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ABSTRAK 

 

Nama : Ardian Podomi 

NIM : 15.2.1.033 

Porgram Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Judul : Penerapan Media Teka-Teki Silang Matematika di SD 

Alkhairaat Airmadidi Atas. 

 

 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media 

yang akan digunakan dalam proses pmbelajaran itu juga memerlukan perencanaan 

yang baik. Media merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan 

kepada penerima pesan. Di SD Alkhairaat Airmadidi Atas berdasarkan observasi 

awal belum menggunakan media pembelajaran yang inovatif, terkhusus pada mata 

pelajaran Matematika.  

 

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Penerapan Media teka-teki 

silang matematika di kelas III SD Alkhairaat Airmadidi Atas ? apakah dampak 

dari Penerapan Media teka-teki silang matematika kelas III di SD Alkhairaat 

Airmadidi Atas dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui penerapan media 

teka-teki silang matematika. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas III SD 

Alkhairaat Airmadidi Atas yang berjumlah 9 siswa. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan tes hasil belajar. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah proses analisis data, penyajian data, dan 

verifikasi data. 

  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan Hitung campuran. Hal ini dapat dilihat 

dari: 1) Ketuntasan belajar siswa sebelum adanya tindakan sebanyak 3 siswa 

(33.33%) dan diakhir tindakan mencapai 7 siswa (77.8 %), 2)  Nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa sebelum tindakan yaitu 70 dan diakhir tindakan mencapai 90 Nilai 

terendah yang diperoleh siswa sebelum tindakan yaitu 50 dan diakhir tindakan 

mencapai 60  Rata-rata nilai kelas sebelum tindakan yaitu 60 dan diakhir tindakan 

mencapai (80). 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan media teka-teki silang 

matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada pokok 

bahasan hitung campuran kelas III SD Alkhairaat Airmadidi Atas. 

 

Kata kunci : Hasil belajar, Media Teka-teki Silang Matematika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Dengan pendidikan kita 

akan menjadi makhluk mulia yang sebenarnya, pendidikan merupakan salah satu 

faktor  yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik pribadi, keluarga maupun 

dalam berbangsa dan bernegara. Secara garis besar proses pendidikan dapat terjadi 

dalam tiga lingkungan pendidikan yang terkenal dengan Tri Logi pendidikan yaitu 

pendidikan didalam keluarga (Pendidikan Informal), pendidikan di dalam sekolah 

(Pendidikan Formal) dan pendidikan di dalam masyarakat (Pendidikan Non-Formal).1 

  Sejak manusia yang pertama lahir ke dunia, telah ada dilakukan usaha-usaha 

pendidikan Manusia telah berusaha mendidik anak-anaknya, kendatipun dalam cara 

yang sangat sederhana. Demikian pula semenjak manusia saling bergaul, telah ada 

usaha-usaha dari orang-orang yang lebih mampu dalam hal-hal tertentu untuk 

mempengaruhi orang lain teman bergaul meraka untuk kepentingan kemajuan orang-

orang yang bersangkutan itu. Dari uraian ini jelaslah kiranya, bahwa masalah 

pedidikan meruapakan masalah setiap orang dari dulu hingga sekarang, dan di waktu-

waktu yang akan datang2. Pendidikan itu berkaiatan erat dengan kehidupan manusia, 

maksudnyatanpa pendidikan manusia tidak atau apa-apa dan susah membedakan 

 
 
1Achmad Munib, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Cet. II; Semarang: UPT MKK Unnes, 2004), 

h. 89. 

 
2Suryabrata Sumadi, Psikologi Pendidikan, Edisi 5-19 (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 12.  
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antara yang benar dan yang salah, atau dikategorikan sebagai orang bodoh. 

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia 

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntunan 

pembangunan secara tahap demi tahap.Pendidikan yang dikelola dengan tertib, 

teratur, efektif dan efesien (berdaya guna dan berhasil guna) akan mampu 

mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada 

penciptaan kesejahteran umum dan pencerdasan kehidupanbangsakita, sesuai dengan 

tujuan nasional seperti tercantum dalam alinea IV, Pembukaan UUD 1945.3 Jadi 

dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peran strategis yang penting 

untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan.Pendidikan 

merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta serta didik agar supaya 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam diri anak yang memungkinkan mereka berfungsi 

secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Mereka bertugas mengarahkanproses 

belajar agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan.4 

  Pendidikan juga sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam 

pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal 

mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dimana iman 

 
 
3Ihsan Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 33. 

  
4Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.34. 
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dan takwa kepada Tuhan yang maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan segala 

bidang. Manusia memiliki banyak potensi dalam dirinya untuk mengembangkan 

seluruh potensinya tersebut, semua itu dapat ditempuh dengan pendidikan.Secara 

umum, praktik guru untuk mengintegrasikan sejarah matematika dalam pelajaran 

mereka termasuk antara lain, proyek pada isu-isu sejarah, etimologi analisis 

matematika terminologi, pemeriksaan sumber asli, referensi fakta sejarah dan 

insiden,dan pemeriksaan strategi dalam sejarah.Selanjutnya, sejarah matematika 

dapat berfungsi sebagai kesempatan untuk refleksi dan dekonstruksi dari sikap dan 

keyakinan stereotip, dan menawarkan jawaban pertanyaan ontologis dan 

epistemologis mengenai sifat matematika. Pada dasarnya pendidikan mengantarkan 

peserta didik atau manusia menuju perubahan-perubahan tingkah laku baik berupa 

pengetahuan, sikap, moral, maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai makhluk 

individu dan hidup bermasyarakat dengan baik sebagai makhluk sosial. Untuk 

mencapai tujuan tersebut peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajar, 

dimana pada lingkungan belajar di sekolah interaksi ini diatur oleh guru.Guru 

mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tetang anak didik, 

tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalah gunaan. Dalam kaitan belajar-

mengaajar, guru perlu mengadakan kumunikasi dan hubungan baik dengan anak 

didik. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi secara lengkap mengenai anak 

didik. Dengan mengetahui keadaan dan karakteristik anak didik ini, akan sangat 

membantu bagi guru dan siswa dalam upaya menciptkan proses belajar mengajar 
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yang optimal.5 Oleh karena itu pendekatan antara guru dan siswa sangatlah perlu 

dilakukan agar menciptakan hubungan emosiaonal dalam kelas.6 Sekolah adalah jenis 

pendidikan yang berjenjang, berstruktur dan berkesinambungan, sampai dengan 

pendidikan tinggi, Kegiatan pembelajaran di sekolah dilakukan secara terstruktur, 

dengan cara tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

menyentuh seluruh aspek dan sektor kehidupan.Pentingnya suatu pendidikan sejalan 

dengan pemikiran yang berada dalam agama Islam, bahkan Islam mewajibkan 

umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Bahkan Allah memberikan perbedaan bagi 

orang yang berilmu, serta akan meninggikan derajatnya sebagaimana firman Allah 

swt yang termaktub di dalam Q.S. Al-Mujadillah/58:11  

 …⬧⧫    ⧫  ❑⧫◆ 

  ⧫◆  ❑➔ 

➔  ◆    ◆  ☺  

⧫❑➔☺➔⬧    

Terjemahnya: 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.7 

 

Menurut Yunus berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Ibnu Zaid berkata tentang Firman Allah “Yarfa illahu ladzina amanu minkum 

waladzina utuilmi darajat”. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang 

beriman dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, ia berkata “ 

Maksudnya adalah, dalam agama apabila mereka beriman dan berilmu maka Allah 

 
5Rahman Muhammad, Kode Etik Profesi Guru (Cet. I; Jakarta  Prestasi  Pustaka: 2014), h. 44 

 
6Ihsan. Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. .21. 

 
7Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemh/Penafsir 

Al-Qur’an, 2012), h. 793 
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akan meninggikan beberapa derajat. Dan pada penjelasan ayat “ Wallahu 

bimata’maluna khabir”. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, “maksudnya 

adalah: Allah punya pengetahuan yang tak tersembunyi dari pengetahuannya, baik 

perbuatan yang baik maupun yang maksiat. Semua itu akan dibalas ataupun akan 

diberi ampun.8 

 

 Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangka potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarkat bangsa dan negara.9 

 Peran pendidikan dalam suatu bangsa itu sangatlah penting.Kualitas 

atau mutu pendidikan di dalam suatu bangsa sangatlah menentukan maju tidaknya 

bangsa tersebut.Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan harus terus dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan suatu bangsa, sehingga bangsa 

tersebut bisa maju.Suherman dalam Rini hadiyanti menyatakan bahwa matematika 

adalah ilmu pengetahuan yangbersifat universal dan terbentuk sebagai hasilpemikiran 

manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran.  

Pada tahap awal matematika terbetuk dari pengalaman manusia dalam 

dunianya secara empiris, yangkemudian diproses dalam dunia rasio, diolah secara 

analisis dan sintesis dengan penalaran didalam struktur kognitif. Hal ini yang 

 
8Abu Ja’far Muhammad, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka Azzab, 2009), h. 808 

9Winu Sanjaya, Strategi Pembelajran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2011), h. 2 
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menyebabkan banyak peserta didik baik pada jenjang pendidikan dasar maupun 

menengah mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menyelesaikan soal 

matematika. Kebanyakan peserta didik tidak memiliki kesiapan individu dalam 

memahami konsep secara mendalamkarena mereka terbiasa menerima berbagai 

macam rumus. Apalagi jika guru hanya menyediakan  rumus “siap pakai” kepada 

peserta didik tanpa diberikan cara atau proses penurunan rumus tersebut. Oleh karena 

itu dalam pembelajaran matematika di sekolah guru hendaknya memilih dan 

menggunakan strategi, pendekatan, Media dan teknik yang banyak melibatkan peserta 

didik aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial.10 Penekanan 

pembelajaran matematika tidak hanya melatih keterampilan dan hafal fakta, tetapi 

pada pemahaman konsep.  

  Oleh karena itu pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika menjadi 

hal penting agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam belajar matematika. 

Matematika merupakan ilmu yang paling fundamental dari berbagai cabang ilmu 

pengetahuan, dimana matematika mempunyai peranan yang cukup penting dalam 

berbagai bidang kehidupan, dan merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di 

sekolah. Matematika juga sebagai salah satu sarana berpikir ilmiah yang sangat 

diperlukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan 

kritis dalam diri peseta didik. Nilai matematika memegang peranan penting dalam 

menentukan syarat kelulusan siswa, karena matematika merupakan salah satu mata 

 
10Rini Hadiyanti, Kefektifan Pembelajaran Kooperatif Number Head Together Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep. Unnes Journal of Mathematics Education, “.UJME 1” 2012) h. 60. 
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pelajaran wajib yang diujikan pada ujian nasional.11 Pengetahuan matematika perlu 

bagi semua orang karena setiap hari orang berhadapan dan menggunakan konsep-

konsep matematika yang secara langsung maupun tidak langsung, hanya saja tidak 

semua orang menyadari dan mengetahuinya. Para guru matematika umumnya 

mengalami kesulitan untuk menangani perbedaan kemampuan matematika para 

siswanya. Cocroft Reportdalam Marsigit setidaknya memberi satu solusi bagi para 

guru matematika untuk mengatasi kesulitan tersebut. Setelah melalui penelitian „large 

scale survey’di Inggris, Cocroft Report merekomendasikan bahwa pada setiap level, 

hendaknya pembelajaran matematika memberi kesempatan kepada guru untuk 

menggunakan pilihan Media mengajar yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan 

siswa dan materi ajarnya sebagai berikut12 :  

1. Media pemecahan masalah (problem solving)  

2. Media penemuan (investigasi)  

3. Media latihan dasar ketrampilan dan prinsip-prinsip. 

Media menurut batasannya adalah perangkat lunak yang berisi pesan suatu 

informasi pendidikan yang lazimnya disajikan dengan menggunakan peralatam. 

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokan dalam dua jenis, yaitu: 

media jadi karena sudah merupakan komoditi perdagangan dan terdapat dipasaran 

 
11Sutarman dkk, Pembelajaran Matematika ,Jurnal Elektronik ISSN: 2339-1685 Vol.2, 

No.10, hal 1019, Mei  2019  

 
12Anies Setyawati, Peningkatan Prestasi Belajar Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat 

Menggunakan Permainan Puzzle Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Tidar 4 Magelang (Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2014, h. 3. 
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luas dalam keaadaan siap pakai (media by utilization),dan media rancangan karena 

perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan 

pembelajaran tertentu (media by design).13.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Fhianty Paris, wali kelas III SD 

Alkhairaat Airmadidi Atas pada, beliau menyampaikan bahwa masih banyak 

kesulitan yang ditemukan dalam melaksanakan proses belajar mengajar Matematika 

Sekolah tersebut. Hal ini tampak jelas dalam guru menyampaikan materi tentang 

materi hitung campuran. Hitung campuran merupakan materi yang dalam 

pembelajran matetmatika. Ternyata meskipun sudah disampaikan secara berulang-

ulang masih banyak siswa yang belum bisa memahami dan mengerti cara 

menyelesaikan sola-soal dalam pembelajaran tersebut.14 

Sebagai komponen manusiawi yang menentukan dalam proses belajar 

mengajar, kompetensi guru sangat menentukan pilihan metode dan media yang tepat 

dalam pembelajaran15 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika guru 

harus mampu memilih metode, media, strategi, model, pendekatan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini menunjukan bahwa dengan penggunaan media yang tepat 

dalam proses pembelajaran maka hasil belajar siswa akan tercapai terutama pada 

pelajaran matematika karena dengan menggunakan media peserta didik tidak merasa 
 

13Sadiman, Arief  Dkk. Media Pendidikan. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), h. 83 

14Sumber Data: Hasil  Observasi tanggal 15 April 2019  

15Sukardi, Ismail.. Model dan Metode Pembelajaran Modern: Suatu Pengantar. 

(Palembang:Tunas gemilang Press 2013),h. 53 
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bosan selama mengikuti pembelajaran dan akan memperoleh hasil yang memuaskan, 

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Apa lagi sejauh ini matematika adalah 

pelajaran yang kurang diminati para siswa jika dibandingkan dengan pelajaran yang 

lain, hal tersebut dikarenakan matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang 

rumit dan sulit untuk dipelajari. 

Media pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media yang 

dgunakan untuk menunjang proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika 

terutama pada materi hitung campuran. Dalam hal ini, media Teka Teki Silang (TTS) 

matematika dapat digunakan untuk pencapaian tujuan pembelajaran terutama dalam 

pembelajaran matematika yang dianggap sulit dan kurang menarik minat siswa. 

Karena peneliti juga menyukai permainan teka-teki silang, maka peneliti ingin 

menerapkan media permainan teka teki silang dengan mempertimbangkan kelebihan 

dan kelemahan media teka teki silang jika di terapkan dalam pembelajaran 

matematika.  

Dengan demikian, dari penjelasan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan yang terjadi di Kelas III SD Alkhairaat Airmadidi Atas Tahun 

Pelajaran 2018/2019 tersebut adalah siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan 

perhitungan yang lebih kompleks yaitu melakukan operasi hitung campuran.  

