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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Arti Bermain Bagi Anak 

Bermain adalah kegiatan yang sangat dekat dengan dunia anak. Kegiatan ini 

dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Jenis permainan, jumlah 

peserta serta lamanya waktu yang dialokasikan untuk bermain, bergantung pada 

keinginan serta kesepakatan yang dibuat oleh para peserta. Begitu akrabnya kegiatan 

bermain ini dengan kehidupan keseharian, sehingga kerap dianggap sebagai kegiatan 

biasa saja. Tidak ada yang istimewa.  

Bermain adalah kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk menimbulkan 

kesenangan. Hal ini senada dengan pendapat Piaget yang menjelaskan bahwa bermain 

terdiri atas tanggapan yang diulang semata untuk kesenangan fungsional. Pengertian ini 

membedakan antara bermain dengan bekerja, yang memiliki tujuan tertentu dan tidak 

harus menimbulkan kesenangan. Saat ini, sekolah telah mengakui nilai dan manfaat 

bermain yang bersifat edukatif bagi perkembangan para peserta didik. Hal ini terlihat 

dengan pencakupan kegiatan permainan, olah raga, drama, seni dan sebagainya dalam 

kurikulum pendidikan formal. 

Sesungguhnya bermain memberi manfaat yang besar bagi perkembangan anak. 

Seperti pendapat pakar perkembangan anak, (Elizabeth B. Hurlock). Menuliskan dalam 

buku Child Development, setidaknya ada 8 manfaat dari kegiatan bermain bagi anak 

diantaranya, yaitu:  

1. Perkembangan fisik  

Ketika seorang anak bermain, misalnya bermain permainan tradisional "gobak 

sodor" atau galah asin, maka akan terjadi koordinasi gerakan otot, terutama otot-otot 

tungkai dan otot-otot gerakan bola mata. Sehingga otot-otot ini terlatih dan berkembang 

dengan baik. Selain itu, bermain juga berfungsi untuk menyalurkan energi yang 

berlebihan pada anak, yang bila terus terpendam akan membuat anak tegang, gelisah 

dan mudah tersinggung. 
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2. Penyaluran bagi energi emosional yang terpendam 

Sering kali, seorang anak berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak 

menyenangkan, termasuk pembatasan lingkungan atas perilaku mereka, yang secara 

tidak sadar menimbulkan ketegangan dalam dirinya. Ketegangan ini berkurang ketika 

anak bermain. Aturan-aturan ketat yang mesti ditaati di rumah, misalnya jadwal belajar 

anak, sering kali membuat anak merasa terkekang. Jika tidak ada komunikasi yang baik 

antara anak dan orang tua, maka kondisi ini akan terus membebani sang anak. Para 

orang tua dapat memperbaiki kondisi ini dengan terus membangun komunikasi yang 

terbuka dengan anak-anaknya, mendengarkan keluhan-keluhan mereka, bukan 

menceramahi.  

Selain itu, anak pun perlu diberikan kesempatan cukup untuk beristirahat pada 

waktu yang telah disepakati bersama. Sebab kita sama-sama mengetahui bahwa terlalu 

mengekang anak, sama buruknya dengan memberikan kebebasan yang tanpa batas. 

Melalui bermain anak menyalurkan beban emosionalnya secara menyenangkan. Mereka 

dapat berbagi cerita dengan teman-teman bermainnya untuk tujuan ini. 

3. Dorongan berkomunikasi  

Seorang anak memiliki kesempatan berlatih berkomunikasi melalui sebuah 

permainan. Mereka belajar mengungkapkan ide-ide serta memberikan pemahaman pada 

teman-teman sepermainannya tentang aturan dan teknis permainan yang akan 

dilakukan. Dengan demikian permainan dapat berlangsung berdasarkan kesepakatan-

kesepakatan yang dibuat para peserta, melalui penyampaian pesan yang efektif dan 

dimengerti antar peserta bermain. 

4. Penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan.  

Ada begitu banyak keingingan dan kebutuhan anak yang tidak dapat dipenuhi 

dengan cara lain, namun sering kali bisa diwujudkan melalui kegiatan bermain. Seorang 

anak, bisa menjadi siapapun yang ia inginkan ketika bermain. Ia mampu mewujudkan 

keinginannya menjadi seorang dokter, tentara maupun seorang pemimpin pasukan 

perang, yang mustahil mereka wujudkan dalam kehidupan nyata.  
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5. Sumber belajar  

Melalui bermain, seorang anak dapat mempelajari banyak hal, yang tidak selalu 

mereka peroleh di institusi pendidikan formal. Mereka belajar tentang arti bekerja sama, 

sportivitas, menyenangkannya sebuah kemenangan maupun kesedihan ketika 

mengalami kekalahan.  

