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Abstrak—Pelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang penting 

hendaknya menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Guru berperan 

penting dalam menyajikan proses kegiatan pembelajaran yang menarik. 

Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan penulis adalah mengembangkan 

media pembelajaran bilangan bulat menggunakan permainan dakon. Permainan dakon 

adalah salah satu permainan tradisional yang telah lama dikenal oleh masyarakat 

Indonesia. Media permainan dakon ini dikembangkan dengan menggantikan kecik 

sebagai alat untuk memainkan dakon dengan kertas soal. Langkah-langkah 

pengembangan adalah define, design, develop, dan disseminate.Aturan permainan 

adalah dengan pengumpulan poin pada lubang besar milik pemain dengan cara 

menjawab kertas soal yang akan dimasukkan dalam lubang tersebut. Jika pemain 

dapat menjawab benar maka mendapat poin, jika salah, pemain memasukkan kembali 

kertas soal ke dalam sedotan dan memasukkan sisa-sisa kertas soal yang masih 

dipenggangnya ke lubang berikutnya. Setelah kertas soal yang dipegang habis 

tersebar, pemain yang tidak mampu menjawab soal dengan benar berhenti bermain 

pada giliran itu meski dia berhenti di lubang yang berisi kertas soal. Demikian 

seterusnya hingga seluruh kertas soal masuk ke lubang besar.Uji kevalidan media 

dilakukan dengan diuji pada kelompok kecil kemudian dilanjutkan dengan pengujian 

di kelas besar. Subjek penelitian yaitu siswa kelas VII A tahun pelajaran 2015-2016 

semester ganjil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media permainan dakon ini sangat efektik untuk meningkatkan prestasi 

dan motivasi belajar siswa materi bilangan bulat. Pada akhir kegiatan pembelajaran 

dilakukan ulangan harian, hasilnya sebanyak 88,9% siswa memperoleh nilai tes akhir 

melampaui KKM dan81,5%siswamemiliki motivasibelajarmatematikayangtinggi. 

 

Kata kunci:bilangan bulat, dakon, media, pengembangan.  

 

I. PENDAHULUAN 

Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki manfaat besar dalam 

kehidupan. Mengingat pentingnya pelajaran matematika, maka di dalam setiap kurikulum sekolah selalu 

menempatkan matematika sebagai mata pelajaran wajib untuk dipelajari di sekolah [1]. Siswa yang 

memahami dan dapat mengerjakan matematika akan memiliki kesempatan dan pilihan yang lebih banyak 

dalam menentukan masa depannya. Namun demikian bagi sebagian siswa, memahami matematika 

bukanlah suatu hal yang mudah, sebagian dari mereka menganggap matematika sebagaipelajaran yang 

sulit yang berakibat pada rendahnya prestasi belajar matematika [2]. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk dikuasai siswa, hal ini 

ditunjukkan dengan aplikasi matematika di dalam kehidupan sehari-hari yang begitu banyak. Siswa yang 

memahami dan dapat mengerjakan matematika akan memiliki kesempatan dan pilihan yang lebih banyak 

dalam menentukan masa depannya. Namun demikian bagi sebagian siswa, memahami matematika 

bukanlah suatu hal yang mudah, sebagian dari mereka menganggap matematika sebagai pelajaran yang 

sulit yang berakibat pada rendahnya prestasi belajar matematika. 

Berbagai strategi pembelajaran telah dilakukan dan dikembangkan oleh guru untuk mengatasi 

rendahnya prestasi belajar matematika. Kebutuhan untuk melakukan perubahan paradigma pembelajaran 

ke arah pembelajaran konstruktivisme yang berakar kuat dari psikologi kognitif dan teori-teori dari Piaget 

pun seakan sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika.Teori pembelajaran 

konstruktivisme menyarankan bahwa siswa harus aktif dalam mengembangkan pemahamannya. Di lain 

pihak, guru sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran harus mampu memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka dalam kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan.  
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Upaya tersebut dapat berupa pembelajaran dengan metode dan strategi yang berselang-seling, kreatif, 

dan inovatif sehingga siswa tidak merasa bosan atau bahkan sangat tertekan terutama pada saat belajar 

matematika merupakan salah satu upaya yang dilakukan dan dikembangkan oleh guru.Makalah ini 

menyajikan sebuah inovasi pembelajaran matematika melalui permainan tradisional berupa dakon untuk 