Permasalahan yang terjadi dikarenakan cara pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru kurang tepat seperti siswa banyak diminta untuk menghafal bukan untuk 

memahaminya, guru kurang dapat mengajak siswa untuk aktif berpikir, tidak terjadi 

proses komunikatif dalam pembelajaran karena kurang melakukan tanya jawab 
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sehingga siswa menjadi pasif dan cenderung membosankan. Oleh karena itu, banyak 

siswa kurang termotivasi dalam belajar sehingga siswa tidak fokus dan tidak 

konsentrasi saat pembelajaran berlangsung.  

Dengan memperhatikan beberapa uraian di atas, penelitian ini perlu dilakukan 

karena untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi hitung 

campuran,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

judul, “Penerapan Media Teka-teki Silang (TTS) Matematika di SD Akhairaat 

Airmadidi Atas”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapaun rumusan masalah yang 

akan Penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Media teka-teki silang matematika di kelas III SD 

Alkhairaat Airmadidi Atas? 

2. Apakah dampak dari Penerapan Media teka-teki silang matematika kelas III 

di SD Alkhairaat Airmadidi Atas dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti membatasi masalah Untuk 

mempertegas penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini meneliti tentang prestasi Matematika materi operasi hitung 

campuran bilangan bulat. 

2. Penelitian ini hanya akan dikenakan pada siswa kelas III SD  Alkhairaat 
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Airmadidi Atas Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3. Dibatasi pada Standar Kompetensi “Menjumlahkan, Mengurangkan 

Mengalikan dan Menbagikan bilangan bulat“. Dengan Kompetensi 

Dasar “Melakukan operasi hitung campuran”. 

4. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah Media Teka-teki 

Silang Matematika.  

 

D. Pengertian Judul 

 Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul skripsi ini maka penulis 

memberikan pengertian kata perkata dalam judul ini. 

1. Penerapan 

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, Media, dan hal 

lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

2. Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harafiah berarti “perantara” atau “penyalur”. Media 

sebagai suatu alat atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai pembawa 

pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan yang dimaksud adalah materi 

pembelajaran, dimana keberadaan media tersebut dimaksudkan agar pesan 

dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa.  
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3. Teka-teki Silang 

Teka teki silang adalah isian pada TTS yang merupakan jawaban atas 

pertanyaan atau soal yang disertakan pada teka-teki tersebut. Teka teki 

silang angka adalah teka-teki yang dilakukan dengan cara mengisi angka-

angka kedalam petak-petak gambar.16 

4. Matematika 

Matematika adalah ilmu deduktif dan universal yang disusun dengan 

meggunakan bahasa simbol untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif dan 

ke ruangan yang mengkaji benda abstrak untuk mendasari perkembangan 

teknologi modern dan memajukan daya pikir manusia, serta berguna untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Media Teka teki Silang Matematika adalah suatu Media dalam 

pembelajaran Matematika untuk memberikan pengalaman belajar siswa 

dengan tujuan membantu siswa dalam memahami konsep pada materi operasi 

hitung campuran 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: . 

 
16Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ( Balai Pustaka, 

1994), h. 1023 
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1. Untuk megetahui bagaimana penerapan media teka-teki silang pada siswa 

kelas III SD Alkhairaat Airmadidi Atas.  

2. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan media teka-teki silang pada 

siswa kelas III  SD Alkhairaat Airmadidi dapat berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa Atas. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan 

masukan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan media 

permainan Teka-teki Matematika pada saat pembelajaran tematik Bidang 

Studi Matematika tentang melakukan operasi hitung campuran dengan tujuan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa, dengan menerapkan media permainan Teka-teki Matematika 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi hitung 

campuran dan memberikan kemampuan pemahaman konsep operasi 

hitung campuran. 

b) Bagi guru di sekolah, untuk memberikan pengetahuan dalam 

pembelajaran Matematika melalui penerapan media permainan Teka-teki 
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Silang Matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi operasi 

hitung campuran.  

c) Bagi peneliti, dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dengan 

menerapkan berbagai Media pembelajaran khususnya Media permainan 

Teka-teki Silang Matematika di kelas III SD Alkhairaat Airmadidi 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Penerapan Media Pembelajaran Teka Teki Silang 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu “medium” yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar.Atau dengan kata lain media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan1 

Menurut AECT (Association of Education and Communication Technology) 

mengemukakan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi. Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis, untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal2.  

Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru/pengajar untuk membantu 

siswa atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya3  

 

 

 
1Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno .̧ Strategi Belajar Mengajar. (Bandung : PT Replika 

Aditama 2007), h. 65. 

 
2Artikel Teka-Teki Silang Vol I Januari 2015, h. 184.  

 
3Kustandi, Cecep dan Bambang Sucipto.Media Pembelajaran Manual dan Digital.(Bogor: 

Ghalia Indonesia 2011 ) h, 5. 
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   Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajar 

(siswa)4 

 Menurut Khalilullah menyatakan bahwa teka teki silang berfungsi 

membangunkan saraf-saraf otak yang memberi efek menyegarkan ingatan sehingga 

fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus belajar dengan 

santai5. Media ini sangat mudah untuk dibuat oleh guru dan dapat digunakan untuk 

semua tingkatan, baik untuk pemula, menengah atau yang sudah lanjut, disamping itu 

juga materi yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan pembelajarannya.  

Menurut Haryono tujuan Teka-teki silang dalam pembelajaran ini adalah 

untuk mengasah otak dalam berpikir peserta didik dalam mempelajari kosakata pada 

suatu mata pelajaran.Dengan menggunakan TTS sebagai pembelajaran kosakata, 

maka selain peserta didik termotivatasi untuk belajar juga member pemahaman 

terhadap kosakata yang mudah dan mendalam. Karena dalam TTS terdapat unsur 

permainan yang dapat menimbulkan kegairahan dan rasa senang dalam belajar tanpa 

harus berhadapan dengan situasi yang menjemukan.6  

Jadi berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat tarik kesimpulan bahwa 

Media Teka-Teki Silang adalah suatu media yang sangat tepat untuk mengajarkan 

 
4Aqib, Zainal.. Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Konstektual Inovatif. 

(Bandung: CV YRAMA WIDYA.: 2013),h. 50. 

 
5Jurnal Pelangi Vol. 9 No.2 Juni 2017, h. 72  

 
6Haryono.Pembelajaran IPA Yang Menarik dan Mengasyikkan.(Purworejo:KEPEL Press 2013) 

h. 128) 
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materi yang konsepnya untuk mengajarkan keterampilan menulis, menghafal 

kosakata dan media yang menyenangkan karena sifatnya berupa media permainan. 

2. Tahapan-Tahapan Penerapan Media Teka-teki Silang Matematika 

  Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penerapan teka-teki 

silang matematika di SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

 Penggunaan media teka teki silang pada mata pelajaran matematika 

pada mata pelajaran matematika di kelas III SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

b.  Guru memotivasi siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

d. Guru menyiapkan media teka teki silang 

e. Guru memberikan petunjuk cara menggunakan media teka teki silang 

kepada siswa 

f. Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang materi yang akan 

dipelajari. 

g. Guru menyuruh siswa mengerjakan soal dengan menggunakan media teka 

teki silang 

h. Guru meminta siswa mengerjakan soal dengan menggunakan media teka 

teki silang yang ada. 

i. Guru memberikan pujian dan hadiah kepada siswa yang sudah 

berpartisipasi dalam pembelajaran 
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j. Guru mengkoreksi hasil kerja siswa 

3. Kelebihan Media Teka teki Silang  

Kelebihan media teka teki silang diantaranya yaitu: 

a. Dengan menggunakan TTS sebagai pembelajaran, maka selain siswa 

termotivasi untuk belajar,juga memberi pemahaman terhadap materi yang 

mudah dan mendalam. 

b. Dalam penggunaan TTS, terdapat unsur permainan yang dapat 

menimbulkan kegairahan dan rasa senang dalam belajar tanpa harus 

berhadapan dengan situasi yang menjemukan. 

c. Yang paling menarik adalah dapat mengembangkan intuisi peserta didik 

untuk berupaya memahami materi karena adanya unsur tantangan yang 

menimbulkan rasa penasaran. 

4. Kekurangan Media Teka Teki Silang 

Kekurangan Media Teka Teki Silang antara lain: 

a. Susah digunakan untuk pelajaran yang mungkin terdapat banyak kesulitan 

dalam pembuatannya. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit sebab 

pembuatannya rumit harus disesuaikan pertanyaan dengan kolom jawaban 

yang dibutuhkan 

b. Materi-materi yang butuh pemaparan dan penjelasan tidak bisa 

menggunakan teka teki silang7. 

 
7Haryono.Pembelajaran IPA Yang Menarik dan Mengasyikkan. (Purworejo: KEPEL Press 

2013), h. 128) 
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5. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Perkembangan Matematika dalam Peradaban Islam Secara filosofis, 

matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang paling awal dikenal oleh 

umat manusia8 Matematika merupakan ilmu yang menggunakan angka 

sebagai simbol untuk mempermudah menyelesaikan masalah perhitungan dan 

pengukuran. Dalam bahasa Banhart, matematika diartikan sebagai suatu ilmu 

yang berhubungan dengan  jumlah-jumlah dan diekspresikan dalam bentuk 

angka dan symbol9  

Adanya angka yang mewakili suatu jumlah bilangan tertentu, dapat 

dimudahkan dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Abdulalim 

menyatakan bahwa setiap kehidupan merupakan proses matematis, sehingga 

tidak mungkin ada hari yang terlewatkan tanpa ada penggunaan matematika di 

dalamnya.Matematika yang dikenal sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuan 

memiliki sejarah perkembangan yang begitu panjang mulai dari peradaban 

Babylonia pada kurang lebih  4000 tahun yang lalu10 Hingga pada saat ini. 

Banyak sekali ilmuwan besar yang terlahir untuk memperluas jangkauan ilmu 

matematika, termasuk ilmuwan-ilmuwan muslim seperti al-Khawarizmi, 

 
 

8Steven G. Krantz. 2006. An Episodic History of Mathematics. St. Louis. h. 3 
 
9Muqowim. 2012. Genealogi Intelektual Saintis Muslim Kementerian Agama RI: (Jakarta: 

h.113 
10Luke Hodgkin. 2005. A History of Mathematics. Oxford University Press (New York), h.14. 
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Omar Khayyam, dan Sharaf al-Din al-Tusi. Ketiga ilmuwan tersebut adalah 

ilmuwan muslim yang berperan dalam memproklamirkan  teori-teori dalam 

matematika. Dengan adanya cendekiawan-cendekiawan muslim, terbukti 

bahwa peradaban Islam turut serta memberikan kontribusinya dalam 

mengembangkan keilmuan matematika 

Matematika adalah ilmu deduktif dan universal yang disusun dengan 

meggunakan bahasa simbol untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif dan 

ke ruangan yang mengkaji benda abstrak untuk mendasari perkembangan 

teknologi modern dan memajukan daya pikir manusia, serta berguna untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Lerner dikutip Mulyono Abdurrahman  berpendapat bahwa 

Matematika di samping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa 

universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat dan 

mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kualitas.11  

Matematika menurut Soedjadi yaitu memiliki objek tujuan abstrak, 

bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.12 

b. Materi Operasi Hitung Campuran  

 

1)  Operasi hitung campuran  

      Operasi hitung campuran merupakan operasi hitung yang menggunakan 
 

11Mulyono, Abdurrahman 2003 .Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar.(Jakarta: 

Depdikbud dan Rineka Cipta), h. 252 

 
12Soedjadi. 2000. Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia. (Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas), 

h. 13 
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lebih dari satu tanda operasi hitung bilangan . 

2) Aturan dalam melakukan operasi hitung campuran 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan operasi hitung 

campuran adalah sebagai berikut13: 

a) Operasi dalam tanda kurung diselesaikan terlebih dahulu 

Dalam melakukan operasi hitung campuran kita harus 

menyelesaikan terlebih dahulu angka yang berada dalam tanda kurung 

contohnya: 

1. 25 + ( 20 – 5) = 25 + 15 

      = 40 

2. 8   x  ( 3 + 4 ) = 8 x 7  

              = 56 

b) Apabila terdapat operasi hitung yang sama kuat, maka dikerjakan urut 

dari kiri. 

1. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat dikerjakan urut dari kiri 

contoh: 

a. 20 + 30 – 25 = 50 – 25 

       = 25 

b. 50 – 20 + 25 = 30 + 25 

       = 5 

 

 
13Joko Sugiarto, Terampil Berhitung Matematika (Jakarta: Erlangga, 2001),  h. 62. 
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2. Penjumlahan dan perkalian lebih kuat perkalian maka perkalian lebih 

dahulu diselesaikan: 

Contoh: 

a. 8 + 2 x 3  = 8 + 6 

  = 14 

b. 3 x 4 + 8  = 12 + 8 

  = 20 

3. Pengurangan dan perkalian lebih kuat perkalian maka perkalian lebih 

dahulu diselesaikan 

Contoh: 

a. 8 – 2 x 3  = 8 – 6 

  = 2 

b. 8 x 2 – 3  = 16 – 3 

  = 13 

4. Penjumlahan dan pembagian lebih kuat, pembagian maka pembagian lebih 

dahulu diselesaikan. 

Contoh: 

a. 8 +  9 :  3  = 8 + 3 

          = 11 

b. 9  :  3  + 7 = 3 + 7 

    = 10 
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5. Pengurangan dan pembagian lebih kuat, pembagian maka lebih dahulu 

pembagian yang diselesaikan. 

a. 20 – 8 : 4 = 20 – 2 

         = 18 

b. 20 : 2 – 8 = 10 – 8 

         = 2 

6. Perkalian dan pembagian sama kuat, maka dikerjakan urut dari kiri 

Contoh: 

a. 4 x 5 : 4   = 20 : 4 

         = 5 

b. 20 : 4 x 5 = 5 x 5 

         = 25 

6. Teka-teka Silang Matematika 

1. Pengertian Teka-teki silang 

 Teka teki silang adalah isian pada TTS yang harus merupakan jawaban 

atas pertanyaan atau soal yang disertakan pada teka-teki tersebut.14 Teka teki 

silang adalah suatu permainan dimana kita harus mengisi ruang-ruang kosong 

dengan angka-angka berdasarkan petunjuk yang diberikan.15 

 
 
14Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Jakarta:Intan Perwira, 1988), h. 72 

. 
15Http://id.wikipedia.org/tgl 31 Mei 2019 

http://id.wikipedia.org/tgl


24 
 

 
 

Cara bermain permaian ini memang sederhana, hanya menjawab soal 

dengan benar dan mengisikan jawabanya pada kotak kosong yang tersedia di 

papan teka-teki silang sesuai dengan nomor yang ada dalam setiap kotak namun 

jawaban satu dengan yang lainnya harus saling berkaitan. Apabila satu jawaban 

salah maka akan sulit menemukan jawaban yang sesuai dengan angka yang ada 

ujung kotak, dimana jika semua kotak sudah terisi dengan jawaban maka jumlah 

dari semua angka yang sejajar harus sesuai dengan angka yang berada diujung 

tetapi jika tidak sesuai maka ada salah satu atau semua jawaban yang ada 

didalam kotak yang salah.  

