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1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan 
dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi 
kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia menaruh 
harapan besar terhadap pendidik dalam perkembangan masa depan bangsa ini, 
karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi penerus 
dibentuk. 

Meski diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar jangka panjang yang 
harus ditata, disiapkan dan diberikan sarana maupun prasarananya dalam arti 
modal materal yang cukup besar, tetapi sampai saat ini Indonesia masih berkutat 
pada problematika (permasalahan) klasik, dalam hal ini yaitu kualitas pendidikan. 
Problematika ini setelah dicoba untuk dicari akar permasalahannya adalah bagaikan 
sebuah mata rantai yang melingkar dan tidak tahu dari mana mesti harus diawali. 

Terkait dengan mutu pendidikan khususnya pendidikan pada jenjang Sekolah 
Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) saat ini masih jauh dengan apa yang kita 
harapkan. Betapa kita masih ingat dengan hangat akan standarsasi Ujian Akhir 
Sekolah (UAS) dengan nilai masing-masing mata pelajaran 4,51 dikeluhkan oleh 
semua para pendidik bahkan oleh orang-orang tua siswa sendiri karena anak didik 
atau siswanya tidak dapat lulus. 

Berdasarkan dari pengamatan kami bahwa prestasi siswa SDN Kepoh Kelas 
5 masih rendah. Dari 25 siswa yang masih di bawah KKM 60 sebanyak 40%. 
Melihat kondisi rendahnya prestasi atau hasil belajar siswa SDN Kepoh beberapa 
upaya dilakukan salah satunya adalah dengan permainan kartu bilangan kepada 
siswa. Dengan permainan kartu bilangan kepada siswa diharapkan dapat 
meningkatkan aktivitas belajarnya, sehingga terjadi pengulangan dan penguatan 
terhadap materi yang diberikan di sekolah dengan harapan siswa mampu 
meningkatkan hasil belajar atau prestasi siswa. 
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1.2. Permasalahan Penelitian 

Untuk mengetahui secara lebih rinci kekurangan-kekurangan yang dialami 
siswa, penulis melakukan refleksi diri dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut adalah: 
1.2.1. Bagaimana perhatian murid terhadap pelajaran? 
1.2.2. Apakah siswa berani bertanya jika belum jelas? 
1.2.3. Apakah guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi? 
1.2.4. Apakah guru sudah memotivasi siswa dalam mengajar? 
1.2.5. Apakah guru memberikan soal-soal latihan bagi para siswa? 
1.2.6. Apakah guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa? 

Dari pertanyaan-pertanyaan dapat diketahui kekurangan siswa. Kekurangan-
kekurangan tersebut adalah: 
1.2.1.   Siswa sering gaduh sehingga kurang memperhatikan pelajaran. 
1.2.2. Siswa tidak berani bertanya jika belum jelas. 
1.2.3. Guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi. 
1.2.4. Guru kurang memotivas siswa dalam pelajaran. 
1.2.5. Guru kurang cukup memberikan soal-soal latihan bagi siswa. 
1.2.6. Guru tidak memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. 
  

1.3. Identifikasi Masalah 
1.3.1. Siswa sering gaduh sehingga kurang memperhatikan pelajaran. 
1.3.2. Siswa tidak berani bertanya jika belum jelas. 
1.3.3. Guru terlalu cepat dalam menyampaikan materi. 
1.3.4. Guru kurang memotivasi siswa dalam pelajaran. 
1.3.5. Guru kurang cukup memberikan soal-soal latihan bagi siswa. 
1.3.6. Guru tidak memberikan latihan yang menarik seperti halnya permainan. 

 
1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di depan, 
maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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Apakah melalui permainan kartu bilangan dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika tentang KPK bagi siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Kepoh 
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Semester I? 

 
1.5. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada tersebut, tidak 
semua diteliti karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki peneliti, 
maka dalam penelitian ini dibatasi dan hanya difokuskan pada permasalahan 
peningkatan hasil belajar Matematika tentang KPK pada siswa Kelas 5 SD Negeri 
Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

 
1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuui efektifitas 

penggunaan kartu bilangan dalam peningkatan hasil belajar Matematika tentang 
KPK pada siswa Kelas 5 SD Negeri Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten 
Pati. 

 
1.7. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu:  
1.7.1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah khasanah ilmu tentang media pembelajaran 
khususnya permainan kartu bilangan untuk pembelajaran Matematika. 

1.7.2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 

1) Siswa lebih mudah memahami pelajaran. 
2) Menjadikan siswa lebih aktif. 
3) Memberikan pembelajaran yang menarik. 
4) Meningkatkan hasil belajar siswa.  
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b. Bagi Guru  

Sebagai bahan masukan dan juga menambah peningkatan 
pengalaman guru dalam menggunakan alat media untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di kelasnya.  

c. Bagi Sekolah 
Pertimbangan untuk menggunakan kartu bilangan di sekolah 

dan sebagai bahan masukan untuk mencari dan menentukan model 
pembelajaran yang lebih baik. 

 