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa khususnya siswa kelas VII SMP pada materi bilangan 

bulat.Permainan dakon ini termasuk salah satu permainan tradisional yang cukup dikenal oleh sebagian 

besar siswa, sehingga siswa akan lebih mudah dalam menerapkannya. Aturan permainannya tidak jauh 

berbeda dengan permainan dakon yang biasa dilakukan siswa pada saat mereka bermain. Dalam 

permainan ini siswa belajar sambil bermain sehingga mereka tidak merasa jenuh dan lebih santai dalam 

belajar. Selain itu, melalui permainan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

bekerja sama, saling menghargai, jujur, dan memiliki sikap hubungan sosial yang baik, serta tidak 

meninggalkan permainan tradisional yang saat ini mulai tergeser oleh permainan-permainan modern yang 

lebih menonjolkan sifat individu pada diri siswa. Nilai-nilai budaya bangsa juga akan lebih terpupuk 

dikarenakan permainan dakon ini termasuk permainan asli dari Indonesia.  

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah seberapa efektif media pembelajaran permainan dakon 

dikembangkan ditinjau dari prestasi dan motivasi belajar siswa? Tujuan pengembangan alat peraga 

permainan dakon ini adalah 1) mengembangkan media pembelajaran matematika pada materi bilangan 

bulat berupa permainan dakon, 2) melestarikan budaya bangsa Indonesia, 3) meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi bilangan bulat, dan 4) meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan tujuan di atas, dirumuskan manfaat pengembangan media permainan dakon ini, yaitu: 

siswa dapat belajar matematika terutama pada materi bilangan bulat dengan lebih menyenangkan dan 

hasilnya pun dapat meningkatkan pemahaman materi yang mereka pelajari, meningkatkan kreatifitas 

guru dalam menciptakan inovasi pembelajaran yang mendidik baik secara kognitif maupun afektif, 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, serta memperkaya inovasi pembelajaran matematika 

yang lebih menarik dan dapat menciptakan produk-produk berupa media yang memudahkan pelaksanaan 

pembelajaran matematika untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

A. Pembelajaran Matematika Materi Bilangan Bulat 

Menurut [3] proses belajar adalah prosedur dan strategi yang digunakan siswa untuk memperoleh 

informasi baru yang diperoleh melalui komunikasi aktif dan positif yang terjadi di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Belajar merupakan hasil dari interaksi, interaksi kelompok yang dinamis sebaiknya lebih 

ditekankan agar siswa dapat belajar secara berkualitas [4]. Referensi [5] menyebutkan bahwa belajar 

matematika bukan sekedar dilihat sebagai perolehan pengetahuan, melainkan juga belajar untuk terlibat 

dalam percakapan dalam komunitas matematika. Selain itu, siswa juga dapat menjelaskan dan 

menentukan pemikiran mereka sendiri, mendiskusikan model dan hasil pengamatan mereka mengenai 

bagaimana menggunakan matematika secara efektif pada situasi pemecahan masalah yang berbeda [6]. 

Referensi [7] menyebutkan bahwa pembelajaran adalah pekerjaan guru, pembuat bahan pelajaran, ahli 

kurikulum dan yang lainnya, yang bertujuan membangun rencana untuk memajukan proses belajar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses atau 

kegiatan yang dilakukan melalui interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan 

lingkungannya secara aktif yang bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang telah ditetapkan. 

