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Best Practice 

Judul: Penerapan Metode Permainan Kotak Pesan Bermedia Kartu Perkalian 

          Berwarna dalam Pembelajaran Matematika 

 

Oleh: Yuliati, S.Pd (KKG Gugus I Ganeas) 

 

Sekolah Dasar Negeri  Cikondang II merupakan tempat saya bertugas 

sebagai tenaga pengajar yang berada di Kecamatan Ganeas kabupaten Sumedang. 

Surat Keputusan (SK) saya sebagai seorang guru sekolah dasar di tempat tersebut,  

saya terima tanggal 20 Nopember 2006. 

Pada awal semester II, Kepala Sekolah menugaskan saya untuk mengajar 

di kelas rendah yaitu kelas I. Pada tahun ajaran berikutnya, saya ditugaskan 

Kepala Sekolah untuk mengajar di kelas III. Sampai sekarang pun saya belum 

pernah mengajar di kelas tinggi. 

Ketika saya mendapat tugas mengajar di kelas III, dari materi-materi yang 

diajarkan khususnya pelajaran matematika ternyata sebagian besar siswa masih 

kurang mampu dalam menghitung perkalian. Hal ini terlihat dari hasil tes yang 

saya lakukan dari 24 orang siswa, 18 orang diantaranya kurang lebih 75 % belum 

menguasai materi tersebut. Sehingga KKM yang telah ditentukan yaitu 62 belum 

dicapai dengan maksimal. Selain tes hasil belajar saya juga melakukan wawancara 

dengan tiga orang siswa yang memiliki kemampuan berbeda, ternyata kesan siswa 

terhadap mata pelajaran matematika masih buruk, mereka menganggap bahwa 

matematika sebagai suatu pelajaran yang sulit, dan mereka menilai mata pelajaran 

matematika identik pada kerumitan dan kejenuhan. 

Setelah itu, saya melakukan refleksi terhadap penyebab dari 

kekurangberhasilan tersebut, ternyata saya kurang mampu dalam mengembangkan 

perencanaan pembelajaran. Saya hanya menggunakan perencanaan pembelajaran 

yang telah ada dan siap pakai. Selain itu juga, saya menjelaskan materi melalui 
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metode ceramah, dan pemberian contoh, kemudian dilanjutkan dengan memberi 

latihan atau tugas pada siswa dan diakhiri dengan memberikan penilaian. 

Kegiatan belajar seperti ini kurang melibatkan siswa sehingga kurang 

mengembangkan proses berpikirnya dan siswa cenderung menjadi bosan dan 

tidak tertarik dalam proses pembelajaran. Mereka datang ke sekolah hanya duduk, 

menonton, berlatih, yang pada  akhirnya lupa. 

Setelah menganalisis faktor penyebab kekurangberhasilan siswa tersebut, 

maka saya mencoba untuk menerapkan suatu perencanaan pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung perkalian. Dalam hal 

ini, upaya yang saya lakukan yaitu menerapkan suatu permainan kotak pesan yang 

bermedia kartu perkalian berwarna dalam pembelajaran matematika.  

Adapun alasan saya menerapkan media dan metode pembelajaran tersebut 

sebagai pemecahan masalah karena dapat memudahkan siswa dalam operasi 

perkalian, khususnya dalam menghitung hasil perkalian dan menentukan 

perkalian yang sudah diketahui hasilnya.  

Permainan merupakan kegiatan yang biasanya disukai siswa sekolah dasar, 

karena ia belum dapat dipisahkan dari dunia bermain. Selain itu, permainan juga 

sangat mempengaruhi dan mendukung perkembangan kepribadian anak serta 

melatih kreativitas siswa. Melalui permainan diharapkan siswa akan memperoleh 

sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya seperti mereka mengetahui antara salah 

dan benar, siswa dapat bekerjasama dengan temannya dan sebagainya. Dengan 

demikian sudah sewajarnya apabila saya memberikan suatu pembelajaran kepada 

siswa melalui suatu permainan. 

Adapun secara garis besar langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan media kartu perkalian berwarna melalui metode permainan kotak 

pesan adalah sebagai berikut. 
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Langkah-
langkah 
Kegiatan 

Kinerja Guru Aktivitas Siswa 

Langkah 
pertama 

Guru membagi siswa 
menjadi 6 kelompok, 
kemudian membagikan kotak 
pesan dan LKS kepada setiap 
kelompok. 

Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, 
kemudian diberi nama kelompok, 
misalnya kelompok merah, hijau, 
kuning dan sebagainya disesuaikan 
dengan warna kartu siswa.  

Langkah 
kedua 

Guru menugaskan setiap 
kelompok untuk membuka 
kotak pesan. 

