharina (2012: 159) mengartikan pembelajaran sebagai suatu 

proses komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, atau antar peserta didik. 

Komunikasi tersebut akan membantu proses belajar dalam kegiatan pembelajaran. 

Rifa’I dan Catharina (2012: 159) menambahkan bahwa proses komunikasi sebagai 

esensi dari pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara verbal (lisan) ataupun  

secara non-verbal, seperti pengunaan media pembelajaran. Media pembelajaran 

digunakan untuk membantu penyampaian pesan/ materi dalam pembelajaran 

(Rifa’I dan Catharina:161). 
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Penggunaan media yang tepat dan dengan memperhatikan keberagaman dan 

keunikan proses belajar akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

(Daryanto 2012:12). Hal ini berarti penggunaan media memiliki peran yang 

strategis dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dengan siswa dan 

membutuhkan media untuk memperjelas pesan yang disampaikan. 

2.1.3.2 Ruang Lingkup Materi Matematika di Sekolah Dasar 

Jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar memuat mata pelajaran 

matematika sebagai mata pelajaran. Ruang lingkup materi pada mata pelajaran 

matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi tiga aspek sebagai berikut : 

1) bilangan, 2) geometri dan pengukuran, dan 3) pengolahan data. Ketiga aspek 

pada mata pelajaran matematika dijabarkan lagi menjadi beberapa Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). SK dan KD disusun sebagai 

landasan pembelajaran matematika sehingga setiap siswa harus menguasai tiap-

tiap SK dan KD yang ditetapkan. SK dan KD matematika dalam Permendiknas 

No. 22 Th. 2006  disusun sebagai landasan perencanaan pembelajaran matematika 

guna mengembangkan kemampuan tertentu sebagaimana yang diamanahkan oleh 

pemerintah dan terdapat pada kutipan Permendiknas No. 22 Th. 2006  berikut ini. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

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

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 

pasti, dan kompetitif. 
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Penelitian pengembangan ini berfokus pada permasalahan pembelajaran 

matematika di kelas IV MI Miftahul Huda yaitu pada aspek bilangan. Adapun KD 

yang diambil adalah KD 1.3 yaitu melakukan operasi perkalian dan pembagian 

dengan fokus pada operasi perkalian. 

3.1.3.3 Teori Pembelajaran Matematika 

William Brownell (dalam Karso 2005:1.16) menyatakan bahwa belajar 

matematika harus diajarkan sedemikian rupa sehingga proses belajar menjadi 

bermakna. Hal ini dikarenakan, hakikat belajar menurut Brownell adalah suatu 

proses yang bermakna, termasuk dalam hal ini adalah belaajar matematika. 

Brownell (dalam Karso 2005:1.16) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan 

pembelajaran yang bermakna, guru harus memastikan pembelajaran yang 

berlangsung adalah sesuatu yang bermakna bagi siswa. Siswa harus benar-benar 

memahami makna dari topik yang sedang dipelajari dan mengetahui makna dari 

simbol yang ditulisnya. Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan latihan hafal atau 

drill dalam pembelajaran matematika perlu dilakukan setelah pemahaman konsep 

telah tertanam (Suherman 2003:48). 

Kegiatan drill sendiri didasarkan pada teori belajar asosiasi stimulus respon.  

Antara stimulus dan respon dapat dicapai bila dilakukan pengulangan (drill). 

Senada dengan hal tersebut, Thorndike (Rifa’i dan Catharina 2012:100) 

menyebutkan bahwa hubungan antara stimulus dan respons akan semakin 

menguat jika dilatih. Hukum tersebut dikenal dengan hukum latihan (the law of 

exerxise). Latihan yang baik adalah latihan yang dilakukan setelah konsep telah 

dikuasai dengan baik oleh siswa. 
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Sutawijaya, dkk (1992:11) juga menyatakan bahwa penguasaan materi pada 

pembelajaran matematika tidak hanya bergantung pada pemahaman saja, akan 

tetapi bergantung pada macam dan banyaknya latihan yang mengiringinya. 

Harapannya tentu saja pembelajaran matematika berjalan sesuai dengan tujuan 

dan alasan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar. 

Seperti halnya pembelajaran yang lain, pembelajaran matematika sama-

sama membutuhkan media pembelajaran untuk mempermudah penyampaian 

pesan. Pitadjeng (2006:97) juga menjelaskan bahwa media pembelajaran yang 

dibutuhkan anak usia SD adalah media konkret karena mereka berada pada tahap 

operasi konkret. Konkret menurut KBBI berarti nyata dan benar-benar ada 

(berwujud, dapat dilihat, dan dapat diraba). 

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

matematika perlu menggunakan media pembelajaran.dan adaanya drill untuk 

melatih keterampilan anak setelah anak memahami konsep.  

2.1.4 Hakikat Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran sangat diperlukan. 

Kata media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2008:931) berarti 

penghubung. Adapun pengertian media pembelajaran menurut Daryanto (2012:4) 

adalah sarana pelantara dalam proses pembelajaran. Kustandi (2013:8) 

mengartikan media pembelajaran sebagai alat yang dapat membantu proses 

belajar mengajar untuk memperjelas pesan/ materi yang disampaikan sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. 
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Media dalam pembelajaran matematika menurut Muhsetyo (2011:2.3) 

adalah alat bantu pembelajaran yang dalam penggunaannya memiliki tujuan agar 

bahan pengajaran yang disampaikan dalam pembelajaran matematika menjadi 

lebih mudah dipahami oleh siswa. Pendapat tersebut menitik beratkan definisi 

media pembelajaran pada sifatnya yaitu sebagai penyampai pesan berupa materi 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pengertian alat peraga menurut Ali (dalam 

Sundayana 2014:7), yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan pesan 

merangsang pikiran, perasaan dan perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong proses belajar. 

2.1.4.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Arysad (2014:19) menyebutkan salah satu fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang ikut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang diciptakan guru. Hamalik (dalam Arysad 

2014:19-20) menambahkan bahwa penggunaan media yang menarik dalam 

pembelajaran dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar, meningkatkan 

pemahaman materi sehingga sangat membantu keefektifan proses pembelajaran. 

Penggunaan media dalam pembelajaran menurut Asyhar (2012) dapat 

mempengaruhi anak secara psikologis sehingga dapat berfungsi untuk: 

a. mengambil perhatian peserta didik terhadap materi, 

b. menggugah minat peserta didik terhadap materi pembelajaran, 

c. memberikan pemahaman kepada peserta didik, 

d. untuk memberi keterampilan praktis, menumbuhkan daya kreasi, dan 

e. membangkitkan motivasi. 
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Menurut Riana, media pembelajaran memiliki fungsi sebagai berikut: 

f. memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, 

g. mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra, 

a. menimbulkan gairah belajar, 

b. memungkinkan anak belajar mandiri, dan 

c. memberi rangsangan, pengalaman, dan persepsi yang sama. 

Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran 

memiliki fungsi utama untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar, dan 

memudahkan siswa untuk penyampaian pesan/ materi sehingga mendukung 

terlaksananya pembelajaran yang efektif. 

2.1.4.3 Kriteria Pemilihan Media 

Media merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu hal 

utama yang harus diperhatikan sebelum mengembangkan media adalah media 

yang dipilih harus tepat sasaran. Media yang sesuai akan mendukung 

terselenggaranya pembelajaran yang efektif. Arsyad (2014:74) menjelaskan 

kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media sebagai berikut. 

a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran. 

c. Guru terampil menggunakannya. 

d. Praktis, dan luwes. Artinya media yang akan digunakan sebaiknya 

adaalah media yang mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri. 

e. Tepat sasaran. Artinya media yang digunakan harus sesuai dengan 

kelompok yang akan menggunakan, apakah kelompok kecil atau besar. 
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f. Bermutu. Media harus memenuhi persyaratan tertentu, jangan sampai 

pesan yang akan disampaikan terhalang elemen lain sehingga 

mengalihkan fokus. 

Ashyar (2012:81) memiliki gagasan berupa 8 kriteria media sebagai berikut. 

a. Jelas dan rapi dalam segala aspeknya meliputi penyajian, format, layout, 

suara, tulisan, dan ilustrasi gambar. 

b. Bersih dan menarik, artinya tidak ada gangguan pada teks, gambar, 

suara, ataupun video. 

c. Cocok dengan sasaran, apakah untuk kelompok kecil, perorangan, atau 

bahkan kelompok besar. 

d. Relevan dengan topik yang diajarkan. 

e. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

f. Praktis, luwes, dan tahan, artinya media mudah diperoleh, mudah 

digunakan dimana pun dan kapan pun. 

g. Berkualitas baik atau memenuhi teknis tertentu. 

h. Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar sehingga tidak 

mengganggu pembelajaran. 

Indriana (2011:18) juga mengemukakan faktor yang diperhatikan dalam 

memilih media adalah sebagai berikut. 

a. Kesesuaian dengan tujuan. 

b. Kesesuaian dengan materi. 

c. Kesesuaian dengan fasilitas pendukung, kondisi, lingkungan, dan waktu. 

d. Kesesuaian dengna karakteristik siswa. 
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e. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. 

f. Kesesuaian dengan teori yang digunakan. 

Dick dan Carey (dalam Sadiman 2012:85-85) memiliki pendapat tentang 

pemilihan media sebagai berikut. 

a. Ketersediaan sumber setempat. 

b. Mudah diperoleh (dapat dibeli/ dibuat sendiri). 

c. Luwes, praktis, dan ketahanan media. 

d. Efektivitas biaya dalam jangka waktu panjang. 

Suherman (2003:244) mengemukakan 10 hal yang harus diperhatikan 

apabila hendak membuat media pembelajaran matematika sebagai berikut. 

a. Tahan lama (dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat). 

b. Bentuk dan warnanya menarik. 

c. Sederhana dan mudah dikelola (tidak rumit). 

d. Ukurannya sesuai (seimbang) dengan ukuran fisik anak. 

e. Dapat menyajikan (dalam bentuk riil) konsep matematika. 

f. Sesuai dengan konsep matematika. 

g. Dapat menunjukkan konsep matematika dengan jelas. 

h. Peragaan itu supaya merupakan dasar bagi tumbuhnya konsep abstrak. 

i. Bila kita juga mengharapkan agar siswa belajar aktif (sendiri atau 

kelompok) alat peraga itu supaya dapat dimanipulasikan, yaitu dapat 

diraba, dipegang, dipindahkan, dan diutak-atik, atau dipasangkan dan 

dicopot, dll. 

j. Bila mungkin, dapat berfaedah lipat (banyak). 
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Berdasarkan pendapat beberapa pendapat para ahli tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan media perlu memperhatikan 

beberapa kriteria supaya media layak digunakan dan tepat sasaran. Adapun 

kriteria tersebut meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kessesuaian 

dengan kebutuhan (untuk kelompok), tahan  lama/ dapat digunakan berulang, 

penyajian rapi, media menarik, didukung dengan ketersediaan bahan/ bahan 

mudah diperoleh, media dapat dibuat sendiri, mudah digunakan/ dipindahkan, dan 

penggunaan media sesuai dengan alokasi waktu. 

2.1.5 Permainan Domi Numbers 

2.1.5.1 Permainan sebagai Media Pembelajaran 

Dananjaya (2013:30-31) menjelaskan bahwa model pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa mampu menciptakan suasana belajar yang penuh arti, 

sehingga siswa akan menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. 

Dengan kegiatan yang menyenangkan akan membantu siswa untuk memusatkan 

perhatian belajar. Untuk mewujudkan pembelajaran yang mengaktifkan siswa, 

diperlukan media yang mewadahi aktivitas siswa salah satunya permainan/ games.   

Dananjaya (2013:165) menjelaskan bahwa permainan sebagai media 

pembelajaran melibatkan siswa dalam proses pengalaman yang mendalam. 

Pengalaman pada saat aktivitas bermain akan membentuk pribadi manusia 

sebagaimana diungkapkan Peter L. Berger (dalam Danannjaya 2013:165) bahwa 

pembentukan pribadi manusia melalui pengalaman. Dengan melakukan 

permainan siswa mendapat tantangan, dan juga inspirasi, sehingga terdorong 

untuk kreatif, dan berinteraksi dengan sesama siswa dalam melakukan permainan.  
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Pada pembelajaran matematika, Pitadjeng (2006) menjelaskan bahwa 

permainan dapat dijadikan sebagai pilihan media pembelajaran pada pembelajaran 

bilangan cacah karena dengan permaianan, siswa dapat belajar konsep ataupun 

operasi bilangan cacah dengan asyik, dan menyenangkan. Permaianan yang cocok 

tentu saja permainan yang desain dan tingkat kesulitannya sesuai dengan indikator 

pembelajaran dan kemampuan siswa. 

2.1.5.2 Permainan Kartu pada Pembelajaran Matematika 

Permainan yang sering digunakan pada pembelajaran bilangan cacah dan 

operasinya adalah kartu domino. Ollerton (2010) mengatakan bahwa permainan 

kartu domino dapat digunakan dapat digunakan siswa dalam berbagai konsep 

seperti mengoperasi hitung, menambah, mengallikan, membagi, dan mengenali 

koordinat.  Bentuk permainan benar-benar berupa kartu domino, hanya saja aturan 

bermainnya disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan 

Media permainan kartu untuk pembelajaran matematika di Indonesia 

memiliki banyak sebutan, diantaranya permainan domino matematika (domat). 

Sundayana (2014:153) menjelaskan bahwa permainan domat dapat digunakan 

untuk materi yang bervariasi sesuai dengan materi pelajaran yang sedang 

diberikan. Menurutnya, permainan ini dapat digunakan pada jenjang TK, SD, 

SMP, maupun SMA. Permainan ini memiliki alat dan cara bermain yang sama 

dengan permainan kartu domino pada umumnya, yang membedakan adalah isian 

pada kartunya. Pada kartu domino, berisi kumpulan angka yang diwakili dengan 

lingkaran berwarna merah, namun pada domat, kartu tersebut berisi berbagai soal 

dan jawaban. 
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Selain domat, permainan kartu pada pembelajaran matematika di Indonesia 

disebut juga permainan kartu dua persegi bilangan (domi numbers) karena berupa 

gabungan dari dua persegi. Yang membedakan permainan kartu dua persegi 

bilangan dengan permainan kartu domino terdapat pada isian pada kartu yang 

berupa soal dan jawaban, sama dengan kartu domat. Pitadjeng (2006:101) 

menyebutkan bahwa: 

“permainan dua persegi bilangan dipakai untuk memantapkan pemahaman 

anak terhadap konsep bilangan, baik bilangan cacah, maupun pecah, serta 

dapat dipakai untuk membantu keterampilan operasi hitung anak baik 

operasi dasar maupun operasi hitung campuran pada bilangan cacah ... “ 

 

Permainan dua persegi bilangan terdiri atas 28 kartu domino dan merupakan 

rangkaian 2 persegi dan terbuat dari kertas manila atau kertas marmer dengan 

perbandingan ukuran panjang : lebar = 2 : 1 (Pitadjeng 2006:102). Berikut ini 

adalah gambar kartu untuk permainan dua persegi bilangan (Pitadjeng 2006:103) 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh kartu permainan dua persegi bilangan 

Permainan Domi Numbers termasuk media yang sangat mudah diperoleh 

karena bahan-bahan untuk membuat mudah dicari. Sebelum membuat Permainan 

Domi Numbers, terlebih dahulu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Ada dua 

langkah membuat Permainan Domi Numbers yaitu menyiapkan soal dan kunci 

jawaban pada tabel. Langkah kedua adalah menyalin soal dan jawabannya pada 

kartu. 

4+4 
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2.1.5.3 Aturan Permainan Domat dan Domi Numbers 

Ciri utama pemainan adalah adanya aturan bermain. Baik permainan 

Domat, maupun permainan Domi Numbers, keduanya memiliki aturan permainan 

seperti hanya permainan pada umumnya (Pitadjeng 2006:104). Adapun rincian 

cara bermain permainan Domi Numbers adalah sebagai berikut: 

(1) permainan dilakukan secara berkelompok dengan anggota maksimal 4 

anak, 

(2) anak yang belum mahir penjumlahan dianjurkan untuk menulis dalam 

buku catatan, 

(3) cara bermainnya setiap pemain diberi 4 kartu, sisanya ditumpuk; untuk 

mulai permainan, buka satu kartu dari tumpukan, 

(4) secara bergilir pemain memasangkan hasil yang sesuai dengan operasi 

pada kartu yang dibuka dari kartu yang dipegang, pemain pertama serta 

arah putaran sesuai kesepakatan, jika kartu pemain yang sedang 

mendapat giliran tidak cocok maka pemain mengambil kartu yang masih 

tertutup dan kartu yang kemudian dilanjutkan pemain selanjutnya, 

(5) permainan dilanjutkan sampai semua kartu habis dipasangkan, 

pemenang adalah yang kartunya paling cepat habis. 

 

Sundayana (2014:142) menyebutkan 3 aturan permainan domat. Aturan 

yang pertama sama dengan aturan yang disampaikan oleh Pitadjeng. Aturan 

bermain domat pada umumnya hampir sama dengan permainan domi numbers. 

Adapun Adapunn aturan permainan yang kedua adalah sebagai berikut. 

