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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan kebutuhan yang wajib diterima bagi setiap 

individu. Dengan adanya pendidikan, setiap individu dapat mengembangkan 

potensi, karakter, dan jenjang hidupnya menjadi lebih baik. Undang-undang 

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 

ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif dapat mengembangan potensi dirinya. Perkembangan 

potensi individu berhubungan dengan Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat 

Pendidikan dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara (Surya, 2004: 1.16). Tri 

Pusat Pendidikan diartikan sebagai pusat berlangsungnya pendidikan bagi 

individu untuk belajar melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. Pendidikan pertama yang diterima oleh individu 

adalah pendidikan keluarga. Pedidikan dari keluarga itulah yang akan 

membentuk karakter awal anak. Seiring pertambahan usia, seseorang akan 

mulai dikenalkan dan mengenal lingkungan masyarakat. Karena kedua 

pendidikan tersebut dirasa kurang mengembangkan aspek yang ada dalam 

seseorang tersebut maka diciptakanlah lembaga formal yaitu sekolah. Sekolah 
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merupakan wadah yang tepat untuk mengoptimalkan pendidikan setiap 

individu dan berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk 

tercapainya tujuan pendidikan serta mencetak sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas dan berkompetensi. Tetapi, pada hakikatnya, ketiga 

lingkungan pendidikan ini saling berhubungan dan terkait satu sama lainnya 

bagi perkembangan potensi individu itu sendiri. 

 Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai proses pembelajaran yang 

baik dan optimal, dibutuhkan siswa, metode/strategi/model pembelajaran, 

sarana dan prasarana, serta guru. Dalam hal ini guru sebagai salah satu 

komponen penting sekolah harus memiliki kemampuan profesional yang 

memadai agar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Guru harus kaya 

dengan inovasi serta kreatif dalam melakukan pembelajaran misalnya dalam 

pelajaran matematika. 

 Matematika merupakan pembelajaran yang paling terasa manfaatnya di 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hudoyo (Aisyah, 2007: 1.1) 

mengemukakan bahwa matematika berkenaan dengan ide (gagasan-gagasan), 

aturan-aturan, dan hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga 

matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Namun, siswa SD 

adalah anak yang berada pada usia sekitar 7-12 tahun. Menurut Piaget 

(Suwangsih, 2006: 15) anak usia sekitar ini masih berfikir pada tahap operasi 

konkrit. Artinya siswa SD belum berfikir formal. Ciri-ciri anak pada tahap ini 

dapat memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkrit, belum 

dapat berfikir deduktif, berfikir secara transitif. Karena adanya perbedaan 
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karaktertistik antara matematika dan anak usia SD, maka matematika akan 

sulit untuk dipahami oleh anak SD jika diajarkan tanpa memperhatikan tahap 

berfikir anak SD. Menurut Sutawijaya (Aisyah, 2007: 1.1) memahami konsep 

saja tidak cukup, karena dalam praktek kehidupan sehari-hari siswa 

memerlukan keterampilan matematika.  

 Menelusuri pentingnya mempelajari matematika untuk kehidupan sehari-

hari, penulis banyak menemukan masalah yang terdapat pada kelas. Baik dari 

siswa maupun dari guru. Guru merupakan kunci utama yang dapat 

membukakan pintu keberhasilan siswanya. Namun, survey di lapangan 

menunjukkan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dan 

membosankan, terlebih lagi jika guru dalam mengajarnya tidak menggunakan 

metode yang bervariasi. Masalah tersebut memicu keinginan penulis untuk 

melakukan perbaikan di salah satu SD swasta yaitu SD Kartika II-5 Bandar 

Lampung. Penulis tertarik melakukan penelitian guna berkolaborasi dengan 

guru untuk bersama-sama memperbaiki pembelajaran matematika di SD 

tersebut. Penulis memilih SD Kartika II-5 Bandar Lampung karena penulis 

merupakan alumni dari SD tersebut. Tetapi tidak hanya itu saja, jumlah siswa 

perkelas yang hampir rata-rata di atas 40 dengan banyak karakter yang 

berbeda-beda, menantang penulis untuk melatih jiwa keguruannya dengan 

membantu guru menghadapi siswa secara langsung. Saat penulis masih 

bersekolah di SD Kartika II-5 Bandar Lampung, pelajaran matematika 

memang sulit dan tidak banyak siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

minimal. Sehingga terus menerus diadakan remedial atau pengulangan tes 

hasil bagi siswa yang tidak lulus. Hal ini dilakukan sampai siswa tersebut 
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lulus atau mencapai nilai 65 dan tentu saja hal ini menjadi hambatan untuk 

melanjutkan pembelajaran selanjutnya.  

