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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat diperlukan 

baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan teknologi. 

Sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar matematika perlu mendapatkan 

perhatian yang serius. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern. Tetapi saat ini lebih banyak siswa yang tidak 

menyukai matematika, karena siswa merasa sulit untuk memahaminya. Agar 

siswa tidak merasa sulit dan dapat memahami pelajaran matematika maka perlu 

adanya media pembelajaran agar siswa dapat menyenangi pembelajaran 

matematika. 

Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan juga ikut berperan penting 

dalam proses pembelajaran, terutama pada pelajaran matematika. Oleh karena itu, 

guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan agar 

mampu menarik motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Salah satu upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

dengan meningkatkan kemampuan para guru, khususnya dalam dalam 

menyiapkan materi matematika dengan cara yang baik. Karena cara mengajar 

yang baik merupakan kunci dan persyaratan bagi siswa untuk dapat belajar dan 

mendapatkan prestasi belajar yang baik pula. Cara mengajar yang dimaksudkan 

disini adalah metode maupun strategi mengajar yang tepat dan sesuai dengan 
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kondisi dan kesiapan mental siswa, sehingga dapat meningkatkan minat belajar 

peserta didik. Untuk itu, diharapkan setiap guru mampu memberikan 

pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan memacu 

daya berfikir dan kreatifitasnya. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru adalah 

menggunakan model benda nyata yang berfungsi untuk mengurangi keabstrakan 

materi matematika, seperti menggunakan media alat peraga matematika. Melalui 

teknik pengembangan penggunaan perangkat media pembelajaran tersebut 

diharapkan materi pelajaran matematika yang diterima peserta didik menjadi 

semakin menarik, lebih konkrit, sehingga dapat mengatasi keterbatasan ruang dan 

waktu, lingkup pengamatan serta pemahaman peserta didik menjadi semakin 

fokus. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran berupa alat peraga terhadap upaya pemecahan maslah yang 

berimplikasi pada hasil belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan kreatifitas 

guru dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan penggunaan alat 

peraga. 

Alat peraga sebagai saluran komunikasi atau perantara yang digunakan 

untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Alat peraga dapat menjadi jembatan bagi siswa untuk berfikir 

abstrak. Alat peraga sangat diperlukan dalam pembelajaran, karena alat peraga 

merupakan sebuah media konkrit yang sangat membantu dan mempermudah 

siswa meskipun tingkat intelejensi dan bakat siswa tinggi. Oleh sebab itu, akan 

membuat siswa lebih cepat sampai pada ide yang sedang dijelaskan, dibandingkan 
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dengan tanpa menggunakan media alat peraga. Namun demikian, dalam membuat 

alat peraga hendaklah disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan agars siswa  

lebih mudah memahami materi tersebut, serta sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Alat peraga yang digunakan peneliti yaitu berupa permainan papan catur 

matematika, dimana alat peraga ini dirancang sebagus mungkin oleh peneliti 

sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Permainan Papan catur matematika 

yang terdiri dari 64 kotak persegi (8 baris dan 8 kolom) yang disusun dalam 2 

warna berselang-selang (hitam dan putih), masing-masing kotak persegi memiliki 

1 kotak persegi panjang yang berfungsi sebagai tempat penyimpan soal, 2 kotak 

persegi yang berfungsi sebagai tempat pilihan jawaban dan tempat puzzle yaitu 

jawaban yang sesungguhnya. Untuk mendukung alat peraga ini peneliti 

mengambil materi Sistem Persamaan Liner Dua Variabel, dengan mempelajari 

materi Sistem Persamaan Liner Dua Variabel siswa nantinya akan lebih mudah 

untuk memainkan alat peraga papan catur tersebut, karena dalam permainan 

papan catur matematika siswa dituntut untuk menguasai materi tersebut agar dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kotak papan catur tersebut. 

Pada penelitian ini si peneliti mengambil materi Sistem Persamaan Liner 

Dua Variabel yang memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Dengan 

pembelajaran ini diharapkan siswa merasa senang dan antusias dalam proses 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Manyak Payed. Dalam proses pembelajaran 

disekolah tersebut, selama ini guru dalam menyampaikan materi cenderung 

menggunakan pembelajaran konvensional (secara umum). Dalam pembelajaran 

materi Sistem Persamaan Liner Dua Variabel, aktivitas guru cenderung hanya 
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menyampaikan materi serta memberikan soal saja. Dalam hal ini, efektifitas 

dalam penyampaian materi kurang efisien, sehingga pembelajaran dirasakan 

kurang menyenangkan dan membosankan. Maka dari itu peneliti menggunakan 

alat peraga papan catur matematika untuk mempermudah siswa dalam proses 

belajar mengajar dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

materi Sistem Persamaan Liner Dua Variabel. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pemanfaatan  Alat Peraga Permainan Papan Catur Matematika 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di SMA Negeri 1 Manyak Payed”.  

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan dalam pengambilan 

kesimpulan atau keputusan penelitian ini serta agar penelitian yang dilakukan 

lebuh terfokus dan mencapai hasil yang diharapkan maka, peneliti perlu 

melakukan pembatasan masalah dan peneliti membatasi masalah pemanfaatan  

alat peraga permainan papan catur matematika pada materi Sistem Persamaan 

Liner Dua Variabel di kelas X SMA Negeri 1 Manyak Payed. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah hasil belajar siswa saat menggunakan alat peraga 

permainan papan catur matematika di SMA Negeri 1 Manyak Payed? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap alat peraga papan catur matematika di 

SMA Negeri 1 Manyak Payed? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah hasil belajar siswa setelah menggunakan 

alat peraga papan catur matematika di SMA Negeri 1 Manyak Payed. 

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pemanfaatan alat peraga papan 

catur matematika di SMA Negeri 1 Manyak Payed. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Peneliti, Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti 

sebagai calon pendidik agar dapat diterapkan disekolah guna 

meningkatkan pemahaman konsep matematika. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah variasi metode pembelajaran 

b. Meningkatkan profesionalisme guru 

c. Meningkatkan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesi guru 

3. Bagi Peserta didik, dapat membantu siswa dalammengurangi 

kejenuhan dalam belajar dan menumbuhkan minat belajar khususnya 

pada pembahasan tentang system persamaan linier dua variable, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Bagi Sekolah, sebagai bahan masukan agar lebih kompeten dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada mata 

pelajaran matematika. 



6 
 

F. Hipotesis  Tindakan (PTK) 

Menurut Ridwan Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara yang 

harus diuji lagi kebenarannya.
1
 Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka 

berfikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah  Terdapat manfaat yang 

signifikan dari penggunaan alat peraga papan catur matematika terhadap hasil 

belajar siswa. Tingkat signifikan yang digunakan peneliti adalah 5% dan 1%, 

misalnya tingkat signifikan suatu hasil pengujian hipotesis adalah 5%. Ini berarti 

bahwa hasil pengujian kita masih memiliki kemungkinan kesalahan sebesar 5% 

dan kemungkinan kebenarannya sebesar 95%. 

G. Defenisi Operasional 

1. Pemanfaatan 

Pemanfaatan yaitu menggunakan atau memakai suatu hal yang 

berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai alat peraga 

papan catur matematika sebagai media dalam menyampaikan informasi 

kepada peserta didik. 

2. Alat Peraga 

Alat peraga merupakan suatu alat yang dipakai untuk membantu dalam 

proses belajar-mengajar yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan 

belajar-mengajar yang dilakukan oleh pengajar atau guru. Penggunaan alat 

peraga ini mempunyai bertujuan untuk memberikan wujud yang riil terhadap 

bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Alat peraga yang dipakai 

dalam proses belajar-mengajar dalam garis besarnya memiliki manfaat 

                                                             
1
 Ridwan. Dasar-Dasar Statistika. Cetakan III Edisi Revisi. (Bandung:Alfabeta,2003), 

hlm. 166 
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menambahkan kegiatan belajar para siswa, menghemat waktu belajar, 

memberikan alasan yang wajar untuk belajar, sebab dapat membangkitkan 

minat perhatian dan aktivitas para siswa. 

3. Papan Catur 

Papan catur  ialah jenis  papan permainan yang digunakan dalam 

permainan catur, dan terdiri atas 64 kotak persegi (8 baris dan 8 kolum) yang 

disusun dalam 2 warna berselang-seling (hitam dan putih) 

4. Permainan Papan Catur Matematika 

Papan catur matematika adalah suatu alat peraga matematika yang 

digunakan sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya 

bentuk papan catur matematika sama seperti papan catur biasanya, yang 

membuat membedakannya adalah pada papan catur matematika memiliki 

beberapa kolom diatas kotak perseginya yang terdiri dari: 1. Tempat Soal 

yaitu pada kolom tempat soal berisi soal-soal yang harus dijawab oleh pemain; 

2. Tempat jawaban yaitu berisi sebuah jawaban yang benar dari soal-soal yang 

ditanyakan; 3. Puzzle yaitu suatu tempat yang berisi beberapa lembar jawaban 

dan pemain hanya memilih 1 jawaban yang menurutnya benar. 

5. Hasil Belajar 

  Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima proses pembelajaran atau pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, proses penilaian 

terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang 

kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajar melalui kegiatan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Papan_permainan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Catur
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belajar mengajar. Proses penilaian hasil belajar harus berdasarkan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang terdapat pada setiap sekolah. Jadi KKM 

yang diinginkan dalam penelitian ini melebihi ketentuan KKM yang berada 

disekolah, peneliti memiliki KKM yaitu 75%. 

6. Respon Siswa 

respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, 

yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Jadi 

perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkrit, yaitu 

yang dapat diamati, atau tidak konkrit yaitu yang tidak dapat diamati. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hakikat Matematika 

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-

bentuk atau struktur yang abstrak dan hubungan-hubungan diantara hal-hal itu. 

Untuk dapat memahami struktur-struktur serta hubungan-hubungan, tentu saja 

diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam 

matematika itu.
1
 Defenisi atau pengertian tentang matematika oleh beberapa pakar 

yang diungkapkan oleh R Soedjadi: 

1. Matematika adalah cabang ilmu eksak dan terorganisir secara otomatis. 

2. Matematika adalah hubungan tentang bilangan dan kalkulasi. 

3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logic dan 

berhubungan dengan bilangan. 

4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 

5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur  yang logic. 