(1) Permainan kartu untuk 2,3, atau 4 pemain, 

(2) kocok kartu, dan bagikan ke tiap pemain hingga kartu habis terbagi, 

(3) undilah giliran melangkah, lalu pemain pertama memulai dengan kartu 

pembuka di atas meja, 

(4) secara bergantian pemain lain menyambung kartu, dimulai dari yang 

terbuka tadi dengan syarat: gambar yang disambung merupakan rumus 

dari kartu yang diinginkan, 

(5) bila pada gilirannya, seoerang pemain tidak dapat melangkah (karena 

tidak memiliki kartu yang sesuai) maka gilirannya dilewat dan 

dilanjutkan oleh pemain yang berikutnya, 

(6)  pemenang adalah pemain yang pertama kali dapat menghabiskan kartu 

yang dipegangnya, atau yang memiliki kartu paling sedikit. 

 

 



24 

 

 
 

Adapun cara bermain domat yang ketiga (Sundayana 2014:142) adalah 

sebagai berikut. 

(1) Kocok kartu, dan bagikan ke tiap-tiap pemain 4 kartu, 

(2) buka 1 kartu dari tumpukan kartu sisa, 

(3) secara bergantian pemain lain menyambung kartu, dimulai dari yang 

terbuka tadi dengan syarat: gambar yang disambung merupakan rumus 

dari kartu yang diinginkan, 

(4) setiap menurunkan satu kartu, pemain mengambil 1 kartu dari tumpukan 

kartu sisa, 

(5) apabila tumpukan kartu siswa habis dan pemain tidak memiliki kartu 

yang sesuai, maka gilirannya dilanjutkan oleh pemain berikutnya, 

(6) pemenang adalah pemain yang pertama kali dapat menghabiskan kartu 

yang dipegangnya, atau yang kartunya paling sedikit. 

 

Penulis menyimpulkan bahwa permainan adalah media pembelajaran 

memungkinkan siswa untuk belajar dengan suasana yang menyenangkan. 

Permainan kartu sangat cocok untuk pembelajaran matematika pada aspek 

bilangan. Permainan domi numbers dan domat menggunakan kartu sebagai media 

utama permainan dan memmiliki aturan bermain yang jelas. Ciri utama permainan 

ini adalah dimainkan secara berkelompok, cara bermainnya adalah pemain 

menyamabung kartu yang terbuka dengan jawaban yang sesuai, serta ada unsur 

kompetisi yaitu adanya pemenang bagi pemain yang kartunya paling cepat habis. 

2.1.6 Pengembangan Permainan Multiply Cards 

Permainan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:898) adalah alat 

untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan. Pengertian permainan ini 

lebih mengarah pada makna permainan sebagai media yang berwujud. Sadiman 

(Komariyah, dan Soeparno 2010) menyebutkan permainan sebagai kontes antara 

pemain satu dengan pemain lain dengan mengikuti aturan tertentu. Pitadjeng 

(2006) menyebutkan unsur-unsur pada permainan meliputi tujuan permainan, alat 

permainan (perangkat permainan dan cara membuat) dan cara bermain. 
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, peneliti menyimpulkan permainan 

sebagai kegiatan bermain menggunakan alat tertentu dengan disertai aturan dan 

tujuan tertentu. Sehingga permainan dalam penelitian ini dimaknai sebagai tujuan 

permainan, alat permainan, cara membuat, dan cara bermain. Oleh karena itu, 

pengembangan permainan pada permainan multiply cards meliputi tujuan 

permainan, perangkat permainan, cara membuat, dan cara bermain dengan 

memperhatikan kriteria media yang baik menurut ahli. 

2.1.6.1 Tujuan Permainan Multiply Cards 

Kriteria media yang baik salah satunya harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran Arsyad (2014:74). Penyesuaian tujuan permainan juga berlaku pada 

media berupa permainan. Pitadjeng (2006:101) menyebutkan bahwa tujuan 

permainan harus disesuaikan dengan indikator pembelajaran. Oleh karena itu, 

tujuan pada permainan multiply cards disesuaikan dengan KD yang diajarkan, 

yaitu KD 1.3 melakukan operasi hitung perkalian. Dengan demikian, tujuan 

permainan multiply cards adalah untuk melatih keterampilan operasi hitung 

perkalian pada siswa kelas IV. 

2.1.6.2 Perangkat PermainanMultiply Cards 

Kartu multiply cards pada tiap set permainan adalah sebanyak 36 kartu 

berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm. Hal ini didasarkan pada pendapat 

Arsyad (2014:74) bahwa media harus tepat sasaran apakah ditujukan untuk 

kelompok kecil atau besar. Apabila kartu-kartu multiply cards selesai disusun 

sesuai aturan yaitu mendatar dan menurun masing-masing sebanyak 6 kartu, maka 

diperoleh ukuran 180 cm x 180 cm. Ukuran tersebut menurut asumsi peneliti tidak 
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terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk permainan kelompok pada siswa kelas 

IV SD, karena hampir sama dengan ukuran meja, sehingga tepat sasaran. Kartu 

multiply cards memiliki garis pada kedua diagonal kartu sehingga memiliki empat 

daerah segitiga yang memiliki warna yang berbeda. Pada tiap daerah segitiga 

tersebut terdapat operasi hitung perkalian dua bilangan cacah dan hasil operasi 

hitung perkalian yang dituliskan secara berselang-seling. 

Kartu multiply cards dibuat menggunakan kertas, dimana kertas merupakan 

bahan yang mudah diperoleh bahkan dengan harga yang murah. Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan guru untuk memperoleh bahan baku apabila hendak 

membuatnya sendiri. Ketersediaan kertas sebagai media utama pembuat kartu 

multiply cards dapat dijadikan salah satu pertimbangan bahwa permainan multily 

cards layak dijadikan media pembelajaran. Hal ini didasarkan pada pendapat Dick 

dan Carey  bahwa salah satu kriteria media yang baik menurut yaitu didukung 

dengan ketersediaan sumber daya setempat dan mudah diperoleh atau mudah 

dibuat sendiri (Sadiman 2012:85). 

Pengembangan kartu multiply cards selain memperhatikan prinsip 

pengembangan kartu berdasarkan prinsip pengembangan media visual, juga 

memperhatikan materi dalam kartu yaitu elemen bilangan berupa operasi hitung 

perkalian bilangan cacah 1-10. Pada tiap set permainan multiply cards sebanyak 

36 buah kartu dengan masing-masing kartu memiliki 4 daerah segitiga. Sehingga 

pada tiap kartu terdapat 144 daerah segitiga atau 72 pasang operasi hitung 

perkalian. Pasangan operasi perkalian yang ditampilkan pada kartu tidak boleh 

melebihi 72 pasang, padahal terdapat 100 operasi hitung perkalian 1-10. 
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Oleh karena itu peneliti harus memilih operasi manakah yang harus 

ditampilkan pada kartu. Sehingga ada proses eliminasi operasi hitung perkalian 

untuk memperoleh 72 pasang operasi hitung perkalian yang boleh ditampilkan 

pada kartu-kartu multiply cards. Penjelasan proses eliminasi operasi hitung 

perkalian yang ditampilkan pada kartu dapat pada lampiran 22 halaman 142. 

Media permainan multiply cards dalam hal ini memiliki media utama 

berupa kartu. Media kartu menurut Arsyad (2014) merupakan media grafis. Oleh 

karena itu pengembangan permainan multiply cards pada aspek perangkat 

permainan berupa kartu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengembangan media berbasis visual. Elemen-elemen visual pada media harus 

ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti dan dapat menarik 

perhatian sehingga mampu menyampaikan pesan yang diinginkan (Arysad 

2014:103). Prinsip pengembangan kartu pada permainan multiply cards 

menggunakan prinsip pengembangan media berbasis visual berikut ini. 

a. Kesederhanaan, artinya elemen yang terkandung pada media harus 

dipertimbangkan untuk memudahkan siswa menangkap dan 

memahami pesan yang disajikan. 

b. Keterpaduan, artinya elemen-elemen yang berfungsi sama harus saling 

terkait sehingga dapat membantu pemahaman pesan dan informasi. 

c. Penekanan, artinya media visual harus memiliki pusat perhatian 

dengan cara menggunakan warna tertentu. 
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d. Keseimbangan, artinya penampakan pola pada media visual harus 

disusun sedemikian rupa agar dapat memunculkan kesan seimbang 

meski tidak seluruhnya simetris. 

e. Warna, merupakan unsur visual yang penting. Dengan pewarnaan yang 

tepat akan mampu memberikan kesan pemisahan, penekanan, atau 

kepaduan media. 

2.1.6.3 Cara Membuat 

Terdapat dua tahap dalam pembuatan permainan multiply cards yaitu 

menentukan operasi hitung perkalian yang akan dimasukkan pada kartu dan 

membuat kartu multiply cards. Pelaksanaan tahap satu dilakukan dengan cara 

menuliskan seluruh operasi hitung perkalian pada tabel, lalu mengeliminasi 

beberapa operasi hitung perkalian dengan pertimbangan tertentu sehingga terdapat 

72 pasang operasi hitung perkalian untuk tiap set permainan multiply cards. 

Proses eliminasi operasi hitung perkalian dapat dilihat pada lampiran 22 halaman 

142. 

Tahap yang kedua adalah pembuatan kartu. Salah satu kriteria media yang 

baik selanjutnya adalah rapi (Asyhar 2012:81). Namun dalam hal lainnya, salah 

satu kriteria media yang baik adalah yang mudah diperoleh atau dibuat (Arsyad 

2014:74). Oleh karena itu, pengembangan cara membuat media permainannya 

yaitu berupa kartu, dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Hal ini 

dilakukan untuk membantu memudahkan pembuatan kartu sehingga kerapian 

kartu tetap terjaga. 
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2.1.6.4 Cara Bermain Multiply Cards 

Permainan multiply cards dapat dimainkan oleh 2, 3, 4, atau 6 orang. Hal ini 

bertujuan agar kartu multiply cards dapat habis dibagi pada tiap pemain. Kegiatan 

utama pada permainan multiply cards adalah kegiatan memasagkan kartu satu-

satu. Hal ini tidak jauh berbeda dengan permainan yang diadaptasi yaitu 

permainan domi numbers menurut Pitadjeng (2006) dan Sundayana (2014). 

Secara empiris permainan domi numbers yaitu dengan memasangkan satu-satu 

dapat meningkatkan keterampilan prestasi belajar materi operasi bilangan cacah 

salah satunya hasil penelitian dari Murniayudi (2014). 

Oleh karena itu permainan multiply cards menerapkan kegiatan 

memasangkan satu-satu sebagai kegiatan utama dalam permainan. Pasangan kartu 

bernilai benar apabila pasangan soal dan jawaban benar dan memiliki warna 

daerah segitiga yang sama. Pemain dapat memasangkan kartu sesuai urutan 

bermain yang sebelumnya telah disepakati melalui “hompimpah”. Namun 

adakalanya pemain tidak memiliki kartu yang sesuai untuk dipasangkan. Maka 

pada kondisi demikian, pemain tersebut tidak memasangkan kartu melainkan 

dilanjutkan oleh pemain setelahnya yang memiliki kartu yang tepat. 

Kegiatan memasangkan satu-satu pada permainan multiply cards dilengkapi 

dengan aturan memasangkan, yaitu mendatar sebanyak 6 kartu, kemudian 

mengular sampai permainan selesai. Ketentuan ini tidak menghilangkan peraturan 

awal pada permainan domi numbers. Sehingga pengadaan ketentuan pada 

kegiatan memasangkan satu-satu dalam suatu permainan adalah hal yang 

diperbolehkan. Schickedanz juga menjelaskan bahwa banyak ragam kegiatan 
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memasangkan satu-satu (Pitadjeng 2006:97). Pengadaan ketentuan memasangkan 

ini dilakukan dengan memperhatikan kajian pustaka dan masukan guru pada saat 

uji coba. 

Aturan permainan selanjutnya adalah dengan mengucapkan operasi hitung 

perkalian yang berhasil dipasangkan. Belajar melalui kegiatan mengucapkan dapat 

dikategorikan dalam gaya belajar kinestetik karena melibatkan aktivitas fisik. 

Berdasarkan penelitian Bire diketahui bahwa gaya belajar kinestetik memberikan 

sumbangan terhadap hasil belajar sebanyak 26,2%. Melalui kegiatan 

mengucapkan operasi hitung perkalian diharapkan siswa lebih terlatih dalam 

mengerjakan operasi hitung perkalian. 

Dalam mengembangkan media, ada 6 langkah pengembangan media 

menurut Asyhar (2012) adalah sebagai berikut. 

a. Analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yaitu kegiatan 

mengkaji tujuan yang ingin dicapai dengan mengidentifikasi 

kesenjangan antara kondisi aktual dan yang diharapkan. 

b. Perumusan tujuan pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan atau 

panduan bagi peserta didik dalam upaya untuk mencapainya. 

c. Merumuskan butir-butir materi yang singkron dengan tujuan 

pembelajaran. 

d. Penyusunan instrumen evaluasi. 

e. Menyusun naskah yaitu pedoman tertulis yang berisi informasi sebagai 

acuan dalam penbuatan media. 



31 

 

 
 

f. Melakukan validasi ahli setelah penyusunan rancangan media untuk 

memperoleh penilaian untuk perbaikan dan penyempurnaan produk. 

g. Melakukan uji coba produk untuk melihat kesesuaian dan keefektivan 

media dalam pembelajaran. 

Pengembangan dilakukan dengan mengadaptasi dari permainan yang sudah 

ada. Hal-hal yang perlu dikembangkan diperoleh melalui kajian pustaka, observasi 

keadaan siswa, dan wawancara, sehingga diperoleh poin-poin yang perlu 

dikembangkan supaya media dapat tepat sasaran. Sehingga diharapkan cocok 

dengan karakteristik siswa sebagaimana tujuan pengembangan adalah supaya 

pemainan yang cocok untuk siswa. 

Penilaian kelayakan permainan multiply cards sebagai media pembelajaran 

didasarkan pada kajian teori tentang kriteria pemilihan media menurut beberapa 

ahli. Penilaian kelayakan dilaksanakan pada tahap validasi desain dengan cara 

menilaikan produk kepada validator yang ahli dibidangnya. Adapun kriteria 

pemilihan media yang dimaksud adalah sebagai berikut. kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, kessesuaian dengan kebutuhan (untuk kelompok), tahan  lama/ 

dapat digunakan berulang, penyajian rapi, media menarik, didukung dengan 

ketersediaan bahan/ bahan mudah diperoleh, media dapat dibuat sendiri, mudah 

digunakan/ dipindahkan, dan penggunaan media sesuai dengan alokasi waktu. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan analisis beberapa hasil 

penelitian yang terkait. Diantaranya penelitian oleh Sukmawarti (2014) tentang 

penggunaan permainan kartu domino untuk meningkatkan keterampilan operasi 

operasi hitung pecahan bagi siswa SD Swasta PAB di Deli Serdang. Alasan 

penggunaan permainan kartu domino ini dilatarbelakangi oleh rendahnya 

keterampilan siswa pada operasi operasi hitung pecahan. Dalam penelitian 

Sukmawarti ini, permainan kartu domino diujicobakan pada pembelajaran di kelas 

eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan permainan kartu 

domino pada pembelajaran matematika memberikan pengaruh positif terhadap 

hasil belajar pada operasi operasi hitung pecahan. 

Susilawati (2014) mengadakan penelitian tentang pengembangan permainan 

Kartu Domino Jawa (Kadowa) karena minimnya media pada pembelajaran 

Bahasa Jawa di Sekolah Dasar. Penelitian ini menghasilkan Kartu Domino Jawa 

(Kadowa) yang secara kuantitatif dan kualitatif sangat baik untuk pembelajaran 

aksara Jawa. Secara kuantitatif, penilaian dari ahli materi dan ahli media masing-

masing adalah 4,9 dan 4,5. 

Sementara itu, penilaian yang diberikan siswa pada tahap uji coba satu-satu, 

uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan masing-masing adalah 4,5; 4,6; 

dan 4,4. Secara kualitatif, media Kadowa telah memenuhi tiga syarat media 

pembelajaran yang baik, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

merangsang siswa untuk mengingat materi yang dipelajari, dan mampu 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 
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Rohwati (2012) mengadakan penelitian mengenai pemanfaatan education 

game untuk meningkatkan hasil belajar. Dari hasil penelitiannya, Rohwati 

menyimpulkan bahwa education game dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

baik keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun hasil belajarnya. Hasil belajar 

meggunakan media permainan kartu domino meningkat dari 55,03 menjadi 87,57. 

Komariyah (2010) melakukan penelitian untuk meneliti untuk mengetahui 

bagaimana proses pemanfaatan media permainan kartu hitung dan untuk 

mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media 

permainan kartu hitung dengan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika kelas III. Hasil dari analisis yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa proses pemanfaatan media permainan kartu hitung dengan 

sumber data guru diperoleh hasil sebesar 84%, yang berarti baik sekali. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media permainan kartu hitung 

tergolong baik sekali. Sedangkan uji hasil tes diperoleh t hitung lebih besar dari t 

tabel. Maka data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media permainan kartu 

hitung dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

pokok bahasan operasi hitung campuran kelas III SDN Babat Jerawat I Surabaya. 

Arlianti (2015) mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di kelas VIIB 

MTs N Pendung Tengah Penawar pada pembelajaran matematika karena kualitas 

pembelajaran matematikanya masih rendah. Arlianti menyimpulkan bahwa media 

permainan kartu domino dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Hal ini 

terbukti dari hasil penelitiannya yang mengalami peningkatan ketuntasan belajar 

hingga 100% pada siklus ketiga. 
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Putri (2011) melaksanakan penelitian tentang penggunaan permainan kartu 

domino pada siswa SLB di Padang untuk mata pelajaran matematika. Alasan 

penelitian ini adalah anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar matematika 

khususnya penjumlahan. Dari hasil penelitiannya, terbukti bahwa permainan kartu 

domino bahkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa 

berkebutuhan khusus untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi 

operasi hitung penjumlahan. 