B. Pembelajaran Matematika Melalui Permainan 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan suatu sistem yang melibatkan beberapa aspek yang 

meliputi: tujuan, materi, metode, media dan evaluasi [8]. Media dalam hal ini merupakan salah satu aspek 

yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran.  Pemilihan salah satu jenis media yang digunakan 

dalam pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Media pembelajaran 

dapat berupa gambar, media cetak, maupun suara, atau kombinasi dari beberapa media [9]. 

Pengembangan media dalam penelitian ini adalah pengembangan media permainan dakon yang secara 

tradisional telah banyak digunakan anak-anak di Indonesia. Pengembangan media permainan dakon 

dalam pembelajaran matematika akan lebih mudah diterapkan karena sebagian besar siswa pernah 

melakukan permainan tersebut. 

C. Prestasi Belajar 

Referensi [11] menyebutkan proses belajar yang dialami oleh siswa akan menghasilkan perubahan-

perubahan dalam bidang pengetahuan/pemahaman, dalam bidang keterampilan, dan dalam bidang nilai 

dan sikap.Hasil yang dicapai sebagai bukti usaha dalam proses belajar tersebut disebut sebagai prestasi 

[11]. Referensi [12] mendefinisikan prestasi belajar sebagai suatu hasil yang telah diperoleh siswa atau 

dipelajarinya yang mencerminkan sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada 
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setiap jenjang studi. Menurut referensi [13], prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah 

dilakukan atau dikerjakan. Prestasi belajar dapat diukur dengan menggunakan tes prestasi belajar. 

Menurut referensi [14] tes prestasi belajar didesain untuk mengukur perkembangan yang diperoleh siswa 

sebagai hasil dari proses pembelajaran. Hasil dari proses belajar dapat berupa tingkatan pemahaman fakta, 

konsep, kemampuan pemecahan masalah, dan keterampilan psikomotor dan yang lainnya. Selain itu, 

sikap, nilai, ketertarikan, motivasi, dan metode penyesuaian diri juga didapatkan disekolah sebagai hasil 

belajar.   

D. Motivasi Belajar Matematika 

Motivasi merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran yang efektif [15]. Motivasi melibatkan 

proses yang memberi energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku [16]. Menurut referensi [15], 

motivasi adalah hal yang membuat orang bergerak, tetap bergerak, dan menentukan akan kemana orang 

pergi. Faktor yang mempengaruhi motivasi adalah (1) faktor intrinsik yaitu ketertarikan dan manfaat bagi 

siswa yang mendorong mereka untuk belajar meski tanpa ada dorongan lain selain pada tingkat 

ketertarikan pada materi itu sendiri; dan (2) faktor ekstrinsik yaitu penghargaan yang mendorong siswa 

untuk melakukan sesuatu, misalnya memberikan nilai yang baik. 

Pengertian motivasi belajar [17] adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberi arah 

pada kegiatan belajar itu sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Berdasarkan beberapa 

pemaparan di atas, dapat disimpulkan motivasi belajar matematika adalah seluruh daya yang membuat 

siswa bergerak untuk belajar matematika dalam rangka mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh faktor 

intrinsik dan ektrinsik. 
 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Dakon 

Pengembangan bahan ajar ini menggunakan pendekatan pengembangan pengajaran yang 

dikemukakan oleh Thiagarajan [10] yaitu modifikasi model 4-D.Tahap define bertujuan untuk 

menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan analisis untuk tujuan 

pembelajaran dan batasan materi pengajaran. Tahap yang kedua adalah design bertujuan untuk 

merencanakan dasar-dasar materi pengajaran. Tahap ini dapat dimulai setelah tujuan perilaku yang akan 

dicapai dalam materi pengajaran telah ditentukan. Pemilihan media dan format materi dan hasil versi awal 

merupakan aspek utama dalam tahap ini.  

Tahap ketiga adalah develop yang bertujuan untuk memodifikasi dasar-dasar materi pengajaran. 