6. Matematika adalah pengetahuan dengan aturan-aturan yang ketat.
2
 

 

Menurut Marsigit “Matematika adalah himpunan dari nilai kebenaran, dalam 

bentuk suatu pernyataan yang dilengkapi dengan bukti”.
3
 Reys dkk 

mengemukakan bahwa “Matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, 

suatu jalan atau pola berfikir, suatu seni,suatu bahasa, dan suatu alat. Sedangkan 

Erman Suherman dkk mengatakan bahwa “Matematika adalah ilmu yang abstrak 

dan deduktif”.
4
 

                                                             
1
 Heman Hudoyo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, 

(Malang:Universitas Negeri Malang,2003), hlm. 123 
2
 R Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia Konstatansi Keadaan Masa Kini 

Menuju Harapan Masa Depan, (Jakarta: Dirjen Dikti Depkenas,2000), hlm. 11 
3
 Marsigit, Pedoman KhususPengembangan Sistem Penilaian Matematika SMP, 

(Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta, 2003), hlm. 4 
4
 Erman Suherman, dkk,  Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung: 

JICA-UPI, 2001), hlm.15 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah suatu ilmu yang menelaah atau struktur-struktur yang abstrak dengan 

penalaran yang logic dalam pernyataan yang dilengkapi bukti dan melalui 

kegiatan penelusuran yang memerlukan imajinasi, Intuisi dan penemuan sebagai 

kegiatan pemecahan masalah dan alat komunikasi, pengetahuan tentang bilangan 

kalkulasi serta hubungan diantara hal-hal tersebut. Serta matematika juga 

merupakan suatu jalan atau pola piker, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. 

B. Belajar dan Pembelajaran Matematika  

Pengertian belajar dirumuskan oleh banyak ahli dengan penafsiran dan 

definisi belajar yang berbeda sesuaidengan pendapat masing-masing ahli. 

Menurut W.H. Burton, belajar adalah  a change in the individual due to intruction 

of that individual and his environment, which feels a need and makes him more 

capable of dealing adequately with his environment (perubahan dalam individu 

karena pengenalan individu itu dan lingkungannya, yang merasa perlu dan 

membuatnya lebih mampu menangani secara memadai dengan lingkungannya), 

yakni belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu akibat adanya 

interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan lingkungannya.
5
 

Menurut Gagne yang memberikan dua definisi dalam kaitannya dengan 

belajar, yaitu:  

a. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.  

b. Belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh melalui 

instruksi.
6
 

 

                                                             
5
 Moh. Uzer Usman dan Lilies Setyawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar 

Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1993),  hal. 5. 
6
 Syaiful Bahri Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm. 22 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli terkait dengan definisi belajar, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya belajar merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh seorang individu untuk memperoleh apa yang menjadi 

keinginannya baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dari interaksi terhadap individu lain maupun terhadap 

lingkungannya. 

Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng adalah  upaya untuk 

membelajarkan siswa.
7
 Terdapat proses belajar dan proses mengajar di dalam 

kegiatan pembelajaran. Proses belajar dilakukan oleh siswa, sedangkan proses 

mengajar dilakukan oleh guru. Pembelajaran dirumuskan sebagai suatu proses 

yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku  yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
8
 Menurut konsep komunikasi, pembelajaran 

adalah sebuah proses komunikasi fungsional antara guru dengan siswa atau siswa 

dengan siswa, dalam rangka bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikirsiswa 

sehingga akan menjadi kebiasaan siswa yang bersangkutan.
9
 

Istilah mathematics (Inggris) sendiri berasal dari perkataan latin  

mathematica yang pada awalnya diambil dari bahasa Yunani yaitu mathematika 

yang berarti “relating to learning”. Perkataan itu mempunyai akar kata  

mathemayang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science).
10

 James dalam 

kamus matematika yang ditulisnya, menyatakan bahwa: matematika adalah ilmu 

                                                             
7
 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), hlm. 2 

8
 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan pengajaran, (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2004), hlm. 7 
9
Erman Suherman, Turmudi, dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, 

(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), hlm. 8 
10

 Ibid.hlm.7 
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tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang saling 

berhubungan satu sama lain yang terbagi dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis 

dan geometri.
11

 

Jadi, pembelajaran matematika adalah suatu kegiatanatau proses belajar 

yang dilaksanakan oleh siswa dalam rangka menemukan bukti-bukti secara logis 

dalam memahami matematika. 

C. Alat Peraga 

Alat peraga merupakan media pembelajaran yang menawarkan ciri-ciri 

dari konsep yang dipelajari. Alat peraga matematika adalah seperangkat benda 

konkret yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang 

digunkaan untuk membantu menanamkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip 

dalam matematika.
12

 Alat peraga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan pelajaran yang 

tentunya alat ini mampu diserap oleh mata dan telinga agar proses belajar 

mengajar dapat bekerja secara efektif dan lebih efesien. Dengan demikian, alat 

peraga dapat mempermudah penyampaian pesan yang akan disampaikan. 

a. Peranan Alat Peraga Dalam Pembelajaran 

Pada dasarnya anak belajar melelui benda atau objek konkret. Untuk 

memahami konsep abstrak, anak-anak memerlukan benda-benda konkret (real) 

sebagai perantara. Konsep abstrak tersebut dicapai melalui tingkat-tingkat belajar 

yang berbeda-beda. Bahkan orang dewasa sekalipun yang ada pada umumnya 

sudah dapat memahami konsep abstrak, pada keadaanya tentu sering memerlukan 

                                                             
11

 Ibid.hlm 16 
12 Djoko Iswadi.2003.Pengembangan  Media/Alat Peraga Pembelajaran Matematika di 

SLTP.hlm.1 http://P4tkmatematika.Org. 
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perantara melalui media atau alat peraga. Berkenaan dengan peranan alat peraga 

dalam pembelajaran, Sukayati menyatakan bahwa: 

“Alat peraga merupakan alat bantu atau penunjang yang digunakan 

oleh guru untuk menunjang proses belajar mengajar terutama pada 

siswa, alat peraga sangat dibutuhkan karena siswa yang masih berfikir 

secara real. Mereka lebih mudah memahami pelajaran yang 

menggunakan alt peraga daripada tanpa menggunakan alat peraga”.
13

 

 

Alat peraga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam 

pembelajaran terutama pada mata pelajaran matematika yang diwujudkan konsep, 

menguasai teori dan definisi. Sehingga siswa akan memiliki penguatan yang tahan 

lama. Dengan alat peraga siswa dapat dilibatkan sebagai objek dalam 

pembelajaran. Sukayati menjelaskan bahwa “Fungsi utama dari alat peraga adalah 

untuk menurunkan keabstrakan dari konsep, agar siswa mampu menangkap arti 

sebenarnya dari konsep tersebut. Dengan melihat, meraba dan memanipulasi 

objek/ alat peraga maka siswa akan mempunyai pengalaman-pengalaman nyata 

dalam kehidupan tentang arti dari konsep materi”.
14

 Penggunaan alat peraga 

dalam pembelajaran terutama pada pembelajaran matematika sangat penting dan 

sangat dibutuhkan bagi anak SMA. Karena mereka butuh sesuatu yang abstrak, 

anak usia SMA lebih mudah mempelajari sesuatu yang abstrak, sehingga 

penggunaan alat peraga sangat efektif dan efesien dalam proses pembelajaran 

serta keberhasilan terhadap tujuan pembelajaran yang diinginkan. Manfaat alat 

peraga sebagai salah satu media dalam pembelajaran siswa menurut Ecyclopedia 

Of  Educational Research sebagaimana dikutif oleh Oemar Hamalik, yaitu antara 

lain: 

                                                             
13 Sukayati, Media Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar, Tanggal 19-2 Juli 2003, 

(Yogyakarta:PPPG Matematika,2003), hlm.2 
14 Ibid.hlm.2 
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1) “Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir dan oleh 

karena iti mengurangi verbalisme. 

2) Memperbesar perhatian para anak. 

3) Meletakkan dasar-dasar yang penting memperkembangkan belajar 

dan oleh karena itu membuat pelajaran lebih manetap. 

4) Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menimbulkan 

kegiatan berusaha sendiri dikalangan anak. 

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan  kontinu, hal ini 

terutama terdapat dalam gamabar hidup. 

6) Membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa. 

7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara 

lain serta membantu berkembangnya efesiensi yang lebih 

mendalam serta keragaman yang lebih banyak dalam belajar”.
15

 

 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Yusufhadi 

Miarso dkk yang memaparkan bahwa peranan alat peraga sebagai media 

pembelajaran antara lain yaitu: 

“1) Membuat konkret yang abstrak; 2) Membawa objek yang berbahaya 

atau sukar di dapat dalam lingkungan belajar; 3) Menampilkan objek 

yang terlalu besar; 4) Menampilkan objek yang tidak dapat diamati 

dengan mata telanjang; 5) Mengamati gerakan yang terlalu cepat; 6) 

Memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan; 7) 

Memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi sebagai 

pengalaman belajar siswa; 8) membangkitkan motivasi belajar anak; 9) 

Memberi kesan perhatian individual untuk seluruh anggota kelompok 

belajar siswa; 10) Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan 

dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan; 11) Menyajikan 

pesan atau informasi belajar secara serempak, mengatasi batasan waktu 

maupun ruang; 12) Mengontrol arah maupun kecepatan belajar 

siswa”.
16

 

b. Kelebihan Penggunaan Alat Peraga 

Adapun kelebihan dalam penggunaan alat peraga yaitu: 

1) Menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi 

lebih menarik. 

2) Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih 

mudah memahaminya. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak 

akan mudah bosan. 

                                                             
15

Oemar Hamalik, Media Pembelajaran Cetakan VIII, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya,2003), hlm.27 
16 Yusufhadi Miarso dkk, Teknologi Komunikasi Pendidikan.Cetakan II, (Jakarta:CV 

Rajawali,2000), hlm.51 
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4) Membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti: 

mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan 

sebagainya. 

c. Kekurangan Alat Peraga 

Adapun kekurangan alat peraga yaitu: 

1) Mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut 

guru 

2) Banyak waktu yang diperlukan untuk persisapan 

3) Perlu ksediaan berkorban secara materil.
17

 

 

Adapun tujuan dari alat peraga adalah untuk: 1) Memperkenalkan, 

membentuk, memperkaya, serta memperjelas; 2) Mengembangkan sikap yang 

dikehendaki; 3) Mendorong kegiatan siswa lebih lanjut. 

D. Permainan Papan Catur Matematika 

Papan catur adalah jenis pemainan yang digunakan dalam permainan catur, 

dan terdiri dari 64 kotak persegi ( 8 baris dan 8 kolom ) yang disusun dalam 2 

warna berselang-selang ( hitam dan putih ). Papan catur matematika adalah suatu 

alat peraga matematika yang digunakan sebagai alat pendukung dalam proses 

pembelajaran. Pada dasarnya bentuk papan catur matematika sama seperti papan 

catur biasanya, yang membuat membedakannya adalah pada papan catur 

matematika memiliki beberapa kolom diatas kotak perseginya yang terdiri dari: 1. 

