
1 

         BAB I 

          PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Bermain adalah hal yang sangat penting bagi anak-anak karena dengan bermain 

mereka dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri. Selain itu penting juga bagi 

pertumbuhan dan perkembangan mereka karena bermain merupakan faktor yang paling 

berpengaruh dalam periode perkembangan diri anak, meliputi dunia fisik, sosial dan sistem 

komunikasi. Para ahli berpendapat, anak-anak harus bermain agar mereka dapat 

mencapai perkembangan yang optimal. Seperti Herbert Spencer dalam Catron & Allen, 

(1999) menyatakan bahwa anak senang bermain karena mereka mempunyai energi 

berlebih. Energi ini yang mendorong mereka melakukan aktivitas sehingga mereka 

terbebas dari perasaan tertekan. Saat ini semakin sulit bagi anak untuk bermain dengan 

teman sebaya di luar lingkup sekolah. Anak begitu sibuk dengan aneka pelajaran dan 

kursus. Keadaan ini memang tidak kelihatan berbahaya akan tetapi menjadi masalah 

untuk anak-anak yang sedang dalam perkembangan.  

Menurut Dinies dunia anak adalah dunia bermain, Anak-anak khususnya di 

sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan yang mana keseharian mereka lebih 

terfokus pada bermain, jadi sebagai guru yang professional kita dapat menyungguhkan 

pembelajaran yang lebih menarik motivasi dan menyenangkan bagi siswa dan nantinya 

juga hasil belajar siswa dapat menjadi lebih baik. Dengan menghadirkan sebuah 

permainan dalam pembelajaran anak atau siswa akan merasa termotivasi tanpa mereka 

sadari ada pembelajaran ditengah permainan tersebut. Permainan dapat membantu 

perkembangan imajinasi anak, kreativitas, eksplorasi, nilai-nilai hidup positif, peran sosial, 

dan perkembangan bahasa.   

Berdasarkan uraian di atas, seorang guru harus mempunyai pandangan ke depan 

dalam proses belajar mengajar. Terlebih-lebih dapat  diketahui bersama bahwa karakter 

dari individu anak berbeda-beda, yang jelas dengan situasi yang seperti ini seorang guru 

lah yang mengelola berjalannya proses belajar mengajar sehingga dapat tercipta dengan 

baik. Untuk itu anak-anak terlebih dahulu dapat diperkenalkan dengan sebuah materi yang 

nantinya dapat berkaitan dengan cara belajar di setiap masing-masing anak maksudnya 
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ialah sebuah materi di sini, guru tidak langsung memberikannya kepada anak didik 

melainkan mengajak mereka untuk mengikuti permainan yang telah disediakan berkaitan 

dengan materi yang nantinya akan ajarkan kepada peserta didik. Melalui pembelajaran 

matematika metode bermain sambil belajar disini sangat cocok untuk diperkenalkan 

kepada peserta didik disamping itu juga dapatlah  dimunculkan sebuah teori yang 

mengatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. 

 Pandangan ini dikemukakan oleh seorang tokoh yaitu Dienes sehingga metode 

bermain sambil belajar adalah salah satu cara untuk menarik perhatian siswa didalam 

mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh guru khususnya pada mata pelajaran 

matematika.  

Dari sudut pandang diatas dapat dilakukan sebuah proses di dalam menyikapi 

pembelajaran di Sekolah Dasar, disini guru lah yang benar-benar harus memperhatikan 

kebutuhan peserta didik agar dapat menggali pengetahuan mengenai pelajaran yang 

belum mereka ketahui menjadi tahu. Dari metode yang akan dipakai oleh peneliti ini juga 

diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berbeda supaya tujuan pendidikan dapat 

dilihat perkembangannya dari yang semula biasa-biasa saja dan berubah menjadi luar 

biasa dengan memberikan metode bermain sambil belajar kepada anak didik di Sekolah 

Dasar. Disamping itu juga dunia pendidikan di era sekarang mempunyai komitmen untuk 

menempuh hasil yang baik dan dapat terus berusaha untuk mencapai apa yang menjadi 

cita-cita bersama, maka dari itu peneliti disini ingin dengan kesungguhan mencoba 

menerapkan proses yang dapat membuat peserta didik menjadi lebih terangsang didalam 

belajar melalui metode bermain sambil belajar. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Melihat hasil observasi yang dilakukan di kelas IV SDN Watuagung 02 Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang, kelas ini masih membutuhkan pembelajaran yang diselingi 

dengan permainan. Dalam pembelajaran formal siswa kelas IV SDN Watuagung 02 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, masih sibuk sendiri dan bermain dengan 

teman sebangku sehingga tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan kondisi 

yang seperti ini peneliti akan menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Bermain Sambil Belajar. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Apakah ada perbedaan efektivitas antara pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode bermain sambil belajar dan model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar siswa ?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan efektivitas penggunaan metode Bermain Sambil Belajar terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika kelas IV SDN Watuagung 02 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian  sejenis     dengan 

subyek dan tempat penelitian yang berbeda, serta masukan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan metode Bermain Sambil Belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1. Guru dapat merefleksikan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya    

pada saat melakukan pembelajaran dikelas. 

2. Guru dapat menggabungkan metode bermain sambil belajar sehingga    

   dapat memaksimalkan pembelajaran.                                                                             

b. Bagi siswa  

1. Pembelajaran matematika bisa lebih menyenangkan untuk diikuti. 

2. Siswa tidak bosan dengan mata pelajaran matematika karena 

disertakan metode bermain sambil belajar. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran dan sebagai pengalaman dalam mengajar dengan metode 

bermain sambil belajar. 