Meskipun beberapa telah dihasilkan pada tahap define. Hasilnya harus mempertimbangkan versi awal dari 

materi pengajaran sebelum dimodifikasi menjadi versi akhir yang efektif. Uji coba alat dilakukan pada 

tahap ini, yaitu dengan melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba kelompok 

kecil dilakukan dengan simulasi permainan pada beberapa siswa. Uji coba lapangan dilaksanakan di kelas 

VII A SMP Negeri 3 Banyubiru.Tahap terakhir adalah disseminate, yang terdiri dari tiga langkah yaitu 

validation testing, packaging, dan diffusion and adoption. Diseminasi dilaksanakan dalam forum MGMP 

Matematika Kabupaten Semarang. 

B. Kriteria Hasil Pengembangan 

Pengembangan media permainan dakon diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu 

dengan dilakukan tes akhir untuk mendapatkan hasil pencapain prestasi siswa. Jika lebih dari 85% siswa 

mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan nilai KKM yang telah ditetapkan, maka media 

pembelajaran yang dikembangkan adalah efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa. Begitu pula jika 

minimal terdapat 75% siswa yang mempunyai motivasi belajar pada kriteria tinggi atau sangat tinggi, 

maka media pembelajaran yang dikembangkan juga dapat dikatakan efektif ditinjau dari motivasi belajar 

siswa. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu hal penting yang diajarkan di sekolah. Pengembangan 

media pembelajaran dengan menggunakan game atau permainan diharapkan mampu meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar matematika. Melalui game siswa merasa tertarik untuk belajar dan berusaha 

menyelesaikan segala jenis permainan yang ada dalam game tersebut. Secara tidak langsung pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan dapat meningkat. 
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Dalam permainan ini terjadi kompetisi yang sehat antar pemain. Siswa yang mendapat giliran untuk 

bermain akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab soal yang ada dengan benar. Jika 

menjawab soal dengan benar pemain mendapatkan poin, namun jika tidak dapat menjawab dengan benar, 

pemain tidak dapat melanjutkan permainan dan tidak mendapatkan poin.Media permainan dakon yang 

dikembangkan dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika dimana siswa akan belajar sambil 

bermain. Pelaksanaan pembelajaran melalui permainan ini dilakukan setelah pembelajaran mengenai 

materi bilangan bulat telah dilaksanakan. Siswa meningkatkan pemahaman materi yang mereka pelajari 

sambil bermain sehingga penerapan media ini juga dapat dipakai sebagai alat untuk melepaskan penat 

siswa setelah mempelajari materi di dalam kelas.  

Melalui permainan ini siswa dapat mengekspresikan kemampuan mereka secara lebih bebas, karena 

mereka bermain bersama dengan teman mereka meski sifatnya kompetitif. Kondisi kompetisi inilah yang 

diharapkan mampu memotivasi siswa untuk lebih giat belajar matematika. Soal-soal dalam permainan 

disusun secara lengkap antara soal dengan kategori sukar, sedang, dan mudah. Soal-soal tersebut secara 

tidak langsung akan teracak dan siswa berkempatan atau berpeluang untuk menjawab lebih kurang 35 

soal dalam satu kali permainan. 

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media permainan dakon 

dapat berjalan dengan baik. Sebagian besar siswa sangat antusias untuk menyelesaiakan permainan dan 

sangat bersemangat untuk selalau memenangkan permainan tersebut.  

Babak pertama terdiri dari 8 meja pertandingan. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok dengan masing-

masing kelompok terdiri dari 3 siswa, yaitu satu siswa sebagai pemain 1, satu siswa sebagai pemain 2, 

dan satu siswa sebagai wasit, terkecuali pada kelompok 1, 2, dan 3, wasit untuk masing-masing kelompok 

tersebut terdiri dari dua orang yang duduk berseberangan di sebelah kanan dan sebelah kiri pemain. 

Pembagian kelompok dilakukan secara acak melalui pengambilan kertas undian yang berisi kelompok 

serta tugas siswa, yaitu sebagai pemain 1, pemain 2, atau sebagai wasit. Permaianan setiap babak 

dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Hasil permainan babak pertama ditunjukkan pada TABEL1 berikut. 