Semakin beragam media permainan serta banyaknya variasi kegiatan, kian 

semakin bertambah pengetahuan dan pengalaman baru yang mereka terima. Hal ini 

dapat difasilitasi oleh para orang tua dengan cara memasukkan unsur pengetahuan 

populer dalam permainan anak. Bermain sambil belajar akan memberikan dua manfaat 

sekaligus pada anak, yaitu kesenangan serta kecintaan terhadap ilmu pengetahuan 

sejak dini.  

6. Rangsangan bagi kreativitas.  

Ketika anak-anak bermain, mereka kerap merasakan adanya kejenuhan ataupun 

rasa bosan. Pada saat seperti inilah mereka biasanya mencoba melakukan sebuah 

variasi permainan. Di sini mereka belajar untuk mengembangkan daya kreativitas dan 

imajinasinya. Ide-ide spontan yang dikemukakan oleh seorang anak, dan jika kemudian 

diterima oleh teman sepermainannya, akan menimbulkan adanya rasa penghargaan dari 

lingkungan serta menjadi motivasi munculnya ide-ide kreatif lainnya. Permainan pun 

akan kembali terasa menyenagkan. 

7. Perkembangan wawasan diri.  

Melalui bermain, seorang anak dapat mengetahui kemampuan teman-teman 

sepermainannya, kemudian membandingkannya dengan kemampuan yang ia miliki. Hal 

ini memungkinkan terbangunnya konsep diri yang lebih jelas dan pasti. Ia akan berusaha 

meningkatkan kemampuannya, jika ternyata ia jauh tertinggal dibandingkan teman-teman 

sepermainannya. Hal ini menjadi faktor pendorong yang sehat dalam pengembangan diri 

seorang anak. 

8. Belajar bersosialisasi.  

Bersosialisasi dengan teman-teman sebaya merupakan hal penting yang perlu 

dilakukan oleh anak. Kegiatan bermain menjadikan proses bersosialisai tersebut 

terbangun dengan cara yang wajar dan menyenangkan. Tidak jarang timbul beberapa 
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masalah ketika anak-anak bermain. Mereka belajar untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan yang timbul dalam sebuah permainan secara bersama-sama. 

2.1.2 Teori Belajar Dienes ( Permainan ) 

Pengajaran matematika di Sekolah Dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan 

Nasional, menurut kurikulum 2006, bertujuan antara lain agar siswa memiliki kemampuan 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelajaran matematika pada dasarnya 

sangatlah abstrak, sehingga diperlukan metode atau strategi dalam menyampaikan 

materi matematika yang abstrak tersebut menjadi konkret, selanjutnya dari 

permasalahan yang konkret tesebut baru dialihkan ke bentuk konsep-konsep matematika 

yang abstrak. Untuk mengawali penyampaian materi matematika yang abstrak melalui 

konkret itu dapat berpedoman pada teori belajar Dienes. Pada teori belajar Dienes, 

ditekankan pembentukan konsep-konsep melalui permainan yang mengarah pada 

pembentukkan konsep yang abstrak. Dengan demikian teori belajar Dienes sangatlah 

cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika. 

Teori belajar Dienes ini sangat terkait dengan teori belajar yang dikemukakan oleh 

Piaget, yaitu mengenai teori perkembangan intelektual. Jean Piaget berpendapat bahwa 

proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir 

intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui empat periode. Urutan periode itu tetap 

bagi setiap orang, namun usia atau kronologis pada setiap orang yang memasuki setiap 

periode berpikir yang lebih tinggi berbeda-beda tergantung kepada masing-masing 

individu.  

Salah seorang matematikawan yaitu Zoltan P. Dienes, yang memusatkan 

perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu 

pada teori pieget, dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak, sedemikian 

rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari 

matematika. 
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2.1.3 Metode Bermain Sambil Belajar 

a. Pengertian Metode Bermain Sambil Belajar 

Menurut Semiawan (2002) , manusia belajar secara terus menerus untuk mampu 

mencapai kemandirian dan sekaligus mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan 

lingkungan. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada berbagai metode yang dilakukan oleh 

para pendidik. Diantaranya adalah metode belajar sambil bermain ataupun bermain sambil 

belajar. Pada hakikatnya dua macam metode tersebut sama-sama saling mendukung 

dalam proses belajar anak didik. Pada umumnya dalam proses pendidikan di SD 

diutamakan pada metode bermain sambil belajar. Hal ini dilakukan karena metode ini lebih 

sesuai dengan kondisi anak-anak yang cenderung lebih suka bermain. Maka para pendidik 

memanfaatkan hal ini untuk mendidik mereka dengan cara bermain sambil belajar yaitu 

disamping mereka bermain mereka sekaligus mengasah keterampilan dan kemampuan. 