Zughoiriyah (2015) menyimpulkan hasil penelitiannya tentang penggunaan 

permainan kartu domino sebagai media untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan bagi siswa PAUD. Dan dari penlitiannya ditemukan 

fakta bahwa media permainan kartu domino dapat dijadikan media pembelajaran 

matematika dengan persentase kenaikan sebesar 87,06%. 

Chartlon (2005) mengadakan penelitian tentang penggunaan educational 

game di beberapa sekolah dasar khusus. Dari hasil penelitiannya, Chartlon 

menemukan fakta bahwa siswa mengalami peningkatan keterampilan membaca 

setelah mengikuti pembelajaran yang menggunakan educational game. 

Penelitian-penelitian tersebut menjadi pendukung peneliti untuk 

mengembangkan produk permainan multiply cards sebagai media pembelajaran 

yang menarik dan tepat bagi siswa MI Miftahul Huda hususnya pada materi 

operasi hitung perkalian. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 
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Salah satu permasalahan pembelajaran matematika di MI Miftahul Huda 

adalah rendahnya keterampilan operasi hitung perkalian karena kurangnya 

penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran sebagai proses 

komunikasi antara guru dan siswa membutuhkan suatu media supaya pesan secara 

mudah dapat tersampaikan.Media yang efektif akan memudahkan proses 

pembelajaran menuju pembelajaran yang efektif Pula. Untuk mewujudkan hal 

tersebut diperlukan kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan/ dipenuhi. 

Pengembangan media permainan multiply cards yang sesuai kriteria pemilihan 

media dapat membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan melalui penggunaan media yang inovatif. Melalui penggunaan 

permainan multiply cards, diharapkan keterampilan operasi hitung perkalian siswa 

dapat meningkat. Uraian tersebut dapat digambarkan dalam kerangka berpikir 

yang ditunjukkan oleh bagan berikut ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development / R&D), yaitu penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono 2015:407). Gay, dkk. (Emzir 2014:263) menjelaskan bahwa 

dalam bidang pendidikan tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk 

merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk 

yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. Sanjaya (2014:129) 

menyebutkan bahwa dalam bidang pendidikan, penelitain dan pengembangan 

adalah proses pengembangan dan validasi produk pendidikan. Dari ketiga 

pendapat penulis menyimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan adalah 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan inovasi produk dan menguji 

keefektifannya. 

 

3.2 MODEL PENGEMBANGAN 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan penelitian R&D yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2015) yang meliputi 10 langkah yaitu analissi 

potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, 

revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi 

pemakaian, dan pelaporan. Berikut uraian model pengembangan yang digunakan. 
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3.2.1 Potensi dan Masalah 

Merupakan tahap untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah atau 

penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi serta potensi yang 

mungkin dikembangkan. (Sugiyono 2015:410). 

3.2.2 Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan berbagai informasi 

tertentu yang dapat menjadi dasar pengembangan produk tersebut. 

3.2.3 Desain Produk 

Desain produk merupakan tahap pewujudan rencana pengembangan produk 

dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk 

membuat dan menilainya. 

3.2.4 Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk layak digunakan atau tidak. Validasi produk diberikan oleh beberapa pakar 

dan tenaga ahli yang sudah berpengalaman. 

3.2.5 Revisi Desain 

Revisi desain merupakan kegiatan peninjauan kembali untuk perbaikan 

desain pengembangan produk berdasarkan penilaian dan saran validator pada 

tahap validasi desain. 

3.2.6 Uji Coba Produk 

Pengujian produk merupakan kegiatan pengujian produk terhadap beberapa 

sampel untuk mengetahui keefektifan produk. Uji coba dapat dilakukan pada 

kelompok terbatas. 
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3.2.7 Revisi Produk 

Revisi produk merupakan kegiatan peninjauan kembali untuk perbaikan 

produk yang dikembangkan berdasarkan masukan pada tahap uji produk. 

3.2.8 Uji Coba Pemakaian 

Pengujian produk merupakan kegiatan pengujian produk terhadap subjek 

penelitian. Uji coba dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas produk yang 

dikembangkan. Masukan pada uji pemakaian dijadikan dasar pertimbangan untuk 

melakukan revisi produk tahap akhir. 

3.2.9 Revisi Pemakaian 

Setelah melakukan uji coba pemakaian, langkah selanjutnya adalah revis 

pemakaian berdasarkan masukan pada tahap uji pemakaian. Revisi produk pada 

tahap ini bersifat final. 

3.2.10 Produksi Masal 

Dalam bidang pendidikan, produksi massal dari produk yang dikembangkan 

merupakan suatu pilihan yang berimplikasi pada pemanfaatan yang lebih luas. 

(Emzir 2014:274). Berikut ini bagan model pengembangan pada penelitian ini. 
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3.3 PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian memberikan gambaran tentang langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian. Prosedur penelitian ini mengacu pada model 

pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Berikut ini 

penjelasan prosedur penelitian pada  penelitian ini. 

3.3.1 Tahap I : Potensi dan Masalah 

Pada tahap ini peneliti mencari data tentang permasalahan pembelajaran 

yang muncul di kelas IV MI Miftahul Huda dan potensi yang mungkin 

dikembangkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada guru 

kelas, siswa dan analisis hasil belajar siswa. Pada tahap ini peneliti memperoleh 

data tentang permasalahan yang akan diselesaikan dan potensi yang akan 

dikembangkan melalui penelitian ini. 

3.3.2 Tahap II : Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan informasi 

tentang permainan domi numbers sebagai produk yang akan diadaptasi untuk 

dikembangkan menjadi permainan multiply cards. Pengumpulan informasi 

dilakukan melalui studi literatur dan penelitian relevan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan permainan domi numbers untuk kemudian dapat 

diketahui bagian apa saja yang perlu dikembangkan pada permainan multiply 

cards. Pengumpulan data juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik siswa 

kelas IV Miftahul Huda sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pada 

pengembangan permainan multiply cards. 
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Pengumpulan informasi pada tahap ini  juga dilakukan melalui wawancara 

dengan siswa untuk mengetahui karakteristik siswa kelas IV MI Miftahul Huda 

serta kebutuhan terhadap pengembangan permainan multiply cards. Hal ini 

bertujuan supaya permainan multiply cards yang dikembangakn cocok dengan 

permasalahan yaitu rendahnya keterampilan siswa kelas tinggi MI Miftahul Huda 

pada operasi hitung perkalian. 

3.3.3 Tahap III : Desain Produk 

Setelah informasi dan data yang mendukung terhadap pengembangan 

permainan multiply cards telah diperoleh, maka disusunlah prototype / rancangan 

permainan multiply cards. Hasil pada tahap ini adalah berupa rancangna 

permainan multiply cards. 

3.3.4 Tahap IV : Validasi Produk 

Rancangan permainan multiply cards yang dikembangkan selanjutnya 

diajukan kepada ahli untuk divalidasi. Validasi dilakukan oleh ahli dan praktisi 

sesuai topik yang dikaji, dalam hal ini adalah dosen matematika dan guru SD 

dengan jenjang pendidikan minimal S2. Media dapat digunakan apabila 

memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, indikator yang dinilai pada tahap 

validasi produk mengacu pada teori kriteria pemilihan media menurut pendapat 

para ahli. Penilaian dilakukan oleh validator dengan cara memberikan skor dengan 

rentang 1-5 untuk tiap-tiap indikator berdasarkan pedoman penilaian yang telah 

ditetapkan. Instumen yang digunakan pada tahap ini adalah lembar validasi berupa 

rating scale. 
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Penilaian dari validator berupa skor kemudian diubah menjadi nilai kriteria 

melalui acuan konversi sehingga dapat diketahui bagaimana kriteria dari 

permainan multiply cards yang dikembangkan. Kriteria yang diperoleh tersebut 

menjadi acuan apakah pengembangan permainan multiply cards sudah layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran operasi hitung perkalian di MI Miftahul 

Huda. 

Selain penilaian berupa skor, validator juga memberikan saran masukan atas 

rancangan permaian multiply cards yang dikembangkan. Saran dari validator 

bertujuan untuk menghasilkan permainan multiply cards  yang benar-benar layak 

digunakan dalam pembelajaran operasi hitung perkalian di MI Miftahul Huda. 

Saran dan masukan dari validator kemudian ditindaklanjuti melalui tahap revisi 

desain. 

3.3.5 Tahap V : Revisi Desain 

Pada tahap ini, Rancangan permainan multiply cards yang telah divalidasi 

selanjutnya direvisi berdasarkan saran dari validator untuk menghasilkan 

permainan multiply cards yang benar-benar layak digunakan dalam pembelajaran 

operasi hitung perkalian di MI Miftahul Huda. Hasil dari tahap ini adalah 

permainan multiply cards  sebagai media pembelajaran operasi hitung perkalian di 

MI Miftahul Huda. 

3.3.6 Tahap VI : Uji Coba Produk dan Pemaiakan 

Permaina multiply cards yang sudah direvisi selanjutnya diuji cobakan 

dalam pembelajaran operasi hitung perkalian di kelas IV MI Miftahul Huda. Uji 

coba dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas media yang telah dikembangkan. 
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Peneliti melaksanakan uji produk dan uji pemakaian pada satu tahap dengan 

asumsi bahwa kedua uji coba sama-sama bertujuan untuk melihat efektivitas 

produk yang dikembangkan sehingga dapat dilaksanakan pada satu tahap saja. 

Borg dan Gall (Emzir 2014:271) juga menegaskan bahwa dalam penelitian untuk 

syarat menyelesiakan studi baik skripsi, tesis, dan disertasi sekalipun, Beliau 

menyarankan untuk membatasi penelitian pada skala kecil, termasuk 

kemungkinan membatasi langkah penelitian. Uji coba dilaksanakan menggunakan 

desain eksperimen one shot case sebanyak dua kali pertemuan. 

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran operasi hitung perkalian 

menggunakan permainan multiply cards. Guru dan peneliti bekerja sama untuk 

mengamati dan mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan penggunaan 

permainan multiply cards baik kelebihan maupun kekurangannya, beserta saran 

dan masukannya. Catatan berupa kelebihan/ kekurangan, saran, dan masukan 

terhadap permainan multiply cards dari guru selama produk diuji cobakan 

kemudian disampaikan kepada peneliti. Saran dari guru pada saat uji coba 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi akhir sehingga diperoleh 

permainan multiply cards yang efektif. 

3.3.7 Tahap VII : Revisi Produk dan Pemakaian 

Masukan pada tahap uji coba selanjutnya menjadi bahan untuk revisi akhir 

produk yang dikembangkan. Setelah adanya revisi akhir diharapkan 

pengembangan permainan multiply cards benar-benar efektif untuk memecahkan 

masalah rendahnya keterampilan operasi hitung perkalian di kelas IV MI Miftahul 

Huda. 
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3.3.8 Tahap VIII : Pembuatan Laporan 

Tahap akhir dari penelitian ini diharapkan dihasilkan produk yang 

berimplikasi pada pemanfaatan yang lebih luas. Dalam hal ini, tahap akhir 

dilakukan dengan penulisan laporan penelitian dan jurnal supaya dapat dijadikan 

referensi bagi guru atau peneliti lain. 

 

3.4 SUBJEK, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

5.4.1 Subjek Penelitian 

a. Peneliti,  bertindak sebagai pengembang permainan multiply cards. 

b. Siswa. Siswa kelas IV MI Miftahul Huda berperan sebagai subjek 

penelitain pada saat uji coba produk. 

c. Guru, guru kelas IV MI Miftahul Huda menjadi subjek penelitian karena 

bertindak sebagai pelaksana pembelajaran pada saat uji coba. 

d. Ahli dan Praktisi. Ahli dan praktisi menjadi subjek penelitian karena 

validator pada tahap validasi dilakukan oleh ahli dan praktisi yang expert 

di bidangnya. 

5.4.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian pada tahap uji coba produk dan pemakaian dilaksanakan di MI 

Miftahul Huda yang beralamatkan di Kelurahan Kaligetas Kecamatan Mijen. 

5.4.3 Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan dilaksanakan pada bulan April-Juli 2016. 
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3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengembangan permainan 

multiply cards. Sedangkan variabel terikatnya adalah media pembelajaran 

matematika materi operasi hitung perkalian. 

3.5.1 Definisi operasional variabel 

3.5.1.1 Permaian Multiply Cards 

a. Pengembangan permainan multiply cards merupakan permainan yang 

dikembangkan oleh peneliti sesuai permasalahan serta karakteristik 

kebutuhan siswa di kelas IV MI Miftahul Huda. 

b. Pengembangan permainan multiply cards dikembangkan berdasarkan 

analisis peneliti dari permainan domi numbers yang telah ada sebelumnya 

dan karakteristik kebutuhan siswa kelas IV MI Miftahul Huda. 

3.5.1.2 Media Pembelajaran Matematika 

a. Media pembelajaran matematika adalah media yang digunakan pada 

pembelajaran matematika. 

b. Media pembelajaran matematika materi operasi hitung perkalian 

dikatakan efektif apabila ketuntasan hasil belajar siswa telah melampaui 

KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 60. 
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3.6 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa dan guru serta seluruh karakeristik 

yang melekat di kelas IV MI Miftahul Huda. 

3.6.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah siswa MI Miftahul Huda kelas IV. Teknik 

pengambilan sampel adalah sampel jenuh, artinya semua anggota populasi 

dijadikan sebagai sampel penelitian. 

 

3.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data pada tiap-tiap tahap penelitian ini menggunakan 

beberapa teknik yang berbeda meliputi teknik tes dan nontes dalam beberapa 

bentuk sebagai berikut. 

3.7.1 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

permasalahan dalam pembelajaran pada tahap potensi dan masalah. Instrumen 

yang dibuthkan adalah pedoman wawancara. 

3.7.2 Angket 

Angket digunakan sebagai lembar penilaian produk pada penelitian tahap 

validasi desain. Instrumen yang digunakan pada tahap ini berupa rating scale. 

Oleh karena itu rating scale diperuntukan bagi validator untuk menilai kelayakan 

produk yang dikembangkan. Rating scale yang digunakan menggunakan skala 5. 
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Angket juga digunakan pada tahap pengumpulan informasi untuk 

mengetahui tanggapan siswa tentang produk yang akan dikembangkan. Instrumen 

yang digunakan pada tahap ini berupa skala likert menggunakan bentuk pilihan 

ganda. 

3.7.3 Soal Tes 

Tes dalam penelitian ini dilaksanakan pada tahap uji coba. Tes ditujukan 

bagi siswa dengan tujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam 

operasi hitung perkalian setelah menggunakan media permainan multiply cards 

yang dikembangkan. 

 

3.8 UJI COBA INSTRUMEN 

Uji coba instrumen bertujuan untuk mengukur validitas, reliabilitas, daya 

beda dan tingkat kesukaran dari instrumen yang digunakan pada penelitian. 

Instrumen yang diuji cobakan adalah tes hasil belajar operasi hitung perkalian. 

3.8.1 Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk menguji apakah soal yang dibuat sudah 

dapat digunakan untuk menilai apa yang seharusnya dinilai. Pengujian validitas 

soal tes menggunakan validitas isi. Rumus yang digunakan untuk mengetahui 

besaran validitas soal menggunakan perhitungan korelasi product moment 

menurut Sugiyono (2015:182) sebagai berikut. 
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Keterangan: 

rxy = koefisien validitas 

n = banyaknya subjek 

x = nilai pembanding 

y = nilai yang dicari validitasnya 

Berdasarkan uji validitas product moment pearson dari 15 butir soal 

didapat 12 butir yang valid. Butir yang valid adalah jika r hitung lebih besar dari r 

tabel yaitu 0,320 untuk n 38. Soal yang valid adalah nomor 1b, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 

5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c. Soal-soal yang valid telah memenuhi setiap indikator 

penilaian, sehingga soal yang valid selanjutnya digunakan pada penelitian 

sedangkan yang tidak valid dibuang. Berikut rekapitulasinya. 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perhitungan Validitas Butir Soal 1a- 3b 

 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 

rhitung 0,131 0,466 0,06 0,12 0,447 0,603 0,650 

rtabel 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 

kriteria Invalid Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid 

 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Perhitungan Validitas Butir Soal 4a- 6c 

 4a 4b 5a 5b 5c 6a 6b 6c 

rhitung 0,478 0,501 0,648 0,713 0,711 0,648 0,622 0,567 

rtabel 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 

kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil 

pengukuran suatu instrumen tersebut untuk digunakan lagi sebagai alat ukur suatu 

objek atau responden. Hasil uji reliabilitas mencerminkan kemantapan suatu 

instrumen. Data yang diperoleh melalui tes hasil belajar berupa data diskrit, oleh 

karena itu untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen dapat digunakan rumus 

K.R 20 (Sugiyono 2015:354) sebagai berikut. 

