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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan dapat 

menjadikan manusia yang berkualitas, bermoral, dan berketuhanan Yang 

Maha Esa. Hal ini merupakan prioritas utama dalam mengentaskan bangsa 

Indonesia dari keterbelakangan dan ketinggalan dari bangsa lain. Untuk itu 

perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dari berbagai jenjang,salah 

satu diantaranya jenjang pendidikan sekolah dasar. 

Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan dasar 

selama 6 tahun pada masa sekolah anak-anak. Selain itu pendidikan di 

Sekolah Dasar sangat diperlukan sebagai konsep dasar untuk jenjang 

pendidikan selanjutnya sebelum melanjutkan ke jenjang menengah dan 

jenjang pendidikan tinggi. Begitu mendasarnya pendidikan di Sekolah 

Dasar, maka perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat agar 

kualitas pendidikan semakin baik, artinya bahwa harus sejak dini 

disiapkan sumber daya manusia yang tangguh. 

Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan Undang-

undang Republik Indonesia nomor 2 pasal 13 Tahun 1989, pendidikan 

dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk 
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hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang 

memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.  

Sasaran utama di Sekolah Dasar adalah memberi bekal secara 

maksimal tiga kemampuan dasar yaitu kemampuan baca, kemampuan tulis 

dan kemampuan hitung. Apabila tiga kemampuan di Sekolah Dasar lemah 

maka akan berdampak negatif bagi pemahaman materi pelajaran yang lain. 

   Dalam pencapaian tujuan pendidikan, komponen pendidikan pun 

harus sinergis antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu guru 

merupakan salah satu komponen utama yang menjadi kunci keberhasilan 

dan peningkatan pendidikan. Guru bertanggung jawab dalam mengatur 

dan mengelola lingkungan sekolahnya demi pencapaian tujuan pendidikan 

sesuai arah yang diinginkan.  

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orangtanpa 

mengenal batas usia dan berlangsung seumur hidup (long live education) 

yang merupakan usahayang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan 

lingkungannya untuk mengubah perilakunya (Iskandar dalam Saring 

Marsudi, 2011: 21). 

Hasil belajar dapat dikatakan membekas atau konstan, jika 

perubahan yang terjadi akibat proses belajar tahan lama dan tidak terhapus 

begitu saja. Proses pembelajaran khususnya matematika akan lebih efektif 

dan bermakna apabila siswa berpartisipasi aktif, dengan cara tidak 

menunjukkan sikap pasif di dalam kelas maupun di luar kelas.  
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Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi oleh 

metode pengajaran juga dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Siswa 

yang memiliki motivasi belajar yang tinggi diharapkan akan memiliki 

hasil belajar matematika yang baik. Dengan motivasi belajar yang tinggi 

siswa dapat mempunyai semangat dalam mempelajari matematika.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan. Pelajaran matematika diberikan kepada 

semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan 

Tinggi. Mengingat pentingnya matematika, maka dalam pengajarannya 

bukan hanya untuk mengetahui dan memahami apa yang terkandung 

dalam matematika itu sendiri, tetapi lebih menekankan pada pola berfikir 

siswa agar dapat memecahkan masalah secara kritis, logis, kreatif, cermat, 

dan teliti. 

Namun sampai saat ini masih banyak anggapan bahwa mata 

pelajaran matematika membosankan, tidak menarik, banyak terdapat 

rumus-rumus memusingkan yang cenderung membuat siswa menjadi 

kurang merespon saat pelajaran berlangsung, 

Respon pasif siswa dalam pembelajaran matematika hampir 

nampak di semua jenjang pendidikan. Para siswa jarang sekali 

mengajukan pertanyaan, walaupun berulang kali guru meminta agar siswa 

bertanya jika ada hal-hal yang belum paham. Banyak siswa kelihatan 

malas mengerjakan soal-soal latihan dan biasanya siswa menulis jawaban 

setelah soal dikerjakan guru.  
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Kondisi permasalahan diatas terjadi pada SD Negeri 2 

Karangnongko kelas IV, dimana dalam penyampaian materi guru monoton 

dan tidak menguasai kelas sehingga siswa kurang aktif dan kurang dapat 

leluasa menyampaikan ide-idenya. Motivasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran rendah karena guru masih menggunakan metode ceramah yang 

kurang mengaktifkan siswa. Dengan metode yang digunakan guru, siswa 

merasa bosan, tidak termotivasi bahkan cenderung acuh dalam mengikuti 

pelajaran, hanya sedikit siswa yang dapat mengerjakan soal dengan benar 

sehingga hasil belajar masih rendah yaitu dengan prosentase 41,66% siswa 

yang mencapai nilai KKM. Diharapkan dengan strategi pembelajaran yang 

menarik siswa menjadi aktif dan dapat menyampaikan ide-idenya agar 

dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa. 