Teka-teki Silang Matematika adalah suatu media dalam pembelajaran 

Matematika untuk memberikan pengalaman belajar siswa dengan tujuan 

membantu siswa dalam memahami konsep pada materi operasi hitung campuran 

yang cara mainnya adalah dengan mengisi jawaban ke dalam kotak TTS secara 

mendatar atau menurun berupa angka-angka.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Media teka teki silang 

matematika merupakan salah satu bentuk permainan dimana kita mengisi kotak 

kotak kosong yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Keistimewaan dari 

strategi ini adanya unsur-unsur kegembiraan dan melatih kemampuan berpikir 

dalam menjawab setiap pertanyaan dan meletakkan jawaban pada kotak sesuai 

dengan nomor yang ada yang dibentuk baik itu vertikal dan horizontal yang 
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saling berhubungan diman jika setiap angka yang jika dijumlahkan maka 

hasilnya harus sesuai dengan angka yang ada pada ujung kotak. 

Gambar 2.1 Teka-teki Silang  
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7. Dampak dari Penerapan Media teka-teki silang matematika kelas III di 

SD Alkhairaat Airmadidi dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Bagi sebagian Dalam kehidupan masyarakat modern, matematika 

dipandang sebagai ilmu pengetahuan masa kini yang meliputi 

pengetahuan tentang berhitung dan ilmu ukur ruang. Oleh karena itu 
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dibutuhkan suatu pemikiran cara berpikir yang logis,dan rasional, agar 

dapat menyelesaikan berbagai masalah. Untuk dapat mempelajari dan 

menguasai matematika dituntut suatu ketelitian dalam pemecahannya agar 

mendapatkan hasil yang tepat dan arahnya jelas yaitu sesuai dengan 

penalaran yang benar. 

Murid sekolah, mengeluhkan soal pelajaran matematika. Mereka 

menganggap matematika sebagai pelajaran sulit. Terlebih lagi bila mereka 

mendapat nilai di bawah rata-rata. Untuk menghilangkan anggapan bahwa 

pelajaran matematika sebagai pelajaran sulit, seorang guru harus dapat 

menyampikan materi dengan media mengajar yang efektif dan efisien. 

Media mengajar yang diterapkan seorang guru haruslah cocok dengan 

materi yang disampaikan sehingga siswa akan lebih mudah untuk 

memahami dan termotivasi untuk belajar. Salah satu media yang dapat 

memberikan motivasi untuk belajar ialah media permainan. 

Mayke dalam Sudono mengemukakan bahwa belajar dengan 

bermain memberi kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, 

mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, mempraktikkan, dan 

mendapatkan bermacam- macam konsep serta pengertian yang tidak 

terhitung banyaknya. Disinilah proses pembelajaran terjadi, melalui 

permainan memberikan pengalaman belajar pada peserta didik16. 

 
16Sudono, Anggani Sumber Belajar dan Alat Permainan.(Jakarta: Grasindo.2000), h. 3) 
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Media permainan teka-teki silang dalam pembelajaran matematika 

ini dilakukan dalam pembelajaran matematika materi operasi hitung 

campuran pada kelas III SD. Media ini dilakukan dengan cara guru 

memberikan teka-teki silang yang masih kosong. Kemudian siswa dibagi 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan lembar kerja siswa 

(LKS). Pengerjaan LKS dilakukan dengan cara soal dikerjakan terlebih 

kemudian setelah itu jawaban diletakkan pada kotak yang tersedia sesuai 

dengan nomor yang ada didalam kotak setelah semua kotak terisi angka 

yang ada didalam kotak dijumlahkan jika jumlahnya sama dengan angka 

yang ada diluar kotak maka jawaban siswa sudah benar tapi jika 

jumlahnya tidak sama maka jawaban siswa ada yang salah. 

Selama proses pembelajaran siswa terlihat senang karena mereka 

menjumpai hal baru. Siswa yang sebelumnya pendiam terlihat aktif dalam 

pengerjaan secara berkelompok tersebut. Melalui pembelajaran ini siswa 

belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman. Siswa yang 

berkemampuan rendah dapat bertanya pada siswa yang berkemampuan 

tinggi pada kelompoknya, hal ini juga akan mendorong siswa yang 

berkemampuan rendah untuk dapat mengerjakan soal dan menyusun teka-

teki silang dengan baik. Akan tetapi proses pembelajaran yang demikian 

aktif terkadang membuat siswa kurang terkontrol dan kurang terkendali 

yang berakibat suasana menjadi ramai dan mengganggu kelas lain. Selain 
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hal di atas dengan tingkat pemahaman anak yang berbeda-beda membuat 

peneliti mengalami kekurangan waktu. 

Kondisi di atas berdampak baik untuk prestasi belajar siswa, 

walaupun siswa ramai akan tetapi hal ini berdampak baik untuk siswa 

terutama pada hasil evaluasi materi operasi hitung campuran bilangan 

bulat. Siswa dapat berdiskusi dengan teman satu kelompok dalam 

pengerjaan LKS, sehingga siswa yang kurang paham diharapkan dapat 

meningkatkan pemahamannya mengenai materi ini. Jika dalam pengerjaan 

LKS siswa sudah paham dan dapat mengerjakan soal dengan baik maka 

siswa pasti dapat mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dengan 

optimal dan menghasilkan nilai yang maksimal. 

Menurut M. Ghanoe di dalam bukunya mengatakan  bahwa  teka- teki 

silang dapat bermanfaat di dalam proses pembelajaran, diantaranya:17 

1. Dapat mengasah daya ingat 

 Apabila anak diberi pertanyaan dalam bentuk teka-teki, ia akan 

mengingat pengalaman-pengalaman dan kemudian ia akan memilih jawaban 

yang sesuai untuk menjawab teka-teki tersebut sehingga daya ingat anak 

diperoleh dalam kegiatan tersebut. 

 

 
17M.Ghanoe, Asah Otak Anda dengan permainan teka-teki ( Yogyakarta: Buku Biru, 

2010), h. 10 
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2. Mengembangkan kemampuan analisa 

Dalam permainan ini dibutuhkan konsentrasi, ketika ada sebuah 

pertanyaan siswa akan menganalisa mana jawaban yang cocok karena satu 

angka dengan angka yang lain saling berkaitan 

Berdasar pendapar dari M. Ghanoe diatas di dalam penerapan media 

teka-teki silang matematika di SD Alkhairaat juga memberikan dampak yang 

sangat baik dimana daya ingat dan kemampuan analisa peserta didik kelas III 

setelah menggunakan media ini berkembang dengan baik juga prestasi belajar 

siswa khusunya mata pelajaran matematikan mengalami peningkatan diman 

rata-rata hasil belajar siswa dapat meningkat sesuai dengan nilai KKM yang 

ditetapkan oleh sekolah 

B. Penelitian Yang Relevan 

 Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Hasanah (2010) dengan skripsinya yang berjudul, “Pembelajaran Berbasis 

Permainan TTS untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa MAN 

Godean Sleman Yogyakarta”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan permainan TTS dapat 

meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa dengan peningkatan prestasi 

belajar siswa sebesar 13,33 yang diperoleh dari selisih antara rata-rata tes akhir 

siklus I dan siklus II. 

2. Ohan Handiyanto, 2014 Penerapan Media Permainan Teka-Teki Silang (TTS) 

Matematika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Operasi 
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Hitung Campuran SD Negeri Ciburial Jalan Tangkuban Perahu Desa Cibogo, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini adalah: 

ada peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization dengan 

teka-teki silang angka, hal ini dapat dilihat nilai siswa yang di atas KKM sama 

dengan 75 sebelum tindakan 50,83% meningkat menjadi 85,50% pada akhir 

tindakan. 

3. UTAMI, Nurul Dwi (2012) Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization dengan 

Teka-Teki Silang Angka pada Siswa Kelas IVA SD Muhammadiyah 3 

Nusukan Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Skripsi thesis, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SD melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe team assisted individualization dengan teka-teki silang angka. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dan guru. Subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IVA SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta yang terdiri 

dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Media pembelajaran yang 

digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk 

menjamin keabsahan data digunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan analisis model interaktif yang 

terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
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penelitian ini adalah: 1) ada peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe team 

assisted individualization dengan teka-teki silang angka, hal ini dapat dilihat 

nilai siswa yang di atas KKM sama dengan 70 sebelum tindakan 45,83% 

meningkat menjadi 87,50% pada akhir tindakan. 2) ada peningkatan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe team assisted individualization dengan teka-teki silang angka, 

hal ini dapat dilihat dari aspek a) perhatian terhadap penjelasan guru sebelum 

tindakan 29,17% meningkat menjadi 54,17% pada akhir tindakan, b) motivasi 

belajar sebelum tindakan 29,17% meningkat menjadi 41,67% pada akhir 

tindakan, c) mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 

37,50% meningkat menjadi 75% pada akhir tindakan, d) kerjasama kelompok 

sebelum tindakan 16,67% meningkat menjadi 62,50% pada akhir tindakan, e) 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami sebelum tindakan 12,50% 

meningkat menjadi 54,17% pada akhir tindakan, dan f) menjawab pertanyaan 

guru sebelum tindakan 41,67% meningkat menjadi 62,50% pada akhir 

tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui penerapan model kooperatif 

tipe team assisted individualization dengan teka-teki silang angka dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IVA SD Muhammadiyah 3 

Nusukan Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 

Dari ketiga penelitian diatas peneliti merujuk pada penelitian dari Ohan 

Handiyanto, 2014 Penerapan Media Permainan Teka-Teki Silang (TTS) 
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Matematika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Operasi 

Hitung Campuran SD Negeri Ciburial Jalan Tangkuban Perahu Desa Cibogo, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Hal ini desebabkan karena 

penlitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membatasi masalah pada 

penelitian dengan menggunakan media teka-teka silang dengan materi hitung 

campuran. 

C. Kerangka Berpikir 

 Bilangan bulat merupakan salah satu materi dasar dalam matematika 

yang sering dianggap mudah namun jika kurang teliti dapat menyebabkan 

kesalahan yang fatal. Maka dari itu untuk itu peneliti mencoba untuk 

memberikan bantuan kepada siswa untuk memahami materi bilangan bulat 

melalui permainan edukatif teka-teki silang. Selain untuk membantu siswa 

memahami materi, permainan edukatif teka-teki silang peneliti ingin 

memberikan inovasi baru dalam pembelajaran dari pembelajaran konvensional 

ke pembelajaran yang dikemas dalam permainan edukatif teka- teki silang. 

Permainan edukatif teka-teki silang tidak hanya membuat siswa aktif untuk 

bermain, namun dengan adanya teka-teki silang siswa diajak untuk 

berkonsentrasi dalam memecahkan masalah yang disediakan selama 

pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan permainan edukatif teka-

teki silang diharapkan siswa akan lebih mudah memahami materi dengan 

mengaitkan jawaban satu dengan jawaban lainnya sehingga siswa menjadi 

lebih senang dan enjoy selama pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang 
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menyenangkan bagi siswa diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar 

sehingga hasil belajar dari siswa juga akan meningkat. 

 Penggunaan permainan edukatif teka-teki silang pada pembelajaran 

diharapkan menumbuhkan minat belajar dan hasil belajar yang baik sehingga 

permainan edukatif teka-teki silang mempunyai efektivitas yang baik. 

Gambar 2.2  Kerangka Berpikir Penelitian 
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D. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah “Jika menerapkan 

media permainan Teka teki Silang Matematika diterapkan dengan tepat 

pada materi operasi hitung campuran di Kelas III  SD Alkhairaat Airmadidi, 

maka hasil belajar siswa dapat meningkat”. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

 Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SD Alkhairaat Airmadidi 

Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan mulai dari bulan Mei 2019 

sampai dengan bulan Juli 2019 

B. Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) dengan pelaksanaan kolaboratif antara pengamat dan peneliti sebagai 

pelaku tindakan. Adapun langkah penelitiannya bersifat refleksi tindakan dengan 

pola “proses pengkajian berdaur (siklus).” Langkah ini dilakukan berulang-ulang 

yang terdiri dari Perencanaan – Tindakan – Observasi – Refleksi.1 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru 

dalam memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas dengan memberikan 

 
                          
                            1Ameliasari T.Kesuma, Menyusun PTK itu Gampang. Esensi (Jakarta:Erlangga Group. 

2013). h. 10 
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sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan kepada peserta didik yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.  

Penelitian tindakan ini dilakukan dengan melibatkan peneliti dan guru kelas 

untuk mengkaji bersama-sama tentang kelemahan dan dukungan prosedur kerja, 

media kerja dan alat-alat kerja yang digunakan selama ini dan selanjutnya 

mendapatkan media kerja baru yang dipandang paling efisien lalu diujicobakan, 

dievaluasi secara terus-menerus dalam pelaksanaannya sehingga sampai 

ditemukan media yang paling efisien untuk dilaksanakan. Adapun perencanaan 

penelitian adalaha sebagai berikut: 

Proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini didesain model dari 

Kemmis & Mc. Taggart yang perangkatnya terdiri atas empat komponen, yaitu 

planning (perencanaan), acting (tindakan), observing (pengamatan), dan reflecting 

(refleksi).  

Secara sederhana alur pelaksanaan tindakan kelas disajikan sebagai berikut:2 

 

 

 

 

 

 

 
 
2Suharsimi Arikunto, et. all., penelitian tindakan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),  h. 16 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

SIKLUS II 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

? 
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a. Siklus I 

1. Perencanaan  

a) Membuat rencana pelaksanaan pembelanjaran (RPP) 

b) Membuat alat peraga/media pembelajaran 

c) Membuat lembar kerja siswa 

d) Membuat lembar penelitian 

e) Membuat pedoman observasi 

2. Tindakan/Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan ini menggunakan langkah-langkah dalam Guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

a) Guru menyajikan materi sebagai pengantar. 

b) Guru membagikan lembar kerja siswa.. 

c) Kesimpulan/rangkuman.3 

3. Observasi 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan baik yang 

dilaksanakan penelitian dan respon apa yang diberikan siswa saat proses 

pembelajaran dan hasil yang diperoleh siswa. Adapun instrumen yang digunakan 

dalam pengamatan ini yaitu lembaran penelitian guru dan siswa lembaran 

observasi. 

 
 
3Agus Suprijono. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), 2017. h. 144.  
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4. Refleksi 

Menilai atau mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan 

sebelumnya bila ternyata hasil evaluasi belum memenuhi standar KKM 70 maka 

dilanjutkan pada putaran ke dua 

b. Siklus II 

1. Perencanaan  

a) Membuat rencana pelaksanaan pembelanjaran (RPP) 

b) Membuat alat peraga/media pembelajaran 

c) Membuat lembar kerja siswa 

d) Membuat lembar penelitian 

e) Membuat observasi 

2. Tindakan 

Dalam pelaksanaan ini menggunakan langkah-langkah: 

a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b) Guru menyajikan materi sebagai pengantar. 

c) Guru Membagikan lembar kerja siswa. 

d) Kesimpulan/rangkuman.4 

3. Observasi 

Seperti yang dilakukan pada siklus sebelumnya, peneliti bersama guru kelas 

melakukan pengamatan dalam proses pembelajaran Matematika dengan 

 
 
4Ibid  h. 36 
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menggunakan media teka-teki silang. Observasi ini menggunakan lembaran 

observasi yang telah disiapkan saat guru mengajar diamati oleh guru kelas.  

4. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, pelaksanaan siklus kedua 

menunjukkan hasil belajar siswa bila sudah memenuhi standar ketuntasan minimal 

60 maka tidak dilanjutkan lagi ke siklus berikut. 

C. Indikator Penelitian 

Yang menjadi indikator dalam keberhasilan penelitian tindakan kelas ini 

adalah apabila nilai rata-rata siswa adalah 70  melalui penggunaan media teka-teki 

silang, maka penelitian di kategorikan telah berhasil. Penelitian yang digunakan 

untuk menentukan kategori adalah berdasarkan teknik kategori yang ditetapkan 

departemen pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kategori Penilaiana 

No Nilai Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

90– 100 

70 – 89 

60 – 69 

50 – 59 

0 – 49 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Kurang 

Rendah 

Sangat tendah 
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D. Subjek dan Objek Penelitia 

           Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Alkhairaat Airmadidi 

tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 9 anak yang terdiri dari siswa 

laki-laki sebanyak 4 anak dan perempuan sebanyak 5 anak. 

  Objek penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berhitung perkalian 

pada mata pelajaran Matematika di kelas III SD Alkhairaat Airmadidi tahun 

ajaran 2018/2019 

E. Data dan Instrumen 

1. Data 

  Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji 

dalam penelitian ini, sebagian besar berupa kualitatif. Informasi tersebut akan 

digali dari berbagai sumber data dan jenis data yang akan dimanfaatkan dalam 

penelitian adalah Informasi data dari narasumber yang terdiri dari guru dan 

siswa. 

2. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih baik, dalam arti 

lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.5 Instrumen 

penelitian ini akan menentukan keberhasilan penelitian karena instrumen 

 
5Sudjana, Nana. 2005. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar Baru 

Algesind), h. 136 
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penelitian digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan maslah yang 

di hadapi dalam penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penilaian ini adalah: 

1. Observasi 

        Dalam observasi peneliti melakukan suatu pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diteliti. Peneliti juga membuat 

pedoman observasi yang disesuaikan dengan alat peneliti sebagai tempat 

pencatatan penting dalam observasi, (lihat lampiran)  

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. 

Langkah-langkah observasi meliputi: (1) perencanaan (planning), (2) 

pelaksanaan observasi kelas (classroom), dan (3) pembahasan balikan 

(feedback).  

2. Dokumentasi 

           Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Didalam melaksanakan media dokumentasi, peneliti meyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peratuaran dan sebagainya.  
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Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

dokumentasi kegiatan pembelajaran. Media dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui data nama pendidik, peserta didik, catatan hasil 

belajar, yang berhubungan dengan arsip-arsip belajar lainnya6 

3. Tes Hasil Belajar 

         Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.  

Media  tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas III SD 

Alkhairaat Airmadidi dalam menyelesaikan soal dengan menggunakan media 

teka-teki silang untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung siswa 

setelah melakukan tindakan. 

G. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian tindakan kelas ini, data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilakukan dan dikembangkan sejak refleksi sampai proses 

penyusunan laporan. Menurut Sutama analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan media alur yaitu meliputi :  

 
6 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru, 

(Jakarta, Raja Grafido Persada, 2008), h.125 
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1. Proses analisis data, merupakan proses menyeleksi data dari beberapa sumber 

kemudian menentukan fokus, meringkas, menyusun, dan mengubah bentuk 

data yang ada ke dalam catatan lapangan.  

2. Penyajian data, penyajian data dilakukan dalam rangka pemahaman terhadap 

sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan.  

3. Verifikasi data, verifikasi data ini dilakukan secara bertahap untuk 

memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi.7  

Dengan demikian langkah analisis data dalam penelitian tindakan ini 

dilakukan sejak tindakan dilakukan. Analisis hasil pada penelitian ini 

ditekankan hasil belajar siswa. Hasil belajar ini dapat dilihat dari ketuntasan 

siswa yang mencapai KKM dengan nilai lebih dari sama dengan 70, nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa dan nilai terendah siswa, rata-rata kelas. 

H. Cara Pengambilan Kesimpulan 

Apabila setelah tindakan pertama siklus I dilaksanakan dan hasil yang 

diharapkan belum mencapai kriteria keberhasilan peningkatan hasil belajar 

peserta didik, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan 

selanjutnya sebagai rencana perbaikan pembelajaran, tetapi jika penelitian 

tindakan kelas tersebut dilakukan dan hasil yang diharapkan tercapai maka 

penelitian akan diakhiri atau dihentikan. 

 
7Sutama. 2010. Penelitian Tindakan teori dan praktek dalam PTK, PTS, dan PTBK. Semarang: 

CV Citra Mandiri Utama. h.100-101 



44 
 

 
 

Bentuk tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi 

operasi hitung campuran adalah soal tes akhir. Perhitungan dilakukan dengan cara 

menghitung skor ideal indikator capaian kompetensi (ICK) per butir soal, Untuk 

menghitung nilai siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
    

 Keterangan  X =Nilai rata-rata 

  ∑ 𝑋       = Jumlah semua nilai siswa 

Jadi berdasarkan rumus ini nilai rata-rata pratindakan siswa diatas adalah sebagai 

berikut 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
     =      

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

P =
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  x 100% 8 

 

 
8Aqib, Z. dkk. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru, SD, SLB dan TK. (Bandung: Yrama 

Widya 2009), h. 40. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GambaranTentang Setting Lokasi Penelitian  

Sekolah Dasar Alkhairaat Airmadidi Atas adalah sekolah swasta yang 

berada dibawah naungan yayasan Alkhairaat Cabang Airmadidi. Sekolah ini 

didirikan diatas tanah seluas 683,88 𝑀2 pada tahun 1993. Tanah yang 

diwakafkan olah Taher Bayahio (Suami) dan Ani Anapu (Istri) ini merupakan 

pengganti tanah wakaf yang diberikan terdahulu. Lokasi tanah wakaf ini beada 

di Lingungan XI. Pada mulanya gedung yang dibangun merupakan tempat 

pengajian anak-anak. menyadari bahwa umat Islam yang ada di Kabupaten 

Minahasa Utara adalah umat yang minoritas terlebih khusus umat Islam yang 

berada di Kecamatan Airmadidi maka kemudian beberapa orang tua bersepakat 

untuk membuat sekolah Islam. Pada awalnya hal ini mendapat tantangan keras 

dari masyarakat sekitar, tetapi dengan perjuangan keras dari tokoh – tokoh 

Agama maka gedung yang dulunya taman pengajian berubah menjadi 

Madrasah  Diniyah dengan jumlah murid 25 orang dengan pengajar 2 orang. 

Tahun 1995 dengan dikeluarkannya Surat Ijin Bangunan tertanggal 30 Mei 

1995 mulai beroperasi dan berubah namanya dari Madrasah Diniyah menjadi  

SD AL-Khairaat Airmadidi.  

Pada tahun 1996 mendapat sumbangan dari pemerintah setempat dan 

juga Dinas Pendidikan berupa buku tulis, meja dan kursi, dan juga penambahan 

ruangan yang kini menjadi 6 kelas.. Seiring bertambahnya siswa yang masuk di 

SD AL-Khairaat Airmadidi maka kepala sekolah bersama yayasan berinisiatif 
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menambah jumlah tenaga pendidik.  Pada tahun 2018 ini jumlah tenaga 

pendidik yang ada di SD Al-Khairaat ada 7 orang dengan jumlah siswa 107 

orang. 

1. Profil SD AlKhairaat Airmadidi Atas 

a. Nama sekolah   : SD AlKhairaat Airmadidi Atas 

b. NSS     : 104170201022 

c. NIS     : 104850 

d. NPSN    : 40102495 

e. Alamat Sekolah  :  

1. Jalan    : Warung Bypas Airmadidi 

2. Kelurahan   : Airmadidi Atas Lingkungan XI 

3. Kecamatan   : Airmadidi 

4. Kabupaten   : Minahasa Utara 

5. Propinsi   : Sulawesi Utara 

6. Kode Pos   : 5371  :  

f.      Status Sekolah    : Swasta 

g. Tahun Berdiri   : 1995 

h. Bangunan Sekolah   : Milik Yayasan 

i.      Luas Bangunan   : 683,88𝑚2 

j.      Kategori Wilayah   : Perkotaan 

k.    Akreditasi    : B1 

 

2. Visi dan Misi SD Al-Khairaat Airmadidi Atas 

a. Visi  

SD Al-Khairat unggul dalam Hablun Minaullah, Hablum Minannas, Hablum 

Minal’alamin serta iptek 

 

b. Misi  

1. Melaksanakan kegiatan pendalaman Al-Qur’an yang berkesinambungan 

ditunjang oleh tenag-tenaga professional dan Fasilitas serta waktu yang 

memadai 

2. Meningkatkan capaian hasil belajar  peserta didik rata-rata di atas kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah 

3. Menyiapkan tenaga penddik yang handal 

4. Menyiapkan tim olahraga dan kesenian yang tangguh, yang mampu 

berlaga baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, dan Internasional 

5. Menyiapkan Dai-Dai handal yang mampu berlaga di tingkat Nasional 

dan Internasional. 

 
1 Sumber Data: Profil SD Alkhairaat Airmadidi Atas Tahun 2018/2019 
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B. Hasil Penelitian 

1. Pra Siklus 

Untuk mengetahui kondisi awal mengenai prestasi belajar, peneliti 

mengambil data dari nilai hasil ulangan Matematika materi operasi hitung 

campuran siswa kelas III tahun pelajaran 2018/2019. Dari data tersebut 

diketahui rata-rata hasil ulangan Matematika siswa kelas III pada tahun 

2018/2019 sebesar 60 dari 9 siswa. Siswa yang dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 70 hanya terdapat 3 siswa atau sebesar 33,33 % 

dan sisanya tidak mencapai KKM atau sebanyak 6 siswa. 

Tabel 4.1 

Daftar Nilai Pra Siklus 

NO Nama 
Nilai 

Pratindakan 

1 Zulfikar Helingo 70 

2 Ar’rozaq Raja Tahir 60 

3 Rifqi Mursali 60 

4 Apriansya Sumampouw 50 

5 Nur Aira 70 

6 Gadis Posumah 70 

7 Suci 60 

8 Amisha Sahibu 50 

9 Nazla 50 

Jumlah 540 

Nilai Tertinggi 70 

Nilai Terendah 50 

Nilai Rata-rata 60 

Ketuntasa Belajar 33.33% 
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  Adapun hasil evaluasi pratindakan yang diperoleh siswa adalah sebagai 

berikut: 

 Nilai rata-rata didapat dengan menggunakan rumus: 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
    

 Keterangan  X =Nilai rata-rata 

  ∑ 𝑋       = Jumlah semua nilai siswa 

Jadi berdasarkan rumus ini nilai rata-rata pratindakan siswa diatas adalah 

sebagai berikut 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
     =     

540

9
   = 60 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

P =
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  x 100% 

    = 
3

9
  x 100% 

    = 33.33 % 

 Hasil penelitian pada tahap pra siklus ini dapat dilihat dari rata-rata nilai 

siswa yaitu 60 dan nilai ketuntasan yaitu 33.33. 

 Berdasarkan hasil pra siklus bahwa masih kurangnya pemahaman siswa 

kelas III SD Alkhairaat tentang materi yang diajarkan khususnya pada mata 

pelajaran matematika. 

Setelah peneliti menganalisa pada tahap pratindakan ini penelitia 

berkolaborasi dengan guru kelas untuk melakukan observasi apa penyebab 
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sehingga nilai siswa jauh dari yang diharapkan ini disebabkan karena guru mata 

pelajaran atau guru kelas masih menggunakan media lama didalam mengajar yaitu 

media ceramah dimana guru yang mengendalikan penuh proses belajar sedangkan 

siswa hanya disuruh mencermati apa yang dijelaskan oleh guru, yang mnyebabkan 

siswa kurang terlibat langsung atau bahkan kurang faham dengan penjelasan guru. 

Berdasakan observasi ini peneliti dengan guru kelas III merencanakan satu 

tindakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Untuk itu 

peneliti bersama guru kelas bersepakat untuk menggunakan Media Teka-teki 

silang matematika dimana peneliti dan guru kelas berharap semoga dengan media 

ini(Teka-teki silang matematika) dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas III SD Alkhairaat Airmadidi Atas. 

 

Diagram 1. Kondisi awal siswa 

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3   siswa yang tuntas   

dan 9  siswa yang belum tuntas. Data nilai secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran. 
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2. Siklus 1 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 1 ini dilaksanakan dalam 

3 pertemuan. pertemuan pertama (2jp) dengan indikator Melakukan operasi hitung 

campuran yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua operasi 

hitung Pertemuan kedua (2jp) dengan indikator menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua operasi hitung,. Pada setiap 

pertemuan siswa mengerjakan LKS secara berkelompok untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan pedoman rencana pelaksanaan pembelajaran. Diakhiri dengan(1jp) pada 

perteman ketiga untuk mengerjakan soal evaluasi secara individu. 

a. Perencanaan tindakan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang berupa 

RPP, dan LKS yang akan digunakan. Pada pertemuan pertama proses 

pembelajaran Matematika lebih menekankan pada pemahaman materi cara 

pengerjaan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua 

operasi hitung menggunakan Media Teka-teki Silang Matematika. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan melaksanakan 

pembelajaran yang berlangsung selama dua kali pertemuan dan satu kali 

pertemuan untuk evaluasi. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin 21 

Mei 2019 dilakukan selama 2 x 35 menit. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

adalah : 
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1) Kegiatan Awal 

a) Do‟a dan salam pembuka 

b) Guru menyampaikan apersepsi dengan menyampaikan tujuan yang ingin 

dicapai 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a) Siswa dibantu guru menjelaskan cara menghitung operasi hitung campuran 

bilangan bulat 

b) Siswa membaca materi operasi hitung campuran bilangan bulat 

c) Guru dan siwa mengerjakan contoh soal 

d) Siswa dibagi dalam tiga kelompok 

   Elaborasi 

a) Siswa mengerjakan soal latihan 

b) Siswa menjawab soal sesuai dengan petunjuk guru. 

c) Siswa memperlihatkan tugas yang telah dikerjakan. 

   Konfirmasi 

a) Siswa bertanya hal yang kurang jelas pada guru 

b) Guru menjawab pertanyaan dari siswa. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama siswa membuat kesimpulan pada materi yang telah 

dipelajari. 

b) Refleksi 

c) Salam dan do‟a penutup 
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Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis 23 Mei 2019 selama   

2 x 35 menit atau dua jam pelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Kegiatan Awal 

a) Do‟a dan salam pembuka. 

b) Guru memotivasi siswa dengan tebak angka. 

c) Apersepsi dengan mengulang cara pengerjaan operasi hitung campuran 

bilangn bulat. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a) Siswa membaca materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. 

b) siswa dibagi dalam tiga kelompok. 