 

   
       (    )(     )

√        (    )          (    )   
 

Keterangan: 

ri = reliabilitas instrumen 

x = skor uji coba pertama 

y = skor uji coba kedua 

n = banyaknya subjek 

 

Reliabilitas instrumen diukur jika r hitung lebih besar dari r tabel untuk n 

15 dan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan uji reliabilitas KR 20, dari 1 butir yang 

valid diketahui bahwa instrumen yang dibuat reliabel karena r hitung yaitu 0,77 

lebih besar dari r tabel yaitu 0,339. Berikut rekapitulasinya. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

r11 rtabel kriteria 

0,770353 0,339 Reliabel 
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3.8.3 Daya Beda 

Kemampuan suatu soal untuk membedakan peserta didik berkemampuan 

tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut dengan indeks diskriminasi. Untuk 

menentukan besarnya daya beda digunakan rumus sebagai berikut (Arikunto 

2013:228). 

  
  

  
 

  

  
          

Keterangan: 

J = Jumlah peserta tes 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

Hasil perhitungan menggunakan rumus kemudian dikonversi untuk 

mengetahui kriteria soal tersebut. Berikut ini tabel acuan konversi untuk 

pengukuran daya pembeda instrumen tes menurut Arikunto (2013:232) 

Tabel 3.4 Tabel Kriteria Daya Pembeda 

Interval DP Kriteria 

0,00 DP 0,20 Item soal memiliki daya pembeda kurang 

0,20 DP 0,40 Item soal memiliki daya pembeda cukup 

0,40 DP 0,70 Item soal memiliki daya pembeda baik 

0,70 DP 1,00 Item soal memiliki daya pembeda sangat baik 
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Berdasarkan uji daya beda diperoleh data bahwa dari 12 soal, 1 soal 

memiliki daya beda dengan kategori kurang, 8 soal cukup, dan 3 soal berdaya 

beda baik. Berikut rekapitulasinya. 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Perhitungan Daya Beda Instrumen 1b – 4b 

 1b 2b 3a 3b 4a 4b 

Skor 0,05 0,315 0,21 0,316 0,316 0,316 

Kriteria Kurang Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 

 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Perhitungan Daya Beda Instrumen 5a – 6c 

 5a 5b 5c 6a 6b 6c 

Skor 0,368 0,368 0,315 0,474 0,631 0,526 

Kriteria Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik 

 

3.8.4 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peuang untuk menjawab benar atau salah 

suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu dan dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Dengan mengetahui indeks kesukaran soal dapat diperoleh informasi tentang 

kejelekan soal dan digunakan sebagai acuan utnuk mengadakan perbaikan. 

Untuk menentukan tingkat kesukaran suatu instrumen yaitu dengan 

menggunakan rumus sebagai di bawah ini (Arikunto 2013:223). 

  
 

  
 

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS= Jumlah seluruh siswa peserta tes. 
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Hasil perhitungan indeks kesukaran kemudian dikonversi untuk dperoleh 

kriteria indeks kesukaran dari suatu instrumen tes. Kriteria untuk 

menginterpretasikan indeks kesukaran menurut Arikunto (2013:225) adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Kriteria Indeks Kesukaran 

Kriteria Nilai Indeks Kesukaran 

TK 0,30 Soal sukar 

0,30 TK 0,70 Soal sedang 

TK 0,70 Soal mudah 

 

Berdasarkan uji tingkat kesukaran diperoleh data bahwa dari 12 soal, 1 

soal memiliki tingkat kesukaran kategori sukar, 4 soal sedang, dan 7 soal mudah. 

Berikut rekapitulasinya. 

Tabel 3.8 Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kesukaran Instrumen 1b-4b 

 1b 2b 3a 3b 4a 4b 

Skor 0,97 0,79 0,79 0,84 0,26 0,53 

Kriteria Mudah Mudah Mudah Mudah Sukar Sedang 

 

Tabel 3.9 Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kesukaran Instrumen 5a-6c 

5a 5b 5c 6a 6b 6c 

0,71 0,82 0,79 0,66 0,42 0,32 

Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang 
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3.9 ANALISIS DATA 

3.9.1 Analisis Data Produk (Uji Kelayakan) 

Analisis produk dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk yang 

dikembangkan. Uji kelayakan diketahui dengan melihat hasil penilaian media oleh 

tim penilai pada tahap validasi desain. Penilain dari tim ahli berupa skor rata-rata 

menggunakan skala 1-5 sebagai berikut. 

Tabel 3.10 Konversi Skor 

SKOR KUALIFIKASI 

1 Sangat Tidak Baik 

2 Tidak Baik 

3 Cukup Baik 

4 Baik 

5 Sangat Baik 

 

Rerata skor yang diperoleh dari penilaian validator kemudian diubah 

menjadi nilai dengan kriteria. Adapun acuan pengubahan skor diubah menjadi 

data interval adalah sebagai berikut (Widoyoko, Eko Putro 2015:123). 

Tabel 3.11 Tabel Acuan pengubahan skor 

 

Rerata skor Klasifikasi kinerja 

 4,2s/d 5,0 Sangat baik 

 3,4s/d 4,2 Baik 

 2,6s/d 3,4 Kurang baik 

 1,8s/d 2,6 Tidak baik 

    s/d 1,8 Sangat tidak baik 
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3.9.2 Uji Normalitas Hasil Belajar 

Uji normalitas hasil belajar dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan 

analisis data melalui statistik parametris. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah tes hasil belajar berdistribusi normal. Langkah uji normalitas 

melalui chi kuadrad menurut Sugiyono (2012:80-82) adalah sebagai berikut.  

a. Menentukan jumlah klas interval yang ditetapkan, yaitu 6. 

b. Menentukan panjang kelas interval 

c.               
                           

  (                     )
 

d. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi sekaligus penolong untuk 

menghitung harga Chi Kuadrad hitung. 

e. Menghitung fh (frekuensi yang diharapkan) 

f. Menghitung Chi Kuadrad hitung 

g. Membandingkan harga Chi Kuadrad Hitung dengan Chi Kuadrad Tabel. 

Apabila harga Chi Kuadrad Hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrad 

Tabel maka data berdistribusi normal. 

3.9.3 Analisis Hasil Belajar (Uji Kefektifan) 

Analisis hasil belajar digunakan untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

permainan multiply cards pada pembelajaran matematika materi operasi hitung 

perkalian di MI Miftahul Huda. Pengembangan permainan multiply cards 

dilakukan dengan tujuan supaya dapat digunakan dalam pembelajaran operasi 

hitung perkalian yang efektif. Dengan kata lain, media yang efektif harus dapat 

mendukung terselenggaranya pembelajaran yang efektif. 
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Pada penelitian ini, keefektifan penggunaan media ditinjau dari hasil belajar 

siswa untuk indikator 1.3 yaitu melaksanakan operasi hitung perkalian. Untuk 

melihat pengaruh penggunaan media berupa pengembangan permainan multiply 

cards terhadap hasil belajar siswa adalah melalui uji t untuk mengetahui 

ketuntasan belajar klasikal dengan menguji hipotesis: 

H0 : µ = 60 (rata-rata hasil belajar siswa sekitar 60) 

H1 : µ > 60 (rata-rata hasil belajar siswa lebih dari 60) 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

  
    

 

√ 

 

Keterangan: 

x = nilai rata-rata hasil belajar siswa 

 0 = nilai KKM 

S = banyaknya sampel 

Kriteria yang digunakan untuk uji dua pihak adalah terima H0  jika thitung 

lebih besar dari ttabel (Sudjana 2005:227).  

Keefektifan penggunaan media juga dianalisis melalui analisis keefektifan 

hasil belajar menurut Depdiknas (2004), yaitu pembelajaran dikatakan efektif 

apabila ketuntasan ≥ 75% dari KKM. Apabila presentase ketuntasan hasil belajar 

siswa kelas IV MI Miftahul Huda lebih dari atau sama dengan 75% dari KKM, 

maka pembelajaran tersebut telah efektif. Dengan demikian, media permainan 

multiply cards yang digunakan dapat dikatakan efektif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  HASIL PENELITIAN 

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa permainan 

multiply cards untuk mata pelajaran matematika materi operasi perkalian. Berikut 

dijelaskan langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan. 

4.1.1 Potensi dan Masalah 

4.1.1.1 Kurangnya Penggunaan Media dalam Pembelajaran Matematika 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru MI Miftahul 

Huda diketahui bahwa terdapat permasalahan pada kegiatan belajar mengajar 

matematika khususnya di kelas IV. Proses pembelajaran secara umum masih 

berpusat pada guru. Guru kelas menyampaiakan materi melalui ceramah, 

sedangkan siswa mendengarkan lalu mencatat penjelasan guru, dilanjutkan latihan 

dengan mengerjakan soal, sehingga pembelajaran yang terjadi hanya satu arah. 

Selain itu pembelajaran di kelas juga belum menggunakan media pembelajran 

yang menarik. 

Media yang biasa digunakan dalam pembelajaran hanya buku LKS. Hal ini 

menyebabkan pembelajaran membosankan karena cenderung monoton. Dengan 

demikian peneliti memperoleh informasi berupa permasalahan dalam 

pembelajaran matematika berupa pembelajaran yang berupsat pada guru dan 

kurangnya penggunaan media pembelajaran. 
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4.1.1.2 Rendahnya Keterampilan Operasi Hitung Perkalian pada Siswa 

Berdasarkan analisis data nilai UAS siswa kelas IV semester I tahun 

2015/2016, rata-rata nilai pelajaran matematika di kelas IV merupakan yang 

terrendah yaitu 38,244. Rendahnya hasil belajar matematika di Kelas IV 

dipengaruhi banyak faktor baik dari siswa maupun guru. Faktor yang berasal dari 

siswa adalah keterampilan hitung operasi perkalian yang masih rendah. 

Pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan dari guru kelas IV bahwa kesulitan 

anak-anak dalam belajar matematika disebabkan karena kurangnya keterampilan 

operasi hitung perkalian bahkan untuk bilangan di bawah 10. 

Seringkali guru harus meluangkan waktu baik pada saat pembelajaran 

matematika maupun di luar pembelajaran untuk mengecek keterampilan siswa 

melalui kegiatan drill. Faktor yang kedua berasal dari guru, yaitu guru belum 

menggunakan variasi media pada pembelajaran perkalian, sebagaimana 

disebutkan sebelumnya. Khusus untuk kegiatan drill di luar sekolah, guru 

berinisiatif menyusun daftar latihan soal. 

Namun guru juga menyadari bahwa kegiatan tersebut membutuhkan waktu 

lama, dan lebih cocok digunakan sebagai media berlatih berhitung di luar 

pembelajaran, sehingga belum efektif digunakan dalam pembelajaran matematika. 

Dengan demikian peneliti mendapatkan informasi permasalahan dalam 

pembelajaran matematika berupa rendahnya keterampilan operasi hitung perkalian 

pada siswa. 
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4.1.1.3 Siswa Lebih Antusias Ketika Pembelajaran dalam Kelompok Kecil 

Selain informasi mengenai permasalahan pemelajaran, peneliti 

memperoleh informasi tentang potensi yang mungkin dapat dikembangkan. 

Berdasarkan observasi dan keterangan dari guru TIK, siswa lebih antusias ketika 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil baik untuk menyelesaikan suatu tugas 

ataupun memecahkan masalah. Keramaian yang terjadi adalah keramaian siswa 

yang sedang bekerja sama untuk menyelesaikan permainan, karena memang ada 

unsur kompetisi dalam permainan tersebut. 

Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan pada saat pembelajaran TIK 

adalah kegiatan memasangkan soal dengan jawaban yang sesuai melalui 

permainan kartu segitiga secara berkelompok. Kartu tersebut memiliki tiga sisi 

sehingga siswa mungkin harus memasangkangkan dua atau lebih sisi yang sesuai. 

Aturan bermain yang digunakan sama dengan aturan bermain pada permainan 

domi numbers. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru di akahir pembelajaran, 

siswa mengatakan bahwa mereka merasa senang melakukan permainan tersebut. 

bahkan mayoritas siswa ingin permainan tersebut juga diterapkan pada 

pembelajaran yang lain. Dengan demikian, peneliti memperoleh informasi bahwa 

siswa sangat antusias ketika pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil dan 

permainan. Berikut ini adalah dokumentasi pada saat siswa menyelesaikan 

permaianan Tiga Segitiga dalam pembelajaran TIK. 
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Gambar 4.1 Siswa Bekerja Sama Menyelesaikan Permainan Tiga Segitiga 

4.1.2 Pengumpulan Informasi 

Pada tahap ini peneliti memperoleh berbagai informasi dari siswa, guru, 

dan studi pustaka mengenai pentingnya penggunaan media pembelajaran, 

permainan sebagai media pembelajaran, karakteristik permainan domi numbers, 

kebutuhan siswa, dan pengembangan permainan domi numbers. Informasi-

informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar oleh peneliti dalam 

mengembangkan permainan multiply cards. 

4.1.2.1 Pentingnya Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Pemerintah sangat mengharapkan penggunaan alat peraga, atau media 

lainnya supaya pembelajaran terlaksana dengan efektif (Permendiknas No. 22 Th. 

2006 tentang Standar Isi). Media pembelajaran adalah hal yang tidak terpisahkan 

dari pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Arysad 2014:2). 

Penggunaan media pada pembelajaran menurut Asyhar (2012) memiliki beberapa 

fungsi dan salah satunya adalah fungsi psikologis. Secara psikologis, penggunaan 

media berfungsi untuk memberi keterampilan praktis termasuk dalam hal ini 

adalah keterampilan operasi hitung perkalian pada pembelajaran matematika. 
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Secara empiris, penggunaan media dalam pembelajaran memberikan 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Komariyah (2010). Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh 

menurunnya hasil belajar siswa yang disebabkan pembelajaran belum 

menggunakan media, melainkan hanya menggunakan buku teks. Dari analisis data 

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan media kartu hitung 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. 

Roger & Johnson (2009), menjelaskan di dalam artikelnya bahwa tanpa 

dukungan media pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang hanya 

menggunakan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar siswa, 

menjadikan suasana belajar menjadi kurang menarik dan membosankan, sehingga 

mengakibatkan anak kurang mengembangkan kemampuan siswa pada materi 

tersebut. Permainan merupakan salah satu media pembelajaran yang 

menyenangkan. Komariyah mengemukakan bahwa sebagai media pendidikan, 

permainan mempunyai beberapa kelebihan yaitu permainan adalah sesuatu yang 

menyenangkan untuk dilakukan dan sesuatu yang menghibur, permainan 

memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar, bermainan dapat 

memberikan umpan balik langsung, permainan bersifat luwes, permainan 

memungkinkan penerapan konsepkonsep ataupun peran-peran ke dalam situasi 

dan peran yang sebenarnya di masyarakat, permainan dapat dengan mudah dibuat 

dan diperbanyak (Sadiman, dkk 2007:78). 
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4.1.2.2 Pemainan sebagai Media Pembelajaran Operasi Hitung 

Belajar melalui permainan merupakan salah satu cara efektif dalam 

melatih keterampilan anak karena masa anak-anak adalah masa bermain. Bagi 

anak, bermain adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Monks (Pitadjeng 

2006:95) menjelaskan kepada kita bahwa “anak dan permainan merupakan 

pengertian yang hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain”. Dengan demikian, 

membelajarkan matematika melalui permainan adalah pilihan yang tepat karena 

sejalan dengan naluri anak. Dienes (Suherman 2003:49) juga menjelaskan bahwa 

“benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila 

dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika”. 

Media permainan pada pembelajaran operasi hitung perkalian memiliki 

banyak variasi salah satunya permainan domi numbers. Pitadjeng (2006:101) 

menyatakan bahwa permainan Domi Numbers dimodifikasi dari permainan 

dominoes yang dipakai untuk membantu keterampilan operasi hitung anak baik 

operasi dasar maupun operasi hitung campuran. Permainan ini dilakukan dengan 

memasangkan soal yang berada pada satu sisi kartu dengan jawaban yang sesuai 

pada sis kartu yang lainnya. 

Permainan domi numbers tidak jauh berbeda dengan permainan kartu 

hitung,  permainan kartu domino, ataupun permainan domat. Hasil penelitian 

menunjukkan kepada kita bahwa permainan kartu hitung ataupun permainan kartu 

domino dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Dengan demikian, peneliti 

berasumsi bahwa permainan domi numbers adalah permainan yang cocok 
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dijadikan sebagai pembelajaran operasi hitung perkalian untuk mengatasi 

rendahnya keterampilan operasi hitung perkalian di kelas IV MI Miftahul Huda. 

4.1.2.3 Karakteristik Permainan Domi Numbers 

a. Ciri Pertama permainan domi numbers adalah penyesuaian antara tujuan 

permainan dengan tujuan pembelajaran (Pitadjeng 2006). Hal ini 

dikarenakan pada dasarnya penggunaan media adalah bertujuan untuk 

mempermudah transfer informasi dari guru kepada siswa sehingga 

pembelajaran terlaksana dengan efektif. 

b. Ciri kedua adalah adanya kartu sebagai media utama dalam permainan 

yang mudah diperoleh. Banyaknya kartu yang digunakan pada permainan 

domi numbers adalah sebanyak 28 kartu. Kartu-kartu ini dibuat 

menggunakan kertas karton yang dipotong persegi panjang dengan 

perbandingan panjang dan lebar adalah 2:1. Kartu yang telah dipotong 

tersebut kemudian diisi berbagai soal dan jawaban menggunakan tulisan 

tangan (Pitadjeng 2006). Dengan demikian, kartu untuk permainan domi 

numbers dengan mudah diperoleh karena material kartu dipilih dari 

bahan yang mudah diperoleh dan proses pembuatan kartupun dapat 

dilakukan sendiri oleh guru tanpa harus menggunakan tenaga kerja. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2014:101) bahwa dalam pemilihan 

media sebaiknya memperhatikan kemudahan dalam memperoleh media. 

