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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana 

untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, 

produktif dan berbudi pekerti luhur. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2006).  

Tujuan mata pelajaran matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar 

dan menengah adalah agar siswa mampu: (1) Memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep, 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; 

dan (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
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rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). 

Proses pembelajaran matematika pengajar merupakan salah satu faktor 

yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang siswa untuk dapat menerima 

pembelajaran dengan baik, tetapi dari kenyataan yang ada dilihat dari hasil 

evaluasi yang diadakan di sekolahan umumnya menunjukkan bahwa nilai 

matematika yang diperoleh siswa rata-rata rendah. Belajar matematika dengan 

suasana yang menyenangkan serta bermakna, diperlukan agar peserta didik 

merasa nyaman belajar matematika di kelas atau di sekolah. Guru harus mampu 

menjadikan siswa terlibat dan merasa senang selama proses pembelajaran. Selain 

itu, guru juga harus membuat suasana belajar yang inovatif dan menyenangkan. 

Pembelajaran matematika setiap konsep abstraknya yang baru dipahami oleh 

siswa perlu segera diberi penguatan, agar siswa dapat memahaminya sehingga 

akan melekat dalam pola pikir dan pola tindakannya. Oleh sebab itu, 

pembelajaran matematika di sekolah bertujuan untuk menciptakan suasana yang 

memungkinkan bagi kegiatan siswa belajar matematika di sekolah. 

Kehidupan sehari-hari, berhitung telah digunakan mulai dari yang sangat 

sederhana misalnya menghitung pengembalian uang belanja, menghitung 

banyaknya penduduk, dan lainnya. Dikatakan bahwa berhitung sangat penting 

baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kepentingan melanjutkan sekolah. 

Mengingat arti pentingnya berhitung, maka berhitung diajarkan secara formal 

sejak sekolah dasar. Pembelajaran matematika pada anak-anak, terutama pada 

anak usia dini, sangat berpengaruh terhadap keseluruhan proses mempelajari 

matematika di tahun-tahun berikutnya (Ariesandi, 2005:15). 
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Hasil wawancara dengan guru kelas II di SDN Tlekung 01 Batu diketahui, 

bahwa nilai siswa pada mata pelajaran matematika materi penjumlahan dua tahun 

terakhir ini tergolong rendah. Pada tahun ajaran 2011/2012 terdapat 19 siswa dari 

31 siswa yang belum tuntas, sedangkan Standart Ketuntasan Minimal (SKM) pada 

tahun ajaran 2011/2012 mata pelajaran matematika adalah 6,20. Diprosentasikan 

pada tahun ajaran 2011/2012 siswa yang tuntas hanya 31,12% saja, sedangkan 

pada tahun ajaran 2012/2013 terdapat 11 siswa dari 22 siswa yang belum tuntas, 

SKM matematika pada tahun ajarannya adalah 6,00. Prosentase siswa yang tuntas 

pada tahun ajaran 2012/2013 sebesar 50%. Hal ini menunjukkan pemahaman 

siswa tentang berhitung penjumlahan maupun pengurangan masih kurang.  

Hasil diskusi dengan guru kelas II di SDN Tlekung 01 Batu menjelaskan 

bahwa dalam proses pembelajaran sehari – hari, ketika guru membuka pelajaran 

hanya sebagian siswa yang memperhatikan penjelasan guru. Siswa kurang 

konsentrasi dalam belajar, misalnya ada yang berbicara sendiri dengan temannya, 

usil mengganggu teman dan bermain sendiri dengan demikian aspek kesiapan 

belajar siswa masih rendah. Media kurang terpusat pada siswa sehingga 

mengakibatkan siswa tidak mendengarkan penjelasan guru pada saat 

menerangkan materi. Hal ini ditunjukkan dengan perhatian siswa yang rendah, 

serta kurang aktifnya siswa dalam proses belajar mengajar.  

Peneliti bermaksud memecahkan masalah dari hasil temuan di atas dengan 

menggunakan alat peraga lidi dalam make a match. Masalah di atas akan 

diselesaikan melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan 

meningkatkan kemampuan berhitung serta aktivitas bermain siswa kelas II SDN 

Tlekung 01 Batu. Siswa SD umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 
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atau 13 tahun. Menurut Piaget, mereka berada pada fase operasional konkrit. 

Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir 

untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan 

objek yang bersifat konkrit (Heruman, 2007:1). 

Pengalaman langsung siswa, secara harafiah berkutat dengan sumber 

belajar yang konkrit dan melalui keterlibatan mereka dengan sumber belajar 

tersebut, mereka mampu memahami prinsip-prinsip dasar matematika dan 

perlahan-lahan bergerak menuju pemahaman yang lebih abstrak (Mike, 

2009:112). Pengalaman siswa dapat diperoleh melalui alat peraga yang 

mendukung materi. Alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran matematika 

SD menurut Roebyanto (dalam Sumanto, 2012:20) dapat dikategorikan sebagai 

berikut: (1) media/alat peraga yang berkaitan dengan pembelajaran bilangan, (2) 

media/alat peraga yang berkaitan dengan pembelajaran geometri, pengukuran, dan 

statistik. 

Siswa pada saat ini harus berperan aktif saat proses belajar mengajar 

berlangsung, karena dengan seperti itulah siswa mampu mengingat materi 

pelajaran yang sudah dipelajari. Kebanyakan siswa senang dengan permainan, 

beberapa siswa pasti lebih senang bermain daripada belajar matematika. Salah 

satu metode pembelajaran yang mengajarkan siswa aktif serta pembelajaran yang 

bersifat bermain sambil belajar adalah make a match. Make a match merupakan 

salah satu jenis dari metode dalam pembelajaraan kooperatif. Metode ini 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan teknik ini adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik, dalam 

suasana yang menyenangkan (Rusman, 2012:223).  