 Menurut Ibu Diabellina Desita, S.Pd selaku guru matematika kelas IV D, 

IV E, dan IV RB (Rintisan Billingual) pelajaran matematika memang yang 

paling sulit dicerna oleh siswa. Dan materi yang paling sulit diantaranya 

bilangan bulat, pecahan, sisi, rusuk, dan jaring-jaring bangun ruang. SD 

Kartika II-5 Bandar Lampung mempunyai tujuh kelas di setiap tingkatannya 

yang terdiri dari kelas A-F dan 1 kelas RB . Setiap mata pelajaran, SD 

Kartika II-5 Bandar Lampung memiliki empat orang guru di setiap mata 

pelajaran. Keempat orang guru tersebut dibagi menjadi 2 bagian, dua orang 

guru mengajar pada pagi hari dan dua orang lagi mengajar pada siang hari. 

Karena guru yang mengajar berbeda-beda, pembelajaran yang berlangsung di 

setiap  kelas juga berbeda.  

 Berdasarkan pengamatan terhadap siswa dan guru matematika kelas IV 

yang dilakukan penulis di Kelas IV D SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada 

hari kamis tanggal 13 Desember 2012. Ditemukan bahwa sebagian besar 

siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam pelajaran 

matematika yang ditetapkan yaitu 65. Dari 41 siswa, sebanyak 20 orang siswa 

atau 48,8% yang belum mencapai KKM pada hasil ulangan matematika 

semester ganjil. Ketidak tuntasan itu jika dilihat dari segi aktivitas, 

disebabkan karena sistem belajar yang ada berlaku untuk kelas IV masuk 

pada pukul 12.20 WIB sehingga siswa sudah merasa lelah karena banyaknya 

aktivitas yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai misalnya les atau 

bermain. Tidak hanya hal ini saja, karena kelelahan siswa juga menjadi malas 
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dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya, siswa banyak yang 

mengobrol dengan teman sebangku atau teman di belakangnya, bahkan 

berjalan-jalan dengan alasan meminjam alat tulis, ada pula yang melamun, 

dan asyik main sendiri dengan mainan yang dimainkannya secara sembunyi-

sembunyi. Dari hal yang penulis amati di atas, didapati bahwa siswa kelas IV 

D suka bermain, setiap waktu istirahatnya mereka gunakan untuk bermain. 

Misalnya bola, karet, wayang, kelereng, atau mainan lain yang terbaru yang 

dijual di dekat SD tersebut, dan juga makan atau jajan di kantin sekolah. Jika 

dilihat dari segi akademis, siswa sebagian besar belum lancar dalam 

perkalian, sehingga menghambat proses pengerjaan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) dan tes evaluasi/ulangan. Tidak hanya itu saja, Saat diberikan LKS 

oleh guru, ada yang aktif bertanya, mengerjakan. Namun tidak sedikit juga 

yang mencontek, malas mengerjakan, bahkan cenderung tidak dikerjakan dan 

main asal jawab saja. 

 Permasalahan di atas mengakibatkan aktivitas belajar di dalam kelas 

kurang kondusif dan optimal. faktor kedua yaitu dari guru. guru juga jarang 

sekali melakukan variasi dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang 

sering digunakan adalah metode ceramah, mencatat, dan penugasan. Kegiatan 

masih terpusat pada guru sebagai narasumber utama. Guru juga kurang 

maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran. Media yang banyak 

digunakan adalah benda-benda yang terdapat di dalam kelas. 

 Banyak sekali permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di atas. 

Berdasarkan hal itu, penulis memilih menggunakan metode permainan. 

Penulis memilih menggunakan metode permainan karena melihat latar 
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belakang siswa kelas IV D yang gemar bermain. Penulis akan memadukan 

permainan dengan matematika untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai 

dengan keinginan, rutinitas, dan kegemaran siswa yaitu bermain. Melalui 

permainan matematika, penulis ingin menciptakan atmosfir pembelajaran 

menyenangkan yang bertujuan untuk membangkitkan kembali gairah dan 

semangat siswa dalam belajar matematika. Melalui kegiatan ini diharapkan 

aktivitas belajar siswa akan meningkat seiring juga dengan hasil belajar 

matematikanya.  