Cara ini akan lebih berkesan dalam memori otak anak-anak untuk perkembangan 

pengetahuannya karena pada masa di SD adalah masa-masa perkembangan memori otak 

sangat pesat. Di seluruh dunia anak bermain. Bermain bagi anak bagaikan bekerja bagi 

manusia dewasa. Ada anak-anak yang bermain dengan patut, namun ada juga yang 

bermain “cukup berbahaya” mereka lakukan sebagai kanak-kanak. Peran pendidikanlah 

untuk mengawal bagaimana permainan dapat menumbuh kembangkan mereka secara 

patut dan utuh sebagai anak manusia. 

Para ahli psikologi berpendapat bahwa masa pendidikan di SD merupakan masa 

usia emas (golden age). Pemberian pendidikan yang tepat pada masa ini berpengaruh 

sangat signifikan bagi hasil belajar pada jenjang pendidikan berikutnya. Pendidikan di SD 

dapat memberi andil bagi peningkatan mutu sumber daya manusia. Pada fase usia emas 

ini anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik menyangkut pertumbuhan fisik 

dan motoriknya, perkembangan watak dan moralnya, serta emosional dan intelektualnya. 

Sebab kita ketahui bersama masa pendidikan di Sekolah Dasar benar-benar melihat 

bagaimana kegiatan belajarnya yang akan menentukan mereka kejenjang pendidikan 

berikutnya, disinilah seorang guru harus memberikan ilmu yang mendasar mengenai 

pelajaran dan menanamkan karakter yang baik kepada anak didiknya. 
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b. Langkah-langkah dan Tahap-tahap Metode Bermain Sambil Belajar  

a.   Langkah-langkah dalam Metode Bermain 

1) Tahap Persiapan 

Merumuskan tujuan yang hendak dicapai kemudian guru menjelaskan manfaat 

dari permainan yang akn dilakukan serta menentukan macam kegiatan bermain, 

menentukan ruang dan tempat bermain, mempersiapkan bahan, alat atau media yang 

digunakan dalam  bermain.   

  2) Tahap pelaksanaan dalam tahap ini ada tiga langkah yang harus dilakukan, 

yaitu :  

a. Tahap Pembukaan.  

Pada tahap ini guru memberikan arahan kepada murid apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana melakukannya 

b. Tahap Pelaksanaan.  

Pada tahap ini para murid memainkan permainan yang sudah ditentukan 

dengan mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan pula. 

c. Tahap Penutupan.  

 Pada tahap ini guru memberikan reward kepada murid murid yang telah 

melakukan permainan dengan baik dan benar. Selain member reward guru 

memberikan arahan kepada anak yang belum baik dan benar dalam bermain 

dan menyuruh mengulangi lagi sampai bisa melakukan dengan baik dan benar. 

 

Menurut Dienes konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam 

tahap-tahap tertentu. Dienes membagi tahap-tahap bermain sambil belajar menjadi 6 

tahap, yaitu: 

a) Permainan Bebas (Free Play)  

Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep 

bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang 

aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan untuk 

mengatur benda. Selama permainan pengetahuan anak muncul. Dalam tahap ini anak 

mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk 

memahami konsep yang sedang dipelajari. Misalnya dengan diberi permainan block logic, 
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anak didik mulai mempelajari konsep-konsep abstrak tentang warna, tebal tipisnya benda 

yang merupakan ciri/sifat dari benda yang dimanipulasi atau diberi permainan  menebak 

angka dengan menyebutkan bilangan asli kedalam bentuk bilangan romawi. 

b) Permainan yang Menggunakan Aturan (Games)  

Dalam permainan yang disertai aturan siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan 

keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam 

konsep tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Anak yang telah 

memahami aturan-aturan tadi. Jelaslah, dengan melalui permainan siswa diajak untuk 

mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Makin banyak 

bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, akan semakin jelas konsep 

yang dipahami siswa, karena akan memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis 

dalam konsep yang dipelajari itu. Menurut Dienes, untuk membuat konsep abstrak, anak 

didik memerlukan suatu kegiatan untuk mengumpulkan bermacam-macam pengalaman, 

dan kegiatan untuk yang tidak relevan dengan pengalaman itu. Contoh dengan permainan 

block logic, anak diberi kegiatan untuk membentuk kelompok bangun yang tipis, atau yang 

berwarna merah, kemudian membentuk kelompok benda berbentuk segitiga, atau yang 

tebal, dan sebagainya. Dalam membentuk kelompok bangun yang tipis, atau yang merah, 

timbul pengalaman terhadap konsep tipis dan merah, serta timbul penolakan terhadap 

bangun yang tipis (tebal), atau tidak merah (biru, hijau, kuning). 

c) Permainan Kesamaan Sifat (Searching for communalities)  

Dalam mencari kesamaan sifat siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan 

sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari 

kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan menstranslasikan 

kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi ini tentu tidak boleh mengubah 

sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Contoh kegiatan yang diberikan 

dengan permainan block logic, anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi 

panjang yang tebal, anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda 

dalam kelompok tersebut (anggota kelompok). 

d) Permainan Representasi (Representation)  

Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. 

Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka 
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berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang 

dihadapinya itu. Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak, Dengan demikian telah 

mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam 

konsep yang sedang dipelajari.  

e) Permainan dengan Simbolisasi (Symbolization)  

Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan 

merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol 

matematika atau melalui perumusan verbal. Sebagai contoh, dari kegiatan mencari 

banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya 

menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasikan dari pola 

yang didapat anak. 

f) Permainan dengan Formalisasi (Formalization)  

Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini siswa-

siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat 

baru konsep tersebut, sebagai contoh siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam 

struktur matematika seperti aksioma, harus mampumerumuskan teorema dalam arti 

membuktikan teorema tersebut. Contohnya, anak didik telah mengenal dasar-dasar dalam 

struktur matematika seperti aksioma, harus mampu merumuskan suatu teorema 

berdasarkan aksioma, dalam arti membuktikan teorema tersebut. 

Pada tahap formalisasi anak tidak hanya mampu merumuskan teorema serta 

membuktikannya secara deduktif, tetapi mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang 

sistem yang berlaku dari pemahaman konsep-konsep yang terlibat satu sama lainnya. 

Misalnya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan peserta sifat-sifat tertutup, komutatif, 

asosiatif, adanya elemen identitas, dan mempunyai elemen invers, membentuk sebuah 

sistem matematika. Dienes menyatakan bahwa proses pemahaman (abstracton) 

berlangsung selama belajar. Untuk pengajaran konsep matematika yang lebih sulit perlu 

dikembangkan materi matematika secara kongkret agar konsep matematika dapat 

dipahami dengan tepat. Dienes berpendapat bahwa materi harus dinyatakan dalam 

berbagai penyajian (multiple embodiment), sehingga anak-anak dapat bermain dengan 

bermacam-macam material yang dapat mengembangkan minat anak didik. Berbagai 
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penyajian materi (multiple embodinent) dapat mempermudah proses pengklasifikasian 

abstraksi konsep. 

Menurut Dienes, variasi sajian hendaknya tampak berbeda antara satu dan lainya 

sesuai dengan prinsip variabilitas perseptual (perseptual variability), sehingga anak didik 

dapat melihat struktur dari berbagai pandangan yang berbeda-beda dan memperkaya 

imajinasinya terhadap setiap konsep matematika yang disajikan. Berbagai sajian (multiple 

embodiment) juga membuat adanya manipulasi secara penuh tentang variabel-variabel 

matematika. Variasi matematika dimaksud untuk membuat lebih jelas mengenai sejauh 

mana sebuah konsep dapat digeneralisasi terhadap konsep yang lain. Dengan demikian, 

semakin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, semakin 

jelas bagi anak dalam memahami konsep tersebut. 

c. Kelebihan dan Kekurangan  

a.   Kelebihan Metode Bermain 

1. Merangsang perkembangan motorik anak, karena dalam bermain  

membutuhkan gerakan-gerakan 

2. Merangsang perkembangan berfikir anak, karena dalam bermain 

membutuhkan pemecahan masalah bagaiman melakukan permainan itu 

dengan baik dan benar. 

3. Melatih kemandirian anak dalam melakukan sesuatu secara mandiri tidak 

menggantungkan diri pada orang lain. 

4. Melatih kedisiplinan anak, karena dalam permainan ada aturan-aturan yang 

harus ditaati dan dilaksanakan. 

5. Anak lebih semangat dalam belajar, karena naluri anak usia dini belajar 

adalah bermain yang didalamnya mengandung pelajaran. 

 b.    Kekurangan Metode Bermain 

1. Membutuhkan biaya yang lebih, karena dalam metode bermain 

membutuhkan alat atau media yang harus dipersiapkan terlebih dahulu  

2. Membutuhkan ruang atau tempat yang khusus sesuai dengan tipe permainan 

yang dilakukan  

3. Sering terjadi saling berebut alat atau media bermain antara anak yang satu 

dengan yang lainnya apabila alat atau medianya tidak mencukupi. 
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2.1.4 Hakekat Matematika 

Menurut Ruseffendi dalam Heruman (2007), Matematika adalah bahasa simbol; 

ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola 

keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke 

unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil.  