Oleh karena itu hal ini juga akan dijadikan pertimbangan dalam 

mengembangkan permainan multiply cards. 
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c. Ciri selanjutnya adalah adanya pemain-pemain dalam satu kelompok 

dimana tiap-tiap pemain harus berpartisipasi aktif. Keaktifan siswa dapat 

terlihat ketika pemain memasangkan satu-satu kartu soal dan kartu 

jawaban. Pada saat yang sama juga siswa lain memperhatikan hasil 

pemasangan kartu yang dilakukan oleh temannya. Ketika anak yang 

belum terlalu paham dengan materi maka dia dapat belajar dari teman 

yang lain dalam kelompok tersebut. 

Ciri-ciri tersebut merupakan ciri dari pembelajran kooperatif, di mana  

siswa “melalukan sharing antara peserta belajar sehingga dapat 

mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta belajar itu sendiri 

(Abdulhak dalam Rusman 2012:203)”. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh pada tahap analisis potensi dan masalah disebutkan bahwa 

pembelajaran kooperatif melalui kegiatan dalam kelompok-kelompok 

kecil membuat siswa lebih antusias. Pembelajaran melalui kegiatan 

berkelompok secara empiris juga terbukti memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa (WidiastiFti, 2014). Dengan 

demikian, ciri utama permainan domi numbers berupa permainan yang 

dilakukan oleh tiap pemain dalam kelompok akan menjadi pertimbangan 

dalam pengembangan permainan multiply cards. 

d. Ciri permainan domi numbers selanjutnya adalah kegiatan memasangkan 

soal dengan jawabannya sebagai wujud kegiatan drill. Kegiatan drill 

ditinjau dari hukum latihan (the law of exercise) yang dikemukakan oleh 

Thorndike (Rifa’i dan Catharina 2012:99) akan semakin menguatkan 
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stimulus dan respon. Dalam hal ini, permainan domi numbers yang 

menekankan kegiatan drill akan semakin menguatkan ingatan tentang 

operasi hitung perkalian. Dengan demikian ciri kegiatan memasangkan 

satu-satu sebagai wujud kegiatan drill akan menjadi hal yang 

dipertimbangkan dalam pengembangan permainan multiply cards. 

e. Ciri selanjutnya adalah adanya unsur kompetitif yang ditandai dengan 

menang dan kalah dalam permainan domi numbers.  

4.1.2.4 Kebutuhan Siswa Kelas IV MI Miftahul Huda Terhadap Pengembangan 

Permainan Mutliply Cards 

Media yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan 

penjelasan pada tahap analisis potensi dan masalah diketahui bahwa terjadi 

kesenjangan antara fakta yang terjadi dengan yang diharapkan. Harapan 

pemerintah yang tercantum dalam Permendikbud 2006 tentang Standar Isi adalah 

penggunaan media pada pembelajaran supaya pembelajaran terlaksana dengan 

efektif. Namun kenyataannya media yang digunakan hanya berupa buku LKS. Hal 

tersebut menyebabkan pembelajaran cenderung monoton dan membosankan. 

Selain itu keterampilan siswa tentang operasi hitung perkalian juga masih rendah. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa siswa kelas IV MI 

Miftahul Huda membutuhkan media pembelajaran untuk materi operasi hitung 

perkalian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Setiap permainan tidak terlepas 

dari aturan permainan. Piaget (Rifa’i dan Catharina 2012:60) menyebutkan bahwa 

ada perbedaan usia mempengaruhi kesadaran terhadap aturan. Pada usia 2-6 tahun 

anak-anak belum bisa memahami tujuan adanya aturan dalam permainan. Pada 
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usia 6-10 tahun anak-anak telah mengetahui adanya aturan untuk diikuti, namun 

mereka belum secara konsisten melaksanakan aturan tersebut. Adapun siswa kelas 

IV pada umumnya berusia 10 tahun sehingga sudah dapat menerima adanya 

aturan dalam suatu permainan. 

Selanjutnya berdasarkan analisis potensi diperoleh informasi bahwa anak 

sangat antusias ketika pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil. Selain itu, 

pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut. 

Standar Kompetensi: 1. Memahami dan menggu-nakan sifat-sifat 

operasi hitung bilangan dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar: 1.3   Melakukan operasi perkalian dan 

pembagian 

 

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan permainan 

multiply cards harus disertai aturan permainan dan dimainkan secara berkelompok 

serta harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

4.1.2.5 Pengembangan Permainan Domi Numbers 

Arsyad (2014:101) menjelaskan bahwa salah satu kriteria adalah 

kemudahan dalam memperolehnya. Hal tersebut sebaiknya benar-benar 

diperhatikan mengingat media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembelajaran. Oleh karena itu, apabila media yang sesuai belum tersedia maka 

guru perlu berupaya untuk mengembangkannya. 
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Permainan multiply cards dikembangkan dengan memperhatikan 

permasalahan, potensi, dan kebutuhan siswa kelas IV MI Miftahul Huda supaya 

dapat mengatasi masalah kurangnya penggunaan media dan rendahnya 

keterampilan operasi hitung perkalian. Pengembangan permainan multiply cards 

yang diadaptasi dari permainan domi numbers juga mendapat sambutan baik dari 

Ibu Pitadjeng selaku validator. Pitadjeng (2006:101) menjelaskan bahwa 

permainan domi numbers dapat disesuaikan dengan tingkat kelas dan materi yang 

diajarkan. 

Pengembangan kartu pada permainan multiply cards menggunakan kartu 

sebagai media utama pada saat bermain, sehingga termasuk media visual. Pada 

pengembangan media visual ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Prinsip 

pada pengembangan permainan multiply cards sebagai berikut. 

a. Kesederhanaan. 

b. Keterpaduan. 

c. Penekanan. 

d. Keseimbangan. 

e. Warna. 

Pengembangan pada aspek tujuan disesuaikan dengan KD yang diajarkan, 

sedangkan pada cara membuat didasarkan pada aspek kerapian sehingga 

menggunakan bantuan komputer, adapun cara bermain dikembangkan dengan 

memperhatikan  pertimbangan-pertimbangan berupa hasil kajian pustaka, 

observasi keadaan siswa, dan wawancara.  

 



66 

 

 
 

4.1.3 Desain Produk 

4.1.3.1  Penjelasan Desain Produk 

Pembuatan desain permainan multiply cards memperhatikan 

permasalahan, potensi, kebutuhan, dan karakteristik permainan domi numbers. 

Produk yang dikembangkan adalah berupa kartu, cara membuat, dan aturan 

permainan. Adapun penjelasan desain permainan multiply cards, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Tujuan permainan pada permainan multiply cards adalah untuk melatih 

anak dalam menghafal fakta dasar perkalian bilangan cacah 1-10. 

b. Kartu merupakan media utama dalam permainan. Kartu yang 

digunakan berukuran 5 cm x 5 cm sebanyak 36 buah kartu untuk tiap 

set permainan. Kartu diberi garis pada kedua diagonalnya sehingga 

terbentuk 4 daerah segitiga. Daerah segitiga tersebut secara berselang 

seling diisi soal dan jawaban. Kartu dibuat menggunakan bantuan 

komputer untuk menjaga kerapian kemudian dicetak pada kertas. 

Kertas dipilih sebagai media kartu karena mudah diperoleh. 

 

Gambar 4.2 Rancangan Kartu 

c. Permainan dilakukan secara berkelompok dengan anggota untuk setiap 

kelompok 2, 3, atau 4. Urutan pemain ditetapkan dengan cara diundi. 
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d. Cara bermainnya adalah dengan memasangkan satu-satu soal dengan 

jawabannya dengan memperhatikan soal/ jawaban pada sisi kartu yang 

lainnya supaya permainan dapat diselesaikan. Semakin sering operasi 

hitung perkalian diulang, maka siswa akan semakin ingat. Di bawah ini 

terdapat dua gambar. Gambar yang pertama adalah cara memasangkan 

kartu, sedangkan gambar yang kedua adalah hasil pemasangannya. 

    

Gambar 4.3 Contoh Pemasangan Kartu 

 

Gambar 4.4 Hasil Pemasangan Kartu 

e. Terdapat kompetisi dalam permainan multiply cards ini supaya siswa 

semakin tertantang untuk menyelesaikan sehingga mau berusaha untuk 

berpikir memecahkan masalah. 

f. Prinsip kesederhanaan terdapat pada pemilihan elemen pada media 

hanya berupa garis, angka, dan warna. Hal ini untuk memudahkan 

siswa agar fokus pada materi. Perhatikan gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.5 Rancangan Kartu Beserta Elemen-Elemennya 

g. Prinsip keterpaduan terdapat pada kesamaan elemen yang terdapat 

pada tiap-tiap kartu yaitu sama-sama terdiri atas elemen garis, angka, 

dan warna. Keterpaduan juga terlihat pada kombinasi warna pada tiap-

tiap kartu. Sehingga apabila siswa menemukan pola warnanya, hal 

tersebut akan memudahkan siswa untuk menyelesaikan permainan. 

 

Gambar 4.6 Keterpaduan Elemen pada Kartu Yang Telah Dipasang 

h. Prinsip penekanan yaitu terdapat pada pemilihan warna yang tegas 

yaitu pada elemen garis dan angka. Warna hitam pada garis bertujuan 

untuk memberikan batas-batas daerah segitiga sehingga tidak ada 

angka yang saling membaur. Adapun pemilihan warna hitam pada 

angka diharapkan agar siswa lebih fokus dengan bilangan yang 

terdapat pada kartu. 
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i. Keseimbangan menggunakan keseimbangan berupa kesamaan ukuran 

huruf yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tetapi 

menyesuaikan ukukran kartunya. Jenis huruf yang dipilih untuk tiap-

tiap kartu juga sama supaya terlihat seimbang ketika kartu-kartu 

tersebut selesai disusun. Yang ketiga adalah kesamaan spasi antara tepi 

kartu ke daerah pengetikan pada tiap-tiap kartu. 

j. Pengembangan permaianan domi numbers yang terakhir adalah 

penamaan produk. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari segi arti 

kata, menurut Pitadjeng (2006) permainan domi numbers berarti dua 

persegi bilangan. Namun, mengingat kartu yang dikembangkan 

berbentuk persegi dan merupakan gabungan dari empat bangun 

segitiga, maka penamaan permainan domi numbers kurang tepat 

karena tidak mewakili bentuk yang dibuat. Sehingga, penamaan untuk 

produk yang dikembangkan diubah menjadi permainan multiply cards 

yang berarti permainan kartu-kartu perkalian.maka penamaan untuk 

produk yang dikembangkan diubah menjadi permainan multiply cards 

yang berarti permainan kartu-kartu perkalian. 

 

Gambar 4.7 Desain Kartu pada Pengembangan Permainan Multiply Cards 
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4.1.3.2  Cara Pembuatan Media Kartu 

Pengembangan permainan multiply cards dilakukan melalui bantuan 

program Microsoft Word untuk menjaga kerapian media. Berikut penjelasan cara 

membuatnya: 

a. gambarlah persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm melalui bantuan program 

Microsoft Word atau Corel Draw, 

b.  kemudian buatlah garis pada kedua diagonalnya, 

c.  ulangi langkah a dan b hingga diperoleh 36 buah persegi, 

d.  selanjutnya tulis operasi perkalian, dan hasil operasi perkalian yang 

telah ditetapkan pada kartu sesuai dengan tempatnya, 

e.  kartu yang berada pada pojok kiri atas nantinya akan dijadikan kartu 

pembuka untuk memudahkan menyelesaikan permainan, 

f.  cetak gambar kartu tersebut menggunakan kertas ivory supaya tebal 

sehingga lebih tahan lama, 

g.  potong gambar persegi tersebut. Supaya tidak melukai siswa pada saat 

bermain, potonglah ujung persegi dengan bentuk melengkung 

h.  lalu berilah tanda Start pada balik kartu pembuka. 

4.1.3.3  Cara Bermain Kartu 

Permainan multiply cards memiliki perbedaan cara bermain dengan 

permainan kartu domino. Berikut penjelasan cara bermain multiply cards pada 

saat tahap perencanaan desain kartu dan cara bermain. 

(a)  Permainan kartu untuk 2,3, atau 4 pemain. 

(b)  Kocok kartu, dan bagikan ke tiap pemain hingga kartu habis terbagi. 
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(c)  Undilah giliran melangkah, lalu pemain yang mendapat kartu pembuka 

meletakan kartu pembuka di atas meja. 

(d) Secara bergantian pemain lain menyambung kartu, dimulai dari yang 

terbuka tadi dengan syarat: kartu yang disambung merupakan jawaban 

yang diinginkan dari soal pada kartu yang terbuka. 

(e)  Bila pada gilirannya, seoerang pemain tidak dapat melangkah (karena 

tidak memiliki kartu yang sesuai) maka gilirannya dilewati dan 

dilanjutkan oleh pemain yang berikutnya. 

(f)  Pemenang adalah pemain yang pertama kali dapat menghabiskan kartu 

yang dipegangnya, atau yang memiliki kartu paling sedikit. 

4.1.3 Validasi Desain (Uji Kelayakan) 

Validasi desain dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya produk 

yang dikembangkan untuk digunakan pada pembelajaran. Validasi dilakukan oleh 

validator yang merupakan ahli media pembelajaran matematika dan praktisi 

pendidikan sekolah dasar. Dalam hal ini ahli media diwakili oleh Ibu Pitajdeng, 

M.Pd. selaku penulis buku yang berisi permainan kartu domino, sedangkan 

praktisi pendidikan adalah Ibu Mintarsih, M.Pd. 

Skor yang diperoleh dari kedua validator kemudian dijumlahkan dan dicari 

reratanya. Skor rerata kemudian diubah menjadi nilai dengan kriteria untuk 

mengetahui tingkat kelayakan rancangan permainan multiply cards yang telah 

dikembangkan. Hasil validasi rancangan permainan multiply cards digunakan 

sebagai acuan apakah media tersebut sudah layak untuk digunakan atau belum. 
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Selain memberikan penilaian, validator juga memberikan saran, utamanya 

pada indikator yang masih memiliki skor rendah. Saran-saran dari validator 

tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk perbaikan pada 

tahap revisi desain supaya diperoleh produk yang terbaik. Berikut ini disajikan 

tebel mengenai hasil validasi ahli pada pengembangan permainan multiply cards, 

dan tabel acuan pengubahan  

Tabel 4.1 Hasil Validasi Permainan Multiply Cards 

No Pernyataaan 

Penilaian 

Validator 

1 2 

1 

Media permainan multiply cards yang dikembangkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran pada RPP matematika materi operasi 

perkalian yang dibuat  oleh peneliti 

3 5 

2 
Ukuran kartu dalam permainan multiply cards yang dikembangkan 

sesuai dengan fisik anak 

4 5 

3 
Kartu dalam permainan multiply cards yang dikembangkan tidak 

mudah rusak (awet) 

4 4 

4 Tampilan kartu yang dikembangkan rapi (teratur) 5 5 

5 Tampilan kartu yang dikembangkan menarik 4 5 

6 
Kartu yang dikembangkan terbuat dari bahan dan alat yang mudah 

diperoleh 

4 5 

7 
Kartu yang dikembangkan dapat dibuat sendiri sehingga tidak 

memerlukan biaya produksi yang tinggi 

5 5 

8 Kartu yang dikembangkan mudah digunakan dalam permainan 3 5 

9 
Penggunaan media permainan multiply cards sesuai dengan 

alokasi waktu 

3 4 

Jumlah 35 43 

Rata-rata 4,3 

Kriteria 
Sangat 

baik 
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Tabel 4.2 Tabel Acuan pengubahan skor 

Rerata skor Klasifikasi kinerja 

 4,2s/d 5,0 Sangat baik 

 3,4s/d 4,2 Baik 

 2,6s/d 3,4 Kurang baik 

 1,8s/d 2,6 Tidak baik 

    s/d 1,8 Sangat tidak baik 

 

Berdasarkan tabel penilaian oleh validator, kita dapat mengetahui bahwa 

dalam validasi tersebut terdapat 9 indikator untuk penilaian kelayakan rancangan 

permainan multiply cards. Ada hal unik yang muncul dari penilaian oleh kedua 

validator tersebut karena keduanya memberikan penilaian yang terkadang sangat 

jauh berbeda. 

Indikator yang pertama adalah kesesuaian media dengan tujuan 

pembelajaran. Salah satu validator meberikan skor 3 yang berarti cukup 

sedangkan validator lainnya memberikan skor 5 yang berarti sangat baik, sehingga 

peneliti kembali meninjau tujuan pembelajaran dalam RPP dan tujuan permainan. 

Berdasarkan analisis, terdapat 2 tujuan pembelajaran pada RPP yang tidak tepat 

apabila diajarkan dengan menggunakan media permaikan multiply cards. 

Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek yang sangat 

penting dalam memilih media,  sehingga peneliti merevisi tujuan pembelajaran 

pada RPP supaya media yang dikembangkan selaras tujuan media pembelajaran. 