Masing-masing kelompok 
membuka kotak pesan. Kotak 
pesan tersebut berisi sebuah pesan 
tentang peraturan permainan dan 
satu set kartu perkalian berwarna. 

Langkah 
ketiga 

Guru memberikan 
pengarahan tentang peraturan 
permainan misalnya, waktu 
yang disediakan dalam setiap 
kali permainan yaitu 1 menit 
untuk mencari kartu 
perkalian bilangan dua 
angka, sedangkan untuk 
mencari kartu perkalian yang 
hasil bilangannya sampai 
tiga angka yaitu selama 2 
menit dan penyerahan kartu 
diwakili oleh satu orang 
anggota kelompok secara 
bergiliran. 

Siswa memperhatikan pengarahan 
tentang peraturan permainan 

Langkah 
keempat 

Setelah semua kelompok 
siap, guru memulai 
permainan dengan cara 
menunjukkan salah satu 
bilangan yang dipegangnya, 
misalnya 48. 
Kartu Guru:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semua siswa dalam kelompok 
harus mencari kartu-kartu 
perkalian yang hasil perkaliannya 
sesuai dengan yang diperlihatkan 
oleh guru yaitu 48. 
Kartu Siswa:  
 

48 
6x8 

12x4 

8x6 

3x16 

2x24 

1x48 

48x1 24x2 16x3 

12x4 
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Langkah 
kelima 

Guru menugaskan siswa 
untuk mengisi LKS, sambil 
permainan berjalan guru 
menilai aktivitas siswa 
selama pembelajaran dengan 
menggunakan lembar 
observasi yang telah dibuat. 

Setelah kartu-kartu perkalian 
ditemukan oleh kelompok dan 
sudah dicocokan dengan kartu 
guru, siswa ditugaskan untuk 
mengisi LKS, kemudian kartu 
tersebut harus diletakkan di atas 
meja yang ada di depan guru, 
jumlah mejanya ada enam, meja 
tersebut sudah diberi nama sesuai 
nama kelompoknya masing-
masing. Kartu yang diletakkan 
oleh setiap kelompok merupakan 
jawaban dari soal. 

Langkah 
keenam 

Guru mengevaluasi jalannya 
permainan dan menentukan 
kelompok pemenang. 
 

Siswa melaksanakan permainan 
sampai diketemukan kelompok 
pemenang. Kelompok yang 
tercepat mengumpulkan kartu dan 
bernilai benar akan mendapat nilai 
terbanyak sesuai dengan 
ketentuan. Misalnya, apabila 
kelompok mendapat 10 kartu yang 
benar maka kelompok akan 
mendapat nilai 10 

 

Dari  langkah-langkah pembelajaran tersebut, kemudian saya membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yang lengkap dengan alat evaluasinya 

dan membuat media kartu perkalian berwarna yang terbuat dari kertas karton  

berwarna-warni sehingga menarik perhatian siswa serta dirancang agar siswa 

mudah menggunakannya. Setelah semuanya siap kemudian saya melaksanakan 

pembelajaran pada jam pertama tepatnya tanggal 30 April 2010.  

Pada awal kegiatan pembelajaran saya mengucapkan salam, kemudian 

mengarahkan siswa pada suasana pembelajaran yang kondusif, yaitu meminta 

siswa duduk rapi, berdo’a, menyiapkan alat-alat pembelajaran yang dibutuhkan, 

serta mengecek kehadiran siswa. Kemudian saya melakukan apersepsi untuk 

menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan diajarkan, 

dengan cara bercerita tentang kejadian yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, 

yang ada hubungannya dengan operasi perkalian. Dalam hal ini, saya 
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menceritakan bahwa saya pergi ke pasar melihat motor, becak, dan mobil yang 

sedang parkir, kemudian saya bertanya-jawab dengan siswa tentang jumlah 

kendaraan tersebut dan jumlah rodanya, kemudian menghubungkannya dengan 

konsep perkalian. Selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai, dan mengingatkan kembali materi pembelajaran tentang operasi 

perkalian.  

Dalam kegiatan inti, langkah pertama yang dilakukan oleh saya yaitu 

membagi siswa menjadi 6 kelompok, dan memberi nama kelompok merah, ungu, 

hijau, kuning, hijau muda dan biru. Selanjutnya saya mengkondisikan siswa untuk 

duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya, 

yaitu mengelompokkan siswa secara heterogen menurut jenis kelamin dan 

kemampuannya. 

 Setelah siswa duduk berkelompok, saya kemudian membagikan kotak 

pesan dan LKS kepada setiap kelompok dan menugaskan masing-masing 

kelompok untuk membuka kotak pesan. Kotak pesan tersebut berisi sebuah pesan 

tentang peraturan permainan dan satu set kartu perkalian berwarna. 