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini 

dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang dan matematika diskrit.  Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 

pasti, dan kompetitif. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam dokumen ini 

disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut di 

atas. Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan menggunakan 

matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan 

dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka 

dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Untuk 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan 

memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan 

menafsirkan solusinya. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan 

pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan 

mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk 
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menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah 

diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat 

peraga, atau media lainnya.  

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan  matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Dienes mengatakan bahwa matematika adalah ilmu seni kreatif. Oleh karena itu, 

matematika harus dipelajari dan diajarkan sebagai ilmu seni.    

Bourne juga memahami matematika sebagai konstruktivisme sosial dengan 

penekanannya pada knowing how, yaitu pelajar dipandang sebagai makhluk yang aktif 

dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. 

Hal ini berbeda dengan pengertian knowing that yang dianut oleh kaum absolultis, di mana 

pembelajaran dipandang sebagai mahluk yang pasif dan seenaknya dapat diisi informasi 

dari tindakan hingga tujuan.  

Andi Hakim Nasution menjelaskan, bahwa istilah matematika berasal dari kata 

Yunani, mathein atau manthenein yang berarti mempelajari. Kata ini memiliki hubungan 

yang erat dengan kata Sanskerta, medha atau widya yang memiliki arti kepandaian, 

ketahuan, atau intelegensia. Dalam bahasa Belanda, matematika disebut dengan kata 
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wiskunde yang berarti ilmu tentang belajar (hal ini sesuai dengan arti kata mathein pada 

matematika). 

2.1.5 Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Banyak ahli yang berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

relatif permanen yang dihasilkan oleh proses pengalaman. Hal ini tidak ditentukan oleh 

kematangan  atau kecenderungan bawaan saja. Tingkah laku yang dihasilkan dari 

kegiatan belajar meliputi banyak hal, mulai dari masalah pengetahuan, keterampilan, 

kecakapan, kreasi hingga kemampuan merasakan.  

Belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti yang kita ketahui ada 

beberapa macam gaya belajar, yaitu Auditori (mendengar), Visual (melihat), dan Kinestetik 

(bergerak). Belajar dapat dilakukan melalui melihat, mendengarkan, membaca, 

menyentuh, bergerak, berbicara, bertindak, berinteraksi, merefleksi dan bahkan bermain. 

Untuk mencapai perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak 

terampil menjadi terampil manusia tidak sekedar duduk di belakang meja. Untuk belajar, 

manusia perlu melakukan berbagai aktifitas. Bagi anak-anak, belajar dapat dilakukan 

dengan bermain. Aktifitas bermain itulah sesungguhnya yang merupakan sarana belajar 

anak. Artinya anak-anak belajar melalui kegiatan bermain. 

Ada tiga teori yang menjelaskan bagaimana anak belajar,  yaitu Teori Experential 

Learning, Teori Konstruktivisme dan Teori Multiple Intelligences. Ketiga teori tersebut 

mempunyai kesamaan pendapat yaitu belajar adalah proses aktif yang menuntut peran 

aktif setiap anak. 

1.  Belajar menurut Teori Experiental Learning 

 Anak belajar melalui pengalaman, yang dalam pengalaman itulah anak 

mempraktekkan suatu metode ilmiah. 

a.  Anak, sebagai pembelajar  menghadapi ‘pengalaman asli’, yakni keterlibatan 

aktif anak dalam suatu aktifitas yang menarik bagi mereka 

b. Didalam pengalaman ini, anak menemukan berbagai masalah yang 

menstimulasi mereka untuk berpikir 
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c.  Anak-anak memproses informasi-informasi yang ada disekitarnya dan 

melakukan serangkaian ‘dugaan’ untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

d. Anak mengembangkan berbagai kemungkinan solusi atau alternatif yang 

mungkin dapat menyelesaikan masalah 

e. Anak menguji alternatif-alternatif solusi tersebut dan menerapkannya pada        

   masalah yang sedang mereka hadapi 

Melalui pengalaman anak telah belajar dan memperoleh pengetahuan. Ini berarti, 

pengetahuan bukanlah wujud informasi yang melekat otomatis pada anak, yang diperoleh 

tanpa usaha. Pengetahuan merupakan suatu alat untuk menyelesaikan masalah. 

Kekayaan pengetahuan anak yang diperoleh melalui pengalaman itu dipergunakan anak 

sebagai materi  untuk menyelesaikan masalah. 