Tempat Soal yaitu pada kolom tempat soal berisi soal-soal yang harus dijawab 

oleh pemain; 2. Tempat jawaban yaitu berisi sebuah jawaban yang benar dari 

soal-soal yang ditanyakan; 3. Puzzle yaitu suatu tempat yang berisi beberapa 

lembar jawaban dan pemain hanya memilih 1 jawaban yang menurutnya benar.  

Dalam permainan ini bila pemain tidak dapat menjawab dengan benar 

maka pemain tidak dapat melangkah/ melanjutkan ke kotak yang selanjutnya. 

                                                             
17

 https://malikha92.wordpress.com/2013/01/13/kelebihan-kelemahan-alat-peraga-

matematika. 
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Sedangkan, pemain yang dapat menjawab dengan benar maka ia dapat 

melangkah/ melanjutkan ke kotak yang selanjutnya. Apabila raja terskak, maka 

pemain mendapat kesempatan pilihan untuk menjalankan Fighter ataupun raja 

untuk tetap mempertahankan keberadaan raja pada permainan. Dan jika pemain 

memilih untuk menjalankan raja maka pemain tersebut harus menjawab soal 

dengan benar, apabila terbukti jawaban raja salah maka saat itu juga pemain 

tersebut dinyatakan kalah dan permainan selesai. 

a. Aturan Permainan Papan Catur Matematika 

1. Permainan dilakukan oleh 2 orang 

2. Setiap fighter boleh melangkah ke kotak laian apabila pemain 

menjawab pertanyaan dengan benar 

3. Jawaban pemain dikatakan benar apabila puzzle yang terdapat pada 

soal sesuai dengan puzzle pada kotak jawaban yang dipilih 

4. Dalam permainan ini menggunakan 7 Fighter yaitu: Ster, 2 Pion, 

Kuda, Mentri, Benteng dan Raja 

5. Aturan menyekak raja sesuai dengan aturan permainan catur pada 

umumnya, diantaranya: 

1) Ster, dapat menyekak dengan cara vertical, horizontal, 

diagonal, tanpa ada batasan jumlah yang dilalui. 

2) Pion, dapat menyekak dengan cara diagonal dengan jarak 

satu kotak didepannya. 

3) Kuda, dapat menyekak dengan cara letter L dengan jumlah 

4 kotak. 
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4) Banteng, dapat menyekak dengan cara vertical dan 

horizontal tanpaada batasan jumlah langkah yang akan 

dilalui. 

5) Mentri, dapat menyekak dengan cara diagonal tanpa ada 

batasan jumlah langkah yang dilalui. 

6) Apabila raja terskak, pemain mendapat kesempatan pilihan 

untuk menjalankan fighter ataupun raja untuk tetap 

mempertahankan keberadaan raja pada permainan, dan jika 

memilih untuk menjalankan raja maka pemain tersebut 

harus menjawab soal dengan benar, apabila terbukti 

jawaban raja salah maka saat itu juga pemain tersebut 

dinyatakan kalah dan permainan selesai. 
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b. Bentuk Permainan Papan Catur Matematika  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Soal Tempat Jawaban Puzzle  

Tempat Fighter 
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c. Penelitian yang relevan 

Isofa Zulfania Wilansah, tahun 2014, Pembelajaran Trigonometri Kelas X Sma 

melalui Media Catrida, Metode yang dilaksanakan mulai dari adanya penyelesaian 

masalah, desain produk, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba 

pemakaian, revisi pemakaian, implementasi, sampai evaluasi. Dari serangkaian 

metode pengembangan kami telah mendapatkan hasil suatu alat peraga berupa 

papan catur yang di dalamnya terdapat angka-anga sudut istimewa fungsi 

trigonometri. Melalui alat peraga ini siswa akan mengaktifkan ingatan tentang 

nilai dari fungsi trigonometri. Aturan permainan bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

d. Teori Pendukung 

Piaget berpendapat bahwa sisw yang tahap pemikirannya masihpada tahap 

konkret menggalami kesulitan untuk memahami operasi logis dan konsep 

pembelajaran tanpa alat bantu dengan alat peraga.
18

 Menurut Nana Sudjana alat 

peraga dalam proses pembelajaran mempunyai nilai-nilai seperti berikut: 

1. Alat peraga dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berfikir. 

2. Alat peraga dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk 

belajar. 

3. Alat peraga dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar 

sehingga hasil belajar dapat maksimal. 

4. Alat peraga memberikan pengalaman nyata dan dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri setiap siswa. 

                                                             
18

 Erman Suherman, Strategi Pengajaran Matematika Kontemporer, 

(Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia, 2003).hlm 40 

http://misbahuddinalmutaali.blogspot.com/2014/12/pembelajaran-trigonometri-kelas-x-sma.html
http://misbahuddinalmutaali.blogspot.com/2014/12/pembelajaran-trigonometri-kelas-x-sma.html
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5. Alat peraga menumbuhkan pemikiran yang teratur dan 

kesinambungan. 

6. Alat peraga membantu tumbuhnya pemikiran dan berkembangnya 

kemampuan berbahasa. 

7. Alat peraga memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh 

dengan cara lain serta membantu berkembangnya efisiensi dan 

pengalaman belajar yang sempurna.
19

 

E. Hasil Belajar 

Berikut ini adalah beberapa Pengertian Hasil Belajar menurut para ahli :  

a. Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru.  

a) Dilihat dari sisi siswa hasil belajar merupakan tingkat perkembangan 

mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat belum belajar. 

b) Dari sisi guru hasil belajar adalah saat terselesaikannya bahan 

pelajaran.
20

  

b.  Menurut Igak Wardhani dkk, hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.
21

 

c. Menurut Syaiful Bahri Djamarah, hasil belajar adalah sesuatu yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas belajar.
22
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 Nana Sudjana,Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Sinar Baru 

Algensindo,2005).hlm. 100. 
20

  Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajara,(Bandung : Alfabeta 2006), hlm.23. 
21

 Wardhani, Igak, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007), 

hlm. 50. 
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Berdasarkan hasil definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima proses 

pembelajaran atau pengalaman belajarnya. Hasil belajar memiliki peranan penting 

dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajar melalui kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya 

dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan siswa lebih 

lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

 

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Didalam proses belajar mengajar itu ikut berpengaruh sejumlah factor 

lingkungan, yang merupakan masukan dari lingkungan dan sejumlah factor 

instrumental yang dengan sengaja dirancang dan dimanipulasikan guna 

menunjang tercapaianya tujuan yang dikehendaki.
23

 

Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar yakni : 

a.  Faktor Lingkungan  

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Selama hidup 

anak didik tidak  bisa menghindarkan diri dari lingkungan alami dan lingkungan 

sosial budaya. Interaksi dari kedua lingkungan yang berbeda ini selalu terjadi 

dalam mengisi kehidupan anak didik. Keduanya mempunyai pengaruh cukup 

signifikan terhadap hasil belajar anak didik disekolah. Oleh karena itu kedua 

lingkungan ini akan dibahas satu demi satu dalam uraian berikut : 

                                                                                                                                                                       
22

 Syaiful Bahri Djamarah ,Hasil Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta,1994), hlm. 

23. 
23

 Syaiful Bahri Djamarah,Psikologi Belajar, (Jakarta :Rineka Cipta, 2002), hlm.142. 
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a) Lingkungan Alami  

Pencemaran lingkungan hidup merupakan malapetaka bagi peserta 

didik yang hidup didalamnya salah satunya udara yang tercemar, oleh 

karena itu keadaan suhu dan kelembaban udara berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik disekolah. Belajar dengan keadaan udara  yang segar 

akan lebih baik hasilnya daripada belajar dalam keadaan udara yang 

pengap. 

b) Lingkungan Sosial Budaya 

Sebagai anggota masyarakat, anak didik tidak bisa melepaskan diri 

dari ikatan sosial. System sosial yang terbentuk mengikat perilaku anak 

didik untuk tunduk pada norma-norma sosial, susila, dan hokum yang 

berlaku dalam masyarakat. Demikian juga halnya disekolah, ketika anak 

didik berada disekolah, maka dia berada dalam system sosial disekolah. 

Peraturan dan tata tertib sekolah harus anak didik taati.  Pelanggaran yang 

dilakukan oleh anak didik akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis berat 

ringannya pelanggaran. Lahirnya peraturan sekolah bertujuan untuk 

mengatur dan membentuk perilaku anak didik yang menunjang 

keberhasilan belajar disekolah.
24

 

b. Faktor Instrumental 

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai, program sekolah 

dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar mengajar. 

Sarana dan fasilitas yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar 
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berdayaguna dan berhasil  guna bagi kemajuan belajar anak didik disekolah. 

Adapun yang terdapat dalam faktor instrumental yakni: 

a) Kurikulum : tanpa kurikulum kegiatan belajar mengajar tidak dapat 

berlangsung, sebab materi apa yang harus guru sampaikan dalam 

suatu pertemuan kelas, sebelum guru programkan sebelumnya. 

Setiap guru harus mempelajari dan menjabarkan isi kurikulum 

kedalam program yang lebih rinci dan jelas sasarannya. 

b) Program : Setiap sekolah mempunyai program pendidikan. 

Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi kemajuan 

pendidikan. Keberhasilan pendidikan disekolah tergantung dari 

baik tidaknya program pendidikan yang dirancang. Program 

pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, baik 

tenaga, sarana dan prasarana. 

c) Sarana dan fasilitas : Sarana mempunyai arti penting dalam 

pendidikan. Gedung sekolah misalnya sebagai tempat yang 

stretegis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar disekolah. 

Salah satu persyaratan untuk membuat suatu sekolah adalah 

pemilikan gedung sekolah, yang didalamnya ada ruang  kelas, 

ruang kepala sekolah, ruang dewan guru, ruang perpustakaan, 

ruang BP, ruang tata usaha, auditorium, dan halaman sekolah yang 

memadai. Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan 

pelayanan anak didik. 

d) Guru : guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan 

kehadiran guru mutlak diperlukan didalamnya. Kalau hanya ada 
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anak didik, tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan 

belajar mengajar disekolah. Jangankan ketiadaan guru, kekurangan 

guru saja sudah merupakan masalah. mata pelajaran tertentu pasti 

kekosongan guru yang dapat memegangnya. Itu berarti mata 

pelajarn itu tidak dapat diterima anak didik, karena tidak ada guru 

yang memberikan pelajaran untuk mata pelajaran itu.
25

 

c. Kondisi Fisiologis  

Pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar 

seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlaianan 

belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Anak-anak yang kekurangan 

gizi ternyata kemampuan belajarnya dibawah anak-anak yang tidak kekurangan 

gizi, mereka lekas lelah, mudah ngantuk, dan sukar menerima pelajaran. 