5 
 

Make a match sudah pernah diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 18 

Pontianak. Dalam jurnal dengan judul “Peningkatan Aktivitas Pembelajaran 

Matematika Menggunakan Model Cooperatve Learning Type Make A Match”. 

Maisyarah, Marzuki dan Mastar Asran (2013) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa perangkat pembelajaran yag digunakan pada model 

cooperative learning type make a match telah dapat meningkatkan aktivitas 

belajar peserta didik baik aktivitas fisik, mental dan emosional dalam 

pembelajaran matematika. Kemampuan berhitung pada siswa kelas II di SDN 

Tlekung 01 Batu ini masih dikatakan kurang memenuhi karena masih banyak 

siswa yang nilainya di bawah KKM. Di lapangan, siswa masih terbiasa dan 

mudah mengerti dengan metode ceramah. 

 Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang di 

atas dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berhitung dan Aktivitas 

Bermain Siswa Menggunakan Alat Peraga Lidi dalam Make A Match pada 

Siswa Kelas II SDN Tlekung 01 Batu”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasikan masalah. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain: 

1.2.1 Prestasi belajar matematika siswa rendah.  

1.2.2 Siswa kesulitan dalam hal berhitung terutama penjumlahan dan 

pengurangan. 

1.2.3 Peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar masih rendah. 

1.2.4 Penggunaan media kurang terpusat pada siswa. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut:  

1.3.1 Bagaimana penerapan untuk meningkatkan kemampuan berhitung dan 

aktivitas bermain siswa setelah menggunakan alat peraga lidi dalam make 

a match pada siswa kelas II SDN Tlekung 01 Batu? 

1.3.2 Bagaimanakah kemampuan berhitung siswa kelas II SDN Tlekung 01 Batu 

setelah menggunakan alat peraga lidi dalam make a match? 

1.3.3 Bagaimanakah aktivitas bermain siswa kelas II SDN Tlekung 01 Batu 

setelah menggunakan alat peraga lidi dalam make a match? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

1.4.1 Mendeskripsikan penerapan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 

dan aktivitas bermain siswa setelah menggunakan alat peraga lidi dalam 

make a match pada siswa kelas II SDN Tlekung 01 Batu. 

1.4.2 Mendeskripsikan kemampuan berhitung siswa kelas II SDN Tlekung 01 

Batu setelah menggunakan alat peraga lidi dalam make a match. 

1.4.3 Mendeskripsikan aktivitas bermain siswa kelas II SDN Tlekung 01 Batu 

setelah menggunakan alat peraga lidi dalam make a match. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Bagi Siswa 

a. Dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mempermudah pemahaman 

berhitung siswa sehingga dapat mengubah prestasi belajar matematika. 

b. Kemampuan berhitung siswa akan meningkat. 

c. Dengan bermain, siswa akan lebih senang belajar matematika. 

1.5.2 Bagi Guru 

Dapat memberikan pertimbangan bagi guru dalam memilih dan 

menggunakan alat peraga serta metode pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dalam proses pembelajaran. 

1.5.3 Bagi Sekolah 

Sebagai masukan untuk proses pembelajaran di masa yang akan datang. 

1.5.4 Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam penggunaan alat 

peraga lidi serta metode yang dapat meningkatkan kemampuan berhitung dan 

aktivitas bermain siswa. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu guru 

(Sanjaya, 2007:173). Alat peraga adalah alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan guru dalam berkomunikasi dengan para siswa. Alat peraga 

dapat berupa benda atau perilaku. Benda dapat berupa benda asli atau 

obyek langsung berupa benda alam atau buatan (Sumanto, 2012:5). Alat 
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peraga yang digunakan adalah lidi, penggunaan lidi ini dimaksudkan 

supaya siswa lebih mudah memahami materi yang dijelaskan karena siswa 

kelas II masih berpikir konkrit sehingga benda yang dipakai adalah alat 

peraga berupa lidi yang bisa dipegang dan dioperasionalkan siswa sendiri. 

1.6.2 Make a match merupakan salah satu jenis dari metode dalam pembelajaran 

kooperatif (Rusman, 2012:223). Hal-hal yang perlu dipersiapkan jika 

pembelajaran dikembangkan dengan make a match adalah kartu-kartu 

(Agus, 2009:94). Make a match yang digunakan di sini adalah make a 

match yang dipadukan dengan alat peraga  berupa lidi, sehingga di sini 

make a match digunakan pada sesi review. 

1.6.3 Kemampuan berhitung dalam pengertian yang luas, merupakan salah satu 

kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan 

bahwa dalam semua aktivitas kehidupan semua manusia memerlukan 

kemampuan ini (Aisyah, 2007:6-5). Kemampuan berhitung dapat dilihat 

dari hasil tes siswa, dari hasil tes tersebut guru mampu mengidentifikasi 

seberapa besar kemampuan siswa berhitung. 

1.6.4 Bermain merupakan tatanan yang sangat alamiah dan spontan untuk 

pembelajaran (Ostroff, 2013:25). Aktivitas bermain siswa dapat dilihat 

pada saat siswa melakukan pembelajaran, dari situlah guru dapat menilai 

aktivitas siswa melalui pengamatan langsung dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 