2.  Belajar menurut Teori Konstruktivisme 

Belajar, menurut pandangan konstruktivisme merupakan suatu proses 

mengonstruksi pengetahuan yang terjadi dari dalam diri anak. Artinya, pengetahuan 

diperoleh melalui suatu dialog oleh suasana belajar yang bercirikan pengalaman dua sisi 

(kognitif dan afektif). Dengan demikian, belajar harus diupayakan agar anak-anak mampu 

menggunakan otak mereka secara efektif dan efisien sehingga tidak ditandai oleh segi 

kognitif belaka, tetapi terutama juga oleh keterlibatan emosi dan kemampuan kreatif 

(Semiawan,2002) 

Konsep-konsep pandangan konstruktivistik menekankan keterlibatan anak dalam 

proses belajar. Menurut pandangan ini proses belajar haruslah menyenangkan bagi anak 

dan memungkinkan anak berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Bermain 

merupakan media sekaligus cara terbaik anak untuk belajar. Dalam bermain itulah anak 

belajar melalui proses berbuat dan menyentuh langsung obyek-obyek nyata. Disini anak 

tidak belajar banyak melalui interpretasi stimulus verbal (kata-kata) dari orang yang lebih 

dewasa. 

3.  Belajar menurut Teori Multiple Intelligences 

Menurut teori Multiple Intelligences, anak belajar melalui berbagai macam cara. 

Anak mungkin belajar melalui kata-kata, melalui angka-angka, melalui gambar dan warna, 

nada-nada suara, melalui interaksi dengan orang lain, melalui diri sendiri, melalui alam dan 



17 
 

 
 

mungkin melalui perenungan tentang hakikat sesuatu. Meskipun demikian anak pada 

umumnya belajar melalui kombinasi dari beberapa cara. 

Setiap anak adalah unik. Setiap anak memiliki kecenderungan cara belajar yang 

tidak selalu sama. Kegiatan belajarpun dapat dilakukan dengan berbagai aktifitas. Suatu 

materi pembelajaran dapat dipahami dari berbagai cara. Cara-cara ini menunjukan peran 

kecerdasan yang berbeda pula. 

Bermain sambil belajar merupakan sebuah slogan yang harus dimaknai sebagai 

satu kesatuan, yakni belajar yang dilakukan anak melalui bermain. “Bermain sambil 

belajar” dalam arti ini tidak diartikan sebagai dua kegiatan yakni bermain dan belajar, yang 

dilakukan secara bergantian tapi anak belajar melalui bermain. Artinya, aktifitas-aktifitas 

anak lebih ditekankan pada ciri-ciri bermain. Porsi bermain tampak lebih menonjol 

daripada belajar. Kegiatan belajar dalam perspektif ‘belajar sambil bermain’, merupakan 

efek bawah sadar sehingga hasil belajar diidentikkan dengan hasil pemerolehan. Melalui 

bermain itulah anak memperoleh berbagai kemampuan seperti kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berbahasa, kemampuan bersosialisasi, kemampuan 

memanajemen emosi dan berkemampuan berpikir logis-matematis. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:13) disebutkan bahwa belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; berubah tingkah laku atau 

tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sementara itu Winkel (1996:36) 

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan-pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Muhibbin Syah (2005:92) 

menyatakan bahwa belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif. 

Beberapa elemen penting yang mencirikan pengertian belajar, diantaranya adalah: 

a. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, dimana perubahan itu dapat 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik tetapi juga ada kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.  

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 
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pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. 

c. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relative mantap: harus 

merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. Berapa 

lama periode itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti tetapi perubahan itu 

hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin berlangsung 

berhari-hari, berbulan-bulan, ataupun bertahun-tahun. 

d. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah/berpikir, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, ataupun sikap (Ngalim Purwanto, 2006:86). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri atau dari 

interaksi dengan lingkungan. Perubahan ini meliputi berbagai aspek baik fisik maupun 

psikis. 

b. Faktor-faktor  yang mempengaruhi hasil belajar 

Menurut Slameto (2003:54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi  belajar yaitu: 

Faktor intern 

1) Faktor jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan yang meliputi kelelahan jasmani dan rohani. 

Faktor ekstern 

1) Faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, 

dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, 

dan tugas rumah. 
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3) Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa (Sudjana, 1989:39). Faktor dalam diri siswa 

berupa perubahan kemampuan yang dimilikinya. Seperti yang dikemukakan oleh Clark 

(1981:21) bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70 % dipengaruhi oleh  kemampuan siswa 

dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga faktor dari luar diri siswa yakni 

lingkungan, yang paling dominan berupa kualitas pembelajaran (Sudjana, 

2002:39). "Belajar  adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan 

lingkungannya" (Ali Muhammad, 204:14). Perubahan perilaku dalam proses belajar terjadi 

akibat dari interaksi dengan lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara sengaja. 

Dengan demikian belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri individu. 

Sebaliknya apabila tidak terjadi perubahan dalam diri individu maka belajar tidak dikatakan 

berhasil. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kamampuan siswa dan kualitas pengajaran. 

Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru. Artinya 

kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang sikap (afektif) dan 

bidang perilaku (psikomotorik). 