Demikian pendapat Noehi Nasution, dkk. 

d. Kondisi Psikologis 

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu semua 

keadaan dan fungsi psikologis tertentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Itu 

berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, maka dari itu minat, kecerdasan,bakat, 

motivasi dan kemampuan-kemampuan kognitif adalah factor psikologis yang 

utama mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik. Akan lebih jelasnya , 

kelima factor ini akan diuraikan sebagai berikut : 

a) Minat : suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang 

menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya. Dapat pula dipartisipasikan dalam suatu aktivitas. 

                                                             
25

 Ibid. Hlm. 151. 
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b)  Kecerdasan : seorang  ahli seperti Raden Cahaya Prabu berkeyakinan 

bahwa perkembangan taraf intelegensi sangat pesat pada masa umur 

balita dan mulai menetap pada akhir masa remaja. Taraf intelegensi 

tidak mengalami penurunan, yang menurun hanya penerapannya saja, 

terutama setelah berumur 65 tahun ke atas bagi mereka alat indranya 

mengalami kerusakan. 

c)  Bakat : disamping  intelegensi  (kecerdasan), bakat merupakan faktor 

yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. 

Hampir tidak ada orang yang membantah bahwa belajar pada bidang 

yang sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan berhasilnya 

usaha itu. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang menghalangi untuk 

terciptanya kondisi yang sangat diinginkan oleh setiap orang. 

d) Motivasi : mengingat motivasi merupakan motor  penggerak dalam 

perbuatan, maka bila anak didik yang kurang memiliki motivasi 

intrinsic, diperlukan dorongan dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik agar 

anak didik termotivasi untuk belajar. Disini diperlukan pemanfaatan 

bentuk-bentuk motivasi secara akurat  dan bijaksana. Penjabaran dan 

pembahasan lebih mendalam tentang bentuk-bentuk motivasi dalam 

belajar.
26

 

G. System Persamaan Linier Dua Variabel 

Sistem persamaan linier dua variabel (peubah) adalah suatu system atau 

bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variable dan 

pangkat satu dan apabila digambarkan dalam suatu grafik maka akan membentuk 

                                                             
26

 Ibid, hlm.167. 
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garis lurus. Dan karena inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan 

linier. 

a. Ciri-ciri SPLDV 

- Menggunakan relasi tanda sama dengan (=) 

- Memiliki dua variable 

- Kedua variable tersebut memiliki derajat satu (berpangkat satu) 

b. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV 

- Suku 

Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variable, 

koefesien dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca 

penjumlahan ataupun pengurangan. 

Contoh: 

6x – y + 4, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, - y, dan 4 

- Variable  

Variable adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya 

dilambangkan dengan huruf seperti x dan y 

Contoh: 

Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk 

persamaan adalah: misalkan nanas = x dan jeruk = y, maka persamaannya 

adalah 2x + 5y. 

- Konstanta  

Konstanta adalah bilangan yang tak diikuti dengan variable, maka nilainya 

tetap atau konstan untuk berapapun nilai peubahnya. 

Contoh:  
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2x + 5y + 7, dari persamaan tersebut konstata adalah 7, karena 7 nilainya 

tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. 

c. Metode Penyelesaian Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

- Metode Subtitusi 

Metode subtitusi adalah metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan 

mengganti salah satu peubah atau variable. 

Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x + 3y = 15 dan 3x + 6y 

= 30 

Penyelesaian: 

x + 3y = 15 

x = - 3y + 15 …….(1) 

3x + 6y = 30 ……..(2) 

Lalu, masukkan persamaan 1 kedalam persamaan 2, untuk mencari nilai y, 

maka:  

3x + 6y = 30 

3( - 3y + 15 ) + 6y = 60 

-9y + 45 + 6y = 30 

     -3y = 30 – 45 

        y = - 15/-3 

        y = 5 

selanjuntnya untuk mencari nilai x maka gunakan salah satu persamaan 

boleh persamaan (1) atau (2): 

x + 3y = 15 
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x + 3(5) = 15 

x + 15 = 15 

x = 15 – 15  

x = 0 

jadi HP :{0,5} 

- Metode eliminasi ( Penghilangan ) 

Metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem 

persamaan linier dua variabel dengan cara mengeliminasi atau 

menghilangkan salah satu peubah (variabel) dengan menyamakan 

koefisien dari persamaan tersebut. 

Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x + 3y = 15 dan 3x + 6y 

= 30. 

Penyelesaian: 

Mencari nilai y 

3x + 6y = 30  : 3 

<=> x + 2y = 10………(1) 

       x + 3y = 15……….(2) 

dari persamaan (1) dan (2) dieliminasi maka: 

x + 3y = 15 

x + 2y = 10  _ 

        y = 5 

selanjutnya untuk menentukan nilai x, maka: 
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x + 3y = 15 |x2|  2x + 6y = 30 

          3x + 6y = 30 |x1|  3x + 6y = 30  _ 

     x = 0 

 maka himpunan penyelesaiannya adalah {0,5}. 

- Metode Campuran (eliminasi dan subtitusi) 

Metode campuran adalah suatu cara atau metode untuk menyelesaikan 

suatu persamaan linier dengan menggunakan dua metode yaitu metode 

eliminasi dan metode subtitusi. 

Contoh: 

x + 3y = 15 |x3|  3x + 9y = 45 

          3x + 6y = 30 |x1|  3x + 6y = 30  _ 

       0 + 3y = 15 

    y = 15/3 

    y = 5 

x + 3y = 15 

x + 3(5) = 15 

x + 15 = 15 

        x = 15 – 15  

        x = 0 

jadi HP : {0,5}. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah suatu rancangan penelitian yang dirancang khusus untuk 

meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelas.
1
 Tindakan yang diberikan 

adalah pemanfaatan alat peraga papan catur matematika, dengan tahapan-tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berguna untuk memaparkan proses 

pembelajaran menggunakan alat peraga papan catur matematika (Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research). Alat peraga papan catur 

matematika digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Manyak Payed dengan materi sistem persamaan linier dua variabel. 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif, yaitu peneliti dan guru bekerjasama 

dalam proses pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh peneliti 

sendiri, guru sebagai pengamat selama proses pembelajaran berlangsung. 

Rancangan penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

rancangan dengan menggunakan  model  siklus yang  dikemukakan  oleh  

Kemmis  &  Taggart yang terdiri atas: planning (menyusun perencanaan), acting 

(melaksanakan tindakan), observing (melaksanakan pengamatan), dan reflecting 

                                                             
1
 Mohammad  Adnan  Latief.  Tanya  Jawab  Metode  Penelitian  Pembelajaran   

Bahasa. Malang: UM Press. 2010. Hal. 81. 
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(melakukan refleksi), hasil refleksi ini kemudian dipergunakan untuk 

memperbaiki perencanaan (revise plan) berikutnya.
2
 Secara sederhana alur 

pelaksanaan tindakan kelas disajikan sebagai berikut.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus PTK menurut Kemmis & MC Taggart
4
 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yaitu SMAN 1 Manyak Payed yang terletak di Jalan 

Medan-Banda Aceh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran  2016/2017. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X SMAN 1 Manyak Payed. Objek 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

                                                             
2
 Rido Kurnianto. 2009. Penelitian  Tindakan  Kelas /Edisi Pertama. Surabaya: Lapis 

PGMI. Hal. 5-15 
3
 Suharsimi Arikunto. 2008 Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 16 

  
4
 Wijaya kusumah,  Mengenal Penelitian Tindakan Kelas,  (Jakarta:PT Indeks,2009), 

hlm.21. 
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Reflect 
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menggunakan alat peraga permainan papan catur matematika pada materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel. 

D. Prosedur Penelitian 

   Prosedur penelitian tindakan untuk kelas ini terdiri dari dua siklus. Tiap 

siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai dan terdiri dari 

empat tahap, yakni tahap perencanaan (Planning), tahap pelaksanaan (Acting), 

tahap observasi (Observing), dan tahap refleksi (Reflecting). 

1. Tahap Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelakasanaan PTK
5
. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah: 

1.  Mengajukan judul penelitian kepada ketua program studi matematika. 

2. Mengurus perizinan untuk melaksanakan penelitian. 

3. Konsultasi dengan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah SMA Negeri 

1 Manyak Payed dan guru bidang studi matematika. 

4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada materi sistem 

persamaan linier dua variabel. 

5. Menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi, angket, dan tes 

essey kemudian divalidasi. 

2. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Pelaksanaan yaitu skenario kerja tindakan yang akan dikerjakan dan 

prosedur tindakan yang akan diterapkan.
6
 Dari rencana yang telah disiapkan, 

maka dapat dilakukan tindakan, yaitu: 

                                                             
5
 Kunandar.2009.Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi Guru. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hal:126 
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1. Melakukan tes uji coba instrumen tes di kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Manyak Payed. 

2. Validasi dan menentukan reliabilitas instrumen tes. 

3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

4. Melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 

5. Membagikan angket setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. 

6.  Memberikan tes setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan.. 

3. Tahap Observasi (Observing) 

Tahap ini dilakukan di dalam kelas saat tahap pelaksanaan tindakan 

berlangsung mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Guru 

bidang studi matematika dan adalah pengamat yang mengamati situasi kegiatan 

belajar mengajar, siswa yang aktif dalam belajar di dalam kelas, kemampuan 

siswa dalam melakukan unjuk kinerjanya dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan oleh guru. Tujuan dilakukan pengamatan adalah untuk mengumpulkan 

data hasil dari pelaksanaan agar dapat dijadikan landasan dalam melakukan 

refleksi.  

4.    Tahap Refleksi (Reflecting) 

 Tahap ini untuk memproses data yang didapat pada saat melakukan 

pengamatan. Hasil refleksi ini digunakan sebagai dasar untuk tahap perencanaan 

pada siklus berikutnya. Peneliti membuat perencanaan selanjutnya didasari 

dengan hasil yang didapat siswa pada evaluasi yang dilakukan. Pelaksanaan 

                                                                                                                                                                       
6
 Ibid. Hal:129 
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penelitian ini dilaksanakan pada dua siklus, yaitu siklus pertama terdiri dari 4 kali 

pertemuan dan siklus ke II terdiri dari 3 kali pertemuan, sehingga total pertemuan 

siklus pertama dan kedua adalah 7 kali pertemuan. 

Tabel 3.1 Tahap-Tahap Pelaksanaan Penelitian Siklus I 

 

No Kegiatan Sasaran Output Penerapan 

 1 Perencanaan yang 

akan dilakukan 

adalah: 

A. Merancang 

RPP 

 

B. Membuat 

lembar 

observasi 

 

 

C. Membuat tes 

hasil belajar 

siklus I 

 

 

 

Agar pembelajaran 

yang berlangsung lebih 

terarah. 

 

Untuk mengetahui 

bagaimana proses 

belajar mengajar di 

kelas. 

 

Untuk mengetahui 

kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan 

soal-soal sistem 

persamaan linier dua 

variabel. 

