
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan  pada  hakekatnya  adalah  proses  pengembangan 

kemandirian  peserta  didik  sesuai  dengan  perkembangan  dan  pertumbuhan 

fisik,  psikis,  dan emosinya  dalam suatu lingkungan interaksi  dengan orang 

dewasa  seperti  guru  disekolah,  orang  tua  dirumah  dan  orang  dewasa  lain 

dimasyarakat.  Dalam  interaksi  itulah  terjadi  sosialisasi  nilai,  norma  dan 

komunikasi  berupa informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

ditujukann pada pembentukkan dan pengembangan kepribadian peserta didik 

sebagai manusia dewasa mandiri.

Berkaitan  dengan  belajar  matematika  perlu  ditanamkan  konsep 

pemahaman  tentang  matematika  itu  sendiri  terhadap  siswa.  Sebab  dalam 

pelajaran  matematika  siswa tidak hanya cukup mendengarkan,  melihat  dan 

menulis apa yang diajarkan oleh guru didepan kelas. 

Matematika sebagai  ilmu  dasar  memegang  peranan  yang  sangat 

penting  disegala  bentuk  kehidupan  manusia,  dimana  secara  teoritis 

matematika adalah ilmu yang bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi 

manusia  yang  dapat  berfikir  secara  logis,  kritis,  rasional,  dan percaya  diri. 

Matematika  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran  momok  yang  sulit  dan 

membosankan.  Hal  itu  karena  dalam belajar  matematika  perlu pemahaman 

dan berfikir yang lebih dibandingkan dengan mata pelajaran lain.

Dalam perluasannya matematika adalah merupakan bahasa bagi ilmu 
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dan  teknologi.  Tiada  satu  pun  ilmu  maupun  teknologi  yang  tidak 

menggunakan matematika. Bila matematika merupakan bahasa maka logika 

adalah  menjadi  tata  bahasanya.  Hal  ini  merupakan  tantangan  bagi  para 

matematikawan Indonesia untuk dapat menjelaskan bahwa berpikir tidak lain 

adalah membuat perhitungan dan untuk itu diperlukan langkah pemikiran yang 

masuk akal (secara logika) dan menghasilkan pemikiran yang bernalar.

Belajar matematika tidak hanya cukup mendapatkan hasil tetapi siswa 

harus memahami sebab atau penalarannya. Siswa harus berusaha memahami 

proses, menterkaitkan antara materi yang satu dengan yang lain dan akhirnya 

menemukan  hasilnya,  sementara  sering  terjadi  siswa  menganggap  bahwa 

tugasnya  selesai  setelah  jawaban-jawaban  yang  ditanyakan  telah  diperoleh, 

sedangkan proses untuk menemukan hasil kurang diperhatikan dan dipahami. 

Anggapan inilah yang menyebabkan siswa tidak mampu menghasilkan nilai 

yang memuaskan.

Dalam proses  belajar  mengajar  matematika  peranan  guru  sangatlah 

besar. Disekolah guru sebagai pembimbing siswa, guru sebagai media belajar 

siswa  dan  guru  sebagai  motivator  siswa.  Dengan  demikian  guru  perlu 

mengetahui dan memahami keadaan siswa, sehingga guru dituntut untuk dapat 

melakukan  pengajaran  yang  baik  terhadap  pelajaran  matematika.  Terbukti 

sampai sekarang matematika masih menjadi mata pelajaran yang menakutkan 

bagi siswa dan dianggap paling sulit oleh siswa pada umumnya.

Perkembangan usia sekolah dasar masih dikategorikan pada usia anak. 

Pada intinya sifat dasar anak adalah mencari pengalaman lewat bermain, ini 
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didukung oleh pendapat Kartini Kartono (1995:116); pada usia kanak-kanak 

fungsi bermain mempunyai pengaruh besar sekali bagi perkembangan anak. 

Jika  pada  orang  dewasa  sebagian  besar  dari  perbuatannya  diarahkan  pada 

pencapaian tujuan dan prestasi  dalam bentuk kegiatan kerja,  maka kegiatan 

anak berbentuk aktivitas bermain.

Menurut  Herman  Hudoyo  (1990:126)  berbagai  macam  metode 

mengajar  matematika  antara  lain  dengan  metode  laboratorium  yang  dapat 

dilakukan dengan cara bermain dan menggunakan kartu.

Anak-anak  lebih  bisa  cepat  menyerap  ide  matematika  melalui 

aktivitasnya.  Jika  suatu  konsep  disajikan  melalui  permainan  maka  konsep 

tersebut akan cepat dikuasai secara maksimal, sehingga bila ada penggantian 

konsep  maka  anak  akan  lebih  mudah  mengikuti  alurnya.  Pembelajaran 

demikian menggunakan pendekatan secara psikologis bukan pendekatan logis 

serta  sederetan  langkah  rapi.  Pendekatan  logis  tidak  menjamin  merupakan 

metode terbaik untuk mempelajari struktur abstrak.

