
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 19 tahun 

2005 pasal 19 ayat 1 disebutkan proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa.  

Berdasarkan landasan diatas, jelas bahwa dalam proses pembelajaran, 

media dan metode memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Penggunaan keduanya secara tepat dan 

menyenangkan adalah salah satu cara guna memotivasi siswa sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajaran bisa efektif. Namun pada kenyataannya, saat dilakukan 

pra penelitian pada hari Kamis, 15 Februari 2014 di kelas VII MTs An-Nur 

Lumajang sebagai dasar untuk penelitian, siswa malas dan kurang termotivasi 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika di dalam kelas, baik untuk 

mendengarkan guru ataupun dalam mengerjakan latihan soal. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil angket yang berikan peneliti kepada siswa. Siswa 

menganggap bahwa pelajaran matematika yang diikuti di sekolah kurang menarik 

dan kurang menyenangkan, metode yang digunakan guru saat pembelajaran 

monoton, guru tidak pernah menggunakan metode berkelompok sehingga 

menurunkan minat belajar dari siswa untuk mengikuti pelajaran di kelas.  

Diperkuat oleh pernyataan guru matematika yang juga merupakan satu-

satunya guru matematika di sekolah tersebut, saat dilakukannya wawancara 

mengungkapkan bahwa sebenarnya siswa yang ada di MTs tersebut termasuk 

siswa yang hyperaktif, mereka lebih suka bergerak dari pada duduk tenang dan 

diam, sehingga hal inilah yang sering memicu emosi guru untuk memukul saat 

mereka terlalu banyak bergerak dengan alasan yang kurang jelas.Namun, saat 

pembelajaran berlangusng kelas menjadi pasif, jarang siswa yang bertanya saat 

mereka belum memahami pelajaran. Siswa meremehkan pelajaran matematika 
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dibandingkan pelajaran lainnya, jarangnya siswa mengumpulkan tugas sudah 

menjadi tradisi di sekolah tersebut. Selain itu, label negatif yang sudah melekat di 

kalangan siswa bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sukar 

dipelajari, membosankan dan menakutkan bagi mereka. Hal inilah yang pada 

akhirnya menjadi dampak pada hasil belajar siswa sehingga pada ujian tengah 

semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015, 70% siswa tidak bisa mencapai nilai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang di tetapkan sekolah. 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih monoton, guru 

membuka pelajaran di awal dengan mengulang materi yang sebelumnya 

kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi baru secara informatif, 

memberikan contoh soal dan dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan 

secara individu yang ada di buku paket untuk dikumpulkan, aktivitas kelas yang 

sering dilakukan hanyalah mencatat atau menyalin di buku tulis masing-masing. 

Namun demikian, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan pada jenjang formal sangat memegang peranan penting. Matematika 

bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol dan rumus yang tidak ada kaitannya 

dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berkembang dari 

dunia nyata. Maka dari itu, guru sebagai pengajar matematika memerlukan 

inovasi baru dalam hal pembelajaran dikelas yang lebih menarik agar siswa 

mendapatkan situasi yang berbeda sehingga diharapkan pembelajaran menjadi 

efektif dan menyenangkan.   

Pembelajaran di sekolah, khususnya pada pelajaran matematika diharapkan 

tidak hanya guru yang aktif dalam memeberikan materi pelajaran. Akan tetapi 

siswa juga harus ikut aktif dalam mengikuti pelajaran tersebut. Suatu 

pembelajaran mudah dipahami dan diikuti oleh siswa bila pembelajaran yang 

disajikan melalui prosedur yang tepat, jelas dan menarik. Proses pendidikan 

mencakup proses belajar, proses mengajar, proses berpikir kreatif. Syah 

(2008:248) mengungkapkan bahwa, “Dalam setiap proses belajar mengajar 

disekolah sekurang-kurangnya melibatkan empat komponen pokok, yaitu: 

individu siswa, guru, ruang kelas dan kelompok siswa”. Semua komponen ini 



3 
 

 
 

memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berpengaruh terhadap jalannya proses 

belajar mengajar. 

Seorang guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang memotivasi 

siswa mengajukan pertanyaan. Untuk itu, diperlukan metode pembelajaran yang 

banyak melibatkan siswa bertanya adalah diskusi (Arifin, dk; 2000:148). 

Sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator, narasumber, pendorong dan 

pembimbing. Hal ini yang melatar belakangi adanya alternatif dalam metode 

pembelajaran dengan diskusi terbimbing. Dengan metode diskusi terbimbing ini 

berarti ada proses interaksi antara dua atau lebih individu yang saling tukar 

menukar pengalaman, maupun informasi untuk memcahkan masalah. Pelaksanaan 

metode diskusi terbimbing dalam proses belajar mengajar akan dapat 

mempertinggi partisispasi siswa secara individual dan mengembangkan rasa 

sosial. 