 

 

PBM Efektif. 

 

 

 

 

Data kondisi 

PBM. 

 

 

 

Angket dan 

Tes hasil 

belajar. 

 

 

 

Minggu 1-2 

dengan 4 

kali 

pertemuan. 

2.  Pelaksanaan 

Meliputi: 

A. Melakukan 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

alat peraga 

papan catur 

matematika 

 

B. Pemberian 

angket dan tes 

akhir 

 

 

 

Untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa 

dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa setelah 

proses pembelajaran.  

 

 

Peningkatan 

hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

Data tes hasil 

belajar 

 

3.  Observasi Untuk melihat apakah 

aktivitas proses belajar 

mengajar di kelas telah 

terlaksana sesuai 

rencana pembelajaran. 

Data kondisi 

PBM. 
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4.  Refleksi Untuk mengetahui 

apakah siswa masih 

kurang memahami 

materi yang diajarkan, 

dan dapat digunakan 

sebagai dasar untuk 

tahapan selanjutnaya. 

Hasil 

identifikasi 

masalah 

 

 

Tabel 3.2 Tahap-Tahap Pelaksanaan Penelitian Siklus II 

 

No Kegiatan Sasaran Output Penerapan 

1       Perencanaan 

yang akan 

dilakukan adalah: 

A. Merancang 

RPP 

 

 

B. Membuat 

lembar 

observasi 

 

C. Membuat tes 

hasil belajar 

siklus II 

 

 

 

 

Agar pembelajaran 

yang berlangsung lebih 

terarah. 

 

Untuk mengetahui 

bagaimana proses 

belajar mengajar di 

kelas. 

 

 

Untuk mengetahui 

kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan 

soal-soal sistem 

persamaaan linier dua 

variabel. 

 

 

 

 

PBM Efektif. 

  

 

 

Data kondisi 

PBM. 

 

 

 

 

Angket dan 

Tes hasil 

belajar siswa. 

 

 

 

 

Minggu 2-3 

dengan 3 

kali 

pertemuan. 

2.  Pelaksanaan 

Meliputi: 

A. Melakukan 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

alat peraga 

papan catur 

matematika. 

 

B. Pemberian 

angket dan tes 

akhir 

 

 

 

Untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa 

dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa setelah 

proses pembelajaran..  

 

 

Peningkatan 

hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

Data tes hasil 

belajar 

 

3.  Observasi Untuk melihat apakah Data kondisi  
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aktivitas proses belajar 

mengajar di kelas telah 

terlaksana sesuai 

rencana pembelajaran. 

PBM. 

4.  Refleksi         Untuk mengetahui 

apakah siswa masih 

kurang percaya diri 

memahami materi yang 

diajarkan, serta dapat 

digunakan sebagai 

dasar untuk tahapan 

selanjutnya. 

Hasil 

identifikasi 

masalah 

 

 

E. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber yakni: 

1. Siswa, untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktivitas siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

2. Guru, untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran 

dengan menggunakan alat peraga papan catur matematika untuk 

meningkatkatkan hasil belajar siswa. 

F. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian 

1. Angket 

Angket (kuisioner) adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

orang yang akan diukur (responden). Dalam penelitian ini angket digunakan  

untuk memperoleh data tentang kepercayaan diri dan hasil belajar siswa, angket 

diberikan kepada siswa sebelum dilakukan  tes pada akhir siklus. Hasil dari 

jawaban angket tersebut akan digunakan sebagai data untuk mengetahui respon 

siswa saat penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar.  
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Pada penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah angket langsung, 

karena angket ini diisi langsung oleh responden. Skala yang digunakan adalah 

skala likert yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan  

Sangat Tidak Setuju (STS).  Adapun kisi-kisi angket kepercayaan diri siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Respon Belajar Siswa 

Variabel Indikator Minat 
Pertanyaan  

Jumlah Positif Negatif 

Respon 

belajar siswa 

Rasa senang 1,2,3,4 5 5 

Perhatian 6,7,8 9,10 5 

Ketertarikan 11,12,13 14,15 5 

Jumlah 10 5 15 

 

Daftar quesioner diatas terdiri dari: 10 pertanyaan positif (+) dan  5 pertanyaan 

negatif (-).  Dengan keterangan pilihan jawaban: 

Keterangan positif                                          Keterangan Negatif 

5  =  Sangat Setuju                                    1 =   Sangat Setuju                                    

4  =   Setuju                                              2 =   Setuju 

3   =   Netral                                              3 =   Netral 

2  =   Tidak Setuju                                     4 =   Tidak Setuju  

1   =   Sangat Tidak Setuju                           5 =   Sangat Tidak Setuju 

 

2. Tes 

Tes adalah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang siswa atau kelompok siswa.
7
 

Dalam penelitian ini tes dilakukan untuk mengukur apakah ada peningkatan hasil 

                                                             
7
 Suharsimi Arikunto. 2008. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. Hal. 32 
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belajar siswa secara individu setelah dilakukannya tindakan penggunaan alat 

peraga permainan papan catur matematika dalam kegiatan belajar mengajar.  

Tes yang akan dilakukan dalam penelitian ini berupa tes siklus pertama 

(awal). Tes siklus pertama dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

meningkatnya hasil belajar siswa, apabila diketahui banyak terdapat kegagalan 

pada hasil tes peserta didik pada siklus pertama maka dilanjutkan dengan tes 

siklus II (akhir) sampai tujuan yang diharapkan tercapai. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini berbentuk soal essay sebanyak 5 butir soal pada siklus 

pertama dan 5 butir soal  pada siklus ke II. Adapun soal-soal yang di buat akan 

berpedoman pada indikator, berikut kisi-kisi soal tes siklus I dan siklus II: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Soal Tes Siklus I dan Siklus II 

 KD Indikator No Soal 

  
  
  
  
  
 S

IK
L

U
S

 I
  

Menyelesaikan sistem 

persamaan linier dua 

variabel (SPLDV) 

Mengenal variabel, koefisien 

dan konstanta dalam system 

persamaan linier dua 

variable 

.  

1 

Menentukan system 

persamaan linier dua 

variable dengan metode 

subtitusi dan metode 

eliminasi.  

2,3,4,5 

S
IK

L
U

S
 I

I 

 

Menyelesaikan sistem 

persamaan linier dua 

variabel (SPLDV) 

Menentukan system 

persamaan linier dua 

variable dengan metode 

subtitusi dan metode 

eliminasi. 

1,2,3,4, 
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 KD Indikator No Soal 

Menentukan model 

matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan 

system persamaan linier dua 

variable. 

5 

 Jumlah total  10 

 Sebelum tes diberikan, terlebih dahulu tes di validkan dan kemudian dapat 

diujicobakan kepada siswa untuk mengetahui validitas, reabilitas instrumen. 

Untuk itu peneliti menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Pengujian Validitas Tes 

Pengujian validitas suatu tes, adalah ketepatan mengukur yang dimiliki 

oleh alat ukur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tes sebagai suatu 

totalitas, dalam mengukur apa yang harus diukur soal tersebut. Rumus yang 

digunakan adalah teknik analisis korelasi product moment dari Karl Pearson 

yaitu:
8
 

     
 (   )  (  )(  )

√*     (  ) +*     (  ) +
 

Keterangan : 

rxy    = Koefisien korelasi antara skor butir soal dengan skor total 

∑X  = Jumlah skor item (butir soal) 

∑Y  = Jumlah skor total (seluruh item) 

N     = Jumlah responden (banyaknya siswa yang mengikuti tes)           

Distribusi (Tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-1). 

                                                             
8
 Suharsimi Arikunto. 2008. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Hal. 72. 
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Kaidah keputusan : Jika rhitung  ≥ rtabel berarti valid, sebaliknya jika rhitung    rtabel 

berarti tidak valid.
9
 

                 Tabel 3.5 Interpretasi Koefisien Korelasi Validitas 

 

Koefisien Korelasi (rhitung) Interpretasi 

0,800 sampai dengan 1,000 Sangat tinggi 

0,600 sampai dengan 0,799 Tinggi 

0,400 sampai dengan 0,599 Cukup tinggi 

0,200 sampai dengan 0,399 Rendah 

0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah 

Ditinjau dari        maka              berdasarkan hasil pengujian 

validitas tes diperoleh nilai         tiap soalnya pada tabel 3.6 dan tabel 3.7 di 

bawah ini : 

Tabel 3.6 Klasifikasi Hasil Uji Validitas Tes Siklus I 

No Item 

Soal 

Koefisien 

Korelasi         
Harga 

       
Keputusan 

1 0,65 0,381 Valid 

2 0,63 0,381 Valid 

3 0,65 0,381 Valid 

4 0,66 0,381 Valid 

5 0,78 0,381 Valid 

Tabel 3.7 Klasifikasi Hasil Uji Validitas Tes Siklus II 

No Item 

Soal 

Koefisien 

Korelasi         
Harga 

       
Keputusan 

1      0,381 Valid 

2      0,381 Valid 

3      0,381 Valid 

4     0,381 Valid 

5      0,381 Valid 

 

b. Pengujian Reabilitas  

                                                             
9
 Ibid. Hal. 98 
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Untuk mengetahui reabilitas instrumen, peneliti menggunakan rumus 

alpha sebagai berikut : 
10

 

    (
 

   
) (  

   
  
) 

Keterangan :  

         Nilai Reabilitas  
        Jumlah varians skor tiap-tiap item 

         Varians total 

          Jumlah item 
 

 

 

Dengan rumus varians :
11

 

      
    

(  ) 

 

 
 

Di mana : 

 

          = Nilai reabilitas 

        = Jumlah varians skor tiap-tiap item 
(  )  = Varians total 

           Jumlah item 

Distribusi (Tabel r) untuk   = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-1). Kaidah 

keputusan : Jika rhitung     rtabel bearti reliabel dan jika rhitung  <  rtabel bearti tidak 

reliable. Untuk menginterpretasikan koefisien reliabilitas suatu alat evaluasi  

memberikan kriteria sebagai berikut: 

 

 

                                                             
10

Ridwan. 2010. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Muda. 

Bandung: Alfabeta. 2010. Hal. 115. 
11

 Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta,  Hal. 184. 
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Tabel 3.8 Interpretasi Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

0,800 sampai dengan 1,000 Sangat tinggi 

0,600 sampai dengan 0,799 Tinggi 

0,400 sampai dengan 0,599 Cukup  

0,200 sampai dengan 0,399 Rendah 

0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah 

 

Berdasarkan perhitungan dari masing-masing item soal dengan taraf 

signifikan    dan                diperoleh pada soal tes siklus I 

nilai               maka             yaitu               sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tes reliable dengan derajat reliabilitas cukup, dan begitu juga 

pada soal tes siklus II diperoleh nilai               maka             yaitu 

             sehingga dapat disimpulkan bahwa tes pada siklus II reliable 

dengan derajat reliabilitas sangat tinggi. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila 

memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama, dengan kata lain 

reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan yang diukur atau 

diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan, karena instrumen ini reliabel 

maka memenuhi syarat data dalam penelitian ini.  

