
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang sedang kita rasakan saat ini adalah ancaman 

yang sangat serius bagi kita semua, khususnya bagi anak – anak sebagai 

penerus bangsa. Perkembangan di segala aspek sangat kita harapkan 

khususnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah sarana yang paling 

penting untuk menciptakan generasi – generasi penerus bangsa  yang kuat dan 

handal. Sebagai seorang pendidik dituntut harus professional karena dari 

pendidikanlah seseorang bisa cakap dan terampil untuk menghadapi masa 

depan apalagi di Era Globalisasi seperti sekarang ini. 

Pendidikan dapat menghantarkan kesuksesan dan kecakapan 

seseorang di segala bidang. Di sini tugas seorang guru dituntut untuk kreatif 

dalam mengajarkan ilmu kepada siswa – siswi. Upaya – upaya harus kita 

lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan memberikan 

pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa.  

Proses pembelajaran merupakan proses kegiatan interaksi antara 

dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru 

sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya. Guru 

sebagai salah satu komponen dalam proses pembelajaran merupakan 

pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar penyampai 
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materi, tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran 

di kelas. Oleh karena itu guru harus dapat membuat suatu pembelajaran 

menjadi lebih efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang 

disampaikan akan membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk 

mempelajari bahan pelajaran tersebut. 

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor 

diantaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina dan 

meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi 

permasalahan di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, 

peran guru sangat penting dan diharapkan guru menguasai berbagai strategi 

pembelajaran, sehingga dapat mengajar dengan baik, dan mampu memilih 

strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan keadaan siswa.  

Dalam perkembangan teknologi matematika sangat besar 

kegunaannya / pengaruhnya. Tetapi banyak para siswa yang mengalami 

kesulitan dalam mempelajari Matematika, baik itu siswa SD, SMP, maupun 

SMA. Hal ini dapat diketahui dari hasil test para siswa yang selalu 

menunjukkan rata – rata terbawah dibandingkan dengan mata pelajaran yang 

lain. Tidak heran memang matematika adalah salah satu pelajaran yang 

memang agak rumit dan sulit untuk dimengerti. Dapat menimbulkan stress 

dengan banyaknya varian rumus yang harus dihafal, bagi sebagian orang 

mereka merasa bingung untuk menentukan rumus apa yang harus dipakai pada 

perhitungan suatu soal tertentu. Terkadang satu rumus dengan rumus yang lain 
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saling berkaitan sehingga sangat sulit bagi beberapa orang untuk memecahkan 

dan menemukan jawaban untuk satu soal matematika. Selain penguasaan 

rumus dan ketepatan perhitungan, juga membutuhkan konsentrasi tinggi. 

Penyampaian guru yang mengajar juga sangat penting bagi siswa untuk 

mengerti sebuah rumus – rumus yang diajarkan tersebut.  

Pelajaran matematika diberikan di semua sekolah baik di jenjang 

pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pelajaran matematika yang 

diberikan di semua jenjang pendidikan diharapkan akan mempunyai 

kontribusi yang berarti bagi bangsa masa depan, khususnya dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, jika kita perhatikan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tegnologi yang disertai arus Globalisasi yang makin 

cepat, maka ”guru sebagai satu – satunya sumber informasi tidak mungkin lagi 

menjadi sumber infomasi tunggal bagi peserta didik” (Gulo : 2003 : 5). 

Menurut Jakson bahwa ” peranan guru itulah yang memegang peranan yang 

penting, dalam arti bahwa perhatian guru pribadi terhadap siswa – siswanya 

lebih memajukan perkembangan anak, dimana seorang guru lebih sering 

menghadapi anak – anak dari kelas itu” (Gerungan : 2002 : 194). 

Guru sebagai pendidik harus menyadari bahwa kemajuan 

pendidikan lebih tergantung pada dedikasi guru serta kreatifitasnya setelah 

mengetahui perubahan – perubahan yang terjadi di berbagai tempat (Soedjadi : 

101). Kreatifitas yang dimiliki guru terletak pada metode dan strategi yang 

diterapkan dalam pengajaran khususnya pengajaran matematika. Pengajaaran 

matematika hendaknya lebih bervariasi baik metode maupun strateginya guna 
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mengoptimalkan potensi siswa. ”Salah satu karakteriaristik siswa adalah 

mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak 

siswa mengalami kesulitan dalam matematika” (Suharta : 2003). Pengajaran 

matematika di sekolah pada umumnya didominasi oleh pengenalan rumus – 

rumus dan konsep – konsep secara verbal tanpa ada perhatian yang cukup 

terhadap pemahaman siswa. 

Dalam pengenalan rumus – rumus dan konsep – konsep maematika 

di kelas menunjukkan bahwa sering terjadi kesalahan dalam pengajarannya. 

Hal ini disebabkan karena guru tidak memahami dengan baik matematika 

yang akan digunakan sebagai wahana pendidikan (Soedjati : 100). Di samping 

itu, guru dalam mengajar masih kurang memperhatikan kemampuan berfikir 

siswa atau dengan kata lain tidak melakukan pengajaran bermakna, strategi 

yang digunakan kurang bervariasi, dan juga guru lebih mendominasi kelas 

atau mendominasi kegiatan belajar mengajar, sedangkan siswa lebih sering 

berperan sebagai pendengar dan pencatat yang baik. 

Mengajar akan lebih efektif bila kemampuan berfikir siswa 

diperhatikan dan karena itu perhatian ditujukan kepada kesiapan struktur 

kognitif siswa. Adapun struktur kognitif mengacu pada organisasi 

pengetahuan dan pengalaman yang telah dikuasai oleh seorang siswa yang 

memungkinkan siswa itu dapat menangkap ide / konsep – konsep baru. 

Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan intelektual siswa berlangsung 

bertahap secara kualitatif. Walaupun perkembangan itu nampaknya berjalan 
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dengan sendirinya, nampaknya perlu diarahkan sebab perkembangan tersebut 

dapat dibantu atau terhalang oleh keadaan lingkungan (Herman : 1990 : 64). 

Melihat kondisi tersebut maka diperlukan suatu strategi 

pembelajaran yang sesuai dalam penyampaian pokok – pokok bahasan 

matematika kepada peserta didik. ”Strategi belajar matematika adalah kegiatan 

yang dipilih pengajar dalam proses belajar mengajar matematika yang dapat 

memberikan fasilitas belajar sehingga memperlancar tercapainnya tujuan 

belajar matematika” (Herman : 1990 : 11 ). Kalau kita lihat salah satu 

komponen pendidikan di sekolah adalah siswa, dalam pembelajaran siswa 

merupakan subjek yang mengalami proses pembelajaran, sehingga 

kemampuan siswa turut mempengaruhi tingkat kecepatan proses belajar dan 

tingkat keberhasilan belajar. 

Tingkat kreatifitas guru sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Bagaimana mengaplikasikan sebuah kreatifitas dalam pelajaran salah satunya 

dengan menggunakan permainan. Permainan adalah suatu kegiatan yang dapat 

membuat suasana pikir menjadi rileks dan nyaman. Dalam permainan  

seseorang dituntut untuk selalu aktif, konsentrasi dan berani. Permainan secara 

tidak langsung dapat menggali wawasan seseorang untuk dapat dikembangkan 

baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam dunia pendidikan, 

permainan juga bisa di implementasikan dalam proses belajar mengajar di 

kelas. Karena siswa akan lebih tertarik dan tidak jenuh akan pelajaran tersebut. 

(Cerney : 2003) Education Playing (permainan edukasi) adalah suatu kegiatan 

yang dapat merangsang daya pikir sesorang termasuk di antaranya 
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meningkatkan kemampuan dalam berkonsentrasi dan memecahkan suatu 

masalah. 

Selama ini pelajaran kegiatan belajar mengajar di MI 

Muhammadiyah Tangkisanpos Jogonalan Klaten masih dilakukan secara 

konvensional. Guru lebih banyak mendominasi selama proses pembelajaran, 

sedangkan siswa menjadi pendengar, tidak banyak melakukan aktivitas (yang 

melibatkan dirinya) dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajarpun 

cenderung tetap dan setara saja sepanjang tahun. Akibatnya siswa merasa 

bosan dan kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Kurang terlibatnya 

siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan kurang terikatnya siswa pada 

pelajaran. Anggapan bahwa membaca merupakan kegiatan yang 

membosankan bagi para siswa. Hal ini menjadi masalah yang cukup 

diperhatikan, karena semakin lama semakin menurunkan motivasi siswa untuk 

belajar, dan pada akhirnya mengakibatkan perolehan hasil belajar yang kurang 

memuaskan. Hal ini terbukti dengan rendahnya nilai rata- rata ulangan harian 

materi rumus bangun datar dan bangun ruang yaitu 51. Rata-rata nilai tersebut 

masih di bawah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah yaitu 65.  

Minimnya guru mengajar dalam pembelajaran hanya dengan 

menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan buku saja. 

Khususnya pada mata pelajaran Matematika guru terkesan monoton dalam 

mengajar di kelas. Guru jarang menggunakan metode pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan materi dan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar. Pada akhirnya guru hanya fokus pada buku pelajaran dan mengajarkan 
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sesuai dengan buku tanpa dengan metode dan media yang tepat yang sesuai 

dengan materi  yang di ajarkan. Akhirnya siswa pun merasa bosan dan 

terkadang guru menerangkan di kelas ada beberapa siswa yang bicara sendiri, 

ngobrol dengan temannya tanpa menghiraukan guru yang sedang mengajar 

dan ada juga yang melamun.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan memodifikasi 

strategi dan metode pembelajaran dengan sebuah permainan jeopardy. Dengan 

permainan jeopardy modifikasi mengharapkan siswa untuk dapat menguasai 

rumus  dan memahami pelajaran matematika secara umum. Maka penulis 

menentukan penelitian ini dengan judul “PENINGKATAN PENGUASAAN 

RUMUS BANGUN DATAR DAN BANGUN RUANG MELALUI 

PERMAINAN JEOPARDY MODIFIKASI (PTK Di Kelas VI MI 

Muhammadiyah Tangkisanpos, Jogonalan, Klaten Tahun 2012 / 2013) “. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa inti permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan dan disarikan dari berbagai permasalahan 

yang ada di lapangan. Dengan demikian pokok permasalahan dalam penelitian 

ini adalah : 

“Apakah ada peningkatan penguasaan rumus bangun datar dan bangun ruang 

melalui permainan jeopardy modifikasi (PTK di kelas VI MI Muhammadiyah 

Tangkisanpos Jogonalan Klaten Tahun 2012 / 2013)?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk : 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan penguasaan rumus bangun datar dan bangun ruang. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatan penguasaan rumus bangun datar dan bangun ruang 

melalui permainan jeopardy modifikasi (PTK di kelas VI MI 

Muhammadiyah Tangkisanpos, Jogonalan, Klaten Tahun 2012/ 2013) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi manfaat 

praktis, dan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 

pada khususnya, guru, dan sekolah pada umumnya. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu menambah teori tentang proses 

belajar mengajar pelajaran matematika di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Penerapan permainan jeopardy modifikasi dapat memberikan satu 

alternative yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar pada 

pelajaran matematika. 

 

 


