
 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki 
individu secara optimal. Potensi tersebut dikembangkan semaksimal mungkin dengan 
memperhatikan aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual sesuai dengan 
tahap perkembangan. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa 
“Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.” 
Dalam hal ini guru berperan sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar bagi siswa. 

Abin Syamsudin, membedakan peranan tugas dan tanggung jawab guru 
sebagai pendidik (educator) dengan pengajar (teacher) (Abdin Syamsudin, 1997:41). 

Bahwa guru adalah sebagai pendidik, konsep tersebut mencakup seluruh 
proses hidup serta bentuk interaksi antara individu dengan lingkungan baik secara 
formal, informal maupun nonformal yang bermanfaat untuk mencapai suatu 
kedewasaan sesuai dengan tugas serta tahap perkembangan. Untuk itu guru 
hendaknya mampu mengupayakan strategi pembelajaran yang efektif, agar siswa 
mempu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pola 
perkembangan anak. 

Mata pelajaran matematika berguna untuk mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi dengan bilangan dan simbol-simbol serta keterampilan penalaran yang 
dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam melaksanakan proses pembelajaran guru menemukan beberapa kendala yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran diantaranya kemampuan untuk 
memahami konsep, metode dan media pembelajaran. Pada umumnya siswa 
beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. 
Hal ini terbukti pada waktu proses pembelajaran berlangsung banyak siswa yang 
tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran sehingga menemui beberapa kesulitan, 
yaitu : 
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a. Dari hasil tes formatif hanya 7 orang yang memperoleh nilai tuntas yaitu 7,5 
keatas dari jumlah 29 siswa sedangkan 22 siswa belum memperoleh nilai 
ketuntasan. 

b. Guru mengajarkan materi tentang melakukan operasi perkalian dan pembagian 
hanya menggunakan metode ceramah dan latihan. 
Keberhasilan pembelajaran ditunjukkan oleh seberapa jauh siswa menguasai 

konsep, atau tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang dinyatakan dengan nilai 
yang dicapai. 

Pendidikan matematika di sekolah dasar seharusnya membuahkan hasil belajar 
yaitu berupa perubahan pengetahuan dan keterampilan Matematika yang sejalan 
dengan tujuan kelembagaan sekolah dasar. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Kurikulum 1994, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar bertujuan : (1) 
mendidik siswa agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila 
yang mampu membangun dirinya sendiri serta ikut bertanggungjawab terhadap 
pembangunan bangsa; (2) memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa 
untuk melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi; dan (3) memberi bekal 
kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat (Depdikbud, 1994). 

Selain itu pembelajaran matematika yang bisa menggairahkan anak dalam 
belajar adalah dengan menggunakan berbagai macam metode yang akan digunakan 
dalam upaya meningkatkan minat melakukan operasi perkalian dan pembagian serta 
mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya  

Dikaitkan dengan konteks pendidikan dasar Sembilan tahun, maka fungsi dan 
tujuan pendidikan matematika di sekolah dasar harus pula mendukung pemilikan 
kompetensi tamatan sekolah dasar, yaitu pengetahuan, nilai, sikap, dan kemampuan 
untuk melaksanakan tugas atau mempunyai kemampuan untuk mendekatkan dirinya 
dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan kebutuhan 
daerah. Sementara itu, kondisi pendidikan bangsa Indonesia dewasa ini, lebih 
diwarnai oleh pendekatan yang menitikberatkan pada metode pembelajaran 
konvensional. Seperti ceramah sehingga kurang mampu merangsang siswa untuk 
terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Suasana belajar seperti itu, semakin 
menjauhkan peran pendidikan dalam upaya mempersiapkan warga negara yang baik 
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dan memasyarakat. 
Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk 

memenuhi tuntutan tersebut adalah metode pembelajaran demonstrasi dalam hal ini 
peneliti menggunakan metode permainan dakon. Yang dimaksud metode 
demonstrasi adalah salah satu cara mengajar, dimana guru melakukan percobaan 
tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. 
Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievalusi oleh guru. 

Usia anak Sekolah Dasar adalah masa yang sangat strategis utuk 
mengenalkan berhitung di jalur matematika, karena usia anak sekolah dasar sangat 
peka terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan. Rasa ingin tahunya yang 
sangat tinggi akan tersalurkan apabila mendapat stimulasi/rangsangan/inovasi yang 
sesuai dengan tugas perkembangannya. Apabila kegiatan berhitung diberikan melalui 
berbagai macam permainan tentunya akan lebih efektif, karena bermain merupakan 
wahana belajar dan bekerja bagi anak. 

Hal ini bukanlah sekedar proses pelatihan agar anak mampu berhitung, tetapi 
merupakan cara mendasar yang meliputi kegiatan motivasi untuk menemukan 
kesenangan dalam belajar mengembangkan konsep diri (perasaan mampu dan 
percaya diri), melatih kedisiplinan, keberminatan, spontanitas, inisiatif, dan apresiatif. 

Berdasarkan pengamatan guru bidang pengembangan matematika, mata 
pelajaran matematika merupakan salah satu materi yang sulit dipahami oleh anak, 
terutama dalam kegiatan melakukan operasi perkalian dan pembagian. Sebagai 
seorang guru hendaknya pandai-pandai memilih strategi pembelajaran yang tepat 
untuk mengatasi masalah tersebut. 