3. Lembar Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengumpulan data melalui observasi 

dilakukan oleh peneliti dibantu oleh seorang guru pada kelas yang digunakan 

untuk penelitian agar diperoleh gambaran secara langsung proses pembelajaran di 
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kelas.
12

 Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas di kelas selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Adapun observasi yang dilakukan adalah observasi 

guru yang meneliti, observasi dimaksudkan untuk melihat apakah proses 

pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan. Observasi dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan dengan 

menggunakan alat peraga papan catur matematika. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Angket 

Untuk memperoleh data tentang respon siswa pada pelajaran matematika 

dengan menggunakan alat peraga papan catur matematika pada materi sistem 

persamaan linier dua variabel digunakan angket. Respon yang akan dinilai adalah 

rasa senang, perhatian dan ketertarikan. Adapun untuk mengukur rasa senang, 

perhatian dan ketertarikan digunakan skala likert dengan alternatif  jawaban untuk 

pernyataan tersebut yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak 

setuju
13

. Dengan skor sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Skala Skoring Pernyataan Angket Respon 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

SS = 5 SS = 1 

S = 4 S = 2 

N = 3 N = 3 

TS = 2 TS = 4 

STS = 1 STS = 5 

 

Jumlah skor tertinggi (maks)=skoring tertinggi x jumlah pertanyaan = 5 x 32 =160 

Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan = 1 x 15 = 15 

                                                             
 12

 Margono. 2010.Metodelogi Penelitian. Jakarta:Rineka Cipta. Hal.158.  
13

 Riduwan,  Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula, 

(Jakarta:Alfabeta,2010), hlm.159 



44 
 

Untuk menentukan rata-rata skor terhadap minat siswa maka menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

     
                 

                    
        

Keterangan: 

NRS = Nilai Rata-rata Skor 

Dengan kriteria interpretasi skor sebagai berikut
14

: 

Tabel 3.10 Kriteria Interpretasi Pernyataan Negatif 

Indeks Interpretasi 

0 – 15 Sangat Tinggi ( Sangat Positif) 

16 – 30 Tinggi (Positif) 

31 – 45  Sedang 

46 – 60  Rendah (Negatif ) 

61 – 75  Sangat Rendah ( Sangat Negatif) 

 

Tabel 3.11 Kriteria Interpretasi Pernyataan Positif 

Indeks Interpretasi 

0% - 20% Sangat Rendah ( Sangat Negatif) 

21% - 40% Rendah (Negatif ) 

41% - 60% Sedang 

61% - 80% Tinggi (Positif) 

81% - 100% Sangat Tinggi ( Sangat Positif) 

 

2. Analisis Indikator Keberhasilan 

Untuk menghitung persentase ketuntasan secara klasikal dalam analisis 

data ini digunakan rumus sebagai berikut: 

P =  
                        

                        
      

                                                             
14

 Rismawati, Penerapan Metode Pembelajaran STAD  Untuk Meningkatkan Minat Dan 

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Bilangan Dikelas VII SMP Negeri 7, (Banda 

Aceh:Unsiah,2012),  hlm. 40 
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Keterangan: 

P : persentase ketuntasan siswa secara klasikal 

3. Analisis Aktifitas Guru  

Adapun untuk menentukan skor persentase dari masing-masing pengamat 

terhadap aktifitas guru (peneliti) yaitu dengan menggunakan rumus berikut: 

 

Skor Persentase (SP) = 
            

             
     

 

Dari nilai tersebut kemudian ditentukan kriteria tingkat keberhasilan 

aktifitas guru sebagai berikut: 

90    SP ≤ 100       : Sangat Baik (A) 

80    SP ≤ 90         : Baik (B) 

70    SP ≤ 80         : Cukup (C) 

60    SP ≤ 70         : Kurang (D) 

0      SP ≤            : Kurang Sekali (E) 
 

Jika hasil observasi mencapai nilai ≥ 80   atau dalam kategori baik dan 

hasil tes telah mencapai kriteria yang ditentukan maka tindakan dikatakan 

berhasil.
15

 

                                                             
15

 Masnur Muslih,  Melaksanakan PTK itu Mudah (Classerom Research) Peoman Praktis 

Bagi Guru Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), hlm. 54-55 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum melaksanakan penelitian di SMA Negeri 1 Manyak Payed, terlebih 

dahulu peneliti meminta izin kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Manyak 

Payed untuk melakukan penelitian pada hari Senin tanggal 21 November 2016. 

Kepala sekolah dengan senang hati mempersilahkan peneliti untuk melakukan 

kegiatan penelitian. Kemudian, kepala sekolah mengutus salah satu guru bidang 

studi matematika kelas X untuk membantu peneliti dalam kegiatan penelitian. 

Peneliti dan guru bidang studi matematika kelas X kemudian melakukan 

diskusi untuk menentukan waktu pelaksanaan penelitian, kelas penelitian, dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Dari hasil diskusi tersebut diputuskan bahwa 

peneliti akan melakukan penelitian di kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Manyak 

Payed yang terdiri dari 32 orang siswa. Dipilih X Ipa-2 dikarenakan menurut LM 

atau guru bidang studi matematika yang mengajar dikelas X IPA SMA Negeri 1 

Manyak Payed, beliau menyatakan bahwa diantara kelas-kelas X IPA, kelas X 

IPA-2 lah yang paling bermasalah atau yang paling rendah nilai hasil belajar 

matematikanya. Kemidian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 

hari pertama diberlakukannya penelitian yang waktu disesuaikan dengan jadwal 

pelajaran matematika di kelas tersebut. 

Sebelum melakukan tindakan pembelajaran terlebih dahulu peneliti 

memberikan tes awal kepada siswa yang bertujuan untuk melihat kemampuan 

dasar siswa terhadap materi sistem persamaan linier dua variabel. Tes awal diikuti 
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oleh 32 siswa kelas X IPA 2 semester I SMA Negeri 1 Manyak Payed tahun 

pelajaran 2015/2016. Alokasi waktunya adalah 45 menit yang terdiri dari 5 soal 

essay yang mencakup materi sistem persamaan linier dua variabel. 

Tes yang telah dikerjakan siswa kemudian dikoreksi oleh peneliti. Dari hasil 

tes awal tersebut maka peneliti dapat membentuk kelompok belajar siswa yang 

dimulai dengan mengurutkan nama siswa yang mempunyai skor tertinggi sampai 

skor terendah, seperti yang disajikan dalam tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Awal Siswa Kelas X IPA 2 SMAN 1 Manyak Payed 

No. Nama Siswa Skor  

1. Muliana (M) 78 

2. Mutia Sari (MS) 78 

3. Nurwilla Agia (NA) 78 

4. Elsa Mutiara (EM) 78 

5. Agus Salim (AS) 75 

6. Kartika (K) 75 

7. Khairunnisa (KN) 75 

8. M. Touviec Hidayat (MTH) 75 

9. Muhammad Ramadhan (MR) 75 

10. Pitri Handayani (PH) 75 

11. Sabaruddin (SB) 70 

12. Syah Dewa (SD) 70 

13. Naila Wita (NW) 70 

14. Sindi Setiani (SS) 65 

15. Ditha Nurhaliza (DN) 65 

16. Hendarwan Setiadi (HS) 65 

17. Reka Fajarwati (RF) 60 

18. Maula Ahmadi (MA) 60 

19. Haris Abi Nubli (HAN) 60 

20. Irawadi Kesuma (IK) 60 

21. Juliani (J) 50 

22. Lili Nurindah Sari (LNS) 50 

23. M. Fadli (MF) 50 

24. M. Khaidir (MK) 50 

25. Miratul Diniah (MD) 40 

26. Nurvan Suwandi (NS) 40 

27. Wahyu Gunawan (WG) 40 

28. Khairul Fahmi (KF) 40 
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No. Nama Siswa Skor  

29. Anisa Pratama (AP) 40 

30. Afdalul Zikri (AZ) 30 

31. Azhari  (A) 30 

32 Diki Pradana (DP) 30 

 

Setelah hasil tes awal diketahui kemampuan awal siswa terhadap materi 

sistem persamaan linier dua variabel sangat buruk, dengan jumlah nilai ketuntasan 

siswa 30%. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang tuntas dalam 

mengerjakan tes awal berjumlah 10 dari 32 siswa. 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukan bahwa skor siswa dapat dapat 

dibagi dalam tiga kategori yaitu siswa yang memiliki skor tinggi, sedang dan 

rendah. Dalam kategori tersebut dan masukkan dari guru bidang studi matematika 

kelas X IPA, peneliti membagi siswa menjadi eman kelompok. Daftar nama 

kelompok dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Daftar Nama dan Petugas Kelompok 

No. Ketua Anggota Kelompok 
Nama 

kelompok 

1. MTH M, AS, RF, HAN, dan AP Kelompok I 

2. MS IK, K, PH, dan AZ Kelompok II 

3. NA KN, SB, MA, dan LNS Kelompok III 

4. EM MR, J, MF, dan A Kelompok IV 

5. SD MK, MD, DN, dan DP Kelompok V 

6. NW HS, NS, WG, KF, dan SS Kelompok VI 

 

 Setelah pemberian tes awal dan pembentukkan kelompok dilaksanakan, 

maka diputuskan bahwa pelaksanaan tindakan pembelajaran akan dilakukan pada 

hari Rabu tanggal 23 November 2016. 

 

 



48 
 

B. Deskripsi  Siklus I 

1. Tahap Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan kondisi awal diatas dari kelas X IPA-2 SMA Negeri 1 

Manyak Payed tahun ajaran 2016/2017 maka peneliti memulai perencanaannya 

yaitu: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (lampiran 2) dengan 

menggunakan alat peraga papan catur matematika dan selanjutnya 

membuat  LKS berdasarkan materi yang ditentukan (lampiran 7). 

b. Mempersiapkan tes sebagai tes kemampuan siswa siklus I (lampiran 

11) yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

mempelajari materi sitem persamaan linier dua variabel dengan 

menggunakan alat peraga papan catur matematika. 

c. Menyiapkan angket untuk melihat tingkat respon siswa setelah adanya 

perlakuan upaya meningkatkan respon siswa dengan menggunakan 

alat peraga papan catur matematika. 

d. Menyiapkan lembar observasi guru untuk melihat apakan 

pembelajaran yang berlangsung sudah sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

2. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, 

dimana peneliti bertindak sebagai guru di kelas. Kegiatan dipertemuan pertama 

peneliti memberikan tindakan sebagai dengan menggunakan alat peraga papan 

catur matematika dengan materi sistem persamaan linier dua variabel, pertemuan 
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kedua peneliti melanjutkan pada materi menentukan himpunan penyelesaian 

dengan menguunakan 3 metode, yaitu metode subtitusi, eliminasi dan grafik. 