 Penulis akan menggunakan metode permainan melalui media sirkuit 

matematika di dalam penelitian ini. Media sirkuit matematika merupakan 

modifikasi dari permainan tradisional ular tangga. Media pembelajaran 

merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk 

mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar, dan tidak 

terjadinya verbalisme (Hanafiah, 2010: 59). Penulis menggunakan metode 

permainan melalui media sirkuit matematika di SD Kartika II-5 Bandar 

Lampung karena belum pernah ada yang menggunakannya untuk diterapkan 

pada pembelajaran, selain itu media ini cukup menyenangkan jika digunakan 

sesuai dengan langkah-langkahnya. 

 Permainan dalam matematika adalah suatu kegiatan yang 

menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

matematika. Permainan matematika juga dapat digunakan sebagai media 

dalam pembelajaran. Menurut Sadiman (Rahmawati, 2009: 

www.suaraguru.wordpress.com) sebagai media pembelajaran, permainan 

mempunyai beberapa kelebihan, yaitu permainan adalah sesuatu yang 
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menyenangkan untuk dilakukan. Permainan memungkinkan siswa untuk 

berpartisipasi aktif dan mengembangkan karakter yang ada dalam diri siswa. 

Permainan juga dapat membangkitkan motivasi karena belajar matematika 

sangat membutuhkan motivasi agar hasilnya semakin optimal dan terciptanya 

pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah 

pembelajaran yang cocok dengan suasana yang terjadi dalam diri siswa. 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis akan 

mencoba mengimplementasikan metode permainan pada pembelajarn 

matematika di kelas IV D SD Kartika II-5 guna memperbaiki serta 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 

masalah adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Rendahnya hasil belajar matematika yang ditunjukkan dengan 48,8% 

atau 20 orang siswa tidak mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 65. 

1.2.2 Aktivitas belajar siswa kurang optimal yang ditunjukkan dengan 

waktu belajar kelas IV berlangsung pada siang hari dan 

mengakibatkan banyak siswa merasa lelah dengan banyaknya 

aktivitas sebelum pembelajaran dimulai, banyak siswa mengobrol, 

bosan, dan jenuh dalam mengikuti pelajaran. 

1.2.3 Guru jarang melakukan variasi dalam pembelajaran dan juga guru 

menjadi narasumber utama di kelas. 

1.2.4 Guru kurang maksimal memanfaatkan media pembelajaran. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut:  

1.3.1 Bagaimanakah penggunaan metode permainan dapat meningkatkan 

aktivitas belajar pada pelajaran matematika siswa kelas IV D            

SD Kartika II-5 Bandar Lampung? 

1.3.2 Bagaimanakah penggunaan metode permainan dapat meningkatkan 

hasil belajar pada pelajaran matematika siswa kelas IV D                  

SD Kartika II-5 Bandar Lampung? 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1.4.1 Meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa dengan 

menggunakan metode permainan di kelas IV D SD Kartika II-5 

Bandar Lampung. 

1.4.2 Meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan 

metode permainan di kelas IV D SD Kartika II-5 Bandar Lampung. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.5.1 Siswa SD 

      Dengan menggunakan metode permainan diharapkan akan terbina 

sikap belajar yang jujur, positif, tidak mudah menyerah, dan selalu 

termotivasi dalam menghadapi tantangan yang pada akhirnya akan 

berimplikasi pada peningkatan hasil belajar matematika. 
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1.5.2 Guru SD 

      Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai 

pembelajaran matematika. Dapat menambah pengalaman guru dalam 

melakukan inovasi dalam pembelajaran misalnya pada variasi dalam 

mengajar dan juga penggunaan macam-macam media pembelajaran 

yang kreatif. 

1.5.3 Sekolah 

      Merupakan masukan ide atau gagasan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui pembelajaran dengan metode permainan 

sebagai inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

1.5.4 Peneliti 

      Menambah wawasan serta pengalaman untuk menerapkan 

pembelajaran menggunakan metode permainan pada pembelajaran 

matematika. 