Elaborasi 

a) Setiap kelompok mengerjakan soal latihan. 

b) Siswa menjawab soal sesuai dengan petunjuk. 

c) Masing-masing kelompok memperlihatkan tugas telah dikerjakan. 

Konfirmasi 

a) Guru dan siswa bertanya-jawab mengenai materi pelajaran 

b) Siswa menjawab pertanyaan dari siswa lain. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan bimbingan Guru. 

b) Refleksi. 

c) Salam dan do‟a penutup. 
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Pada pertemuan ketiga hari Senin tanggal 27 Mei 2019 digunakan untuk 

mengerjakan soal evaluasi materi operasi hitung campuran bilangan bulat yang 

melibatkan dua operasi hitung. Baik berupa soal cerita maupun soal berupa 

bilangan. 

c. Observasi 

Setelah dilakukan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh siswa kelas III yang 

berjumlah 9 siswa pada siklus 1, hasil yang diperoleh siswa dengan menggunakan 

media teka-teki silang matematika pada siklus 1 ini masih banyak kekurangannya. 

Dengan melihat hasil belajar siswa pada siklus 1 yaitu dengan nilai rata-rata 67,78 

sedangkan nilai ketuntasan yang dicapai oleh siswa adalah 44.44 %. Maka peneliti 

dan guru kelas menyimpulkan bahwa masih banyak kekurangan pada siklus 1 dan 

perlu untuk diperbaiki. 

Tabel 4.2 

Daftar Nilai Siklus I 

NO Nama 
Nilai 

Siklus I 

1 Zulfikar Helingo 80 

2 Ar’rozaq Raja Tahir 60 

3 Rifqi Mursali 80 

4 Apriansya Sumampouw 50 

5 Nur Aira 80 

6 Gadis Posumah 80 

7 Suci 60 

8 Amisha Sahibu 60 

9 Nazla 60 

Jumlah 610 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 50 

Nilai Rata-rata 67.78 

Ketuntasa Belajar 44.44% 
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Adapun hasil yang diperoleh pada siklus satu adalah sebagai berikut: 

Nilai rata-rata didapat dengan menggunakan rumus: 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
         Keterangan  X      = Nilai rata-rata 

                                     ∑ 𝑋       = Jumlah semua nilai siswa 

 

                                     ∑ 𝑁      = Jumlah aspek penilaian 

Jadi berdasarkan rumus ini nilai rata-rata Siklus 1 diatas adalah sebagai berikut 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
     =     

610

9
   = 67,78 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

P =
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  x 100% 

    = 
4

9
  x 100%  

    = 44.44 % 

 

Diagram 2. Hasil evaluasi siklus I 
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Berdasarkan diagram diatas, dari keseluruhan siswa terdapat 55.56 % yang 

belum tuntas dan 44.44 % yang tuntas. Dengan kata lain dari  siswa masih 

terdapat 5 siswa yang belum mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 70. 

d. Refleksi 

Selama pembelajaran pada siklus 1, ditemukan beberapa hal yaitu : 

1) Setelah melihat hasil evaluasi, terdapat peningkatan prestasi belajar 

tetapi belum mencapai target yang diharapkan. 

2) Siswa kurang memahami perintah soal. 

3) Dalam mengerjakan soal cerita masih mengalami kesulitan dalam 

memahami soal. 

4) Pada saat bekerja kelompok siswa yang sudah mengerti sulit untuk 

bekerjasama. 

5) Beberapa anak yang kurang mengerti, membuat gaduh di kelas dan 

mengerjakan soal tanpa membaca soal terlebih dahulu. 

6) Pada saat pengerjaan LKS dari 3 kelompk hanya 1 kelompok yang dapat 

menyelesaikan dengan benar sesuai jawaban soal. 

Berdasarkan refleksi di atas, pembelajaran belum mencapai target yang 

diinginkan. Hal ini tampak pada nilai rata-rata siswa 67,78 dan masih di bawah 

KKM yaitu 70. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian 

pada siklus 2. 
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3. Siklus 2 

a. Perencanaan tindakan 

 Perencanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 2 dilakukan 

dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama (2jp) dengan indikator 

melakukan operasi hitung yang berkaitan dengan bilangan bulat yang 

melibatkan tiga operasi hitung. Pertemuan kedua (2jp) dengan indikator 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang 

melibatkan tiga operasi hitung . Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 

ketiga yaitu mengerjakan soal evaluasi yang berjumlah 10 nomor. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan dengan  melaksanakan 

pembelajaran selama tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Senin 3 Juni 2019 dan dilaksanakan selama 2 x 35 

menit. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Kegiatan Awal 

a) Do‟a dan salam pembuka. 

b) Mengajak siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan cara menghitung operasi hitung campuran bilangan 

bulat dengan tiga operasi hitung. 

b) Siswa membaca materi operasi hitung campuran bilangan bulat dengan 

tiga operasi hitung. 
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c) Guru dan siswa mengerjakan contoh soal. 

Elaborasi 

a) Siswa mengerjakan soal latihan. 

b) Siswa menjawab soal sesuai dengan petunjuk. 

c) Siswa memperlihatkan tugas yang telah dikerjakan. 

Konfirmasi 

a) Siswa bertanya hal yang kurang jelas pada guru. 

b) Guru menjawab pertanyaan siswa. 

c) Siswa menjawab pertanyaan dari siswa lain. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Siswa dan guru menyimpulkan materi pelajaran. 

b) Refleksi. 

c) Salam dan do‟a penutup. 

Pertemuan kedua pada siklus kedua dilaksanakan pada hari senin tanggal 6 

Juni 2019 dengan indikator menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan 

bilangan bulat yang melibatkan tiga operasi hitung. Adapun kegiatan yang 

dilakukan adalah : 

1) Kegiatan Awal 

a) Do‟a bersama dan mengecek kehadiran siswa. 

b) Mengajak siswa menyanyikan lagu Padamu Negeri. 
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2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a) Mungulas kembali materi operasi hitung campuran bilangan bulat yang 

melibatkan tiga operasi hitung. 

b) Siswa dibagi dalam tiga kelompok. 

c) Guru membagi lembar kerja siswa kepada masing-masing kelompok. 

Elaborasi 

a) Siswa mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk. 

b) Siswa mengerjakan soal sesuia dengan petunjuk. 

c) Siswa memperlihatkan tugas yang telah dikerjakan. 

Konfirmasi 

a) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang diajarkan. 

b) Siswa menjawab pertanyaan dari siswa lain. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Menyimpulkan materi yang dipelajari. 

b) Refleksi. 

c) Salam dan do‟a penutup. 

Pelaksanaan pada pertemuan ketiga siklus kedua ini dilaksanakan pada hari 

Senin 10 Juni 2019  dan pada prinsipnya sama dengan siklus satu, yaitu diisi 

dengan pengerjaan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. 

c. Observasi 

Pada tahap observasi atau tahap pengamatan ini sama seperti tahap 

pengamatan pada siklus I, dimana peneliti mengamati kegiatan siswa selama  



59 
 

proses  kegiatan belajar mengajar sedangkan guru kelas menyaksikan kegiatan 

belajar mengajar untuk memperhatikan perkembangan siswa pada siklus II. 

Tabel 4.3 

Daftar Nilai Siklus II 

NO Nama 
Nilai 

Siklus II 

1 Zulfikar Helingo 90 

2 Ar’rozaq Raja Tahir 80 

3 Rifqi Mursali 90 

4 Apriansya Sumampouw 60 

5 Nur Aira 90 

6 Gadis Posumah 90 

7 Suci 80 

8 Amisha Sahibu 80 

9 Nazla 60 

Jumlah 720 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 60 

Nilai Rata-rata 80 

Ketuntasa Belajar 77.8 % 

 

Adapun nilai rata-rata siswa pada siklus II ini adalah sebagai berikut: 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
    

 Keterangan  X =Nilai rata-rata 

  ∑ 𝑋       = Jumlah semua nilai siswa 

  ∑ 𝑁        = Jumlah aspek penilaian 
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Jadi berdasarkan rumus ini nilai rata-rata Siklus 1 diatas adalah sebagai berikut 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
     =     

720

9
   = 80 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

P =
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
  x 100% 

    = 
7

9
  x 100%  

    = 77.8 % 

Nilai rata-rata siswa yang diperoleh pada siklus dua adalah 80. Pada 

penelitian ini indikator keberhasilan penelitian nilai rata-rata ulangan siswa adalah 

70. Dengan demikian penelitian ini sudah dikatakan berhasil dan tidak dilanjutkan 

untuk siklus berikutnya. Nilai ulangan siswa tampak dalam diagram dibawah ini, 

data secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

 

Diagram 3. hasil evaluasi siklus II 
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Berdasarkan data di atas terdapat 7 siswa yang mencapai KKM dan 

dikatakan tuntas. Hal tersebut berarti terdapat 2 siswa yang belum mencapai 

KKM. Data nilai siswa secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran. 

Terdapat 77,8 % siswa yang sudah tuntas dan hanya terdapat 22,2  % siswa 

yang belum tuntas dari 9 siswa kelas III. 

d. Refleksi 

Selama pembelajaran pada siklus dua, ditemukan beberapa hal yaitu : 

1) Pembelajaran sudah terlihat aktif, siswa sangat antusias dalam mengikuti 

pelajaran. 

2) Siswa dapat bekerjasama dengan baik dalam satu kelompok. 

3) Penerapan media teka-teki silang matematika memacu siswa untuk 

mengerjakan semua soal dengan benar. 

4) Pengacakan anggota kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa 

sangat diperlukan untuk memacu siswa yang kurang. 

5) Hasil yang dicapai sudah mencapai target. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara 

umum proses pembelajaran pada siklus 2 sudah dikatakan berhasil yaitu telah 

mencapai nilai rata-rata 80. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil evaluasi 

yang sudah mencapai target yang diharapkan yaitu 70. Mengingat keberhasilan 

yang dicapai maka penelitian dihentikan sampai siklus 2. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan, terlihat adanya peningkatan 

prestasi belajar siswa. Peningkatan prestasi hasil belajar siswa terlihat setelah 

dilakukan penelitian tindakan kelas yang tergambar sebagai berikut  

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, terlihat adanya  

peningkatan prestasi siswa belajar siswa. Data awal sebelum adanya tindakan nilai 

rata-rata siswa adalah 60. Dari 9 siswa hanya 3 yang mencapai KKM. Setelah 

diadakan penelitian, pada siklus I nilai rata-rata ulangan siswa adalah 67,78. 

Siswa yang mendapat nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM adalah 4 

siswa. Siswa yang mendapat nilai dibawah KKM pada akhir siklus I ada 5 siswa 

atau 55.56 % dari jumlah siswa. Adanya beberapa siswa yang mendapat rata-rata 

dibawah KKM ini disebabkan karena siswa kurang memperhatikan penjelasan 

guru dan kurang dapat bekerjasama yang mengakibatkan mereka kurang dapat 

mengerjakan soal yang diberikan guru. Kondisi seperti inilah yang membuat guru 

harus memotivasi siswa dalam belajar. 

Pada siklus II, peneliti tidak mengubah kelompok siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada siklus II ini guru hanya memberikan pengarahan kepada siswa 

dan membimbing siswa dalam berproses kerjasama menyelesaikan soal-soal 

dalam kelompok secara optimal. Jika dibandingkan dengan siklus I hasil rata- rata 

nilai siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus II ini sudah terlihat 7 siswa 

yang mendapat rata-rata nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM atau 77,8 %  

dari jumlah siswa sedangkan 2 siswa atas nama Apriansya Sumampouw dan 

Nazla belum mencapai kriteria nilai yang ditetapkan adapun penyebab dari tidak 
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tuntasnya kedua siswa tersebut pertama Apriansya Sumampouw Siswa ini adalah 

siswa yang belum lancar membaca dan belum menguasai perkalian sedangkan 

Nazla siswa ini tidak hadir dalam dua kali tatap muka pada siklus kedua ditambah 

siswa ini belum lancar membaca. Pembelajaran pada siklus II ini hasil rata-rata 

yang diperoleh sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 80. Kondisi di atas 

dapat digambarkan pada grafik di bawah ini: 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III 

SD Alkhairaat Airmadidi 
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D. Hasil Observasi 

1. Siklus I 

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Siklus I 

NO Aspek penilaian 
Hasil pengamatan siklus I Nilai 

Rata-rata BS B C K JML 

1 Persiapan siswa 3 4 2 - 27 3 

2 Sikap dan perilaku siswa 4 2 1 - 21 2.33 

3 Keaktifan siswa 3 2 4 - 26 2.88 

4 Kerjasama dalam kelompok 5 1 3 - 28 3.1 

5 Kemajuan siswa 3 3 3 - 27 3 

 Jumlah     129 14.33 

 

Keteraangan: 

BS : 4 

B : 3 

C : 2 

K : 1 

Nilai rata-rata didapat dengan menggunakan rumus: 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
    

 Keterangan  X =Nilai rata-rata 

  ∑ 𝑋       = Jumlah semua nilai siswa 

  ∑ 𝑁        = Jumlah aspek penilaian 
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Jadi berdasarkan rumus ini nilai rata-rata Observasi siswa diatas adalah sebagai 

berikut 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
     =     

14.33

5
   =  2.87 

2. Siklus 2 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Siklus II 

NO Aspek penilaian 

Hasil pengamatan siklus I Nilai 

Rata-rata BS B C K JML 

1 Persiapan siswa 6 3 - - 33 3.7 

2 Sikap dan perilaku siswa 5 4 - - 32 3.6 

3 Keaktifan siswa 3 6 - - 30 3.33 

4 Kerjasama dalam kelompok 7 2 - - 34 3.1 

5 Kemajuan siswa 6 3 - - 27 3.8 

 Jumlah     159 17.33 

 

Keteraangan: 

BS : 4 

B : 3 

C : 2 

K : 1 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
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Keterangan  X =Nilai rata-rata 

                           ∑ 𝑋       = Jumlah semua nilai siswa 

            ∑ 𝑁        = Jumlah aspek penilaian 

x =
∑ 𝑋

∑ 𝑁
     =     

17.33

5
   =  3.45 

E. Hasil Wawancara 

Kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juni 2019, 

pukul 09.20 (waktu istirahat), adapun yang menjadi subjek wawancara 

adalah 3 siswa yang memiliki nilai tinggi, sedang, dan rendah sesuai hasil 

pengamatan peneliti, yaitu: ZH, ART dan AS. Pada saat istirahat peneliti 

mendekati anak-anak tersebut dan mengajukan beberapa pertanyaan dari 

sinilah peneliti berhasil memperoleh informasi, yang terekam dalam 

wawancara dengan 3 anak di kelas.2 

Dari hasi wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan media teka-teki silang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Adapun peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus sampai 

dengan siklus dua dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 
 
2 Berdasarkan Lampiran 31 
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Tabel 4.6  

Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas III  

SD Alkhairaat Airmadidi 

 

NO Aspek Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Rata-rata nilai siswa 60 67,78 80 

 

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat terjadi peningkatan yang 

ditandai dengan naiknya nilai rata-rata ulangan siswa dari kondisi awal 60 

mencapai 67,78 pada siklus I dan pada siklus II mencapai 80. Dengan 

demikian penelitian membuktikan bahwa penerapan media teka-teki silang 

matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam materi 

pembelajaran operasi hitung campuran bilangan bulat. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan yang telah 

diuraikan mengenai penelitian tindakan kelas yang berjudul Media teka-teki silang 

matematika di SD Alkhairaat Airmadidi , maka Peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan media teka-teki silang dalam mata pelajaran matematika dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa SD Alkhairaat Airmadidi Hal ini 

dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar siswa yang cukup 

memuaskan ditiap siklusnya. Hal tersebut dapat diketahui dari indikator 

keberhasilan yang berupa nilai hasil belajar siswa. Nilai siswa yang tuntas 

pada siklus I adalah 44.44 % dan meningkat pada siklus II menjadi  

77.8%. juga ditandai dengan naiknya nilai rata-rata ulangan siswa dari 

kondisi awal 60 mencapai 67,78 pada siklus I dan pada siklus II mencapai 

80. 