Indikator kedua adalah kesesuaian ukuran kartu dengan kebutuhan apakah 

itu kelompok atau perorangan. Penilaian dari kedua validator berbeda namun tidak 

terlalu signifikan. Salah satu validator memberikan skor 5 sedangkan yang lainnya 
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memberikan skor 4. Namun, validator yang memberikan skor 4 menyatakan 

ukurannya sudah sesuai dan tidak memberikan catatan revisi. Atas dasar tersebut 

peneliti berpendapat bahwa perbedaan penilaian terjadi karena perbedaan standar 

antar validator karena memang tidak ada teori yang menjelaskan secara detail 

tentang kriteria ukuran media yang cocok dengan fisik anak. Peneliti dalam hal ini 

mengacu pada prinsip keseimbangan sebagaimana dijelaskan pada tahap desain 

produk. Oleh karena itu, tidak ada revisi pada indikator kedua ini. 

Indikator ketiga adalah media yang dikembangkan tahan lama / awet. 

Kedua validator sama-sama memberikan skor 4 yang berarti baik. Penulis 

menyadari bahwa pemilihan kertas sebagai media akan mudah rusak apabila 

terkena air ataupun disobek. Namun pemilihan kertas sebagai media juga 

didasarkan pada indikator keenam yaitu dibuat dari bahan yang mudah diperoleh 

(Arsyad 2014). Validator juga tidak memberikan saran perbaikan, sehingga tidak 

ada revisi pada indikator ini. 

Indikator keempat adalah media yang dikembangkan rapi atau teratur, baik 

dari bentuk, ukuran maupun pengetikan teks. Kedua validator memberikan 

penilaian yang sama yaitu 5 berarti sangat baik. Keteraturan media diusahakan 

oleh peneliti dengan cara menjaga konsistensi format, ukuran huruf, dan spasi. 

Indikator kelima adalah kemenarikan media.  Suherman (2003:244) 

menyebutkan bahwa media yang menarik bisa berasal dari bentuk ataupun 

warnanya. Untuk menciptakan kesan menarik pada media, peneliti 

mengembangkan kartu dengan aplikasi warna-warna cerah dan jenis huruf yang 

luwes. Penilaian kemenarikan media dari salah satu validator memperoleh skor 5 
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yang berarti sangat baik sedangkan yang lainnya memberikan skor 4 yang berarti 

baik. Validator juga tidak memberikan saran perbaikan, sehingga tidak ada revisi 

pada indikator ini.alidator tidak memberikan saran perbaikan, sehingga tidak ada 

revisi pada indikator ini. 

Indikator keenam ketersediaan bahan untuk pembuatan media 

dikembangkan. Pemilihan kertas sebagai material kartu memperoleh skor 5 dari 

salah satu validator, sedangkan validator lainnya memberikan nilai 4 tanpa 

memberikan saran perbaikan, sehingga tidak ada revisi pada indikator ini. 

Indikator ketujuh adalah kemudahan dalam pembuatan permainan. Pada 

indikator ini, kedua validator memberikan skor 5 yang berarti sangat baik. 

Indikator kedelapan adalah kemudahan pergerakan kartu. Artinya adalah 

bahwa kartu mudah untuk dimainkan, mulai dari mengocok, hingga memasangkan 

dengan kartu lainnya. Salah satu validator memberikan skor 5 sedangkan validator 

lainnya memberikan skor 3 dengan catatan bentuknya yang berupa persegi agak 

sulit dikocok. Namun tidak ada saran perbaikan pada indikator ini, sehingga tidak 

ada revisi. 

Indikator kesembilan adalah penggunaan media sesuai alokasi waktu pada 

RPP. Validator pertama memberikan skor 4 dan yang lainnya 3. Validator 

memberikan masukan bahwa permainan ini memang bisa digunakan dalam 

pembelajaran namun tidak harus digunakan dalam pembelajaran, bisa juga 

digunakan di luar jam pelajaran. 
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Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa rerata skor dari dua validator 

adalah 4,3. Skor tersebut apabila diubah menjadi nilai kriteria maka termasuk 

pada kategori sangat baik. Dengan demikian, rancangan permainan multiply cards 

layak digunakan. Tahap selanjutnya rancangan tersebut dapat diproduksi untuk 

selanjutnya digunakan pada uji coba di sekolah. 

4.1.4 Revisi Desain 

Revisi desain merupakan tahap perbaikan desain permainan multiply 

cards. Perbaikan dilakukan atas masukan oleh validator guna memperoleh 

pengembangan permainan multiply cards yang lebih layak digunakan di sekolah 

dasar. Beberapa saran diperoleh pada saat validasi desain, namun ada beberapa 

pula yang diperoleh pada saat perencanaan desain. Berikut ini dijelaskan beberapa 

saran validator terhadap permainan multiply cards. 

Tabel 4.3 Saran dan Hasil Revisi dari Validasi Ahli 

No Saran Sebelum revisi Setelah revisi 

1 Jenis huruf comic san 

ms terlalu kaku, carilah 

jenis huruf yang 

menarik. 

  
Perbaikan pada jenis 

huruf, yaitu angka 

diketik dengan 

menggunakan jenis 

huruf Jokerman. 

2 Kartu yang dilaminating 

mungkin dapat melukai 

siswa saat digunakan, 

gunakan kertas tebal 

saja. 

Menggunakan kertas 

bufallo kemudian 

dilaminating. 

Perbaikan jenis 

kertas yaitu 

enggunakan kertas 

ivory yang lebih 

tebal. 
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3 Ujung kartu yang lancip 

mungkin dapat melukai 

siswa saat digunakan, 

buatlah ujung kartu 

melengkung. 
 

 
Perbaaikan pada 

pemotongan karatu, 

yaitu kartu dipotong 

melengkung. 

 

 

4 Tempat menyimpan 

kartunya harus lebih 

tebal 

Menggunakan kertas 

manila 

Perbaikan pada 

material untuk 

membuat tempat 

kartu yaitu 

menggunakan kertas 

ivory 

 

5 Meskipun sulit dikocok 

karena bentuknya 

persegi, kartu tetap harus 

dikocok dulu sebelum 

dibagikan. 

(2) bagikan kartu 

secara acak kepada 

pemain hingga kartu 

habis terbagi 

Perbaikan pada 

langkah permainan: 

(2) kocok kartu, 

lalu bagikan kartu 

secara acak kepada 

pemain hingga kartu 

habis terbagi 

 

6 Supaya anak lebih aktif 

dan membantu dalam 

mengingat, anak harus 

mengucapkan operasi 

perkalian ketika 

menemukan kartu yang 

cocok.  

 Perbaikan pada 

langkah permainan: 

(6) setiap pemain 

wajib mengucapkan 

soal dengan jawaban 

yang telah terpasang. 

Misalnya 3 x 3 = 9 

(tiga kali tiga sama 

dengan sembilan). 
 

 

 

 

4.1.5 Uji Coba Produk (Uji Keefektifan) 
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Data pada saat uji coba produk berupa hasil belajar siswa sebagaimana 

terlampir pada lampiran 20 halama 126 selanjutnnya diolah untuk mengetahui 

keefektifannya. Pengujian yang pertama dilakukan melalui uji t untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan pengembangan permainan multiply cards terhadap hasil 

belajar. Dari perhitungan manual diperoleh hasil bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 74,6, banyaknya siswa yang mengikuti ujian 22, dan simpangan 

baku 19,25. Pengujian dilakukan untuk menguji hipotesis: 

H0 : µ = 60 (rata-rata hasil belajar siswa sekitar 60) 

H1 : µ > 60 (rata-rata hasil belajar siswa lebih dari 60). 

Berikut ini rincian perhitungannya. 

  
    

 

√ 

 

t = 
       

      √  
          

Daftar distribusi t untuk dk (n-1) = 21 dan taraf signifikansi 5% diperoleh 

ttabel 2,080. Karena thitung lebih besar dari ttabel, maka H0 ditolak dan Hi diterima. 

Dengan demikian penggunaan pengembangan permainan multiply cards efektif 

digunakan pada pembelajaran matematika materi operasi pekalian pada siswa 

kelas IV MI Miftahul Huda yang ditandai dengan hasil belajar siswa telah 

melampaui KKM yang ditetapkan. 

 

 

 

Penghitungan keefektifan pengembangan produk yang kedua adalah 

dengan menilai persentase ketuntasan hasil belajar. PAda penelitian ini, 
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pengembangan produk dikatakan efektif apabila ketuntasan hasil belajar siswa ≥ 

75% dari KKM. Hal ini sesuai BSNP (2006) bahwa pembelajaran dikatakan 

efektif ditinjau dari hasil belajar siswa adalah lebih dari atau sama dengan untuk 

tiap-tiap indikator. 

Berdasarkan data hasil belajar yang terlampir pada lampiran 16 halaman 

122 diperoleh data bahwa dari 22 siswa diketahui bahwa siswa yang sudah tuntas 

sebanyak 17 anak sedangkan yang belum tuntas sebanyak 5 anak. Apabila diubah 

menjadi presentase, maka presentase siswa yang tuntas adalah 77,3%. Dengan 

demikian, pengembangan permainan multiply cards dapat dikatakan efektif untuk 

materi operasi hitung perkalian di kelas IV MI Miftahul Huda. Berikut disajikan 

data ketuntasan belajar siswa. 

 

Gambar 4.8 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

 

4.1.6 Revisi produk  

Tuntas 
78% 

Belum 
Tuntas 

22% 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 
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Revisi desain merupakan tahap perbaikan produk permainan multiply 

cards. Perbaikan dilakukan atas masukan guru yang menggunakan produk ini, 

yaitu Bapak Ahmad Maghfur, S.Pd.I. Revisi produk bersifat akhir dan bertujuan 

untuk memperoleh pengembangan permainan multiply cards yang lebih layak 

digunakan di MI Miftahul Huda. 

Berdasarkan hasil pengamatannya pada saat pembelajaran, Beliau 

menjelaskan bahwa sebaiknya dalam aturan permainan disertakan ketentuan 

banyaknya kartu yang mendatar dan menurun serta ketentuan arah putaran kartu. 

Hal ini untuk menghindari kesalahan penempatan kartu yang mungkin dapat 

membingungkan siswa. Hal ini dikarenakan ada beberapa kartu yang berisi 

operasi perkalian yang menghasilkan bilangan yang sama. 

Berdasarkan pengalaman pada saat uji coba yang pertama, anak-anak 

sempat mengalami hal tersebut, sehingga mengakibatkan kartu atau permainan 

tidak terselesaikan dan membutuhkan bantuan guru dan peneliti supaya kartu 

terpasang dengan tepat. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut.  

 

 

 

Gambar 4.9 Gambar Kartu Yang Sering Terjadi Kesalahan Pemasangan 

 

 

Kesalahan yang dilakukan bukan pada kesalahan pemasangan operasi 

perkalian dengan hasilnya. Kesalahan pemasangan terjadi karena arah memasang 
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kartu tidak seperti yang diharapkan oleh peneliti, selain itu anak memasangkan 

kartu hanya memperhatikan satu sisi kartu saja tanpa memperhatikan sisi kartu 

yang lain. Kesalahan ini menyebabkan siswa tidak lagi dapat menemukan kartu 

yang sesuai untuk melanjutkan sehingga permainan tidak dapat diselesaikan. 

Berikut ini perbandingan urutan kartu yang diharapkan peneliti dan kesalahan 

yang terjadi. 

Tabel 4.4 Kesalahan Pemasangan Dan Pemasangan Yang Diharapkan 

Hasil pemasangan kartu oleh 

siswa 

Pemasangan kartu yang diharapkan 

 

 

 

Masukan dari Pak Ahmad menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karena 

jika anak tidak mengetahui arah pemasangan kartu yang diharapkan maka akan 
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bingung dan kesulitan menyelesaikan permainan. Oleh karena itu pada aturan 

permainan yang ditambahkan ketentuan arah pemasangan kartu yaitu mengular, 

dimulai dari kartu start kearah kanan hingga diperoleh enam buah kartu mendatar, 

kemudian ke bawah dan ke kiri begitu seterusnya. Dengan adanya ketentuan arah 

pemasangan kartu diharapkan memudahkan siswa dalam bermain dan 

meningkatkan efektifitas permainan kartu. Berikut ini tabel perbedaan aturan 

permainan sebelum revisi dan setelah revisi. 

Tabel 4.5 Perbedaan Aturan Permainan Sebelum dan Setelah Revisi 

Aturan permainan sebelum revisi Aturan permainan setelah revisi 

(1) Permainan Multiply cards ini 

dapat dimainkan oleh 2, ,3, 4 

atau 6 pemain. 

(2) Kocok karrtu, lalu bagikan 

secara acak kepada pemain 

hingga kartu habis terbagi. 

(3) Undilah giliran melangkah. 

(4) Pemain yang mendapat kartu 

pembuka (ditandai dengan 

adanya tulisan start di balik 

kartu) meletakan kartu pembuka 

di atas meja, dilanjutkan pemain 

pertama, kedua, dan seterusnya. 

(5) Secara bergantian pemain lain 

menyambung kartu, dimulai 

dari yang terbuka tadi dengan 

syarat: kartu yang disambung 

merupakan jawaban yang 

diinginkan dari soal pada kartu 

(1) Permainan Multiply cards ini dapat 

dimainkan oleh 2, ,3, 4 atau 6 pemain. 

(2) Kocok karrtu, lalu bagikan secara acak 

kepada pemain hingga kartu habis terbagi. 

(3) Undilah giliran melangkah. 

(4) Pemain yang mendapat kartu pembuka 

(ditandai dengan adanya tulisan start di 

balik kartu) meletakan kartu pembuka di 

atas meja, dilanjutkan pemain pertama, 

kedua, dan seterusnya. 

(5) Secara bergantian pemain lain 

menyambung kartu, dimulai dari yang 

terbuka tadi dengan syarat: kartu yang 

disambung merupakan jawaban yang 

diinginkan dari soal pada kartu yang 

terbuka dan memilki warna yang sama. 

(6) Supaya permainan dapat diselesaikan, 

penyusunan kartu disusun mengular 

dari kiri ke kanan sampai enam kartu 
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yang terbuka dan memilki 

warna yang sama. 

(6) Setiap pemain wajib 

mengucapkan operasi perkalian 

yang telah ditemukan. Misal 

pemain telah memasangkan 3 x 

3 = 9. maka pemain harus 

mengucapkan “tiga kali tiga 

sama dengan sembilan”. 

(7) Bila pada gilirannya, seoerang 

pemain tidak dapat melangkah 

(karena tidak memiliki kartu 

yang sesuai) maka gilirannya 

dilewati dan dilanjutkan oleh 

pemain yang berikutnya. 

(8) Pemenang adalah pemain yang 

pertama kali dapat 

menghabiskan kartu yang 

dipegangnya, atau yang paling 

sedikit. 

kemudian dari kanan ke kiri dengan 

ketentuan 6 mendatar dan 6 menurun. 

(7) Setiap pemain wajib mengucapkan operasi 

perkalian yang telah ditemukan. Misal 

pemain telah memasangkan 3 x 3 = 9. 

maka pemain harus mengucapkan “tiga 

kali tiga sama dengan sembilan”. 

(8) Bila pada gilirannya, seoerang pemain 

tidak dapat melangkah (karena tidak 

memiliki kartu yang sesuai) maka 

gilirannya dilewati dan dilanjutkan oleh 

pemain yang berikutnya. 

(9) Pemenang adalah pemain yang pertama 

kali dapat menghabiskan kartu yang 

dipegangnya, atau yang memiliki kartu 

paling sedikit. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Deskripsi Desain Permainan Multiply Cards 

Media pembelajaran merupakan salah satu dari dua unsur yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran sebagai 

alat bantu mengajar turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

sehingga sangat  membantu mewujudkan pembelajaran yang efektif (Arysad 

2014:19). Media pembelajaran termasuk di dalamnya permainan juga turut 
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mendukung terselenggaranya pembelajaran yang efektif. Kaune (2013) 

menjelaskan hasil penelitiannya bahwa penerapan permainan kartu domino dalam 

pembelajaran bilangan mendukung metakognisi dan kegiatan diskursif dalam 

pengajaran. Berdasarkan temuannya, ada beberapa siswa yang berusaha berusaha 

menyelesaikan dengan membuat perhitungan di tangan mereka.  Mereka juga 

berusaha mencari strategi untuk menyelesaikan permainan. Namun. penggunaan 

media juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa supaya media yang 

digunakan tepat sasaran. Oleh karena itu, media harus tetap dikembangkan. 

Permainan Multiply Cards merupakan permainan yang diadaptasi dari 

permainan yang sudah ada yaitu permainan Domi Numbers. Permainan kartu 

Domi Numbers termasuk media yang sering digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan keterampilan anak pada operasi hitung bilangan bulat ataupun 

pecahan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Istinganah (2015) yang 

mengungkapkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan 

permainan kartu domino jauh lebih tinggi dibandingkan hasil belajar kelas 

kontrol. 

Permainan multiply cards didesain untuk membantu siswa dalam 

menghafal operasi perkalian 1-10. Produk yang dikembangkan adalah berupa 

kartu, melilputi pengembangan cara membuat, dan aturan permainan. Pembuatan 

desain permainan multiply cards memperhatikan permasalahan, potensi dan 

kebutuhan siswa, serta karakteristik permainan domi numbers. 

Kartu sebagai media utama permainan multiply cards dikembangkan 

menjadi 36 buah untuk tiap set permainan yang berbentuk persegi. Hal tersebut 
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bertujuan supaya kartu dapat disusun dengan ketentuan 6 mendatar dan 6 menurun 

sehingga membentuk sebuah persegi besar. Pengembangan pada kartu, peneliti 

memperhatikan prinsip pengembangan media visual berupa kesederhanaan, 

keterpaduan, penekanan, dan keseimbangan sehingga menarik untuk digunakan. 