Dari beberapa pendapat di atas, maka hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor  dari dalam individu siswa berupa kemampuan personal (internal) dan 

faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan. Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu 

yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang dinyatakan 

dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam 

berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri indivdu penggunaan penilaian 

terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek 

kehidupan sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara kuantitatif.  

c. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berorientasi pada proses belajar 

mengajar yang dialami siswa (Nana Sudjana, 2011:2).  
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Sementara, menurut Aunurrahman (2011:37), hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang diperoleh dari aktivitas belajar. Walaupun tidak semua perubahan 

tingkah laku merupakan hasil belajar, akan tetapi aktivitas umumnya disertai perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku pada kebanyakan hal merupakan suatu perubahan 

yang dapat diamati (observable). Akan tetapi tidak selalu perubahan tingkah laku yang di 

maksud sebagai hasil belajar yang dapat diamati. Perubahan-perubahan yang dapat 

diamati kebanyakan berkenaan dengan perubahan aspek-aspek motorik.   

Menurut Winkel (Purwanto, 2011) hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu 

mengacu pada taksonami tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson 

dan Haroow mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli mengenai pengertian hasil belajar,  

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai pengaruh pengalaman belajar yang dialami siswa. Dalam penelitian 

ini yang menjadi hasil belajar adalah besarnya skor atau nilai yang diperoleh dari tes 

formatif yang dilakukan disetiap akhir proses belajar mengajar (posttest). 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang relevan 

Penelitian Diah Setianingsih. (2007). Berjudul "Pembelajaran Pengenalan Sains 

Sederhana (Pengukuran) Dengan Bermain Sambil Belajar Untuk Melatih Kemampuan 

Berpikir Siswa TK Negeri Semarang". Intinya adalah bahwa dalam pelaksanaan Kurikulum 

2004 Taman Kanak-kanak dan Raudlatul Athfal, guru mengalami kesulitan terutama untuk 

mengenalkan konsep sains sederhana. Karena dunia anak adalah dunia bermain, maka 

pembelajaran sains di TK dapat dilakukan melalui kegiatan bermain dengan pendekatan 

bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Permasalahannya adalah apakah 

pembelajaran pengenalan sains sederhana pada materi pengukuran dengan bermain 

sambil belajar dapat melatih kemampuan berpikir dan bagaimana pelaksanaannya.  

Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

pada anak-anak usia TK/RA. Dengan bermain, anak dapat mengekspresikan berbagai 

perasaan, ide-ide yang sedang dipikirkan dan mengembangkan daya kreativitas serta 

kemampuan berpikirnya. Dengan demikian, penerapan metode bermain dengan 
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pendekatan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain dapat memberikan 

kesempatan pada anak untuk melatih kemampuan berpikir baik kritis maupun kreatif.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan model Penelitian Tindakan 

Kelas dengan dua siklus, yang tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Hasil belajar kognitif, afektif dan 

psikomotorik diperoleh dari lembar observasi. Sedangkan untuk kemampuan berpikir 

diperoleh dari hasil observasi pada lembar evaluasi bermain sambil belajar yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang berupa gambar-gambar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran pengenalan sains sederhana 

pada materi pengukuran dengan bermain sambil belajar dapat melatih kemampuan 

berpikir. Hasil belajar kognitif yang berupa kemampuan berpikir, hasil belajar afektif dan 

hasil belajar psikomotorik dari siklus I ke siklus II meningkat secara signifikan. Hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan nilai tR

hitung R

dengan nilai tR

tabelR

, dimana untuk masing-masing aspek 

diperoleh tR

hitung R

lebih besar dari t R

tabelR

.  

 Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembelajaran pengenalan sains 

sederhana dengan bermain sambil belajar dapat melatih kemampuan berpikir dan 

meningkatkan hasil belajar siswa TK Negeri Semarang. Bagi guru TK hendaknya 

menambah jumlah alat yang sejenis sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran siswa 

tidak harus saling bergantian. Bagi sekolah hendaknya memacu kreativitas guru untuk 

membuat alat peraga sederhana sendiri. 

Penelitian Ika Anggraheni (2011). Berjudul “Penerapan metode bermain sambil 

belajar sains untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak kelompok A di TK Dharma 

Wanita Persatuan III Beji Pasuruan”. Anak usia prasekolah umumnya merupakan anak 

yang aktif dan rasa keingintahuannya tinggi, namun yang terjadi pada kelompok A TK 