Sebagai tenaga kependidikan guru harus dapat mengantisipasi 

keadaan tersebut misalnya dengan memberi hadiah kepada mereka, reward 

berupa tepuk tangan sehingga siswa merasa dihargai serta menggunakan 

alat peraga dan permainan dalam pembelajaran yang bersifat menghibur 

untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.  

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan membantu 

kelancaran pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan metode 

pembelajaran yang bervariasi akan mengatasi kejenuhan siswa dalam 

menerima pelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode 

pembelajaran dalam menyajikan materi pelajaran berpengaruh terhadap 

tingkat keberhasilan siswa. 
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Guru dituntut harus dapat menerapkan metode pembelajaran apa 

yang paling tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

Penggunaan metode ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan 

keadaan belajar yang lebih menyenangkan dan dapat mempengaruhi 

peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan menyenangkan. Oleh 

karena itu, melaksanakan kegiatan belajar mengajar merupakan pekerjaan 

yang menuntut kesungguhan guru. 

    Metode yang bervariasi dapat dikembangkan dalam pelajaran 

matematika. Salah satunya adalah metode pembelajaran edutainment. 

Metode edutainment merupakan salah satu aplikasi dari metode 

kontekstual. Metode ini menggabungkan antara education (pendidikan) dan 

entertainment (hiburan). Pada metode ini, konsep-konsep pada matematika 

dihubungkan pada kehidupan sehari-hari dan dikaitkan dengan sesuatu 

yang menarik dan menyenangkan. Karena dalam keadaan senang dan 

rilekslah daya serap siswa terhadap informasi berada pada kondisi terbaik, 

sehingga informasi yang diserap siswa optimal.  

    Gordan Dryclen dan Jeannette Vos ( 2000:301 ) menyebutkan 

bahwa kondisi terbaik untuk belajar adalah melalui penjelajahan dan 

kesenangan. Siswa dapat mencerna informasi dengan baik jika siswa dalam 

keadaan senang dan rileks. Keadaan ini akan tercipta jika kondisi kelas dan 

suasana belajar dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan bermacam 

cara dan pengoptimalan fasilitas yang ada. 
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Banyak dujimpai penggunaan  metode pembelajaran yang 

diterapkan guru cenderung monoton sehingga pemahaman materi yang 

diterima siswa kurang maksimal. Selama ini yang terjadi pembelajaran 

hanya berpusat pada guru dan siswa tidak dilibatkan aktif sehingga masih 

kurang dalam hal kerjasama 

 Dengan langkah ini siswa cepat merasa bosan sehingga siswa tidak 

mempunyai gairah dan minat dalam belajar. Hal ini mengakibatkan 

pelajaran yang diberikan guru tidak dapat diserap oleh siswa. 

Pembelajaran dengan pendekatan konvensional ini tidak bisa 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika seorang guru menggunakan 

metode pembelajaran yang menarik dan  menghibur maka motivasi siswa 

terhadap pelajaran tersebut diharapkan akan meningkat. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Upaya Peningkatan Motivasi dan 

Hasil Belajar Matematika Siswa melalui metode Pembelajaran 

Edutainment (education entertainment) pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangnongko, Boyolali”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : 
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1. Kurang tepatnya seorang guru dalam memilih dan menggunakan 

metode mengajar yang tepat dalam menyampaikan suatu pokok 

bahasan tertentu. 

2. Masih rendahnya motivsi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Dalam suatu penelitian agar dapat tercapai sasaran yang ditinjau dan 

sesuai dengan tujuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

pembelajaran edutainment. 

2. Motivasi yang dimaksud adalah berupa ketekunan dalam belajar, usaha 

dalam belajar, partisipasi aktif dalam belajar, penyelesaian tugas. 

3. Hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran dibatasi pada pokok 

bahasan Bangun ruang dan bangun datar. 

4. Sekolah yang akan diteliti adalah tingkat Sekolah Dasar yaitu siswa kelas 

IV di SD Negeri 2 Karangnongko tahun ajaran 2011/2012. 

 

D. Perumusan Masalah 

Setelah dilakukan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, 

selanjutnya dalam penelitian ini dapat dikemukakan perumusan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Apakah peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui metode 

pembelajaran edutainment? 

2. Apakah peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui metode 

pembelajaran edutainment ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan agar tercapai hasil seperti 

yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui 

metode pembelajaran edutainment. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui 

metode pembelajaran edutainment. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan tentang pengaruh pendekatan edutainment (education 

entertainment) dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan dapat memberikan informasi tentang pentingnya 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

untuk meningkatkan motivasi siswa terhadap semua mata pelajaran 

khususnya matematika. 

c. Bagi sekolah, diharapkan kajian ini dapat memberi sumbangan 

pemikiran dalam rangka mencetak lulusan yang berkualitas, berilmu, 

mempunyai semangat tinggi dan berakhlak mulia. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi bekal untuk terjun 

langsung ke dunia pendidikan sebagai seorang calon pendidik. 

e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan atau referensi dalam melakukan penelitian 

yang lebih lanjut. 

 

 

 

 

 