Pendukung keberhasilah seorang guru di dalam kelas bukan hanya dari 

kemampuan dalam menguasai materi, akan tetapi faktor lain pun dapat 

mendukung. Partisipasi, minat, motivasi dan aktivitas siswa yang masih kurang, 

dimungkinkan menjadi penyebab proses pembelajaran dikelas tidak efektif. 

Banyak cara yang bisa digunakan untuk menunjang keefektifan kelas, seperti 

halnya dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat saat proses 

pembelajaran berlangsung, ataupun dengan penggunaan media yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa pada kelas tersebut.  

Penggunaan media yang tepat akan membangkitkan partisispasi, minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sudjana & Rivai (dalam 

Arsyad 2009:24-25) mengemukakan pendapat bahwa salah satu fungsi media 

pembelajaran akan membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa sehingga 

dapat menumbuhkan aktivitas dan motivasi belajar lebih baik. Lebih lanjut, Kemp 

dan Dayton (dalam Arsyad,2009:25-26) mengemukakan pendapat tentang 

manfaat media pembelajaran secara umum, antara lain: a) penyampaian materi 

dapat diseragamkan, b) proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, c) 

proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, d) efisiensi dalam waktu dan tenaga, 

e) meningkatkan kualitas hasil belajar, e) memungkinkan proses belajar dapat 
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dilakukan dimana saja dan kapan saja, f) dapat menumbuhkan sikap positif siswa 

terhadap materi dan proses belajar. Serta, g) dapat merubah peran guru kearah 

yang lebih positif dan produktif. 

Media pembelajaran sangatlah beragam. Berbagai macam media dapat 

digunakan sebagai penunjang dalam aktivitas belajar mengajar di sekolah. Media 

yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dikelas adalah 

dengan menggunakan media permainan / game. Game atau permainan dapat 

menjadi sumber belajar atau media pembelajaran apabila permainan tersebut 

bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Permainan dapat 

membuat suasana lingkungan belajar menjadi menyenangkan, hidup, santai 

namun tetap memiliki suasana belajar yang kondusif. Menurut Sadiman (2010:25) 

sebagai media pembelajaran, permainan mempunyai beberapa kelebihan, 

diantaranya yaitu: permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk 

dilakukan, sesuatu yang mengibur dan menarik. Permainan memungkinkan 

adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar serta dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan kemampuan komunikatifnya.  

Banyaknya manfaat permainan sebagai media pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan, maka pada penelitian ini akan memanfaatkan media 

KGM (Kartu Game Matematika) saat proses pembelajaran di kelas. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kartu adalah kertas tebal berbentuk 

persegi panjang. Dengan media ini, guru telah menyiapkan soal yang di tulis pada 

kartu yang berupa kertas kecil. Kertas-kertas kecil itu akan diletakkan di setiap 

pos yang ada di kelas tersebut, dengan waktu yang telah di tetapkan oleh guru 

siswa  mengambil setiap soal yang kemudian di tulis pada buku masing-masing. 

Jika mereka telah menyelesaikan satu soal maka bisa mengambil soal berikutnya 

pada pos yang lain.  

Melalui permainan media KGM ini, siswa tidak hanya duduk diam 

ditempat saat mengerjakan soal dari guru, namun mereka bisa berinteraksi dengan 

teman-temannya untuk berkompetisi mengambil kartu soal yang telah disediakan 

dan mendiskusikannya bersama teman sekolompoknya. Selain itu, bentuk media 
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yang mudah digunakan tidak membuat siswa bosan dalam melakukan permainan 

KGM tersebut.  

Hal ini diharapkan dapat menjadi suatu tindakan bagi guru dalam mencari 

dan menerapkan suatu media pembelajaran alternatif, yang mampu membuat 

suasana belajar dikelas lebih hidup dan proses pembelajarannya pun akan efektif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat diharapakan dapat 

memberikan situasi baru bagi siswa sehingga pelajaran matematika tidak 

membosankan lagi bagi siswa.Selain itu, pemanfaatan media yang sederhana dan 

tidak rumit serta mudah dilakukan merupakan salah satu faktor untuk 

meningkatkan minat dan aktivitas siswa dalam belajar hingga pada gilirannya 

akan membawa pengaruh yang positif yaitu terjadinya kenaikan pada hasil belajar 

siswa. 

Pembelajaran dengan media KGM yang dikombinasikan dengan metode 

diskusi terbimbing masih belum di manfaatkan di MTs An-Nur Lumajang. 

