
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Memasuki era yang penuh dengan perkembangan dan perubahan yang 

cepat dalam berbagai aspek kehidupan ini, dimana terjadi perkembangan sains 

dan teknologi, perubahan siap dan perilaku, serta terjadinya persaingan di 

segala bidang kehidupan. Selain itu dalam dunia pendidikan terjadi 

perkembangan yang juga kian pesat. Pendidikan matematika di berbagai 

Negara, terutama Negara-negara maju telah berkembang dengan cepat, hal ini 

disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang bernuansa kemajuan sains 

dan tehnologi. 

Sebagai pengetahuan matematika mempunyai ciri khusus yakni 

abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis dan logis. Soedjadi (1999) menyatakan 

bahwa keabstrakan matematika karena obyek dasarnya abstrak, yaitu fakta, 

konsep, operasi dan prinsip. Ciri keabstrakan matematika beserta ciri lainnya 

yang tidak sederhana, menyebabkan matematika tidak muda untuk  dipelajari. 

Dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap pembelajaran 

matematika. 

Sebagai seorang guru yang mengajarkan matematika, tantangan yang 

dihadapi salah satunya adalah kemampuan guru dalam mencari dan memilih 

model pembelajaran matematika yang menarik, mudah dipahami, menantang 

terlibat, sehingga menjadikan siswa lebih pintar dalam matematika. Pemilihan 

model pembelajaran matematika perlu berorientasi pada perkembangan dunia 



karena jika diabaikan dapat menyebabkan kita semakin sulit mengejar 

kemajuan Negara lain. 

Selain itu hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari guru 

adalah : 

a) Bahwa anak usia sekolah dasar sedang mengalami perkembangan dalam 

tingkat berfikirnya. Tahap berfikir mereka masih belum formal, malah 

sebagian dari mereka ada yang masih dalam tahap  berfikir pra konkrit. 

b) Keanekaragaman intelegensi dari peserta didik karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa setiap peserta memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

c) Jumlah atau populasi siswa sekolah dasar, guru tidak bisa mengabaikan 

jumlah dari peserta didiknya. Semakin banyak peserta didik maka lebih 

besar tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran. 

d) Penggunaan sarana pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan. Sarana pembelajaran dihadapkan akan membantu siswa 

mempermudah pemahaman dalam pembelajaran yang dilakukan guru. 

Suatu proses pembelajaran diartikan sebagai proses yang diatur 

sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam 

pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan dan kompetensi dasar 

dapat tercapai secara efektif. Pembelajaran yang berhasil ditunjukkan dengan 

dikuasainya materi pelajaran oleh siswa. Jika alat ukur yang dipakai adalah 

nilai, maka pembelajaran itu dikatakan berhasil jika nilai 75% nilai siswa 

diatas standar ketuntasan maksimal (SKM) yang ditetapkan guru dan 

berdasarkan KKM yang ditentukan sekolah dan guru kelas. 

 



Proses kegiatan belajar mengajar di SDN Sukosari, pada mata 

pelajaran matematika kurang diminati oleh siswa kelas IV. Hal ini disebabkan 

karena pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh guru menggunakan 

metode ceramah, sehingga anak kurang berperan dalam kegiatan proses 

belajar mengajar (teacher center), anak sering keluar kelas pada waktu 

pembelajaran berlangsung dengan alasan buang air kecil. Setelah ditelusuri 

oleh guru lain yang menyebabkan anak keluar kelas pada jam pelajaran adalah 

anak bosan dengan metode pembelajaran yang dipakai guru dalam mengajar 

mata pelajaran matematika. 

Dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran siswa kelas IV SDN Sukosari, 

Kecamatan Mantup pada materi operasi hitung yang melibatkan uang 

menunjukkan hasil yang tidak memuaskan dari 17 siswa hanya 5 siswa yang 

berhasil mendapatkan nilai di atas 65, ini berarti belum memenuhi target 

KKM (Kreteria Kentuntasan Minimal ) yang ditetapkan sekolah. 

Berdasarkan kenyataan diatas, peneliti merasa perlu untuk mencari 

solusi guna mengatasi permasalahan yang ada pada siswa kelas IV SDN 

Sukosari, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. 

Agar dalam pelaksanaan penelitian dapat berjalan lancar, efektif dan 

efisien peneliti meminta bantuan teman sejawat untuk mengidentifikasi 

kekurangan dalam pembelajaran.  

Kekurangan-kekurangan yang dapat diambil melalui pengamatan 

teman sejawat antara lain penjelasan guru terlampau abstrak, siswa belum bisa 

berfikir abstrak, kurangnya media pembelajaran, kurangnya perhatian siswa 

ketika pembelajaran berlangsung dan metode pembelajaran yang dipakai guru 



kurang menarik perhatian siswa. Dari pengamatan itu, maka perlunya suatu 

metode pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran dan 

menjadikan hasil belajar siswa meningkat sesuai dengan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Mengajar) yang ditetapkan Sekolah maupun kelas. 

Yang menjadi fokus penilitian dalam hal ini adalah bahwa metode 

pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik. Oleh karenanya metode 

pembelajaran bermain peran jual beli akan diterapkan dalam perbaikan 

pembelajaran pada siswa kelas IV SD Negeri Sukosari Kecamatan Mantup 

Kabupaten Lamongan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil analisis diatas maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana implementasi penggunaan metode bermain peran pada materi 

operasi hitung siswa kelas IV SDN Sukosari Kecamatan Mantup 

Kabupaten Lamongan ? 

2.  Bagaimana peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode 

bermain peran pada materi operasi hitung siswa kelas IV SDN Sukosari 

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mendiskripsikan implementasi penggunaan metode bermain peran pada 

materi operasi hitung siswa kelas IV SDN Sukosari Kecamatan Mantup 

Kabupaten Lamongan. 



b. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode 

bermain peran pada materi operasi hitung siswa kelas IV SDN Sukosari 

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan 

proses pembelajaran Matematika  

2. Manfaat bagi siswa 

Hasil peneliti ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa menemukan konsep matematika dengan metode mengajar yang 

digunakan guru yaitu metode bermain peran, sehingga siswa menjadi lebih 

berpengalaman dan mengerti untuk menentukan hasil dalam pelajaran 

matematika. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Hasil peneliti ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan 

penelitian yang sejenis dan menjadikan modal utama dalam menerapan 

metode – metode yang sesuai dengan pokok bahasan terutama pelajaran 

matematika. 

4. Manfaat bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat 

kebijakan tentang peningkatan kualitas Sekolah, melalui hasil yang dicapai  

yaitu nilai akademik pelajaran matematika. 

 



1.5 Definisi Istilah 

 Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah 

dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan definisi istilah sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran bermain peran jual beli adalah pembelajaran yang 

dirancang guru dengan mengajak siswa secara langsung melakukan 

kegiatan jual beli. Siswa dihadapkan kepada situasi yang diciptakan guru 

yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan jual beli. 

2 Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai yang merupakan penguasaan 

pengetahuan atau penilaian yang dikembangkan oleh mata pelajaran 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai angka yang diberikan oleh 

guru. 

3 Matematika adalah suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan 

dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep 

diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya yang sudah 

diterima, sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika bersifat 

sangat kuat dan jelas.  

4 Uang adalah salah satu alat tukar yang lazim dipergunakan orang untuk 

kegiatan perdagangan karena itu uang merupakan alat tukar standar untuk 

kegiatan tersebut. 



 