Berdasarkan  latar  belakang  tesebut  diatas  penulis  tertarik  untuk 

melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh  Metode  Permainan  Dalam 

Pembelajaran  Matematika  Terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa  Pada  Pokok 

Bahasan Perkalian Dan Pembagian Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi (Pada 

Siswa Kelas III SD N Tegalsari 10 Dan SD N Tegalsari 11 Tegal)“.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  timbul  adanya 
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permasalahan-permasalahan.  Adapun  permasalahan  yang  diajukan  adalah 

sebagai berikut:

1. Banyak  guru  yang  kurang memperhatikan  pentingnya pemilihan 

metode mengajar yang tepat.

2. Kurangnya perhatian guru menyesuaikan masa perkembangan anak 

dengan metode mengajar,  pada dasarnya  anak suka bermain dan 

untuk  mengaktivitaskannya  maka  metode  yang  dapat  digunakan 

adalah permainan matematika.

3. Untuk  meningkatkan  pemahaman  siswa  terhadap  materi  yang 

disampaikan  sangat  dibutuhkan  metode  pengajaran  yang  dapat 

mengikutsertakan siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar.

4. Keadaan  siswa,  yaitu  motivasi  berprestasi  siswa  dimungkinkan 

sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah dan lebih mendalam, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai 

berikut:

1. Metode mengajar yang digunakan untuk meningkatkan prestasi 

siswa  adalah  metode  permainan  dengan  ditunjang  oleh  alat 

peraga  berupa  permainan   “monopoli  matematika”,  kartu 

perkalian  dan pembagian,  dan kartu campuran perkalian  dan 

pembagian yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 
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2. Siswa yang  diteliti  adalah  siswa  kelas  III  semester  II  SD N 

Tegalsari  10  dan  SD  N  Tegalsari  11  Tegal  Tahun  Ajaran 

2003/2004.

3. Keadaan siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

adalah motivasi berprestasi siswa.

4. Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa yang 

dicapai setelah proses belajar mengajar. Dalam hal ini adalah 

nilai  sub  sumatif  pada  akhir  pokok  bahasan  perkalian  dan 

pembagian.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  identifikasi  masalah  dan 

pembatasan  masalah  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  prestasi  belajar  siswa 

ditinjau dari metode pengajaran dengan menggunakan metode permainan 

dan dengan tidak menggunakan metode permainan ?

2. Apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  prestasi  belajar  siswa 

ditinjau dari motivasi berprestasi siswa dengan kategori tinggi,sedang dan 

rendah ?

3. Apakah  ada  interaksi  yang  signifikan  antara  metode  pengajaran  dan 

motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada 

pokok bahasan perkalian dan pembagian ?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk  mengetahui  apakah  pengajaran  matematika  dengan 

metode  permainan  menghasilkan  prestasi  belajar  matematika 

yang  signifikan  lebih  baik  dibanding  dengan  tidak 

menggunakan metode permainan.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

antara  motivasi  berprestasi  terhadap  prestasi  belajar 

matematika pada pokok bahasan perkalian dan pembagian.

3. Untuk  mengetahui  apakah  ada  interaksi  antara  motivasi 

berprestasi dengan menggunakan metode permainan dan tidak 

menggunakan  metode  permainan  terhadap  prestasi  belajar 

siswa.

F. Manfaat Penelitian

Adapaun  manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi guru atau calon guru matematika dalam 

menentukan metode yang tepat yang dapat menjadi alternatif 

lain selain metode yang biasa digunakan oleh guru matematika 

dalam pengajaran matematika.

2. Sebagai  bahan  pertimbangan,  bahan  masukan  atau  referensi 

ilmiah  dan  menumbuhkan  motivasi  untuk  meneliti  di  mata 

pelajaran pokok bahasan serta permasalahan yang lain dengan 

prosedur penelitian yang hampir sama.
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3. Menambah  wawasan  dan  pengalaman  bagi  peneliti  dalam 

proses pembinaan sebagai calon pendidik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagian  awal

Bagian  ini  memuat  halaman  judul,  halaman  pengesahan,  halaman 

pernyataan,  halaman  motto,  halaman  persembahan,  kata  pengantar, 

daftar isi, daftar lampiran dan abstraksi.

2. Bagian inti

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi 

masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian  dan 

sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam  bab  ini  memuat  tinjauan  pustaka  tentang  masalah 

belajar  mengajar,  permainan  matematika,  pecahan, 

keaktivitasan, hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang tempat dan waktu penelitian, 

jenis  penelitian,  variabel  penelitian,  teknik  pengumpulan 

data, teknik persyaratan analisis dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi  diskripsi  data,  hasil  uji  coba test,  pengujian 
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prasyarat  analisism  hasil  pengujian  hipotesis,  pembahasan 

hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan, implikasi dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka dan lampiran.
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