Pertemuan ketiga peneliti melanjutkan materi menentukan penyelesaian sistem 

persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dari terlaksananya 

3kali pertemuan pada siklus I maka perolehan hasil yang diukur yaitu hasil belajar 

dan hasil  lembar observasi. 

a. Ketuntasan Hasil Belajar (Tes Akhir Tindakan Siklus I) 

Tes siklus Iyang diberikan kepada siswa kelas X IPA-2 sebelumnya telah 

divalidasi oleh siswa kelas XI IPA-1 SMA Negeri 1 Manyak Payed. Pada 

pelaksanaan tes, peneliti mengawasi dan mengamati kinerja siswa dalam 

mengerjakan soal yang diberikan, sehingga keakuratan dari hasil pengawasan dan 

pengamatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dari hasil pengerjaan soal yang dilakukan siswa pada tes siklus Inyang 

telah diberikan oleh peneliti pada kelas X IPA-2 SMA Negeri 1 Manyak Payed 

telah diadakan koreksi maka peneliti mendapatkan hasil dan data selengkapnnya 

dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini: 

Tabel 4.3 Skor Tes Akhir Tindakan Siklus I 

No. Nama Siswa Skor  

1. Afdalul Zikri 60 

2. Agus Salim 70 

3. Anisa Pratama 60 

4. Azhari 60 

5. Diki pradana 60 

6. Haris Abi Nubli 65 

7. Irawadi Kesuma 65 

8. Juliani  75 

9. Kartika  80 

10. Khairunnisa  68 

11. Lili Nurindah Sari 65 
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No. Nama Siswa Skor  

12. M. Fadli 65 

13. M. Khaidir 75 

14. M. Touviec Hidayat 80 

15. Miraatul Diniah 70 

16. Muhammad Ramadhan 78 

17. Muliana  75 

18. Mutia Sari 80 

19. Nurvan Suwandi 65 

20. Nurwilla Agia 75 

21. Pitri Handayani 78 

22. Sabaruddin  74 

23. Syah Dewa 75 

24. Naila Wita 65 

25. Sindi Setiani 80 

26. Reka Fajarwati 55 

27. Ditha Nurhaliza 78 

28. Maula Ahmadi 70 

29. Hendarwan Setiadi 78 

30. Wahyu Gunawan 70 

31. Khairul Fahmi 70 

32 Elsa Mutiara 85 

 

Tabel 4.4 Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Persentase Hasil 

Belajar 

Tingkat Hasil 

Belajar 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

Jumlah siswa 

85 < PHB ≤ 100 Tinggi 1 3,125% 

75 < PHB ≤ 85 Sedang 13 40,625% 

0 ≤ PHB < 75 Rendah 18 56,25% 

Rata-rata  32 100% 

 

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa hasil 

koreksi tes siklus I dari 32 orang siswa yang ada di kelas X IPA-2 SMA Negeri 1 

Manyak Payed didapatkan hasil yaitu 14 atau 43,75% siswa tuntas belajar, dan 18 

siswa atau 56,25 % siswa tidak tuntas. Dengan kata lain ketuntasan belajar secara 

klasikal siswa mencapai 43,75%, sedangkan ketidaktuntasan belajar siswa secara 

klasikal mencapai 56,25 %. 
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b. Ketuntasan Hasil Pengukuran Respon Siswa Siklus I (Angket) 

Setelah siklus I terlaksana dengan 3 kali pertemuan, peneliti membagikan 

angket kepada siswa sebagai responden untuk mengetahui tingkat respon siswa 

setelah menggunakan alat peraga papan catur matematika. Dari hasil pengisian 

angket pada siklus I yang telah dibagikan oleh peneliti pada kelas X IPA-2 SMA 

Negeri 1 Manyak Payed setelah diadakan koreksi maka peneliti mendapatkan 

hasil data yang dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus I 

No. Pertanyaan Positif No. Pertanyaan Negatif 

1 48,8% 5 63,2% 

2 43,2% 9 60% 

3 45,6% 10 64% 

4 51,2% 14 55,2% 

6 52,8% 15 56,8% 

7 45,6%   

8 52%   

11 47,2%   

12 51,2%   

13 50,4%   

Jumlah  488% Jumlah  299,2% 

Rata-rata 48,8% Rata-rata 59,84% 

Dari hasil perhitungan angket yang didapat melalui skor, diperoleh nilai 

rata-rata skor untuk pertanyaan positif mencapai 48,8% dengan interprestasi 

sedang dan nilai rata-rata skor untuk pertanyaan negative mencapai 59,87% 

dengan interprestasi sedang pula. Dengan demikian sesuai dengan kriteria 

interprestasi skor, bahwa respon siswa pada pelajaran matematika masih sama, hal 

ini dapat dikatakan bahwa alat peraga yang digunakan belum dapat mencapai 

peningkatan yang diharapkan sehingga dinyatakan bahwa siklus I belum berhasil. 

3. Tahap Observasi (Observing) 
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Berdasarkan observasi (Pengamatan) yang dilakukan oleh observer mulai 

dari awal pelaksanaan tindakan sampai berakhirnya tindakan, observer melihat 

guru tidak memotivasi siswa sebelum memulai pembelajaran, guru tidak 

menciptakan suasana yang tenang di kelas, tidak memberikan kesempatan setiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, guru tidak 

mengamati kinerja siswa ketika menyelesaikan soal dan tidak membuat 

kesimpulan secara bersama-sama dengan siswa mengenai sistem persamaan linier 

dua veriabel yang telah dipelajari. Pengamatan ini dilakukan  bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini dibantu oleh guru bidang studi matematika 

kelas X IPA-2 SMA Negeri 1 Manyak Payed yang bertindak sebagai observer. 

Data selengkapnya mengenai hasil observasi terhadap aktivitas guru pada siklus I 

dapat dilihat pada lampiran 18 dan 19. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas peneliti (guru) pada siklus I 

dapat ditentukan skor persentase tindakan dari pengamat terhadap aktivitas 

peneliti (guru) pada siklus I yaitu skor persentase tindakan dari pengamat 

mencapai 73%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil perolehan skor 

rata-rata aktivitas peneliti (guru) dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I 

tergolong dalam kriteria cukup. 

4. Tahap Refleksi (Reflecting) 

Adapun keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebahagian besar siswa kurang menguasai materi sistem 

persamaan linier dua variabel yang telah diajarkan. 
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b. Memberikan motivasi kepada siswa 

c. Menciptakan suasana yang tenang di kelas 

d. Memberikan kesempatan setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

e. Kurangnya respon siswa dalam proses belajar mengajar membuat 

siswa menjadi fasif dan takut salah dalam mengeluarkan pendapat. 

f. Persentase ketuntasan belajar siswa dalam menguasai materi 

sistem persamaan linier dua variabel yaitu 43,75% pada siklus I 

dapat dikatakan belum berhasil dan persentase ketuntasan siswa 

tes siklus I dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 Persentase Ketuntasan Siswa Tes Siklus I 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dari 32 

siswa hanya 14 siswa atau 43,75% siswa yang tuntas dalam menguasai sistem 

persamaan linier dua variabel, sedangkan 18 siswa atau 56,25% siswa tidak 

tuntas. Maka pada siklus I dapat dinyatakan belum berhasil. 
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Untuk memperbaiki kelemahan dan mempertahankan keberhasilan yang 

telah dicapai pada siklus I, maka pada pelaksanaan siklus II dapat dibuat 

perencanaan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan motivasi kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. 

2. Menjelaskan materi tentang sistem persamaaan linier dua variabel. 

3. Menciptakan suasana yang tenang di kelas 

4. Meningkatkan respon siswa dengan menggunakan alat peraga papan 

catur matematika sesuai dengan langkah-langkahnya. 

5. Mempersilahkan  setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

6. Membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa mengenai sistem 

persamaan linier dua variabel. 

C. Deskripsi Siklus II 

Berdasarkan beberapa analisis data yang telah diperoleh pada siklus I, maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tindakan siklus I belum mencapai kriteria 

yang ditetapkan atau dinyatakan belum berhasil. Oleh sebab itu perlu 

dilaksanakannya siklus selanjutnya atau siklus II. 

 

1. Tahap Perencanaan (Planning) 

Adapun perencanaan pembelajaran pada siklus II ini berdasarkan pada 

refleksi siklus I, sebagai berikut: 

a. Menjelaskan motivasi kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. 

b. Menjelaskan materi tentang sistem persamaaan linier dua variabel. 
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c. Menciptakan suasana yang tenang di kelas 

d. Meningkatkan respon siswa dengan menggunakan alat peraga papan 

catur matematika sesuai dengan langkah-langkahnya. 

e. Mempersilahkan  setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

f. Membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa mengenai sistem 

persamaan linier dua variabel. 

g. Memberikan tes akhir kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana 

perubahan yang terjadi pada kemampuan hasil belajar siswa. 

h. Membagikan angket untuk mengetahui respon siswa setelah proses 

belajar siklus II. 

2. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Tindakan yang dilakukan pada siklus ini tidak jauh berbeda dengan siklus 

sebelumnya. Pelaksanaan siklus II pada tanggal 24 November 2016 bertujuan 

untuk mengukur respon siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, dimana pada 

pertemuan pertama membahas tentang bagaimana menentukan SPLDV 

menggunakan 3 metode, pertemuan kedua membahas tentang bagaimana 

menggunakan alat peraga papan catur matematika., dan pertemuan ketiga 

membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari dengan 

menggunakan SPLDV. 

Pada siklus II suasana kelas lebih kondusif (tenang), siswa sudah aktif dan 

sudah berani tampil didepan public serta bertanya setiap materi yang tidak 
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dimengerti, serta siswa sudah bisa memberikan kesimpulan atas alternative 

penyelesaian yang direncanakan, siswa sudah mampu mengeluarkan pendapat. 

Peneliti juga meminta siswa untuk menyelesaikan soal di depan kelas. 