Selanjutnya saya menugaskan setiap kelompok untuk membuka kotak 

pesan dan mengambil sebuah pesan yang ada di dalam kotak tersebut. Dari pesan 

tersebut guru memberikan pengarahan tentang peraturan permainan kepada semua 

kelompok dan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang petunjuk dalam 

mengisi LKS.  

Setelah semua kelompok siap, saya memulai permainan dengan 

menunjukkan bilangan 9. Setiap kelompok kemudian ditugaskan untuk mencari 

kartu-kartu perkalian yang hasil perkaliaannya sudah ditentukan oleh guru yaitu 9. 

Sesudah kartu-kartu perkalian ditemukan oleh kelompok dan dicocokan dengan 

kartu guru, siswa mengisi LKS, kemudian kartu tersebut diletakkan di atas meja 

yang ada di depan guru, di atas meja tersebut sudah diberi nama sesuai nama 

kelompoknya masing-masing. Kartu yang diletakkan oleh setiap kelompok 
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merupakan jawaban dari soal. Sambil permainan berjalan saya berkeliling sambil 

menilai aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. 

Selama kegiatan kelompok berlangsung saya memberikan motivasi agar 

semua kelompok memperlihatkan keaktifannya dan memberikan penekanan agar 

semua siswa ikut berperan serta dalam kelompok, sehingga pembelajaran kali ini, 

hampir seluruh siswa aktif mengikuti permainan dan setiap kelompok terlihat 

sangat antusias dalam mencari kartu-kartu perkalian. Pembelajaran pun berlanjut, 

sampai kartu hasil perkalian yang diperlihatkan saya kepada setiap kelompok 

habis. 

Pada akhir permainan, saya menjumlahkan hasil penilaian dari setiap 

kelompok dan mengumumkan pemenang dari permainan yang telah dilaksanakan. 

Ternyata kelompok yang memenangkan permainannya adalah kelompok ungu, 

kelompok tersebut merupakan kelompok tercepat dalam mengumpulkan kartu dan 

kartu perkalian yang dicarinya bernilai benar. Kelompok yang paling sedikit 

mengumpulkan kartu yaitu kelompok merah muda. Di akhir permainan saya 

memberikan motivasi kepada semua siswa dan memberi penghargaan kepada 

kelompok pemenang berupa ucapan secara verbal dan acungan jempol, dan 

memberikan hadiah berupa tanda bintang.  

 Pada kegiatan akhir pembelajaran, saya memberikan latihan berupa soal 

tes kepada setiap orang siswa, sebanyak 10 soal yang harus dikerjakan secara 

individu. Kegiatan ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan siswa 

dalam pembelajaran operasi perkalian. Setelah selesai mengerjakan tes, saya 

bersama-sama siswa menyimpulkan materi pembelajaran tidak lupa saya 

memberikan motivasi kepada siswa untuk rajin belajar dan menugaskan siswa 

untuk berdo’a serta selanjutnya saya menutup pembelajaran dan diakhiri dengan 

ucapan salam.  

Setelah pembelajaran selesai, kemudian saya memeriksa tes hasil belajar 

siswa. Adapun hasil tes dari pembelajaran yang telah disampaikan, diperoleh 

gambaran bahwa kemampuan siswa dalam operasi perkalian mengalami 
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peningkatan dari hasil tes sebelumnya. Berdasarkan kriteria ketuntasan yang telah 

ditetapkan siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 17 orang atau 70,83%, 

sedangkan sisanya ada tujuh orang atau 29,17% yang dinyatakan belum tuntas, 

berarti sebagian besar dari siswa telah mampu mengerjakan soal dengan baik. 

Siswa yang memiliki tingkat kemampuan kognitif rendah itu, menjadi tertarik 

dengan pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga kemampuan siswa terhadap 

matematika khususnya mengenai perkalian relatif membaik. 

Dengan demikian penerapan metode permainan kotak pesan bermedia 

kartu perkalian berwarna dapat menunjukkan bahwa penerapannya dapat 

memperbaiki kinerja guru serta dapat melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, 

siswa menjadi termotivasi untuk belajar sehingga pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan. Untuk meraih suatu keberhasilan dalam pembelajaran, maka 

seorang guru harus: 

1. menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode yang 

bervariasi. 

2. mempersiapkan suatu media yang dapat memotivasi dan memudahkan siswa 

untuk belajar. 

3. membuat evaluasi yang sesuai, untuk mengetahui sejauhmana peningkatan 

pemahaman yang dialami siswa tentang materi yang dipelajari. 

4. melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat. 
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