2. Dampak dari penerapan media teka-teki silang yaitu Ketuntasan belajar 

siswa Pra siklus 3 siswa (33.33 %) dan diakhir tindakan mencapai 7 siswa 

(77.8 %) Nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebelum tindakan yaitu 70 

dan diakhir tindakan mencapai 90.  Nilai terendah yang diperoleh siswa 
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sebelum tindakan yaitu 50 dan diakhir tindakan mencapai 60. Rata-rata 

nilai kelas sebelum tindakan yaitu 60 dan diakhir tindakan mencapai 80. 

B. Saran  

Berdasarkan pengamatan dari hasil penelitian di atas yang diperoleh selama 

melaksanakan penelitian tindakan kelas memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Kepala sekolah harus mendukung guru untuk melakukan perubahan 

pembelajaran dengan memakai media pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat  

2. Bagi Guru kelas 

Dalam pembelajaran guru harus memberikan Variasi media 

pembelajaran sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Contohnya media teka-teki silang dimana 

media ini sudah dibuktikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Siswa 

Hendaknya lebih meningkatkan konsentrasi, semangat dan perhatian 

dalam proses pembelajaran  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penelitian yang   

berkaitan dengan siswa. yang kemudian berimbas pada hasil belajar siswa. 



70 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abu Ja’far Muhammad, Tafsir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azzab, 2009 

Achmad Munib, Pengantar Ilmu Pendidikan, Semarang: UPT MKK Unnes, 2004 

 

Agus Suprijono. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar  2017 

 

Ameliasari T.Kesuma, Menyusun PTK itu Gampang. Esensi Jakarta:Erlangga Group. 

2013 

 

Anies Setyawati, Peningkatan Prestasi Belajar Operasi Hitung Campuran Bilangan 

Bulat Menggunakan Permainan Puzzle Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Tidar 4 

Magelang  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 2014 

 

Aqib, Z. dkk. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru, SD, SLB dan TK. Bandung: 

Yrama Widya. 2009 

 

Aqib, Zainal.. Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Konstektual Inovatif. 

Bandung: CV YRAMA WIDYA.: 2013. 

Artikel Teka-Teki Silang Vol I Januari  2015 

 

Budyono, Tri Mahir Berhitung dengan Jari Tangan.Jakarta:CV Sinar Jaya Abadi 

2008 

 

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemh/Penafsir Al-Qur’an, 2012 

 

Haryono.Pembelajaran IPA Yang Menarik dan Mengasyikkan. Purworejo:KEPEL 

Press 2013 

 

Http://id.wikipedia.org/tgl 31 Mei 2019 

 

Ihsan Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan Jakarta: Rineka Cipta, 2011 

 

Joko Sugiarto, Terampil Berhitung Matematika  Jakarta: Erlangga, 2001 

 

Jurnal Pelangi Vol. 9 No.2 Juni 2017 

 

http://id.wikipedia.org/tgl%2031%20Mei%202019


71 
 

 

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi Guru, Jakarta, Raja Grafido Persada, 2008 

 

Kustandi, Cecep dan Bambang Sucipto.Media Pembelajaran Manual dan Digital. 

Bogor: Ghalia Indonesia 2011. 

 

Luke Hodgkin. A History of Mathematics. Oxford University Press, New York. 2005 

 
M.Ghanoe, Asah Otak Anda dengan permainan teka-teki Yogyakarta: Buku Biru, 

2010 

Mulyono, Abdurrahman  .Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: 

Depdikbud dan Rineka Cipta 2003 

 

Muqowim.. Genealogi Intelektual Saintis Muslim Kementerian Agama RI Jakarta 

2012  

 

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran Jakarta: Bumi Aksara, 2009 

 

Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno .̧ Strategi Belajar Mengajar. Bandung : PT 

Replika Aditama 2007 

 

Rahman Muhammad, Kode Etik Profesi Guru Jakarta  Prestasi  Pustaka: 2014 

 

Rini Hadiyanti, Kefektifan Pembelajaran Kooperatif Number Head Together 

Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep. Unnes Journal of Mathematics 

Education, “.UJME 1” 2012. 

 

Sadiman, Arief  Dkk. Media Pendidikan.Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009 

Steven G. Krantz. An Episodic History of Mathematics. St. Louis  2006 

Soedjadi. 2000. Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia. Jakarta: Dirjen Dikti 

Depdiknas. 2000 

 

Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, Jakarta:Intan Perwira, 1988 

 

Sudjana, Nana.. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar Baru 

Algesind. 2005 

 

Sudono, Anggani Sumber Belajar dan Alat Permainan. Jakarta: Grasindo.2000 

 



72 
 

 

Sukardi, Ismail.. Model dan Metode Pembelajaran Modern: Suatu Pengantar. 

Palembang:Tunas gemilang Press 2013 

 

Sukirman.. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: PT Pustaka Insan 

Madani . 2012 

 

Suharsimi Arikunto, et. all., penelitian tindakan,  Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010 

 

Suryabrata Sumadi, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rajawali, 2012 

 

Sutama.Penelitian Tindakan teori dan praktek dalam PTK, PTS, dan PTBK. 

Semarang: CV Citra Mandiri Utama. 2010 

 

Sutarman dkk, Pembelajaran Matematika ,Jurnal Elektronik ISSN: 2339-1685 Vol.2, 

No.10, hal 1019, Mei  2019 http://jurnal.fkip.uns.ac.id 

 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 

1994 

 

Winu Sanjaya, Strategi Pembelajran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/


73  

Lampiran 1 

Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampira 2 

Surat Keterangan Izin Penelitian 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 

Keadaan Guru SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

No Nama L/P Status Pegawai Jabatan 

1 Samsu Nurhamidin, S.Pd L PNS Kepalah Sekolah 

2 Ardian Podomi P Non PNS Guru KLS 6 

3 Marnita Nani, S.HI L Non PNS Guru KLS 5 

4 Djamaludin Tahir P Non PNS Guru KLS 4 

5 Fhianty Paris P Non PNS Guru KLS 3 

6 Hajaria Pombaile SE.Sy P Non PNS Guru KLS 2 

7 Nurlaila Kairun P Non PNS Guru KLS 1 
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Lampiran: 5 

Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar 

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Rombel 

1.  I 7 6 13 1 

2.  II 11 10 21 1 

3.  III 6 4 10 1 

4.  IV 10 11 21 1 

5.  V 13 12 25 1 

6.  VI 11 6 17 1 
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Lampiran 6 

 

Keadaan Sarana Prasarana SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

 

NO Sarana Prasarana Jumlah Keadaan 

1 Ruang Belajar 6 Baik 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Ruang Persustakaan 1 Baik 

5 Ruang Administrasi 1 Baik 

6 Musholah 1 Baik 

7 UKS 1 Baik 

8 Kantin 1 Baik 

9 Gudang 1 Rusak Sedang 

10 Kamar Mandi 4 Baik 

11 Meja guru 6 Baik 

12 Kursi guru 6 Baik 

13 Meja siswa 107 Baik 

14 Kursi Siswa 107 Baik 

15 Lemari 8 Baik 
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Lampiran 7 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan  : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester  : III / 2 

  Hari/ Tanggal/ Pertemuan : Senin / 20 Mei 2019 /1 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung campuran 

C. Indikator 

Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang 

melibatkan dua operasi hitung 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui permainan teka-teki silang siswa dapat Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua operasi 

hitung 

E. Materi Pembelajaran 

Melakukan operasi hitung campuran 

F. Pendekatan dan Media Pembelajaran 

Permainan Teka teki Silang.  

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a. Do‟a dan salam pembuka 

b. Mengajak siswa menyanyikan lagu “ Satu Nusa Satu Bangsa “ 
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c. Apersepsi oleh guru dengan mencongak 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa dibantu guru mencoba menjelaskan cara menghitung operasi hitung 

campuran bilangan bulat 

b. Siswa membaca materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

c. Penjelasan materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

d. Guru dan siswa mengerjakan contoh soal 

e. Siswa dibagi dalam 3 kelompok 

f. Guru membagikan materi beserta soal latihan kepada masing-masing 

kelompok 

Elaborasi 

a. Siswa mengerjakan soal latihan 

a) Siswa menjawab soal sesuai dengan petunjuk guru. 

b) Siswa memperlihatkan tugas yang telah dikerjakan. 

Konfirmasi 

a. Siswa bertanya hal yang kurang jelas kepada guru 

b. Guru menjawab pertanyaan dari siswa 

c. Siswa menjawab pertanyaaan dari siswa lain 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pada materi yang 

telah dipelajari 

b. Refleksi 

c. Salam dan do‟a penutup 

H. Media dan Sumber pembelajaran 
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1. Sumber : 

a. Mustaqim,burhan.2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI 

kelas III.Jakarta: BSE. 

b. Tim Bina Karya Guru.2007. Terampil Berhitung Matematika untuk 

SD Kelas III. Jakarta: Erlangga. 

2. Media : LKS Teka-teki Silang 

I. Penilaian 

1. Tes 

a. Tes tertulis Jumlah soal = 8 Skor tiap soal = 12.5 

b. Nilai = Jumlah jawaban benar X 12,5 

c. Instrumen (terlampir) 

d. Soal dan kunci jawaban terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui                                                                          Airmadidi, 20 Mei 2019 

Kepala Sekolah                                                                                  Peneliti 

 

 

Samsu Nurhamidin, S.Pd            Ardian Podomi 

NIP 197407031997081001 
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Lampiran 8 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 Satuan Pendidikan  : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

 Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/ Semester  : III / 2 

 Hari/ Tanggal/ Pertemuan : Kamis / 23 Mei 2019/2 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung campuran 

C. Indikator 

Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua 

operasi hitung 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui permainan teka-teki silang siswa dapat Menyelesaikan soal yang 

berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua operasi hitung 

E. Materi Pembelajaran 

Melakukan operasi hitung campuran 

F. Pendekatan dan Media  

Media : Permainan Teka-teki Silang 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a. Do‟a dan salam pembuka 
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b. Memotivasi siswa dengan tebak angka 

c. Apersepsi oleh guru dengan mengingat kembali materi cara 

pengerjaan hitung campuran 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa dibantu guru mencoba menjelaskan cara menghitung operasi 

hitung campuran bilangan bulat 

b. Siswa membaca materi tentang operasi hitung campuran bilangan 

bulat 

c. Penjelasan Materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

d. Siswa dibagi dalam 3 kelompok 

e. Guru membagikan materi beserta soal latihan kepada masing-

masing kelompok 

Elaborasi 

a. Setiap kelompok mengerjakan soal latihan 

b. Siswa menjawab soal sesuai dengan petunjuk guru. 

c) Siswa memperlihatkan tugas yang telah dikerjakan. 

Konfirmasi 

a. Siswa bertanya hal yang kurang jelas kepada guru 

b. Guru menjawab pertanyaan dari siswa 

c. Siswa menjawab pertanyaaan dari siswa lain 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pada materi yang telah 

dipelajari 

b. Refleksi 
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c. Salam dan do‟a penutup 

J. Media dan Sumber pembelajaran 

a. Sumber : 

1) Mustaqim,burhan.2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI kelas 

III.Jakarta: BSE. 

2) Tim Bina Karya Guru.2007.Terampil Berhitung Matematika untuk SD 

Kelas III. Jakarta: Erlangga. 

b. Media : LKS Teka-teki Silang 

K. Penilaian 

1. Tes 

Tes tertulis Jumlah soal = 8 Skor tiap soal = 12,5 

Nilai = Jumlah jawaban benar X 12,5 

2. Instrumen (terlampir) 

3. Soal dan kunci jawaban terlampir 

 

 

 

 

 

Mengetahui                                                                          Airmadidi, 23 Mei 2019 

Kepala Sekolah                                                                              Peneliti 

 

 

Samsu Nurhamidin, S.Pd                   Ardian Podomi 

NIP 197407031997081001 

 

 

 

 



85  

Lampiran 9 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

  Satuan Pendidikan  : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

  Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : III / 2 

Hari/ Tanggal/ Pertemuan : Senin / 27 Mei 2019/ 3  

 Alokasi Waktu   : 1 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung campuran 

C. Indikator 

1. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang 

melibatkan dua operasi hitung 

2. Menyelesaikan soal yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat yang melibatkan dua operasi hitung 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui permainan Teka teki Silang  siswa dapat Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua operasi 

hitung 

2. Melalui  permainan  Teka-teki Silang  siswa  dapat Menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua operasi hitung 

E. Materi Pembelajaran 

Melakukan operasi hitung campuran 

F. Pendekatan dan Media : Permainan Teka teki Silang 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
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1. Kegiatan Awal 

a. Do‟a dan salam pembuka 

b. Apersepsi oleh guru dengan menyampaikan tujuan yang ingin 

dicapai 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Guru membagikan soal evaluasi 

Elaborasi 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 

Konfirmasi 

Siswa dan guru membahas soal evaluasi 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan 

b. Refleksi 

c. Salam dan do‟a penutup 

H. Media dan Sumber pembelajaran 

1. Sumber : 

a. Mustaqim,burhan.2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI 

kelas III.Jakarta: BSE. 

b. Tim Bina Karya Guru.2007.Terampil Berhitung Matematika untuk SD 

Kelas III. Jakarta: Erlangga. 

