
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR TEMA 

 PENGALAMANKU MELALUI PERMAINAN BALOK 

 CUISENAIRE SISWA KELAS I SD NEGERI JETIS 01 

KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

 

 

 

 

 

Oleh: 

DWI LAKSONO 

A 510 110 038 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 



  



 

 

 

 

 

BIODATA 

 

Nama Penulis  : DWI LAKSONO 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  : FKIP 

Universitas  : Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Alamat Emi;   : dwy.laksono@yahoo.com 

Nomor Telepon : 085642441413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA TEMA 

PENGALAMANKU MELALUI BALOK CUISENAIRE SISWA KELAS I SD 

NEGERI JETIS 01 KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

Dwi Laksono, A510110038, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015 86 halaman. 

 

 Penelitan Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah penerapan 

permainan Balok Cuisenaire  dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Tema 

Pengalamanku siswa kelas I SD Negeri Jetis 01 Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Pelaaran 2014/2015?” Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Tema Pengalamanku siswa kelas I SD 

Negeri Jetis 01 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015 

melalui permainan Balok Cuisenaire. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek 

penerima tindakan adalah siswa kelas I SD Negeri Jetis 01 yyang berjumlah 24 

siswa, subjek pelaku tindakan yaitu peneliti dan guru. Tehnik pengumpulan data 

dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. 

Tehnik analisis data yang digunakan dengan menggunakan tehnik deskriptif 

kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

Tema Pengalamanku. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa kondisi awal 

sebesar 47,09% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 67,38% dan siklus 

II sebesar 90,57%. Hasil belajar pada kondisi awal sebesar 43,47% juga 

mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 69,56% dan pada siklus II sebesar 

95,65%. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 

permainan Balok Cuisenaire dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Tema 

Pengalamanku siswa kelas I SD Negeri Jetis 01 tahun pelajaran 2014/2015. 

 

 

Kata kunci : Aktivitas, Hasil Belajar, Balok Cuisenaire. 
 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah persoalan penting bagi kemajuan 

bangsa. Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat 

terjadinya proses pembelajaran. Pembangunan di bidang pendidikan perlu 

mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. Pendidikan dasar atau yang disebut dengan Sekolah Dasar 

merupakan jenjang dasar yang harus dilalui seseorang untuk melangkah pada 

jenjang – jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah Dasar merupakan 

arena bagi seorang anak atau siswa untuk membentuk identitas dirinya, 

membentuk karakter serta menumbuh kembangkan potensi yang ia miliki. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seorang siswa tidak dapat dilepaskan 

dari peran seorang guru. Guru harus pandai – pandai memutar otak agar 

pembelajaran yang ia berikan mampu menarik perhatian dari siswa. Dengan 

perhatian siswa yang terfokus pada guru maka pengetahuan yang akan 

diterima siswa akan semakin kompleks. 

Seperti yang kita ketahui bahwa aspek yang perlu dikembangkan 

pada diri anak tidak hanya satu aspek saja, akan tetap ada tiga aspek. Ketiga 

aspek itu adalah Aspek Afektif, aspek Kognitif, dan Apek Psikomotorik. 

Istilah kognitif, intelegensi dan kecerdasan tidak memiliki arti yang berbeda 

secara tegas, melainkan berhubungan satu dengan yang lain, sehingga sering 

digunakan secara bergantian tergantung konteksnya (Darsinah, 2011: 1). 

Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang 

dan berfungsi sehingga dapat berfikir. Bagi setiap orang tua tentu mereka 



menginginkan agar anaknya menjadi orang yang cerdas dan memiliki 

kemampuan luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri ketika orang tua memiliki 

anak yang seperti itu. Namun tidak semua orang tua maupun guru mengetahui 

apa yang harus mereka lakukan dalam mengembangkan kemampuan kognitif 

anak. Untuk mengembangkan kognitif pada anak tidak harus dilakukan 

dengan susah. Guru perlu menciptakan jenis-jenis permainan untuk 

merangsang otak anak yang  menjadikan anak merasa senang melakukannya. 

Belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar merupakan 

strategi yang tepat untuk pembelajaran anak kelas rendah. Kegiatan bermain 

itu pasti menyenangkan dan penuh warna. Dengan melakukan permainan 

anak-anak akan terlatih secara fisik, demikian juga dengan kemampuan 

kognitif dan sosialnya pun akan berkembang. Kegiatan bermain dapat 

dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan. 

Salah satu peralatan atau alat permainan edukatif adalah balok 

cuisenaire yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

kognitif anak dalam mengenalkan konsep ukuran, bentuk, angka dll. Sudono 

(2000: 21) mengatakan bahwa balok-balok cuisenaire digunakan dari tingkat 

TK sampai tingkat sekolah dasar.  

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 30 Oktober 2014 

terhadap proses pembelajaran di kelas I SD Negeri 01 Jetis, Kecamatan Baki, 

Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih 

bersifat konvensional, tidak ada variasi metode pembelajaran yang dilakukan. 

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi guru di kelas, antara lain: (1) 



Siswa pasif dalam proses pembelajaran. (2) Siswa kurang konsentrasi dalam 

mengikuti pembelajaran. (3) Siswa tidak memiliki kemauan dalam 

mengerjakan soal. Akar permasalahan dari adanya masalah-masalah tersebut 

yaitu penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi atau bersifat 

monoton. Sehingga berpengaruh pada aktivitas belajar siswa yang rendah. 

Menurut Poerwadarminta dalam Yusfi (2011) “aktivitas belajar adalah 

kegiatan – kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan belajar”. belajar 

adalah Menurut Iskandar (2009: 102) memberikan garis besar tentang 

pengertian belajar adalah belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua 

orang tanpa mengenal batas usia, dan berlangsung seumur hidup (long live 

educational). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian tentang “Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada Tema 

Pengalamanku Subtema Pengalaman Masa Kecil Pembelajaran Kedua  

melalui permainan Balok Cuisenaire Kelas I SD Negeri Jetis 01 Kecamatan 

Baki Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2014 / 2015” 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu tindakan yang dilakukan 

oleh guru/peneliti untuk melakukan tindakan-tindakan guna meningkatkan 

mutu pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi siswa, (Rubiyanto (2008:105).  Penelitian dilakukan di 

Sekolah Dasar Negeri 01 Jetis Kabupaten Sukoharjo dengan subjek penerima 

tindakan adalah 24 siswa kelas I. Pada penelitian ini data diperoleh melalui 



beberapa cara yaitu :melalui observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan 

catatan lapangan. Untuk memperoleh data yang valid juga diperlukan 

instrument penelitian pula, adapu pada penelitian ini instrument penelitiannya 

adalah lembar wawancara, lembar observasi dan soal tes. 

Analisis data dilakukan secara diskriptif kuatitatif dimana data 

dianalisis sejak tindakan pembelajaran dengan menggunakan model alur. Alur 

dalam analisis data kualitatif meliputi 3 kegiatan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan indicator pada penelitan tindakan 

kelas ini adalah (1) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru, (2) Siswa 

berpikir mengenai materi yang sedang dipelajari, dan (3) Siswa melakukan 

praktik yang berkaitan dengan materi telah mencapai prosentase sebesar 80 

%. Hasil belajar siswa pada Tema Pengalamanku Subtema Pengalaman Masa 

Kecil Pembelajaran Kedua pada siswa kelas I SD Negeri Jetis 01 Sukoharjo 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Indikator keberhasilan siswa memenuhi 

ketuntasan minimal 2,66 sebesar 85%. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Observasi awal adalah langkah pertama dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti bersama guru kelas. Hasilnya diperoleh hasil 

bahwa aktivitas siswa sebesar 47,09% dengan rincian aspek mendengarkan 

penjelasan guru sebesar  47,82%, aspek berpikir tentang materi yang 

diajarkan sebesar 51,08% dan aspek melakukan praktik sebesar 42,39%. 



Sedangkan hasil belajar siswa diperoleh rata – rata nilai C (2,29), dengan 

siswa yang memperoleh ketuntasan sebanyak 10 siswa atau 43,47%. 