Pembelajaran dengan media KGM ini, merupakan pembelajaran yang variatif 

yang dapat menjadikan atmosfer kelas menjadi berbeda dari biasanya. Siswa di 

tuntut agar tidak selalu diam di bangku masing-masing. Namun mereka akan aktif 

mencari soal yang telah disediakan dalam bentuk lintingan-lintingan kertas kecil 

yang ada di sekitar bangku mereka. Maka dari itu, dari pengidentifikasian 

masalah-masalah diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:  

1. Bagaimanakah penerapan metode diskusi terbimbing dengan memanfaatkan 

media KGM pada pembelajaran matematika di MTs An-Nur Lumajang? 

2. Bagaimanakah tingkat aktivitas siswa pada pembelajaran matematika melalui 

penerapan metode diskusi terbimbing dengan memanfaatkan media KGM? 

3. Bagaimanakah hasil belajar pada pembelajaran matematika melalui penerapan 

metode diskusi terbimbing dengan memanfaatkan media KGM? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini diperlukan batasan masalah yang merupakan ruang 

lingkup peneliti dalam melakukan penelitian untuk menghindari kesalahpahaman 



6 
 

terhadap istilah yang digunakan sehingga permasalahan yang diteliti terarah dan 

tidak meluas. Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

a. Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan metode diskusi terbimbing 

dengan memanfaatkan media Kartu Game Matematika (KGM)  

Pada metode diskusi terbimbing, siswa masih bisa berinteraksi dengan 

temannya namun tetap pada konteks pembelajaran matematika dengan 

bimbingan guru sebagai fasilitator. Selain itu, penggunaan media KGM yang 

sederhana, menarik dan mudah digunakan merupakan salah satu faktor 

pemanfaatan media yang baik. Selain itu, siswa SMP yang merupakan masa 

peralihan dari masa anak-anak ke dewasa menyebabkan mereka sering ngobrol 

sendiri di dalam kelas. Maka dari itu, agar tujuan pembelajaran tetap tercapai, 

pada penelitian ini menggunakan metode diskusi terbimbing dengan 

memanfaatkan media KGM.  

b. Penelitian ini dilakukan di kelas VII MTs An-Nur Lumajang semester ganjil 

pada materi Aritmatika sosial.  

Siswa-siswa yang ada di MTs An-Nur Lumajang khususnya kelas VII 

merupakan siswa yang terkenal aktif. Namun pada saat pembelajaran 

matematika berlangsung siswa menjadi pasif, bahkan ada sebagian mereka 

yang tidak mengerjakan tugas. Sehinggga diharapkan dengan adanya penelitian 

yang dilakukan di kelas ini bisa membawa perubahan tingkah laku pada siswa 

ke arah yang lebih baik.  

c. Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara,  

menerapkan dan menggunakan alat bantu melalui metode diskusi terbimbing 

media KGM dengan yang dibatasi pada aktivitas dan hasil belajar siswa 

dengan pengukuran melalui observasi dan tes hasil belajar siswa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Metode dan media merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan 

dalam proses pembelajaran agar lebih inovatif. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode diskusi terbimbing dengan 

memanfaatkan media KGM  yang dilihat dari aktivitas dan hasil belajar siswa 

setelah penerapan tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti 
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membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi 

terbimbing yang dikombinasikan dengan membuat sebuah produk berupa kartu 

dari kertas kecil untuk pembelajaran yang didalamnya mencakup soal-soal tentang 

materi yang ada pada pembelajaran matematika.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu matematika. Baik 

itu untuk kepentingan teoritis maupun praktis. Dalam kepentingan teoritis 

diharapakan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang implementasi 

penerapan metode diskusi dengan memanfaatkan media KGM yang diharapkan  

dapat membantu dalam usaha peningkatan aktivitas dan hasil pembelajaran di 

kelas. Selain itu juga diharapakan dapat melengkapi daftar bacaan bagi peneliti 

selanjutnya sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut, dan untuk 

kepentingan praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepala sekolah, 

khususnya guru matematika untuk lebih menjadikan proses belajar efektif dan 

efisien sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar di kelas.  

1.6 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka berfikir mengenai 

hubungan antara konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti 

dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sehingga 

hal-hal yang akan dikembangkan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai.  

Tujuan pembelajaran matematika sebagai wahana pendidikan tidak hanya 

digunakan untuk mencerdaskan siswa, akan tetapi dapat pula digunakan untuk 

membentuk kepribadian siswa serta mengembangkan keterampilan tertentu yang 

juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, guru diharapkan 

memperhatikan persiapan yang dibutuhkan sebelum proses belajar mengajar 

berlangsung. Persiapan-persiapan tersebut meliputi perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran serta hasil setelah melakukan pembelajaran tersebut. 
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Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 