2. Media  : LKS, Tes hasil belajar. 

I. Penilaian 

1. Tes 

a. Tes tertulis 
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                  Jumlah soal = 10 Skor tiap soal = 10 

                   Nilai = Jumlah jawaban benar X 10 

2. Instrumen (terlampir) 

Soal dan kunci jawaban terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui                                                                         Airmadidi, 27 Mei 2019 

Kepala Sekolah                                                                             Peneliti 

 

 

Samsu Nurhamidin, S.Pd     Ardian Podomi 

NIP 197407031997081001 
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Lampiran 10 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : III / 2 

Hari/ Tanggal/ Pertemuan : Senin / 3 Juni 2019/ 4  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung campuran 

C. Indikator 

Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan tiga operasi hitung 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui permainan Teka-teki Silang siswa dapat Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan tiga operasi 

hitung 

E. Materi Pembelajaran 

Melakukan operasi hitung campuran 

F. Pendekatan dan Media : PermainanTeka-teki Silang 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a) Do‟a dan salam pembuka 

b) Mengajak siswa menyanyikan lagu “ Padamu Negeri“ 
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c) Apersepsi oleh guru dengan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, 

dengan media teka-teki silang. 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a) Siswa dibantu guru mencoba menjelaskan cara menghitung operasi 

hitung campuran bilangan bulat dengan tiga operasi hitung 

b) Siswa membaca materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

c) Penjelasan materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

dengan tiga operasi hitung 

d) Guru dan siswa mengerjakan contoh soal 

e) Siswa dibagi dalam 3 kelompok 

f) Guru membagikan materi beserta soal latihan kepada masing-masing 

kelompok 

Elaborasi 

a) Siswa mengerjakan soal latihan 

b) Siswa menjawab soal sesuai dengan petunjuk guru. 

c) Siswa memperlihatkan tugas yang telah dikerjakan. 

Konfirmasi 

a) Siswa bertanya hal yang kurang jelas kepada guru 

b) Guru menjawab pertanyaan dari siswa 

c) Siswa menjawab pertanyaaan dari siswa lain 

3. Kegiatan Akhir 

a) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pada materi yang 

telah dipelajari 

b) Refleksi 
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c) Salam dan do‟a penutup 

H. Media dan Sumber pembelajaran 

1. Sumber: 

a) Mustaqim,burhan.2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI 

kelas III.Jakarta: BSE. 

b) Tim Bina Karya Guru.2007.Terampil Berhitung Matematika untuk 

SD Kelas III. Jakarta: Erlangga. 

2. Media : LKS Teka-teki silang 

 

I. Penilaian 

1. Tes 

a) Tes tertulis Jumlah soa = 8 Skor tiap soal = 12,5 

b) Nilai         = Jumlah jawaban benar X 12,5 

2. Instrumen (terlampir) 

3. Soal dan kunci jawaban terlampir 

 

 

 

Mengetahui                                                                           Airmadidi, 3 Juni  2019 

Kepala Sekolah                                                                                Peneliti 

 

 

Samsu Nurhamidin, S.Pd         Ardian Podomi 

NIP 197407031997081001 
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Lampiran 11 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : III / 2 

Hari/ Tanggal/ Pertemuan : Rabu / 6 Juni 2019/ 5  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung campuran 

C. Indikator 

Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan tiga operasi hitung 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui permainan teka-teki silang siswa dapat Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan tiga operasi 

hitung 

E. Materi Pembelajaran 

Melakukan operasi hitung campuran 

F. Pendekatan dan  Media : Permainan Teka-teki Silang 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a) Do‟a dan salam pembuka 

b) Mengajak siswa menyanyikan lagu “ Syukur “ 

c) Apersepsi oleh guru dengan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 
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2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a) Siswa dibantu guru mencoba menjelaskan cara menghitung operasi hitung 

campuran bilangan bulat 

b) Siswa membaca materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

c) Penjelasan materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

d) Guru dan siswa mengerjakan contoh soal 

e) Siswa dibagi dalam 3 kelompok 

f) Guru membagikan materi beserta soal latihan kepada masing-masing 

kelompok 

Elaborasi 

a) Siswa mengerjakan soal latihan 

b) Siswa menjawab soal sesuai dengan petunjuk guru. 

c) Siswa memperlihatkan tugas yang telah dikerjakan. 

Konfirmasi 

a) Siswa bertanya hal yang kurang jelas kepada guru 

b) Guru menjawab pertanyaan dari siswa 

c) Siswa menjawab pertanyaaan dari siswa lain 

3. Kegiatan Akhir 

a) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pada materi yang 

telah dipelajari 

b) Refleksi 

c) Salam dan do‟a penutup 

H. Media dan Sumber pembelajaran 
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1. Sumber: 

a) Mustaqim,burhan.2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI 

kelas III.Jakarta: BSE. 

b) Tim Bina Karya Guru.2007.Terampil Berhitung Matematika untuk SD 

Kelas III. Jakarta: Erlangga. 

2. Media : LKS Teka-teki silang 

I. Penilaian 

1. Tes 

a) Tes tertulis Jumlah soa = 8 Skor tiap soal = 12,5 

b) Nilai         = Jumlah jawaban benar X 12,5 

2. Instrumen (terlampir) 

3. Soal dan kunci jawaban terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui                                                                           Airmadidi, 6 Juni  2019 

Kepala Sekolah                                                                                 Peneliti 

 

 

Samsu Nurhamidin, S.Pd                     Ardian Podomi 

NIP 197407031997081001 
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Lampiran 12 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : III / 2 

Hari/ Tanggal/ Pertemuan : Sabtu / 10 Juni 2019/ 6  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung campuran 

C. Indikator 

Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan tiga operasi hitung 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui permainan teka-teki silang siswa dapat Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan tiga operasi 

hitung 

E. Materi Pembelajaran 

Melakukan operasi hitung campuran 

F. Pendekatan dan  Media : Permainan Teka-teki silang 

G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a) Do‟a dan salam pembuka 

b) Mengajak siswa menyanyikan lagu “ Balonku “ 

c) Apersepsi oleh guru dengan mencongak 
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2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a) Siswa dibantu guru mencoba menjelaskan cara menghitung operasi hitung 

campuran bilangan bulat 

b) Siswa membaca materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

c) Penjelasan materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat 

d) Guru dan siswa mengerjakan contoh soal 

e) Siswa dibagi dalam 3 kelompok 

f) Guru membagikan materi beserta soal latihan kepada masing-masing 

kelompok 

Elaborasi 

a) Siswa mengerjakan soal latihan 

b) Siswa menjawab soal sesuai dengan petunjuk guru. 

c) Siswa memperlihatkan tugas yang telah dikerjakan 

 Konfirmasi 

a) Siswa bertanya hal yang kurang jelas kepada guru 

b) Guru menjawab pertanyaan dari siswa 

c) Siswa menjawab pertanyaaan dari siswa lain 

3. Kegiatan Akhir 

a) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pada materi yang 

telah dipelajari 

b) Refleksi 

c) Salam dan do‟a penutup 

H. Media dan Sumber pembelajaran 
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1. Sumber: 

a) Mustaqim,burhan.2008. Ayo Belajar Matematika untuk SD dan MI 

kelas III.Jakarta: BSE. 

b) Tim Bina Karya Guru.2007.Terampil Berhitung Matematika untuk SD 

Kelas III. Jakarta: Erlangga. 

2. Media : LKS, Tes hasil belajar 

I.  Penilaian 

1. Tes 

a) Tes tertulis Jumlah soa = 10 Skor tiap soal = 10 

b) Nilai = Jumlah jawaban benar X 10 

2. Instrumen (terlampir) 

3. Soal dan kunci jawaban terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui                                                                         Airmadidi, 10 Juni  2019 

Kepala Sekolah                                                                              Peneliti 

 

 

Samsu Nurhamidin, S.Pd       Ardian Podomi 

NIP 197407031997081001 
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Lampiran 13 

KISI – KISI SOAL 

Nama Sekolah : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : III/ 2 

Alokasi Waktu : 10 x 35 menit 

Standar Kompetensi :  Menjumlahkan,mengurangkan, mengalikan dan 

membagi bilangan bulat 

Kompetensi Dasar : Melakukan operasi hitung campuran 

 

No Materi Pokok Indikator Siklus No soal Skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasi Hitung 

Campuran hitung campuran 

Menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua operasi 

hitung 

 

1 

 

1 -8 

 

12,5 

 

Melakukan operasi hitung yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua 

operasi hitung 

1 1 -8 12,5 

Menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua operasi 

hitung dan operasi hitung yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua 

operasi hitung 

1 1-10 10 

Menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua operasi 

hitung 

2 1 – 8 12,5 

Melakukan operasi hitung yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua operasi 

hitung 

2 1 -8 12,5 

Menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua operasi 

hitung dan operasi hitung yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua operasi 

hitung 

2 1-10 10 
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Lampiran 14 

Teka-teki Silang Siklus I 

(Pertemuan 1) 

 

    

25 

      

  

  1     

  

  

  2 3 4 

25 

25 

5 6 7   

  

  

    8   

  

      

25 

    

 

Kelompok: 

1. 

2. 

3. 
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Lampiran 15 

LEMBAR KERJA SISWA 

( siklus 1 pertemuan 1) 

Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua 

operasi hitung 

A. Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah petunjuk pengerjaan soal 

2. Ambil satu teka-teki silang dan lihatlah nomor yang tertera pada lembar 

LKS teka-teki silang 

3. Nomor soal sama dengan nomor yang tertera pada teka-teki silang 

4. Setelah selesai satu nomor tuliskan jawaban sesuai dengan nomor yang 

ada pada kotak teka-teki silang. 

5. Setelah semua kotak terisi jumlahkan setiap angka yang sejajar. 

6. Jumlah semua angka yang sejajar harus sesuai dengan angka yang ada di 

luar kotak. 

B. Kerjakan soal dengan teliti !  

1. 25 + 30 - 40 =  

2. 30 – 25 + 3 =  

3. 35 +5 - 33 =  

4. 60 – 55 + 5 =  

5. 50 + 20 -58  = 

6. 20 + 15 – 33 = 

7. 70 – 65 + 6 = 

8. 45 – 42 + 4 = 
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KUNCI JAWABAN 

LKS pertemuan 1 siklus I 

1. 15 

2. 8 

3. 7 

4. 10 

5. 12 

6. 2 

7. 11 

8. 7 
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Lampiran 16 

Teka-teki Silang Siklus I 

(Pertemuan 2) 

 

    

35 

      

  

  1     

  

 

  2 3 4 

35 

35 

5 6 7   

  

  

    8   

  

      

35 

    

 

 

Kelompok: 

1. 

2. 

3. 
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Lampiran 17 

LEMBAR KERJA SISWA 

( siklus 1 pertemuan 2) 

Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua 

operasi hitung 

A. Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah petunjuk pengerjaan soal 

2. Ambil satu teka-teki silang dan lihatlah nomor yang tertera pada lembar 

LKS teka-teki silang 

3. Nomor soal sama dengan nomor yang tertera pada teka-teki silang 

4. Setelah selesai satu nomor tuliskan jawaban sesuai dengan nomor yang 

ada pada kotak teka-teki silang. 

5. Setelah semua kotak terisi jumlahkan setiap angka yang sejajar. 

6. Jumlah semua angka yang sejajar harus sesuai dengan angka yang ada di 

luar kotak. 

B. Kerjakan soal dengan teliti !  

1. Wati akan membuatkan kue untuk ulang tahun Ibunya. Wati 

menghabiskan waktu 6 menit untuk persiapan alat, 4 menit untuk 

membuat adonan, Kue siap dihidangkan setelah dioven selama 5 menit 

.Berapa lama waktu yang diperlukan Wati dari persiapan alat hingga siap 

dihidangkan ? 

2. Hari ini akan diadakan pentas ajang kreasi antar kelas. Kelas 1 

membutuhkan waktu 5 menit, Kelas 2 membutuhkan waktu 4 menit, Kelas 

3 membutuhkan waktu 3 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan anak 

untuk menyelesaikan pentas seni dari kelas 1 sampai kelas 3 ? 

3. Budi sedang memancing bersama Kakeknya. Dalam waktu 1 jam Budi 

berhasil mendapat 10 ikan, Padahal Kakek baru mendapat 5 ikan. Tanpa 

sengaja Kakek menjatuhkan ember tempat ikan Budi dan hanya tersisa 7 
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ikan. Berapa jumlah ikan Budi dan Kakeknya yang jatuh? 

4. Aira memiliki 30 buah coklat, diberikan kepada Fikar 5 buah coklat, 

kepada Raja 10 buah coklat. Berapa sisa coklat Aira sekarang ? 

5. Di kelasnya Bu Dian akan membacakan buku cerita Ketika membaca 

sampai halaman 10 bu Dian berhenti membaca karena ada tamu. Pada hari 

kedua bu Dian membaca 15 halaman. Jika buku tersebut berjumlah 45 

halaman, berapa sisa halaman yang belum terbaca ? 

6. Dian memilki 10 permen, 6 permen diberikan kepada wati. Pada jam 

istirahat ia membeli lagi 4 permen. Berapakah jumlah permen Dian 

sekarang? 

7. Pak Yazid membuat 35 kue untuk dibagikan kepada anak-anak panti 

asuhan, ibu menambahkan 20 Kue. Berapakah sisa Kue jika jumlah anak-

anak panti asuhan ada 48 orang? 

8. Di toko elektronik Pak Budi ada 165 televisi, hari pertama terjual 100 unit 

pada hari kedua pak Budi membeli lagi sebanya 50 unit televisi, pada hari 

ketiga dan keempat jumlah televisi yang terjual adalah 95 unit televisi. 

Berapakah jumlah televisi yang belum terjual? 
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KUNCI JAWABAN 

LKS Pertemuan 2 Siklus 1 

1. 15 menit 

2. 12 menit 

3. 8 ikan 

4. 15 coklat 

5. 20 halaman 

6. 8 permen 

7. 7 kue 

8. 20 unit televisi 
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Lampiran 18 

Teka-teki Silang Siklus 2 

(Pertemuan 1) 

 

    

45 

      

  

  1     

  

  

  2 3 4 

45 

45 

5 6 7   

  

  

    8   

  

      

45 

    

 

 

Kelompok: 

1. 

2. 

3. 
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Lampiran 19 

LEMBAR KERJA SISWA 

( siklus 2 pertemuan 1) 

A. Indikator 

Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan 

dua operasi hitung 

B. Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah petunjuk pengerjaan soal 

2. Ambil satu teka-teki silang dan lihatlah nomor yang tertera pada lembar 

LKS teka-teki silang 

3. Nomor soal sama dengan nomor yang tertera pada teka-teki silang 

4. Setelah selesai satu nomor tuliskan jawaban sesuai dengan nomor yang 

ada pada kotak teka-teki silang. 

5. Setelah semua kotak terisi jumlahkan setiap angka yang sejajar. 

6. Jumlah semua angka yang sejajar harus sesuai dengan angka yang ada di 

luar kotak. 

C. Kerjakan soal dengan teliti !  

1. 25  –  40  : 5 = 

2. 10 + 100 : 20 = 

3. 20  x  2  :  5 = 

4. 81  :  9 + 13 = 

5. 100 : 5 – 10 = 

6. 5   x  2  + 3 = 

7. 2  +  40  : 2 = 

8. 6  +  3  x  3 =  
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KUNCI JAWABAN 

LKS pertemuan 1 Siklus 2 

1. 17 

2. 15 

3. 8 

4. 22 

5. 10 

6. 13 

7. 22 

8. 15 
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Lampiran 20 

Teka-teki Silang Siklus 2 

(Pertemuan 2) 

 

    

55 

      

  

  1     

  

  

  2 3 4 

55 

55 

5 6 7   

  

  

    8 

 

 

  

  

  

      

55 

    

 

Kelompok: 

1. 