 
TABEL 1. Skor Pemain pada Babak Pertama 

 

Kelompok  Pemain Skor Kelompok  Pemain Skor 

1 P1.1 

P1.2 

8 

12 

5 P5.1 

P5.2 

15 

12 

2 P2.1 

P2.2 

11 

19 

6 P6.1 

P6.2 

7 

11 

3 P3.1 
P3.2 

5 
10 

7 P7.1 
P7.2 

8 
4 

4 P 4.1 

P4.2 

13 

4 

8 P8.1 

P8.2 

7 

13 

 

Permainan babak kedua dilaksanakan setelah diperoleh skor permainan babak pertama. Pemain yang 

mendapat skor tertinggi pada setiap kelompok mendapat kesempatan untuk masuk ke babak kedua. Jadi, 

pada babak kedua diperlukan empat meja permainan dengan 8 orang pemain dan jumlah wasit sebanyak 

wasit yang bermain pada babak pertama. Pembagian kelompok dilakukan secara undi, dengan demikian 

siswa akan memperoleh kesempatan yang sama untuk menentukan lawan mainnya. Diakhir babak kedua 

menyisakan 4 pemain yang masuk babak ketiga. Pada babak ketiga dibutuhkan dua meja permainan.  

Permainan semakin seru dan dilanjutkan pada permainan babak final dengan pemain 1 adalah P7.1 

dan pemain 2 adalah P5.1. Skor tertinggi pada babak final adalah 14 dan juara dua dengan skor 12.Setelah 

dilaksanakan kegiatan permainan siswa mengisi angket motivasi yang terdiri dari 25 item untuk 

mengukur tingkat motivasi belajar matematika. Pengisian angket motivasi dilaksanakan setelah siswa 

menyelesaikan ulangan harian untuk materi bilangan bulat yaitu pada pertemuan berikutnya.Hasil 

ulangan harian yang diperoleh siswa terangkup dalam TABEL 2 berikut ini. 

 
TABEL2. Hasil Ulangan Harian Materi Bilangan Bulat 

 

No. Kriteria Skor Banyaknya Siswa Persentase 

1. Lebih dari KKM          20 74,1% 

2. Sama dengan KKM 75 4 14,8% 

3. Kurang dari KKM      3 11,1% 

Jumlah 27 100% 

 

Pada TABEL 2 di atas menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan KKM yang ditetapkan (75) sebanyak 24 siswa atau 88,9%. Sedangkan siswayang belum 

mencapai KKM sebanyak 3 orang atau sebesar 11,1%. 
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TABEL 3 berikut ini adalah hasil pengisian angket motivasi belajar matematika yang diberikan 

kepada siswa setelah siswa selesai melaksanakan pembelajaran materi bilangan bulat yang diakhiri 

dengan permainan dakon sebagai game penutup akhir pembelajaran materi tersebut. 

 
TABEL 3. SkorAngket Motivasi BelajarMatematika 

 

No. Kriteria Skor Banyaknya Siswa Persentase 

1. Sangat tinggi           2 7,4% 

2. Tinggi             20 74,1% 

3. Sedang               5 18,5% 

4. Rendah            0 0 

5. Sangat Rendah         0 0 

Jumlah 27 100% 

 

Hasil ulangan harian menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 

KKM yang ditetapkan (75) sebanyak 24 siswa atau 88,9%. Sedangkan siswayang belum mencapai KKM 

sebanyak 3 orang atau sebesar 11,1%. Sedangkan, hasil pengisian angket motivasi menunjukkan bahwa 

sebanyak 2 siswa mempunyai skor motivasi belajar di atas 100 sehingga masuk dalam kriteria sangat 

tinggi. Sedangkan untuk kriteria motivasi belajar tinggi terdapat 20 siswa atau sebesar 74,1% dan 5 anak 

mempunyai motivasi belajar dalam kategori sedang. Dengan demikian siswa yang memiliki motivasi 