Media pembuat kartu adalah kertas ivory. Kertas ivory dipilih karena lebih 

tebal dari pada kertas manila. Biaya untuk mencetak kartu menggunakan kertas 

ivory juga relatif murah. Hal ini didasarkan pada pendapat Arsyad (2014:101) 

bahwa salah satu kriteria pemilihan media adalah kemudahan memperolehnya. 

Arsyad (2014:75) menjelaskan bahwa media yang mahal bukanlah jaminan 

baiknya kualitas media tersebut. 

Dalam permainan tersebut ada beberapa operasi perkalian yang sering 

diulang-ulang. Apabila permainan multiply cards ini dapat terselesaikan, siswa 

setidaknya sudah menghitung operasi perkalian sebanyak 60 kali mulai dari 1 x 1 

hingga 10 x 10. Menurut Ollerton (2010:83) teknik pengulangan/ latiihan secara 

berulang-ulang cocok untuk melatih kefasihan dalam bermatematika dalam hal ini 

operasi hitung perkalian. 

Permainan multiply cards dimainkan secara berkelompok dengan pemain 

sebanyak 2,3 atau 4 anak. Permainan yang dilakukan secara berkelompok sangat 

sesuai untuk melatih keterampilan siswa karena dapat melatih siswa untuk saling 

bekerja sama sehingga tujuan akan semakin mudah tercapai. Hal serupa juga 

diperkuat oleh temuan Wyk (2012) yang menyatakan bahwa model pembelajaran 

secara berkelompok memberikan hasil capaian belajar yang lebih baik dibanding 

model pembelajaran langsung. 
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Permainan multiply cards dimainkan dengan disertai aturan bermain 

meliputi urutan bermain, ketentuan banyaknya kartu mendatar dan menurun, serta 

alur putaran kartu. Selain itu, permainan ini disertai pula dengan adanya unsur 

kompetisi antar pemain. Pemain yang paling sedikit memegang kartu/ yang paling 

cepat habis. Namun pada pelaksanaannya tidak semua siswa taat terhadap aturan 

tersebut. Urutan bermain dapat seketika berubah ketika salah satu pemain 

menemukan kartu yang tepat. Hal tersebut dapat terjadi karena secara psikologis, 

pada usia kelas IV (sekitar 10 tahun) siswa belum sepenuhnya dapat menerima 

suatu aturan. Masih ada kemungkinan anak tersebut melanggar aturan yang sudah 

ditetapkan atau menjalankan aturan tetapi tidak konsisten (Rifa’i dan Catharina 

2012:60). Meskipun demikian, permainan multiply cards tidak menghilangkan 

aturan permainan karena aturan permainan adalah ciri utama dari suatu 

permainan. 

Permainan multiply cards memiliki beberapa kesamaan dan beberapa 

perbedaan dengan permainan domi numbers sebagai permainan yang diadaptasi 

menjadi permainan multiply cards. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Perbandingan antara permainan domi numbers 

dengan permainan multiply cards 

Aspek Permainan Domi 

Numbers 

Permainan Multiply Cards 

Tujuan Disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. 

Melatih keterampilan operasi hitung pada 

siswa kelas IV MI Miftahul Huda. 

 

Alat 

permainan 

Kartu sebagai media utama 

permainan, berbentuk 

persegi panjang dengan 

perbandingan panjang 

dengan lebar 2:1. 

Kartu sebagai media utama permainan, 

berbentuk persegi berukuran 5 cm x 5 cm. 
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Tidak ada ketentuan jumlah 

kartu. 

 

Kartu berjumlah 36 kartu. 

 

Kartu terbuat dari kertas 

manila atau karton. 

 

Kartu terbuat dari kertas ivory. 

 

Terdapat garis yang 

membagi kartu menjadi dua 

persegi. 

Terdapat garis diagonal pada kartu sehingga 

terdapat 4 daerah segitiga pada tiap kartu. 

 

Terdapat soal dan jawaban 

sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

 

Kartu berisi operasi hitung perkalian 

bilangan cacah 1-10. 

 

Cara 

membuat 

Menuliskan rancangan 

materi pada bidang 

kartesius. 

Menuliskan operasi perkalian dua bilangan 

pada tabel lalu mengeliminasi beberapa 

operasi hitung perkalian sehingga diperoleh 

72 pasang operasi hitung perkalian. 

 

Pembuatan kartu termasuk 

penulisan materi ataupun 

dilakukan secara manual 

dengan memotong kertas 

satu persatu. 

 

Pembuatan kartu menggunakan bantuan 

komputer untuk menjaga kerapian kartu. 

 

Cara 

bermain 

(1) permainan dilakukan 

secara berkelompok 

dengan anggota 

maksimal 4 anak, 

(2) anak yang belum mahir 

penjumlahan dianjurkan 

untuk menulis dalam 

buku catatan, 

(3) cara bermainnya setiap 

pemain diberi 4 kartu, 

sisanya ditumpuk; 

untuk mulai permainan, 

buka satu kartu dari 

tumpukan, 

(4) secara bergilir pemain 

memasangkan hasil 

yang sesuai dengan 

operasi pada kartu yang 

dibuka dari kartu yang 

dipegang, pemain 

pertama serta arah 

putaran sesuai 

kesepakatan, jika kartu 

pemain yang sedang 

mendapat giliran tidak 

(1)  Permainan Multiply cards ini dapat 

dimainkan oleh 2, ,3, 4 atau 6 

pemain. 

(2) Kocok karrtu, lalu bagikan secara 

acak kepada pemain hingga kartu 

habis terbagi. 

(3) Undilah giliran melangkah. 

(4) Pemain yang mendapat kartu 

pembuka (ditandai dengan adanya 

tulisan start di balik kartu) 

meletakan kartu pembuka di atas 

meja, dilanjutkan pemain pertama, 

kedua, dan seterusnya. 

(5) Secara bergantian pemain lain 

menyambung kartu, dimulai dari 

yang terbuka tadi dengan syarat: 

kartu yang disambung merupakan 

jawaban yang diinginkan dari soal 

pada kartu yang terbuka dan 

memilki warna yang sama. 

(6) Supaya permainan dapat 

diselesaikan, penyusunan kartu 

disusun mengular dari kiri ke kanan 

sampai enam kartu kemudian dari 

kanan ke kiri. 
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cocok maka pemain 

mengambil kartu yang 

masih tertutup dan kartu 

yang kemudian 

dilanjutkan pemain 

selanjutnya, 

(5) permainan dilanjutkan 

sampai semua kartu 

habis dipasangkan, 

pemenang adalah yang 

kartunya paling cepat 

habis. 

(7) Setiap pemain wajib mengucapkan 

operasi perkalian yang telah 

ditemukan. Misal pemain telah 

memasangkan 3 x 3 = 9. maka 

pemain harus mengucapkan “tiga 

kali tiga sama dengan sembilan”. 

(8) Bila pada gilirannya, seoerang 

pemain tidak dapat melangkah 

(karena tidak memiliki kartu yang 

sesuai) maka gilirannya dilewati 

dan dilanjutkan oleh pemain yang 

berikutnya. 

(9) Pemenang adalah pemain yang 

pertama kali dapat menghabiskan 

kartu yang dipegangnya, atau yang 

memiliki kartu paling sedikit. 

 

 

Kartu multiply cards memiliki kelemahan yaitu pada beberapa bilangan 

masih terdapat penulisan bilangan yang kurang baku. Hal ini dikarenakan 

pemilihan jenis huruf yang digunakan menggunakan jenis huruf jokerman. 

Pemilihan jenis huruf tersebut bertujuan untuk menghindari kesan kaku pada jenis 

huruf pada penulisan bilangan. Namun hal tersebut menyebabkan beberapa 

bilangan diantaranya pada bilangan 0, 4, 7, dan 9. Pemilihan jenis huruf sebaiknya 

tidak mengkesampingkan kebakuan tulisan. 

4.2.2 Kelayakan Pengembangan Permainan Multiply Cards 

Tujuan penggunaan media dalam pembelajaran adalah supaya 

pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif. Seiring perkembangan zaman, 

media selalu berkembang variasinya. Oleh karena itu, pemilihan media 

pembelajaran yang sesuai menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. 

Menyikapi hal tersebut, peneliti berusaha mengembangkan permainan yang layak 
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untuk siswa kelas IV MI Miftahul Huda dalam pembelajaran matematika operasi 

hitung perkalian. 

Dalam upaya menghasilkan produk yang layak dan bermutu, permainan 

multiply cards perlu dinilai oleh seorang ahli yang telah berpengalaman. Penilaian 

kelayakan pengembangan permaian multiply cards dilakukan pada tahap validasi 

desain oleh dua orang ahli. Salah satu validator adalah ahli media matematika, 

sedangkan yang lainnya adalah praktisi pendidikan sekolah dasar. 

Indikator yang dijadikan penilaian diambil dari indikator pada kriteria 

pemilihan media untuk pembelajaran menurut pendapat beberapa ahli. Hal ini 

juga didasarkan pada pendapat Asyhar (2011:81) yang menyatakan bahwa “agar 

pemilihan media tepat sasaran, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang 

menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Dari beberapa 

pendapat para ahli tentang hal yang diperhatikan pada pemilihan media, ada 9 

indikator yang dijadikan indikator penilaian pada pengembangan permainan 

multiply cards. 

 

Hasil validasi terhadap pengembangan permainan multiply cards  

diperoleh skpr rerata 4,3 yang berarti permain multiply cards sangat layak 

digunakan dalam pembelajaran matematika materi operasi hitung perkalian di MI 

Miftahul Huda. Dari 9 indikator yang dinilaikan, pada beberapa indikator, kedua 

validator memberikan skor yang sama, namun pada hal yang lainnya, kedua 

validator memberikan skor yang berbeda.  
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Selain itu, pada beberapa indikator, validator selain memberikan penilaian 

juga memberikan saran untuk perbaikan produk supaya dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Saran yang diberikan lebih mengarah pada alat permainannya 

supaya permainan lebih menarik, dan aman digunakan. Saran tersebut 

dilaksanakan pada tahap revisi desain, sehingga produk yang digunakan pada saat 

uji coba adalah produk yang layak digunakan. 

4.2.3 Keefektifan Pengembangan Permainan Multiply Cards 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa penggunaan media memberi 

pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

belajar siswa yang telah melampaui KKM yang ditetapkan. Permendikbud No. 41 

tentang Standar Proses sangat mengharapkan penggunaan media pembelajaran 

untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa media yang sesuai/ efektif ditunjukkan dengan 

pembelajaran yang efektif. Pada penelitian ini, keefektifan penggunaan media 

ditinjau dari hasil belajar siswa untuk indikator 1.3 yaitu melaksanakan operasi 

hitung perkalian. Menurut Depdiknas (2004), apabila ditinjau dari hasil belajar, 

pembelajaran dikatakan efektif apabila ketuntasan ≥ 75% dari KKM. 

Evaluasi hasil belajar pada tahap uji coba, dilaksanakan untuk mengetahui 

sejauh mana keterampilan siswa dalam operasi hitung perkalian. Dari evaluasi 

hasil belajar yang telah dilaksanakan, diperoleh rata-rata 77,85 dengan prosentase 

kelulusan 80.1%. Prosentase tersebut telah melampaui dari prosentasi kelulusan 

yang ditetapkan oleh Depdiknas yaitu 75%. Dengan pemikian, pengembangan 
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permainan multiply cards dapat dikatakan efektif untuk materi operasi hitung 

perkalian di kelas IV MI Miftahul Huda. 

4.2.4 Implikasi Hasil Penelitian 

4.2.4.1 Implikasi Teoretis 

Pengembangan permainan multiply cards efektif sebagai media 

pembelajaran keterampilan operasi hitung perkalian. Melalui penggunaan media, 

pembelajaran yang terlaksana tidak lagi monoton, sehingga mengurangi 

kemungkinan siswa bosan dengan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan 

fungsi media. 

Fungsi utama media menurut Levie & Lentz (Arysad 2014:20) meliputi 

fungsi atensi, fungsi afektif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi berarti 

media tersebut menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

kepada isi pelajaran. Fungsi kognitif media berkaitan dengan pencapaian tujuan. 

Fungsi kompensatoris berarti media dapat membantu siswa yang lemah dalam 

memahami bacaan/materi untuk mengingatnya kembali. 

Apabila siswa sudah tertarik terhadap media yang digunakan (fungsi 

atensi), maka siswa akan mudah dalam menerima pesan/ pelajaran (fungsi 

kognitif), dengan demikian siswa yang masih lemah dalam suatu pelajaran akan 

sangat terbantu untuk meningkatkan kemampuannya (fungsi kompensatoris).  

4.2.4.2 Implikasi Praktis 

Pengembangan permainan multiply cards yang telah digunakan pada 

pembelajaran matematika materi operasi hitung perkalian di kelas IV MI Miftahul 

Huda mendukung terlaksananya pembelajaran yang efektif. Hal ini ditandai 
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dengan prosentase ketuntasan hasil belajar pada saat uji coba yaitu 80,1% yang 

telah melebihi prosentase ideal ketuntasan hasil belajar menurut Depdikbud yaitu 

sebesar 75%. 

4.2.4.3 Implikasi Pedagogis 

Media permainan telah terbukti efektif ditinjau dari hasil belajar materi 

operasi hitung perkalian di MI Miftahul Huda. Pencapaian hasil belajar tidak lepas 

dari faktor internal siswa seperti iklim belajar. belajar, akan membantu siswa 

untuk memperoleh hasil belajar yang terbaik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Arysad 2014:19), bahwa penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu 

mengajar turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar sehingga 

sangat  membantu mewujudkan pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, 

pengembangan permainan multiply cards memiliki implikasi teoretis, praktis, dan 

pedagogis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut. 

a. Permainan multiply cards dikembangkan dengan mengadaptasi permainan 

kartu domino / domi numbers yang telah ada. Pembuatan desain permainan 

multiply cards memperhatikan permasalahan, potensi, kebutuhan, dan 

karakteristik permainan domi numbers. Produk yang dikembangkan adalah 

berupa kartu, cara membuat, dan aturan permainan. Permainan multiply cards 

didesain untuk membantu siswa dalam menghafal operasi perkalian 1-10. 

b. Permainan multiply cards berdasarkan hasil penilaian validator dinyatakan 

layak untuk digunakan dalam pembelajaran matematika operasi hitung 

perkalian pada siswa kelas IV. 

c. Berdasarkan hasil uji coba lapangan menunjukkan bahwa permainan multiply 

cards efektif untuk digunakan dalam pembelajaran matematika operasi hitung 

perkalian pada siswa kelas IV sesuai dengan spesifikasi produk. 

5.2 SARAN 

a. Diharapkan pengembangan permainan multiply cards dapat digunakan 

sebagai salah satu media untuk melatih keterampilan operasi hitung perkalian 

pada siswa kelas IV. 

b. Peneliti mengharapkan kepada peneliti ataupun guru untuk memperhatikan 

jenis huruf yang digunakan untuk menjaga kebakuan angka. 
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Lampiran 1 

NILAI UAS SISWA KELAS IV SEMESTER I TAHUN 2015/2016 MI 

MIFTAHUL HUDA 

 
NO 

URT 
NAMA INISIAL NILAI 

1 AM 47.0 

2 AAR 40.0 

3 AS 45.0 

4 ASW 50.0 

5 AA 55.0 

6 AIS 77.0 

7 HS 42.0 

8 MM 42.0 

9 MAP 45.0 

10 MA 48.3 

11 MAA 47.0 

12 NVM 45.0 

13 NCK 43.3 

14 RY 58.3 

15 RNP 47.0 

16 RCAS 58.3 

17 SQ 52.0 

18 VCL 50.0 

19 WH 48.3 

20 WNA 47.0 

21 YS 40.0 

22 ZDS 48.3 

23 KI 45.0 

24 ITCS 37.0 

25 ENS 
48.3 

Rata-rata 
38,244 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

TENTANG PERMASALAHAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI MI 

MIFTAHUL HUDA 

 
A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Unit Kerja : 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Nilai terendah di kelas IV berdasarkan data nilai uas semester 1 adalah 

nilai matematika. Apakah ada kendala pada pelaksanaan pembelajaran 

matematika? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

2. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas 

ditinjau dari media pembelajarannya? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

3. Menurut Bapak, apakah siswa paham dengan materi yang telah diajarkan? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

4. Materi apakah yang paling sulit dikuasai oleh siswa? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

5. Menurut Bapak, faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut? 
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 _______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

6. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

7. Bagaimana pengaruh setelah Bapak menggunakan cara tersebut? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

 

Semarang,  ____________  2016 

 

 

 

(_____________________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 
 

 
Lampiran 3 

HASIL WAWANCARA 

TENTANG PERMASALAHAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI MI 

MIFTAHUL HUDA HASIL  
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

TENTANG PENERAPAN PERMAINAN KARTU PADA 

PEMBELAJARAN TIK 

 
A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Unit Kerja : 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Pada saat saya melaksanakan observasi di kelas yang Anda ampu, Anda 

menggunakan permainan kartu dalam kelompok kecil ketika 

pembelajaran. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pelaksanaan 

permainan dalam pembelajaran? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

2. Menurut Ibu, Apakah hal tersebut lebih efektif dibanding pembelajaran 

klasikal? 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

Semarang,  ______________  2016 

 

 

 

( ____________________ ) 
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Lampiran 5 

HASIL WAWANCARA 

TENTANG PENERAPAN PERMAINAN KARTU PADA 

PEMBELAJARAN TIK 

 

 
 

 

 

 



105 

 

 
 

 

Lampiran 6 

LEMBAR TANGGAPAN SISWA 

TENTANG PENERAPAN PERMAINAN KARTU PADA 

PEMBELAJARAN TIK 

 

I. IDENTITAS PENILAI 

1. Nama : 

2. Kelas : 

 

II. PETUNJUK 

1. Adik-adik dimohon untuk memberikan penilaian terhadap penerapan 

permaianan kartu pada pembelajaran TIK. 