Untuk dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa maka 

diperlukan penggunaan strategi pembelajaran yang mampu menarik minat 

siswa sehingga berakibat meningkatnya akivitas belajar siswa pula. Pada 

penelitin ini dipilihlah permainan Balok Cuisenaire sebagai strategi untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Tindakan Siklus I dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2015 

dengan  alokasi waktu yaitu 5 x 35 menit.  Pada tahap ini peneliti akan 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Menentukan materi yang akan dijadikan sebagai bahan ajar untuk 

dipraktekkan dengan menerapkan Permainan Balok Cuisenaire. 

2) Menyusun Rencana Pelakasanaan Pembelajaran sesuai dengan 

tindakan yang akan dilakukan. 

3) Membuat pedoman observasi. 

4) Pelaksanaan tindakan 

Setelah pelaksanaan tindakan diperoleh hasil bahwa aktivitas 

belajar siswa meningkat menjadi 67,38% dengan aspek mendengarkan 

penjelasan guru memperoleh prosentase 67,39%, aspek berpikir tentang 

materi yang dipelajari memperoleh prosentase 65,2%, dan aspek  

melakukan praktik memperoleh prosentase sebesar 69,56%. Sedangakan 

hasil beajar siswa memperoleh rata – rata B (2,78) dengan 16 siswa yang 

telah mencapai ketuntasan. Adapun refleksi pada siklus I ini adalah 



penggunaan strategi Balok Cuisenaire belum berjalan sempurna, masih 

banyak siswa yang kebingungan tentang penggunaan Balok Cuisenaire, 

pengkondisian kelas yang kurang dari guru. Dari hasil refleksi tersebut 

maka diadakan perubahan dalam perencanaan tindakan agar tercapai 

tujuan yang telah dicanangkan.  

Adapun tahapan pada siklus II adalah  

a) Menyusun rencana pembelajaran. 

b) Menyiapkan pedoman observasi. 

c) Menyusun proses kegiatan berdiskusi. 

d) Menyusun evaluasi siswa secara individu 

Dari siklus II diperoleh hasil bahwa aktivitas belajar siswa sebesar 

90,57% dengan aspek mendengarkan penjelasan guru memperoleh 

prosentase 89,13%, aspek berpikir tentang materi yang dipelajari 

memperoleh prosentase 94,56%%, dan aspek  melakukan praktik 

memperoleh prosentase sebesar 88,04%. Sedangkan hasil belajar siswa 

meningkat menjadi B (3,43%) dengan siswa yang telah mencapai 

ketuntasan sebanyak 22 siswa. Dengan demikian maka hipotesis penelitian 

ini diterima. 

2. Pembahasan 

Penelitian ini juga memperkuat penelitian terdahulu yang 

mengatakan bahwa strategi pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika. Pada penelitian tersebut 

memperoleh hasil pada siklus pertama memperoleh hasil belajar sebesar 



55,56%, siklus kedua memperoleh hasil 69,49% dan pada siklus ketiga 

memperoleh hasil 83,33%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti bahwa melalui penerapa permainan Balok Cuisenaire 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, dengan diperoleh 

kenaikan pada aktivitas siklus I naik sebesar 20,29% dan pada siklus II 

naik sebesar 23,19%. Kemudian hasil belajar pada siklus I diperoleh 

kenaikan sebesar 26,09% dan pada siklus II diperoleh kenaikan 26,09%. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

“penerapan permainan Balok Cuisenaire dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar Tema Pengalamanku Subtema Pengalaman Masa Kecil pada 

siswa kelas I SD Negeri Jetis 01 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tahun 

ajaran 2014/2015.” Peningkatan ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa kondisi awal aktivitas belajar siswa sebesar 47,09% dan 

siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 10 siswa setelah diadakan tindakan 

pada siklus I mengalami peningkatan pada aktivitas sebesar 67,38% dan 

siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 16 siswa.  

Kemudian setelah diadakan tindakan pada siklus II mengalami 

peningkatan pada aktivitas belajar sebesar 90,57% dan siswa yang 

memperoleh ketuntasan sebanyak 22 siswa. Dari hasil tersebut maka hipotesis 

dinyatakan diterima.  
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