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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam memajukan bangsa, 

sehingga pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap dunia 

pendidikan. Usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

nasional adalah dengan berupaya memperbaiki berbagai sistem dan struktur 

yang terkait dengan dunia pendidikan (Radjwane, 2012:1).  

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi 

serta bertanggung jawab ( KTSP dalam TIM WI, 2009 : 3 ). 

Kegiatan belajar bagi anak usia sekolah dasar mempunyai arti dan 

tujuan tersendiri. Hal ini berkaitan dengan ciri atau karakter anak yang 

bersangkutan. Menurut Basset, Jacka dan Logan (1983) yang dikutip oleh Eko 

(2011:1), menyatakan bahwa karakteristik anak usia sekolah dasar pada 

umumnya adalah sebagai berikut, (1) mereka secara alamiah memiliki rasa 

ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi dunia 
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mereka sendiri, (2) mereka suka bermain dan lebih suka bergembira, (3) 

mereka suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi 

situasi dan mencoba hal-hal baru, (4) mereka biasanya tergetar perasaannya 

dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka suka berprestasi dan 

menolak suatu kegagalan, (5) belajar secara efektif ketika mereka merasa puas 

dengan situasi yang terjadi, (6) belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, 

berinisiatif dan mengajar teman-temannya. 

Sedangkan menurut Piaget (dalam Trianto, 2010:110), seorang anak 

maju melalui empat tahap perkembangan kognitif antara lahir dan dewasa, 

yaitu tahap sensorimotor, pra operasional, operasional konkrit, operasional 

formal. Tiap tahap ditandai dengan kemampuan intelektual baru yang 

memungkinkan orang memahami dunia dengan cara semakin komplek. Setiap 

karakter anak pada setiap perkembangan dan pertumbuhannya berbeda – beda 

berdasarkan usianya. Adapun karakter anak dapat dikelompokkan dalam dua 

masa, masa pra sekolah (2 - 6 tahun) dan masa sekolah dasar (6-10 tahun).  

Oleh sebab itu,  guru sekolah dasar sewajarnya memahami bahwa 

komponen anak merupakan komponen yang penting dalam proses 

pembelajaran yang sangat berhubungan erat dengan apa yang peserta didik 

sukai (inginkan), sehingga tercapai tujuan dari suatu proses pembelajaran.  

Berdasarkan refleksi yang dilakukan penulis dari data ulangan harian 

mata pelajaran matematika Di SDN Pacar Kembang II-193 Surabaya, 

diperoleh informasi banyaknya siswa yang memperoleh nilai sesuai dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebagai berikut : 1) sebanyak 16 siswa 
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dari 30 siswa atau 53% mendapat nilai sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), 2) sebanyak 14 siswa dari 30 siswa atau 47% mendapat nilai di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Adapun Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) untuk matematika yang ditetapkan oleh sekolah adalah 70. 

Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh faktor yang pertama 

adalah faktor guru, yaitu : 1) menggunakan model pembelajaran yang berpusat 

pada guru (teacher center), 2) pembelajaran yang dilakukan secara terpisah 

belum diterapkan pembelajaran secara tematik, 3) tidak melibatkan siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran, 4) mendominasi pembelajaran, 5) tidak 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan 

pendapat, 6) tidak memanfaatkan media-media yang telah ada di sekitar 

mereka.  

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu diupayakan suatu perbaikan 

kualitas pembelajaran khususnya pada siswa kelas III SDN Pacar Kembang  

II-193 Surabaya. Upaya yang dilakukan adalah mengajukan perbaikan kualitas 

pembelajaran tematik dengan penggunaan media dalam pembelajaran. Media 

yang dipilih adalah media benda konkret dalam hal ini media permainan 

tradisional dakon dan kelereng. Pemilihan media permainan tradisional 

didasarkan pada keunggulan yang dimilikinya. 

Media dakon dipilih karena memiliki keunggulan. Adapun keunggulan 

tersebut adalah : 1) merupakan salah satu jenis permainan yang sudah dikenal 

oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa, 2) dengan menggunakan media 

dakon  berarti kita juga melestarikan permainan tradisional yang selama ini 
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hamper tidak dikenal oleh siswa, 3) memberikan pengalaman nyata dalam 

melakukan perhitungan campuran dengan menggunakan media permainan 

tradisional. 

Berdasarkan sumber yang didapat, penelitian ini telah diteliti 

sebelumnya oleh Supi’i dan Radjawane tahun 2012. Penelitian yang dilakukan 

oleh Supi’i dan Radjawane menunjukkan bahwa : aktivitas guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa selama penggunaan media kelereng dalam 

pembelajaran matematika mengalami peningkatan 

Penerapan media benda konkret tersebut terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Penelitian yang dilakukan Supi’i dan Radjwane merupakan 

pembelajaran tematik yang hanya penilaian terfokus pada matematika saja. 

Hal ini berbeda dengan yang dilaksanakan penulis, penulis menggabungkan 

beberapa mata pelajaran yaitu IPA dan Matematika yang dikemas melalui 

pembelajaran tematik dengan tema hiburan yang diterapkan di kelas III. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya terfokus pada hasil belajar siswa, 

tetapi juga aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada tema 

hiburan di kelas III SDN Pacar Kembang II-193 Surabaya.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

penulis memilih judul skripsi “Penggunaan Media Dakon Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Operasi Hitung Campuran 

Pada Siswa Kelas III SDN Pacar Kembang II-193 Surabaya”.  Pemilihan 

judul ini didasarkan pada permasalahan yang muncul pada pembelajaran 

matematika pada siswa kelas III SDN Pacar Kembang II-193 Surabaya. 



5 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media dakon untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

III SDN Pacar Kembang II-193 Surabaya ? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media dakon untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

III SDN Pacar Kembang II-193 Surabaya ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah di atas, penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan dengan tujuan :  

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media dakon untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

III SDN Pacar Kembang II-193 Surabaya. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

dengan menggunakan media dakon untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas III SDN Pacar Kembang II-193 Surabaya. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi guru 
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Hasil dan temuan ini dapat memberikan informasi tentang 

penggunaan media dakon untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan operasi hitung campuran. 

2.  Bagi sekolah 

Bagi sekolah sebagai penentu kebijakan dalam upaya : 

a.  Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media 

dakon, sehingga siswa mendapatkan hasil belajar matematika yang 

memuaskan, yaitu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

b.  Memberikan bahan masukan dalam rangka pengembangan kurikulum 

sekolah agar tidak terpaku dengan cara konvensional, namun harus 

disesuaikan dengan perubahan dalam menyelenggarakan pembelajaran 

yang sesuai dengan pembelajaran yang inovatif. 

4.  Bagi peneliti 

Dapat bermanfaat untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

dengan harapan kurikulum yakni paikem (pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan). 

1.5  Batasan Istilah 

Karena banyaknya masalah yang akan muncul dalam penelitian ini perlu 

diberikan batasan. Adapun batasan–batasan yang ditetapkan adalah sebagai 

berikut :  

1. Media dakon adalah media permainan rakyat yang mempunyai unsur-

unsur kebudayaan yang tidak dapat dianggap remeh karena mempengaruhi 
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perkembangan kejiwaan, sifat dan kehidupan sosial anak di kemudian hari 

serta merupakan suatu kebutuhan bagi anak. 

2. Hasil belajar siswa adalah hasil suatu proses yang kompleks yang terjadi 

pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi 

hingga ke liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan 

tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif). 

3. Matematika merupakan pola pikir, pola mengorganisasikan sifat-sifat, 

teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan unsur yang tidak 

didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan 

kebenarannya. 