Bilamana penyebab kesulitan anak dapat diatasi, maka akan tercipta kondisi 
interaktif dan dinamis antara guru dengan siswa. Interaksi di dalam pembelajaran 
mempunyai arti yang lebih luas. Tidak hanya sekedar hubungan guru dan siswa, 
namun berupa hubungan interaktif edukatif. Dalam hal ini bukan hanya sekedar 
penyampaian materi pembelajaran melainkan penanaman sikap dan nilai pada apa 
akan yang dipelajari. 

Pemberian materi oleh guru dengan menggunakan metode permainan dakon, 
karena sifat anak sekolah dasar suka melakukan permainan. Hal ini bertujuan agar 
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siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Di samping itu pemilihan 
strategi mengajar perlu juga diperhatikan sebagai penentu keberhasilan suatu proses 
belajar mengajar. Salah satu strategi itu adalah dengan melakukan permainan yang 
mengandung unsur pendidikan. 

Pada penelitian ini dilakukan observasi awal dengan melakukan refleksi 
kelemahan yang ada pada pengajaran siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri 1 
Pandaharum Kecamatan Gabus. Dari observasi ini peneliti menemukan bahwa siswa 
masih lemah dalam melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan sederhana 
yaitu bilangan 1 – 100. Sebagian ada yang lancar pada bilangan 1 – 10, namun mulai 
bilangan 11 sampai 100 banyak siswa yang kesulitan melakukan operasi perkalian 
dan pembagian. Dari jumlah siswa sebanyak 29 siswa, hanya 7 siswa yang mampu 
melakukan operasi perkalian dan pembagian dengan baik, 10 siswa mempunyai 
kemampuan yang sedang, dan sisanya sebanyak 12 siswa masih kurang 
kemampuan melakukan operasi perkalian dan pembagiannya. 

Dari permasalahan di atas, maka hal ini mendorong peneliti melakukan 
penelitian untuk mengungkap tentang, “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui 
Permainan Dakon Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan 
Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Pada pelaksanaan pembelajaran matematika kelas IV SD Negeri 1 
Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012 
ternyata guru masih mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi keberhasilan 
siswa dalam menguasai materi. Hal ini ditunjukkan pada hasil ulangan tes formatif 
sebagian besar siswa belum mencapai target ketuntasan. Dari jumlah 29 siswa yang 
memperoleh nilai 7,5 keatas hanya 7 orang, sedangkan 22 orang belum mencapai 
nilai tuntas. Pada saat proses pembelajaran berlangsung hampir semua siswa tidak 
bersemangat, setelah mengerjakan latihan masih banyak yang belum dapat 
mengerjakan sehingga pada saat ulangan tes formatif hasilnya kurang memuaskan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti mencoba mengadakan refleksi setelah 
melaksanakan pembelajaran yaitu merenung dan mengangan-angan atas 
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kekurangan maupun kelemahan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, 
kemudian minta bantuan kepada teman sejawat untuk mengidentifikasi kekurangan 
dan kelemahan dan didiskusikan.  Setelah melakukan diskusi guru menemukan 
permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan hasil kemampuan belajar 
matematika siswa terutama tentang melakukan operasi perkalian dan pembagian. 
Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika 

terutama tentang melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100.  
b. Siswa ramai. 
c. Siswa tidak berani bertanya walaupun belum jelas. 
d. Siswa belum mampu melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-

100 dengan benar. 
e. 22 dari 29 siswa masih memperoleh nilai di bawah standar nilai tuntas. 
f. Dibutuhkan suatu metode variatif edukatif yang bisa menarik minat siswa dalam 

pelajaran matematika. 
 

1.3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah, “Bagaimana meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa melalui permainan dakon pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 
Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian yang 
akan dicapai adalah : 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang melakukan operasi 
perkalian dan pembagian bilangan 1-100 pada siswa kelas IV SD Negeri 1 
Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012. 

b. Untuk mendiskripsikan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan permainan 
dakon sebagai upaya peningkatan hasil belajar matematika pokok bahasan 
operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100 pada siswa kelas IV SD Negeri 1 
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Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012. 
 

1.5. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian perbaikan pembelajaran ini peneliti mengemukakan hasil 

penelitian secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 
a. Secara Teoritis 

Secara teori penelitian pembelajaran berguna untuk mengetahui program 

rencana perbaikan pembelajaran melalui pola penelitian tindakan kelas. Melalui 

penelitian perbaikan dapat menentukan hasil secara optimal dan untuk kepentingan 

profesi secara konsepsional artinya guru sebagai pembimbing, guru sebagai 

pembina, dan guru sebagai pendidik. 

b. Secara Praktis  
1) Manfaat bagi guru 

- Memperbaiki proses pembelajaran 
- Kemampuan guru diasah secara profesional untuk memperbaiki dan 

menilai; dari pemula (dovice) sampai ahli (expert), dari entry ke mentor 
sampai master teacher, dari individu ke kolaborasi, dari atasan bawahan 
ke relasi, dari hubungan heralkikal ke dalam team. 

- Guru lebih percaya diri. 
- Guru berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 

2) Manfaat bagi siswa 
- Meningkatkan hasil belajar. 
- Dapat menjadi model bagi yang lain. 

3) Manfaat bagi sekolah 
- Dapat membuat perbaikan, sehingga sekolah berkembang dengan pesat 

seiring dengan perkembangan prestasi anak didik. 
- Memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah. 
- Kwalitas pendidikan siswa meningkat, terjadi inovasi para guru berhasil 

meningkatkan kwalitas pendidikan  