tinggi atau sangat tinggi adalah 81,5%.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kriteria hasil pengembangan yang ditetapkan telah 

terpenuhi. Materi yang diberikan dalam butir soal permainan dakon ini meliputi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Pembelajaran dengan permainan dakon ini 

dilaksanakan di akhir pertemuan setelah pembahasan materi bab bilangan bulat selesai, tujuannya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya materi bilangan bulat serta meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Sebelum pembelajaran dengan menggunakan permainan dakon ini dilaksankan, guru telah 

menyampaikan rencana tersebut pada pertemuan sebelumnya agar siswa mempersiapkan diri untuk 

berkompetisi memenangkan permainan. Hal ini tentu saja akan memotivasi siswa untuk belajar dalam 

rangka mempersiapkan diri mengikuti permainan yang di dalamnya memuat materi pelajaran yang telah 

dipelajari sebelumnya. Dengan demikian, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau soal-soal 

yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat akan meningkat. 

Setelah selesai permainan babak pertama hanya 8 siswa yang maju ke babak kedua, namun demikian 

siswa yang tidak berkesempatan bermain di babak kedua tetap mengikuti permainan dengan bergabung ke 

dalam kelompok-kelompok yang ada. Ketika siswa yang tidak ikut bermain menonton siswa lain yang 

sedang bermain, secara tidak langsung mereka juga akan ikut mencoba menjawab pertanyaan yang 

sedang dikerjakan teman yang sedang bermain. Dengan demikian, hal ini juga melatih mereka untuk 

mengerjakan soal dan lebih menguasai materi dengan mengerjakan soal berkali-kali tentu saja dengan 

soal yang berbeda-beda atau acak. Oleh karena itu, hasil akhir ulangan harian menunjukkan keberhasilan 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Demikian juga dengan motivasi belajar mereka terus meningkat 

seiring meningkatnya kemampuan mereka mengerjakan soal yang diberikan sertaantusias dan 

ketertarikan mereka dalam mengikuti pelajaran dalam bentuk permainan juga dapat meningkatkan 

motivasi belajar matematika. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran melalui permainan memberikan dampak 

terhadap prestasi belajar siswa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan pada siswa kelas III MI yaitu 

dengan menerapkan metode bermain kreatif dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

pertumbuhan intelektual dan keterampilan sosial siswa [18]. Berikutnya adalah penelitian mengenai 

peningkatan minat siswa melalui permainan trading card game (TCG) mathematicards [19] yang 

dilakukan pada siswa kelas VIII SMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan TCG 

mathematicards dapat meningkatkan minat siswa pada matematika. Pada penelitian yang dilakukan pada 

siswa kelas VII SMP [20] dengan menggunakan media permainan kartu kucingan ternyata memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar matematika jika dibandingkan denngan pembejaran tanpa menggunakan 

media. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pengembangan media ini merupakan inovasi pembelajaran baru dalam pelajaran matematika SMP 

yang dapat diterapkan dalam materi-materi lain selain bilangan bulat. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa pembelajaran dengan menggunakan media permainan dakon ini sangat efektik untuk 

meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa materi bilangan bulat. Pada akhir kegiatan 

pembelajaran dilakukan ulangan harian, hasilnya sebanyak 88,9% siswa memperoleh nilai tes akhir 

melampaui KKM dan81,5%siswamemiliki motivasibelajarmatematikayangtinggi.Guru dan siswa akan 

lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang baru dan tidak 

membosankan. Alat peraga yang dikembangkan ini tidak memerlukan biaya tinggi dan penerapan bagi 

siswa pun begitu mudah sehingga dapat dilakukan di berbagai kelas yang berbeda. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengembangan media permainan dakon tersebut disarankan: 

1. Bagi siswa untuk lebih giat belajar melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sehingga akan 

lebih termotivasi dalam belajar. 

2. Bagi guru untuk dapat mengembangkan media serupa pada materi pelajaran yang lain dan senantiasa 

mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik untuk mengingkatkan prestasi belajar 

siswa. 
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