2. 

3. 
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Lampiran 21 

LEMBAR KERJA SISWA 

( siklus 2 pertemuan 2) 

A. Indikator 

Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan bulat yang melibatkan dua 

operasi hitung 

B. Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah petunjuk pengerjaan soal 

2. Ambil satu teka-teki silang dan lihatlah nomor yang tertera pada lembar 

LKS teka-teki silang 

3. Nomor soal sama dengan nomor yang tertera pada teka-teki silang 

4. Setelah selesai satu nomor tuliskan jawaban sesuai dengan nomor yang 

ada pada kotak teka-teki silang. 

5. Setelah semua kotak terisi jumlahkan setiap angka yang sejajar. 

6. Jumlah semua angka yang sejajar harus sesuai dengan angka yang ada di 

luar kotak. 

C. Kerjakan soal dengan teliti !  

1. Jika terdapat kalimat Tiga puluh enam dikurangi empat puluh dibagi 

dengan delapan. Nyatakan dalam kalimat Matematika dan berapakah 

hasilnya ? 

2. Toko pak Iwan menjual Kelereng hias. Karena kelereng hias sedang 

menjadi idola anak-anak, kelereng pak Iwan laris. Sesaat setelah toko pak 

Iwan dibuka kelereng pak Iwan terjual 20 buah, satu jam kemudian laku 

10 buah. Berapakah rata-rata penjualan pak Iwan jika dalam waktu 3 hari 

kelerang semua semua laku terjual? 
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3. Gadis adalah seorang sales Ia menjual 4 dus buku dalam setiap dus terdapat 

25 buku. kepandaiannya,  ia berhasil 80 buku. Berapa jumlah buku Gadis 

yang tersisa? 

4. Suci akan mengantar telur ke toko Raka sebanyak 5 bak telur. Jika setiap 

bak berisi 30 butir telur berpakah jumlah telur yang diserahkan Suci ke toko 

Raka jika dalam perjalanan laku terjual 125 butir? 

5. Pada tanggal 20 April 2019 siswa kelas SD Alkhairaat akan mengikuti 

lomba BTH jumlah siswa yang ikut seleksi masing-masing kelas adalah 5 

orang. Yang ikut seleksi adalah kelas satu, dua dan tiga pada saat 

pelaksanaal lomba ada 2 siswa yang tidak bisa ikut. Berapa jumlah siswa 

yang ikut didalam perlombaan BTH tersebut? 

6. Untuk menjamu 3 orang diperlukan 2 kilogram beras. Berapa beras yang 

diperlukan untuk menjamu 21 orang? 

7. Pak Imam beternak itik. Pak Imam memilki 15 kandang itik. Setiap kandang 

berisi 30 itik. Kemudian, pak Imam menjual 422 itik. Berapa banyak itik 

pak Imam sekarang? 

8. Adik memiliki sejumlah kelereng. Setiap kotak berisi 35 kelereng. Kelereng 

tersebut dibagikan kepada 10 temannya sama banyak berapa masing-masing 

yang diterima anak jika kelereng ada 2 kotak? 
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KUNCI JAWABAN 

( Pertemuan 2 siklus 2 ) 

1. 36 –  40  :  8  = 31 

2. (20 + 10) : 3  = 10 

3. 4  x  25  - 80  = 20 

4. 5  x  30  -  125 = 25 

5. 5  x  3  -  2   = 13 

6. 21  :  2   x   2 = 14 

7. 15  x  30  -  422  = 28 

8. 35  x  2  :  10  =  7 
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Lampiran 22 

NAMA: ....................................                                           .KELAS: ..................................... 

Standar Kompetensi 

SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

A. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung campuran 

B. Indikator 

Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat 

yang melibatkan dua operasi hitung 

Menyelesaikan soal yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran bilangan bulat yang melibatkan dua operasi hitung 

C. Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah petunjuk pengerjaan soal 

2. Ambil satu teka-teki silang dan lihatlah nomor yang tertera pada lembar 

LKS teka-teki silang 

3. Nomor soal sama dengan nomor yang tertera pada teka-teki silang 

4. Setelah selesai satu nomor tuliskan jawaban sesuai dengan nomor yang 

ada pada kotak teka-teki silang. 

5. Setelah semua kotak terisi jumlahkan setiap angka yang sejajar. 

6. Jumlah semua angka yang sejajar harus sesuai dengan angka yang ada di 

luar kotak. 
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D. Kerjakan soal dengan teliti !  

1. 35 +5 - 33 =  

2. 60 – 55 + 5 =  

3. 50 + 20 -58  = 

4. 20 + 15 – 33 = 

5. 70 – 65 + 6     = 

6. Budi sedang memancing bersama Kakeknya. Dalam waktu 1 jam Budi 

berhasil mendapat 10 ikan, Padahal Kakek baru mendapat 5 ikan. Tanpa 

sengaja Kakek menjatuhkan ember tempat ikan Budi dan hanya tersisa 7 

ikan. Berapa jumlah ikan Budi dan Kakeknya yang jatuh? 

7. Aira memiliki 30 buah coklat, diberikan kepada Fikar 5 buah coklat, 

kepada Raja 10 buah coklat. Berapa sisa coklat Aira sekarang ? 

8. Di kelasnya Bu Dian akan membacakan buku cerita Ketika membaca 

sampai halaman 10 bu Dian berhenti membaca karena ada tamu. Pada hari 

kedua bu Dian membaca 15 halaman. Jika buku tersebut berjumlah 45 

halaman, berapa sisa halaman yang belum terbaca ? 

9. Dian memilki 10 permen, 6 permen diberikan kepada wati. Pada jam 

istirahat ia membeli lagi 4 permen. Berapakah jumlah permen Dian 

sekarang? 

10. Pak Yazid membuat 35 kue untuk dibagikan kepada anak-anak panti 

asuhan, ibu menambahkan 20 Kue. Berapakah sisa Kue jika jumlah anak-

anak panti asuhan ada 48 orang? 
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LEMBAR JAWABAN SISWA 

SIKLUS 1 

 

Nama:........................      Kelas:.......................... 

 

 

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8. 

 

9. 

 

10.  
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KUNCI JAWABAN 

(Evaluasi siklus 1) 

1. 7 

2. 10 

3. 12 

4. 2 

5. 11 

6. 8 ikan 

7. 15 coklat 

8. 20 halaman 

9. 8 permen 

10. 7 kue 
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Lampiran 23 

SOAL EVALUASI SIKLUS 2 

 

NAMA: .....................................                     KELAS: ..................................... 

 

A. Standar Kompetensi 

Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung campuran 

C. Indikator 

Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang 

melibatkan tiga operasi hitung 

Menyelesaikan soal yang berhubungan dengan operasi hitung campuran 

bilangan bulat yang melibatkan tiga operasi hitung 

D. Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah petunjuk pengerjaan soal 

2. Ambil satu teka-teki silang dan lihatlah nomor yang tertera pada lembar 

LKS teka-teki silang 

3. Nomor soal sama dengan nomor yang tertera pada teka-teki silang 

4. Setelah selesai satu nomor tuliskan jawaban sesuai dengan nomor yang 

ada pada kotak teka-teki silang. 

5. Setelah semua kotak terisi jumlahkan setiap angka yang sejajar. 

6. Jumlah semua angka yang sejajar harus sesuai dengan angka yang ada di 

luar kotak. 
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E. Kerjakan soal dengan teliti ! 

1. 20  x  2  :  5 = 

2. 81  :  9 + 13 = 

3. 100 : 5 – 10 = 

4. 5   x  2  + 3 = 

5. 2  +  40  : 2 = 

6. Gadis adalah seorang sales Ia menjual 4 dus buku dalam setiap dus 

terdapat 25 buku. kepandaiannya,  ia berhasil 80 buku. Berapa jumlah 

buku Gadis yang tersisa? 

7. Suci akan mengantar telur ke toko Raka sebanyak 5 bak telur. Jika setiap 

bak berisi 30 butir telur berpakah jumlah telur yang diserahkan Suci ke 

toko Raka jika dalam perjalanan laku terjual 125 butir? 

8. Pada tanggal 20 April 2019 siswa kelas SD Alkhairaat akan mengikuti 

lomba BTH jumlah siswa yang ikut seleksi masing-masing kelas adalah 5 

orang. Yang ikut seleksi adalah kelas satu, dua dan tiga pada saat 

pelaksanaal lomba ada 2 siswa yang tidak bisa ikut. Berapa jumlah siswa 

yang ikut didalam perlombaan BTH tersebut? 

9. Untuk menjamu 3 orang diperlukan 2 kilogram beras. Berapa beras yang 

diperlukan untuk menjamu 21 orang? 

10. Pak Imam beternak itik. Pak Imam memilki 15 kandang itik. Setiap 

kandang berisi 30 itik. Kemudian, pak Imam menjual 422 itik. Berapa 

banyak itik pak Imam sekarang? 
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LEMBAR JAWABAN SISWA 

SIKLUS 2 

 

Nama:........................      Kelas:.......................... 

 

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.   

 

9.  

 

10.  
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KUNCI JAWABAN 

(Evaluasi Siklus 2) 

1. 8 

2. 22 

3. 10 

4. 13 

5. 22 

6. 4  x  25  - 80  = 20 

7. 5  x  30  -  125 = 25 

8. 5  x  3  -  2   = 13 

9. 21  :  2   x   2 = 14 

10. 15  x  30  -  422  = 28 
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Lampiran 24 

 

REKAPITULASI NILAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama 

kondisi awal Siklus 1 Siklus 2 

Nilai Tuntas Belum Nilai Tuntas Belum Nilai Tuntas Belum 

1 Zulfikar Helingo 70 v  80 V  90 v  

2 Ar’rozaq Raja Tahir 60  v 60  v 80 v  

3 Rifqi Mursali 60  v 80 V  90 v  

4 Apriansya Sumampouw 50  V 50  v 60  v 

5 Nur Aira 70 v  80 V  90 v  

6 Gadis Posumah 70 v  80 V  90 v  

7 Suci 60  v 60  v 80 v  

8 Amisha Sahibu 50  v 60  v 80 v  

9 Nazla 50  v 60  v 60  v 

Jumlah 540 3 6 610 4 5 720 7 2 

Rata-rata 60   67,78   80   

Persentase ketuntasan 33,33 44,44 77,78 
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Lampiran 25 

Nama-Nama Siswa Kelas III SD Allkhairaat Airmadidi 

No Nama Siswa Kelas 

1 Zulfikar Helingo III 

2 Ar’rozaq Raja Tahir III 

3 Rifqi Mursali III 

4 Apriansya Sumampouw III 

5 Nur Aira III 

6 Gadis Posumah III 

7 Suci III 

8 Amisha Sahibu III 

9 Nazla III 
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Lampiran 26 

 

HASIL WAWANCARA 

Nama Sekolah : SD Alkhairaat Airmadidi 

Kelas/Semester : 1/Genap 

Hari/tgl : Selasa, 11 Juni 2019 

Waktu : 09.10 Wita 

Informan :  1.   Zulfikar Helingo (ZH) 

1. Ar’rozaq Raja Tahir (ART)  

2. Apriansya Sumampow (AS).  

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah kalian suka dengan mata 

pelajaran Matematika? 

ZH : Saya sukaPak… di rumah 

saya juga les… 

ART : Suka pas mudah, tapi 

kadang enggak suka pas 

sulit-sulit gitu Pak… 

AS : Tidak suka… sulit Pak… 

Saya tidak Faham… 

2 Nah tadi kan semua sudah memiliki 

jawaban masing-masing, ada yang 

suka sekali, ada yang sedang, dan 

ada yang tidak suka. Kalau dengan 

menggunakan  Media  teka-teki 

silang ketika belajar, kalian suka 

tidak? 

Suka Pak… (saling bersahutan) 

Karena lebih mudah dalam 

menyelesaikannya…… 

 

3 Menurut kalian sulit atau tidak 

memahami materi dengan 

menggunakan media teka-teki 

silang? 

Tidak sulit Pak… (alasan mereka 

secara bergantian) 

ZH : Saya lebih mudah untuk 

mengerjakannya karena 

saya sudah dapat 

mengetahui jawaban saya 

benar atau tidak… 

ART :Saya lebih mudah 

mengerjakannya dan lebih 

santai karena sambil 

bermain  

NKPD: Saya suka hanya saya 

kesulitan ketika ada 

perkalian karena saya 

belum hafal perkalian… 

4 Ok, Terima kasih anak-anak… Sama-sama Pak..(Bersamaan) 
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Lampiran 27 

HASIL REKAP OBSERVASI 

SIKLUS I dan II 

No Nama 

Persiapan 

Siswa Belajar 

Sikap dan 

Perilaku Siswa 

Keaktifan 

Siswa dalam 

Kelompok 

Kerjasama 

dalam 

Kelompok 

Kemajuan 

Siswa 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 Zulfikar Helingo BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS 

2 Ar’rozaq Raja Tahir C B C B C B C B C B 

3 Rifqi Mursali B BS B B C B BS BS B BS 

4 Apriansya Sumampouw C B B B C B C B C B 

5 Nur Aira BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS 

6 Gadis Posumah BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS 

7 Suci B BS BS BS B B BS BS B BS 

8 Amisha Sahibu B BS B BS B B B BS B BS 

9 Nazla B B B B C B C BS C B 
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Lampiran 28 

DAFTAR HADIR SISWA 

KELAS III SD ALKHAIRAAT AIRMADIDI ATAS  

T.P 2018/2019 

NO NAMA L/P 

MEI 2019 JUNI 2019 
KET 

SIKLUS I SIKLUS 2 

20/5 23/5 27/5 3/6 6/6 10/6  

1 Zulfikar Helingo L H H H H H H  

2 Ar’rozaq Raja Tahir L H S H H H H  

3 Rifqi Mursali L H H H H H H  

4 Apriansya Sumampouw L H H H H H H  

5 Nur Aira P H H H H H H  

6 Gadis Posumah P H H H H H H  

7 Suci P I H H H H H  

8 Amisha Sahibu P S H H H H H  

9 Nazla P H S H S S H  
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Lampiran 29 

 

Foto-Foto Kegiatan 

 

Wawancara dengan kepala sekolah sd alkhairaat airmadidi 

 

Wawancara dengan wali kelas iii sd alkhairaat airmadidi 
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IDENTITAS PENULIS 

 

 

Nama : Ardian Podomi 

Tempat Tanggal Lahir : Torosik, 21 Mei 1982 

Alamat : Treman, Jaga 1 Kec. Kauditan Kab. Minahasa utara 

No. Hp : 082343820378 

e-mail : podomiardian100@gmail.com 

Nama Orang Tua 

Bapak : Saharun Podomi 

Ibu : Rohani Mokoagow 

Nama Istri : Nurlaila Kairun 

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Torosik Lulus Tahun 1995 

 SMP Negeri 2 Pinolosian Lulus Tahun 1998  

 MAN Kotamobagu Lulus Tahun 2002 
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            Penulis,  

 

 

 Ardian Podomi 
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