Dharma Wanita Persatuan III Beji masih sedikit anak yang antusias terhadap 

pembelajaran. Selain itu kemampuan kognitif anak yang berhubungan dengan 

mengelompokkan benda, mencoba dan menceritakan mengungkapkan asal mula 

terjadinya sesuatu, mengingat, membedakan benda masih rendah. Buktinya dari 25 anak, 

ada 15 anak malu bertanya atau mengemukakan pendapatnya, 16 anak belum mampu 

mencoba dan menceritakan tentang apa yang terjadi (menceritakan mengapa terjadi balon 

dapat menggelembung); 10 anak belum dapat mengungkapkan sebab akibat mengapa 
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warnanya menjadi berlapis lapis sperti pelangi (air pelangi). Hal ini karena anak tidak 

dilibatkan secara langsung dalam memecahkan masalah. Mengingat dunia anak adalah 

bermain dan merupakan bagian dari perkembangan kognitif maka diperlukan penerapan 

metode bermain sambil belajar sains untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan langkah-langkah 

penerapan metode bermain sambil belajar sains untuk mengembangkan kemampuan 

kognitif anak kelompok A TK Dharma Wanita Persatuan III Beji, 2) mendeskripsikan 

penerapan metode bermain sambil belajar sains dapat mengembangkan kemampuan 

kognitif anak kelompok A TK Dharma Wanita Persatuan 3 Beji. 

Penelitian ini dilakukan di TK Dharma Wanita Persatuan III Beji mulai tanggal 28 

Oktober sampai dengan 22 November 2011 pada anak kelompok A yang berjumlah 25 

anak, dengan menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam 1 

siklus dengan dua pertemuan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Dalam penelitian ini observasi berkolaborasi dengan 

guru kelas A. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan metode bermain sambil belajar 

sains kelompok A TK Dharma Wanita Persatuan III Beji dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif siswa, terbukti dari hasil yang diperoleh siswa dengan rata-rata hasil tes mulai dari 

pra tindakan (42,56) dengan persentase (8%) meningkat siklus I pertemuan pertama 

(54,08) dengan persentase (20%) dan meningkat lagi siklus I pertemuan ke dua (76,8) 

dengan persentase 100%. 

Dapat disimpulkan metode bermain sambil belajar sains dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak kelompok A TK Dharma Wanita Persatuan III 

Beji-Pasuruan. Kegiatan bermain sambil belajar sains ini meliputi, 1) bermain balon ajaib 

sehingga balonnya dapat menggelembung tanpa di tiup, 2) bermain air pelangi sehingga 

hasilnya menjadi warnanya berlapis-lapis seperti pelangi. Disarankan bagi para pendidik 

anak usia dini untuk menggunakan kegiatan bermain sambil belajar sains ini dalam 

meningkatkan kognitif anak. 

2.3 Kerangka berpikir 

Pembelajaran matematika dapat dicapai siswa dalam proses belajar sehari-hari baik 

didalam kelas maupun diluar kelas sehingga terdapat proses perubahan dalam pemikiran 
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serta tingkah laku. Hasil belajar matematika dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah metode pembelajaran dan kreativitas belajar. 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Bermain 

Sambil Belajar pada mata pelajaran matematika. Metode Bermain Sambil Belajar adalah 

suatu metode mengajar yang memiliki beberapa prinsip diantaranya prinsip realitas. 

Prinsip tersebut menyatakan bahwa pembelajaran matematika dimulai dari masalah-

masalah dunia nyata yang dekat dengan pengalaman siswa. Oleh karena itu penggunaan 

Metode Bermain Sambil Belajar pada mata pelajaran matematika akan lebih memudahkan 

siswa dalam pemahaman konsep-konsep matematika sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa Sekolah Dasar. 

Metode Bermain Sambil Belajar adalah suatu metode yang dapat memberikan 

kemudahan dalam proses pembelajaran yang dapat menciptakan suasana untuk 

membangkitkan kemampuan berpikir dan berargumentasi dalam menyelesaikan masalah 

dengan berbagai ide atau gagasan. Dengan menggunakan metode ini siswa dituntut untuk 

lebih berpikir kreatif dan mempunyai kemampuan berpikir yang peka terhadap suatu 

permasalahan yang dihadapkan baik didalam kelas maupun diluar kelas.  

Penggunaan metode Bermain Sambil Belajar mempengaruhi hasil belajar 

matematika siswa Sekolah Dasar, sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut:  

                               Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Postest  Pretest  Pembelajaran 
Konvensional 

Kelas Kontrol 

Uji perbedaan Postest 
apakah ada pengaruh 
yang signifikan dengan 
menggunakan Metode 
Bermain Sambil Belajar 

Postest  Pembelajaran dengan 
menggunakan Metode 
Bermain Sambil Belajar 

Pretest  Kelas 
Eksperimen 

Hasil antara kelas kontrol 
dan kelas eksperimen tidak 
ada perbedaan yang 
signifikan 
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2.4 Hipotesa Penelitian 

          Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : Ada perbedaan efektivitas antara  

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode bermain sambil belajar dan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 