Tujuan peneliti menyuruh siswa untuk menyelesaikan soal di depan kelas 

ialah agar siswa terbiasa dan juga tidak takut untuk bertanya dan 

mempresentasikan apa yang telah mereka kuasai dalam pembelajaran. Pada siklus 

I siswa cenderung pasif dan kurang menguasai materi sistem persamaan linier dua 

variabel yang diajarkan, karena disebabkan kurangnya motivasi dari guru dan juga 

kurangnya siswa bertanya. Pada siklus II siswa mulai aktif dan siswa sudah bisa 

menguasai materi sistem persamaan linier dua variabel yang diajarkan, siswa juga 

mulai berani untuk mengungkapkan pertanyaan selama proses belajar mengajar. 

a. Analisis Tes Siklus II 

Pada akhir siklus ini, peneliti kembali membagikan tes akhir (tes 

siklus II) yang harus dikerjakan siswa untuk dapat melihat hasil belajar siswa 

sudah meningkat atau belum. Data selengkapnya dilihat pada Tabel 4.6 di bawah 

ini: 

Tabel 4.6 Skor Tes Akhir Tindakan Siklus II 

No. Nama Siswa Skor  

1. Afdalul Zikri 70 

2. Agus Salim 80 

3. Anisa Pratama 75 

4. Azhari 79 

5. Diki pradana 74 

6. Haris Abi Nubli 78 

7. Irawadi Kesuma 80 

8. Juliani  85 

9. Kartika  88 

10. Khairunnisa  78 

11. Lili Nurindah Sari 80 
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No. Nama Siswa Skor  

12. M. Fadli 78 

13. M. Khaidir 85 

14. M. Touviec Hidayat 80 

15. Miraatul Diniah 85 

16. Muhammad Ramadhan 86 

17. Muliana  79 

18. Mutia Sari 90 

19. Nurvan Suwandi 73 

20. Nurwilla Agia 82 

21. Pitri Handayani 84 

22. Sabaruddin  80 

23. Syah Dewa 87 

24. Naila Wita 79 

25. Sindi Setiani 92 

26. Reka Fajarwati 75 

27. Ditha Nurhaliza 80 

28. Maula Ahmadi 79 

29. Hendarwan Setiadi 80 

30. Wahyu Gunawan 75 

31. Khairul Fahmi 80 

32 Elsa Mutiara 95 

 

Tabel 4.7 Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

No. Jumlah Siswa 
Persentase Jumlah 

siswa 
Keterangan 

1 29 90,625% Tuntas 

2 3 9,375% Tidak Tuntas 

Jumlah  32 Orang 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa hasil 

koreksi tes siklus II pada kelas X IPA-2 SMA Negeri 1 Manyak Payed dari 32 

siswa yang ada di kelas tersebut didapatkan hasil yaitu 29 atau 90,6% siswa tuntas 

dan 3 atau 9,4% siswa tidak tuntas. Dengan keta lain ketuntasan belajar secara 

klasikal siswa pada kelas X IPA-2 SMA Negeri 1 Manyak Payed mencapai 
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90,6%, sedangkan ketidaktuntasan belajar secara klasikal siswa pada kelas X IPA-

2 SMA Negeri 1 Manyak Payed mencapai 9,4%. 

b. Analisis Hasil Respon Siswa pada Siklus II (Angket) 

Pada akhir siklus II angket kembali dibagikan untuk mengetahui 

respon siswa setelah menggunakan alat peraga papan catur matematika. Dari hasil 

pengisian angket pada siklus II yang telah dibagikan oleh peneliti pada kelas X 

IPA-2 SMA Negeri 1 Manyak Payed setelah diadakan koreksi maka peneliti 

mendapatkan hasil dengan kriteria tinggi untuk pertanyaan positif dan rendah 

untuk per;tanyaan negative. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 di 

bawah ini 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus II 

No. Pertanyaan Positif No. Pertanyaan Negatif 

1 70,2% 5 70,2% 

2 72,2% 9 60,8% 

3 70,8% 10 75,6% 

4 68,6% 14 64,6% 

6 70,2% 15 68,4% 

7 68,6%   

8 74,6%   

11 72,2%   

12 65%   

13 69,3%   

Jumlah  701,7% Jumlah  339,6% 

Rata-rata 70,17% Rata-rata 67,92% 

 

Dari hasil perhitungan angket yang didapat melalui skor, diperoleh nilai 

rata-rata skor untuk pertanyaan positif mencapai 70,17% dengan interprestasi 

tinggi dan nilai rata-rata skor untuk pertanyaan negative mencapai 67,92% dengan 

interprestasi rendah. 
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Berdasarkan hasil perhitungan angket pada kedua siklus yang telah 

dilaksanakan tersebut terlihat bahwa terdapat peningkatan respon siswa pada 

siklus I persentase pertanyaan positif siswa hanya 48,8% dan mengalami 

peningkatan pada siklus II mencapai 70,17% dengan selisih 21,37%. Sedangkan 

nilai rata-rata skor untuk pertanyaan negative siswa 59,84% dengan kriteria 

sedang pada siklus I dan menjadi 67,92% dengan interprestasi rendah pada siklus 

II. Dengan demikian terbukti bahwa tedapat peningkatan respon siswa dengan 

menggunakan alat peraga papan catur matematika pada kelas X IPA-2 SMA 

Negeri 1 Manyak Payed. 

3. Tahap Pengamatan (Observing) 

Pengamatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan seperti 

yang dilakukan pada siklus I, namun pada siklus II guru lebih memotivasi siswa 

untuk meningkatkan respon siswa dan merangsang siswa agar lebih aktif dalam 

prose pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran menjadi kondusif. Data 

selengkapnya mengenai hasil observasi terhadap aktivitas guru pada siklus II 

dapat dilihat pada lampiran 19. 

Berdasarkan lampiran 19 dapat ditentukan skor persentase tindakan dari 

pengamat terhadap aktivitas peneliti (guru) pada siklus II yaitu skor persentase 

tindakan dari pengamat 91% (Sangat Baik). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan pembelajaran pada siklus II sangat baik yaitu  dari 73% meningkat 

menjadi 91%. 

4. Tahap Refleksi (Reflecting) 
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Adapun keberhasilan yang diperoleh pada siklus ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran sudah lebih aktif 

dan siswa sudah lebih menguasai materi sistem persamaan linier dua 

variabel yang telah diajarkan. 

b. Meningkatnya aktivitas peserta  didik dalam proses pembelajaran 

didukung oleh aktivitas guru dalam mempertahankan dan 

meningkatkan suasana pembelajaran. 

c. Meningkatnya respon siswa, hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 

angket respon siswa pada siklus I yakni ketuntasan hasil respon siswa. 

d. Meningkatnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil ketuntasan 

belajar pada siklus I 43,75% menjadi 90,625% pada siklus II. Maka 

penelitian pada siklus II dinyatakan berhasil, dan selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 dan gambar 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.9 Hasil Pengolahan Data Tes Siklus I dan Siklus II 

Keteranag  
Tuntas  Tidak Tuntas 

Jumlah  % Jumlah  % 

Siklus I 14 56,25% 18 43,75% 

Siklus II 29 90,625% 3 9,375% 
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Gambar 4.2 Persentase Ketuntasan Siswa Pada Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.9 dan gambar 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan alat peraga papan catur 

matematika dari siklus I dengan tingkat ketuntasan 43,75% ke siklus II yang 

tingkat ketuntasannya mencapai 90,63%. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I peningkatan hasil 

belajar siswa yaitu 14 siswa dari 32 siswa yang tuntas dengan persentase 43,75%, 

namun secara klasikal pada siklus I belum bisa dikatakan berhasil. Dengan 

demikian, maka perlu dilakukan siklus II untuk mencapai keberhasilan ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal. 

Setelah dilaksanakannya tindakan siklus II, terlihat bahwa peningkatan 

jumlah siswa yang tuntas dan cukup signifikan mencapai 29 siswa dari 32 siswa 

dengan persentase 90,63%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil 
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belajar dengan menggunakan alat peraga papan catur matematika. Maka dari itu 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan alat peraga papan catur 

matematika dapat dilihat dari keingitahuan siswa dalam proses belajar mengajar, 

siswa menjadi lebih aktif, siswa sudah berani terampil untuk mengeluarkan 

pendapat dan maju kedepan kelas untuk menjawab permasalahan yang diberikan, 

meningkatnya motivasi belajar siswa yang dapat menimbulkan sikap kreatif.
1
 

Terjadinya peningkatan respon siswa dengan menggunakan alat peraga papan 

catur matematika juga dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan, yaitu mampu tampil didepan public dan mengeluarkan 

pendapat dengan menjawab apa yang diketahui dan apa yang ditanya oleh guru, 

siswa dapat bersaing dengan teman-teman yang lain dan tidak merasa takut ketika 

jawaban atau pendapat yang dipaparkan salah. 

Selain itu meningkatnya respon siswa menggunakan alat peraga papan catur 

matematika dapat dilihat dari grafik antar siklus yang diperlihatkan pada diagram 

4.2. dari data peningkatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan 

alat peraga papaan catur matematika dapat meningkatkan respon siswa di kelas X 

IPA-2 SMA Negeri 1 Manyak Payed. 

 

                                                             
1
 Aris, Shoimin.2014.68 Model Pembelajaran Inovatif  Dalam Kurikulum 2013. 

Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.hlm.97 
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  BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan dengan menggunakan alat peraga permainan papan catur 

matematika terdapat peningkatan hasil belajar dan respon siswa di kelas X IPA-2 

SMA Negeri 1 Manyak Payed terhadap pembelajaran matematika. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan persentase angket yaitu persentase pertanyaan positif siswa 

pada siklus I hanya 48,8% dan mengalami peningkatan pada siklus II mencapai 

70,17% dengan selisih 21,37%. Sedangkan persentase pertanyaan negative siswa 

pada siklus I mencapai 59,84% dengan kriteria sedang dan menjadi 67,92% 

dengan kriteria rendah pada siklus II. Dengan demikian terbukti bahwa terdapat 

peningkatan respon siswa dengan menggunakan alat peraga permainan papan 

catur matematika pada siswa kelas X IPA-2 SMA Negeri 1 Manyak Payed. 

Selain itu dengan menggunakan alat peraga permainan papan catur 

matematika juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

tingkat ketuntasan hasil evaluasi peserta didik secara klasikal pada siklus I 

berjumlah 43,75% dan pada siklus II meningkat menjadi 90,625%, dengan kata 

lain 14 orang yang tuntas pada siklus I, dan pada siklus II meningkat menjadi 29 

siswa. 
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B. Saran-saran 

Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, ada beberapa saran 

yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga papan catur 

matematika merupakan salah satu alternative untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Oleh karena itu diharapkan kepada guru agar dapat 

menggunakan alat peraga lainnya dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya dalam pembelajaran matematika. 

2. Dalam pembelajaran dengan menggunakan alat peraga papan catur 

matematika waktu yang dibutuhkan sangat lama. Oleh karena itu guru 

yang menggunakan alat peraga diharapkan dapat memanfaatkan waktu 

sebaik mungkin. 

3. Dalam membagi kelompok sebaiknya guru yang mengatur, agar 

pembagian kelompok sesuai dengan siswa berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

4. Dalam proses pembelajaran guru sebaiknya memberikan motivasi dan 

semangat bagi siswanya. 
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