2. Adik-adik dimohon untuk memberikan penilaian pada setiap butir 

pernyataan dengan melingkari salah satu dari jawaban yang sesuai dengan 

pendapat Adik-adik. 

Atas kesediaan Adik-adik mengisi lembar penilaian ini, diucapkan terima kasih. 

1. Pembelajaran TIK dengan media permaianan kartu menarik dan 

menyenangkan. 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

2. Pembelajaran TIK dengan media permaianan kartu menyenangkan dan 

membuat saya mudah mengingat materi. 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

3. Pembelajaran TIK dengan media permaianan kartu membuat saya lebih 

semangat untuk belajar. 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 
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4. Pengembangan permaianan kartu menarik dan saya ingin diterapkan pada 

pelajaran yang lain 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 
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Lampiran 7 

REKAP HASIL TANGGAPAN SISWA 

TENTANG PENERAPAN PERMAINAN KARTU PADA 

PEMBELAJARAN TIK 

 

No Pernyataan Persentase 

1 Pembelajaran TIK dengan media permainan 

menyenangkan. 

SS = 71,4% 

S   = 28,6% 

2 Pembelajaran TIK dengan media permainan membuat 

saya mudah mengingat materi yang diajarkan. 

SS = 47,6% 

S   = 47,6% 

KS =  4,8% 

3 Pembelajaran TIK dengan media permainan membuat 

saya semangat belajar 

SS = 47,6% 

S   = 33,3% 

KS = 19,1% 

4 Saya setuju jika media permainan diterapkan pada 

pembelajaran yang lain. 

SS = 52,3% 

S   = 43,9% 

TS =   4,8% 
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Lampiran 8 

KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET VALIDASI PRODUK 

 

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

ITEM 

1 Fungsi permainan 
Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
1 

2 Alat permainan 

Ukurannya sesuai dengan 

kebutuhan (untuk kelompok) 

2-6 

Tahan  lama 

Penyajian rapi 

Media menarik 

Didukung dengan ketersediaan 

bahan 

3 Cara membuat Media dapat dibuat sendiri 7 

4 Cara bermain 

Mudah digunakan/ dipindahkan 8 

Penggunaan media sesuai 

dengan alokasi waktu 
9 
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Lampiran 9 

LEMBAR VALIDASI 

PENGEMBANGAN MULTIPLY CARDS 

I. IDENTITAS PENILAI 

1. Nama : 

2. NIP : 

3. Pekerjaan : 

4. Unit Kerja : 

5. Alamat : 

 

II. PETUNJUK 

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian terhadap prototipe 

permainan kartu domino ini sebagai hasil pengembangan produk yang 

telah ada. 

2. Bapak /Ibu dimohon untuk memberikan penilaian pada setiap butir 

pernyataan dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia (1 

s/d 5) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

3. Bapak Ibu diharapkan dapat memberikan saran atau catatan pada 

kolom yang tersedia di bagian akhir. 

4. Skor untuk setiap butir pernyataan sebagai berikut. 

 

Skor Kualifikasi 

5 Sangat baik 

4 Baik 

3 Cukup baik 

2 Tidak baik 

1 Sangat tidak baik 

 

Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian ini, diucapkan terima kasih. 
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III. KOMPONEN YANG DINILAI 

 

IV. SARAN 

          

          

          

           

Semarang,    2016 

Validator  

 

(   ) 

 

No Pernyataan 
Kategori 

5 4 3 2 1 

1 Media multiply cards yang dikembangkan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran pada 

RPP matematika materi operasi perkalian 

yang dibuat  oleh peneliti 

     

2 Ukuran  multiply cards yang dikembangkan 

sesuai dengan fisik anak 

     

3 Multiply cards yang dikembangkan tidak 

mudah rusak (awet) 

     

4 Tampilan  multiply cards yang 

dikembangkan rapi (teratur) 

     

5 Tampilan kartu domino  yang 

dikembangkan menarik 

     

6 Multiply cards yang dikembangkan terbuat 

dari bahan dan alat yang mudah diperoleh 

     

7 Kartu domino yang dikembangkan dapat 

dibuat sendiri sehingga tidak memerlukan 

biaya produksi yang tinggi 

     

8 Kartu domino yang dikembangkan mudah 

digunakan dalam permainan 

     

9 Penggunaan media permainan kartu domino 

sesuai dengan alokasi waktu 
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Lampiran 10 

HASIL  PENILAIAN VALIDATOR I 

PENGEMBANGAN PERMAINAN MULTIPLY CARDS 

I. IDENTITAS PENILAI 

1. Nama  : Pitadjeng, M.Pd. 

2. NIP  :- 

3. Pekerjaan terakhir : Dosen PGSD Bidang Matematika 

4. Unit Kerja  : - 

5. Alamat  : Bukit Beringin Asri Blok C/9 RT 1 RW 16 

Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang 

 

II. PETUNJUK 

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian terhadap prototipe 

permainan kartu domino ini sebagai hasil pengembangan produk yang 

telah ada. 

2. Bapak /Ibu dimohon untuk memberikan penilaian pada setiap butir 

pernyataan dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia (1 

s/d 5) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

3. Bapak Ibu diharapkan dapat memberikan saran atau catatan pada 

kolom yang tersedia di bagian akhir. 

4. Skor untuk setiap butir pernyataan sebagai berikut. 

 

Skor Kualifikasi 

5 Sangat baik 

4 Baik 

3 Cukup baik 

2 Tidak baik 

1 Sangat tidak baik 

Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian ini, diucapkan terima kasih 
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Lampiran 11 

HASIL  PENILAIAN VALIDATOR II 

PENGEMBANGAN PERMAINAN MULTIPLY CARDS 

I. IDENTITAS PENILAI 

1. Nama  : Mintarsih, M.Pd., 

2. NIP  : 19630928 198201 2002 

3. Pekerjaan terakhir : Kepala SDN Sukorejo 02 Semarang 

4. Unit Kerja  :  SDN Sukorejo 02 

5. Alamat  : Jl. Karangreto Tengah XI/141 RT 2 RW 2 

Gajah Mungkur Semarang 

 

II. PETUNJUK 

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian terhadap prototipe 

permainan kartu domino ini sebagai hasil pengembangan produk yang 

telah ada. 

2. Bapak /Ibu dimohon untuk memberikan penilaian pada setiap butir 

pernyataan dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia (1 

s/d 5) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

3. Bapak Ibu diharapkan dapat memberikan saran atau catatan pada 

kolom yang tersedia di bagian akhir. 

4. Skor untuk setiap butir pernyataan sebagai berikut. 

 

Skor Kualifikasi 

5 Sangat baik 

4 Baik 

3 Cukup baik 

2 Tidak baik 

1 Sangat tidak baik 

Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar penilaian ini, diucapkan terima kasih 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan : SD/MI 

Kelas/ Semester : Empat (IV) / Satu (I) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Alokasi Waktu : 2x35 menit 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN 

1.3.1 melakukan perkalian bilangan cacah 

1.3.2 melengkapi bilangan dari hasil perkalian bilangan cacah dengan 

bilangan cacah yang sesuai 

1.3.3 menentukan hasil operasi perkalian dalam soal cerita sederhana 

1.3.4 memecahkan soal cerita yang lebih kompleks yang berkaitan dengan 

operasi hitung perkalian. 

1.3.5 menyimpulkan nilai benar atau nilai salah dari soal 

1.3.6 menentukan bilangan yang tepat untuk suatu hasil operasi 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui pengamatan benda konkret, operasional gambar, siswa dapat 

melakukan perkalian bilangan cacah dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan benda konkret, operasional gambar, siswa dapat 

melengkapi bilangan dari hasil perkalian bilangan cacah dengan bilangan 

cacah yang sesuai, 

3. Setelah bermain multiply cards siswa dapat menentukan hasil operasi 

perkalian dalam soal cerita sederhana dengan tepat, 
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4. Setelah bermain multiply cards, siswa dapat memecahkan soal cerita 

yang lebih kompleks yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian 

dengan tepat, 

5. Melalui kegiatan bermain multiply cards menyimpulkan nilai benar atau 

nilai salah dari soal dengan tepat, dan 

6. Melalui kegiatan bermain multiply cards menentukan bilangan yang tepat 

untuk suatu hasil operasi perkalian dengan tepat. 

E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

Teliti, disiplin, tanggung jawab 

F. MATERI AJAR 

Operasi hitung perkalian bilangan cacah 1-100 

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model : Student Team Achievement 

Metode : Ceramah, diskusi, permainan, pemberian tugas. 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (7 menit) 

a. Membuka pelajaran dengan salam dan  berdoa bersama siswa. 

b. Mengcek kehadiran siswa. 

c. Menyiapkan alat peraga. 

d. Memberi motivasi 

e. Melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pelajaran. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan masing-

masing anggota 4 anak dengan kemampuan akademik yang 

beragam. 

2) Guru menjelaskan konsep perkalian melalui pengamatan benda 

konkret. 

3) Guru mengajarkan perkalian sebagai penjumlahan berulang 

melalui operasional gambar. 
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4) Guru menguji keterampilan siswa. Siswa mengerjakan soal 

operasi hitung perkalian di papan tulis melalui operasional 

gambar. 

5) Guru mengajarkan siswa untuk mencari nilai n pada operasi 

perkalian melalui operasional gambar. 

6) Siswa mencari nilai n untuk operasi hitung perkalian melalui 

operasional gambar. 

7) Guru  menjelaskan tentang mencari hasil operasi hitung perkalian 

dalam soal cerita. 

8) Siswa mencari hasil operasi hitung perkalian dalam soal cerita 

sederhana dan kompleks. 

9) Guru memberikan penjelasan atau menjelaskan tentang nilai benar 

atau nilai salah pada pernyataan yang ada dan memberi alasannya. 

10) Guru memberikan penjelasan tentang suatu soal terbuka dengan 

banyak jawaban pada operasi hitung perkalian. 

11) Guru menguji keterampilan siswa tersebut melalui permainan 

multiply cards. 

12) Guru membagikan permainan multiply cards lalu menjelaskan 

aturannya. 

13) Siswa bermain multiply cards sesuai dengan tertib. 

14) Guru memberikan reward untuk siswa. 

b. Elaborasi 

1) memfasilitasi peserta didik dengan memperagakan berbagai 

perhitungan operasi perkalian dan memberikan latihan soal. 

2) memberi kesempatan untuk berpikir, dan bertindak tanpa rasa 

takut. 

c. Konfirmasi 

1) Guru melakukan tanya jawab tentang hal yang belum dipahami 

peserta didik. 

2) guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan dan 

memberi penguatan. 
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Lampiran 13 

SOAL EVALUASI 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan cermat. 

1. Hasil perkalian 8 x 4 = . . . . 

2. Bilangan yang tepat untuk melengkapi operasi perkalian 6 x . . . . = 42 

adalah.... 

3. Selesaikan soal cerita di bawah ini 

a. Setiap hari Nadia menyiram bunga di taman sebanyak 2 kali. Berapa 

kali Nadia menyiram bunga dalam waktu 1 minggu jika diketahui 

dalam satu minggu terdapat 7 hari? 

b. Vano memiliki 3 bungkus cokelat yang masing-masing berisi 4 

potong. Berapa potong cokelat yang dimiliki Vano? 

4. Gunakan operasi perkalian untuk memecahkan soal cerita di bawah ini! 

a. Hesti biasa puasa pada hari Senin dan Kamis. Berapa kali Hesti 

berpuasa setiap 1 bulan jika dalam satu bulan terdapat 4 minggu? 

b. Meryl baru saja membeli 2 paket buku cerita. Masing-masing paket 

berisi 4 buku. Masing-masing buku memiliki 5 bagian cerita. Ada 

berapa bagian cerita yang ada pada buku cerita yang dibeli Meryl? 

5. Tentukan nilai benar atau salah beserta alasannya! 

a. 7 x 7 = 56 

b. 5 x 7 = 30 

c. 8 x 3 = 32 

6. Tentukan hasil dari 

a. . . . . x . . . . = 81 

b. . . . . x . . . . = 63 

c. . . . . x . . . . = 72 
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Lampiran 14 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

 

No Jawaban 
Skor 

Benar 

Skor 

Salah 

1 32 1 0 

2 7 1 0 

3a 2 x 7 = 14 1 0 

3b 3 x 4 = 12 1 0 

4a 2 x 4 = 8 1 0 

4b 2 x 4 x 5 = 40 1 0 

5a Salah, karena 7 x 7 = 49 1 0 

5b Salah, karena 5 x 7 = 35 1 0 

5c Salah, karena 8 x 3 = 24 1 0 

6a 9 x 9 1 0 

6b 7 x 9 1 0 

6c 8 x 9 1 0 
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Lampiran 15 

UJI NORMALITAS HASIL BELAJAR SISWA 

 

Interval Fo Fh Fo-Fh (Fo-Fh)
2 (     ) 

  
 

25-37 2 1 1 1 1 

38-50 1 3 -2 4 1.333333333 

51-63 2 7 -5 25 3.571428571 

64-76 6 7 -1 1 0.142857143 

77-89 6 3 4 16 3 

90-102 5 1 3 9 16 

Jumlah 22 Chi kuadrat hitung 25.04761905 

chi tabel 
 

32.671 

kriteria 
 

Normal 

 
Menghitung fh  (frekuensi yang diharapkan) 

1. Baris pertama dari atas: 2,7% x 22 = 0,594 dibulatkan menjadi 1 

2. Baris kedua 13,53% x 22 = 2,9766 dibulatkan menjadi 3 

3. Baris ketiga 34,13% x 22 = 7,5086 dibulatkan menjadi 7 

4. Baris keempat 34,13% x 22 = 7,5086 dibulatkan menjadi 7 

5. Baris kelima 13,53% x 22 = 2,9766 dibulatkan menjadi 3 

6. Baris keenam 2,7% x 22 = 0,594 dibulatkan menjadi 1 
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Lampiran 16 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV 

NO KODE NILAI KETERANGAN 

1 E1 83,3 Tuntas 

2 E2 91,7 Tuntas 

3 E3 50 Belum  Tuntas 

4 E4 75 Tuntas 

5 E5 83,3 Tuntas 

6 E6 91,7 Tuntas 

7 E7 83,3 Tuntas 

8 E8 75 Tuntas 

9 E9 75 Tuntas 

10 E10 83,3 Tuntas 

11 E11 66,7 Tuntas 

12 E12 83,3 Tuntas 

13 E13 91,7 Tuntas 

14 E14 83,3 Tuntas 

15 E15 100 Tuntas 

16 E16 58,3 Belum  Tuntas 

17 E17 58,3 Belum  Tuntas 

18 E18 75 Tuntas 

19 E19 91,7 Tuntas 

20 E20 66,7 Tuntas 

21 E21 33,3 Belum  Tuntas 

22 E22 25 Belum  Tuntas 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terndah 25 

Rata-rata 75 

Simpangan baku 19,634 

Siswa tuntas 17 

Siswa belum tuntas 5 

 

 

 

 

 



123 

 

 
 

Lampiran 17 

PERHITUNGAN MANUAL UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV 

 

  
           

 

√ 

 

  
     

      

√  

 

 
  

      
    

 

 
  

        
 

           

Pengujian dilakukan untuk menguji hipotesis: 

H0:  µ = 60 (rata-rata hasil belajar siswa sekitar 60) 

H1 : µ > 60 (rata-rata hasil belajar siswa lebih dari 60) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung = 3,645078. Sedangkan nilai ttabel 

dengan dk = (22-1) = 21 dan taraf signifikansi 5% adalah 2,08. Karena thitung > 

ttabel, maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

melampaui kriteria yang ditetapkan yaitu dengan nilai rerata 75. 
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Lampiran 18 

TABEL VALIDITAS BUTIR SOAL 
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Lampiran19 
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Lampiran 20 
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TABEL PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA 
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Lampiran 21 
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TABEL PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN 
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Lampiran 22 



140 

 

 

TABEL PENENTUAN OPERASI HITUNG PERKALIAN PADA KARTU 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Bilangan pada tabel yang diberi warna hijau merupakan hasil operasi perkalian 

yang dicantumkan pada kartu. Sehingga operasi hitung  perkalian yang tidak 

dicantumkan adalah operasi hitung perkalian untuk bilangan yang dikalikan 1 dan 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 23 

BIODATA VALIDATOR I 
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Lampiran 24 

BIODATA VALIDATOR II 
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Lampiran 25 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN VALIDATOR I 
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Lampiran 26 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN VALIDATOR II 

 



144 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lampiran 27 

SURAT KETERANGAN OBSERVASI 
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Lampiran 28 

SURAT KETERANGAN UJI COBA INSTRUMEN 
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Lampiran 29 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 30 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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Lampiran 31 

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING 
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Lampiran 32 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Foto pada saat wawancara dengan guru Kelas IV dan guru TIK 

 

  
 

Foto pada saat validasi desain 

 

  
 

Foto pada saat uji coba produk 
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Foto kegiatan pembelajaran pada saat uji coba produk 

 

  
 

Foto kegiatan evaluasi pada saat uji coba produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


