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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi, mempunyai peran dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan 

daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan di depan 

siswa-siswi mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan 

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

berkerjasama. Tujuan umum pembelajaran matematika pada sekolah Dasar 

dalam pada Kurikulum Tingkat Satuan Dasar 2006 bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan untuk memahami konsep, menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, memecahkan masalah dan mengkomonikasikan gagasan. 

Tujuan tersebut akan tercapai dengan baik jika pembelajaran dapat membuat 

siswa belajar sehingga pembelajaran tersebut menjadi bermakna bagi siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di SDN Polehan 2 Malang, diperoleh 

bahwa sebagian siswa kelas IV belum mencapai KKM. Pada mata pelajaran 

matematika siswa dikatakan tuntas belajar apabila mencapai KKM, 

sedangkan siswa yang tidak mencapai KKM dikatakan tidak tuntas belajar. 

Nilai KKM yang harus dicapai siswa adalah 68 (wawancara guru kelas, 

2011). Berdasarkan data hasil belajar  yang didapat siswa dalam mencongak 

pada materi operasi hitung bilangan cacah, diketahui bahwa 22 siswa (58%) 

dikatakan tuntas belajar, hal ini disebabkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi seperti kurangnya media yang mendukung, pembelajaran 
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yang kurang menyenangkan dan kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran (wawancara guru kelas, 2011). Keaktifan siswa hanya sekedar 

mendengarkan penjelasan guru dan mengerjakan soal. Siswa kurang aktif 

dalam bertanya, mengemukakan pendapat ataupun mempertanyakan 

pendapat orang lain sehingga siswa kurang memahami. Sedangkan aktivitas 

guru dalam proses pembelajaran sudah menjelaskan materi secara lisan, 

tertulis di papan tulis, memberikan contoh perhitungan serta memberi soal-

soal perhitungan. Pembelajaran hanya terpusat pada guru sebagai pemberi 

pengetahuan. Dengan kecenderungan pembelajaran yang demikian, akan 

mengakibatkan lemahnya pengembangan potensi pembelajaran sehingga 

hasil belajar yang dicapai tidak optimal. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, peneliti menggunkan metode 

bermain ampoal dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi 

operasi hitung campuran bilangan cacah. Metode bermain adalah metode 

dimana siswa dirangsang dalam berpikir dengan bermain untuk menanamkan 

konsep matematika. Dalam proses belajar mengajar, guru menyampaikan 

materi dengan menggunakan sebuah permainan yang dikemas sebaik 

mungkin dan disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

Melalui bermain, proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan 

dan tidak lagi terpusat dengan guru. Dalam hal ini, siswalah yang lebih aktif 

dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. 

Dengan metode bermain, siswa tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan 

operasi hitung campuran dan siswa akan lebih cepat memahami dan 

menerima apa yang diajarkan guru. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul penelitian 

“Penerapan Metode Bermain Ampoal (Amplop dan Pohon Soal) dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Materi Operasi Hitung Bilangan Siswa Kelas IV 

SDN Polehan 2 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1.   Bagaimanakah penerapan metode bermain ampoal (amplop dan pohon 

soal) dalam meningkatkan hasil belajar operasi hitung bilangan siswa 

kelas IV SDN Polehan 2 Malang? 

2.   Bagaimanakah peningkatan hasil belajar operasi hitung bilangan siswa 

kelas IV SDN Polehan 2 Malang setelah menggunakan metode bermain 

ampoal? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.   Mendeskripsikan penerapan metode bermain ampoal (amplop dan pohon 

soal) dalam meningkatkan hasil belajar operasi hitung bilangan siswa 

kelas IV SDN Polehan 2 Malang.  

2.   Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar operasi hitung bilangan 

siswa kelas IV SDN Polehan 2 Malang setelah menggunakan metode 

bermain ampoal. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini: 
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1. Guru  

Meningkatkan rasa percaya diri, dapat membangun pengetahuan dan 

pengalaman menjadi suatu teori dalam praktek tindakan kelas, melatih 

kemandirian dalam menyusun program pembelajaran. 

2. Siswa 

Meningkat keaktifan dan hasil  belajar mengenai  operasi hitung 

campuran dan  dapat menemukan hal baru yang positif. 

3. Sekolah 

Menjadi pendorong untuk selalu mengadakan pembaharuan dan 

menjadi bahan untuk mengembangkan proses pembelajaran ke arah yang 

lebih baik. 

E. Ruang Lingkup  

Dalam kegiatan ini, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti 

sebagai berikut: 

a. Sekolah yang menjadi objek penelitian yaitu SDN Polehan 2 Malang.  

b. Siswa yang diteliti yaitu siswa kelas IV dengan jumlah 38 siswa terdiri 

atas 20 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

c. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode bermain 

ampoal (amplop dan pohon soal). Dalam penerapan metode bermain, 

peneliti mengukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:  

1. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.  

2. Siswa berani bertanya, mempertanyakan dan mengungkapkan 

pendapatnya. 

3. Siswa yang tuntas mencapai 75%  dari jumlah siswa.  
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4. Siswa merasa tidak terbebani, tidak merasa takut serta semangat dalam 

pembelajaran. 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

mengartikan kata-kata dan istilah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan 

beberapa batasan definisi sebagai berikut: 

a. Metode bermain merupakan salah satu cara menanamkan konsep 

matematika. Metode bermain adalah suatu cara yang digunakan dalam 

melakukan kegiatan untuk menjelaskan konsep abstrak dalam matematika 

yang lebih menyenangkan agar siswa lebih paham dan lebih lama 

mengingatnya. 

b. Permainan Ampoal adalah permainan amplop dan pohon soal yang 

digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa. Permainan ini merupakan permainan yang menggunakan aturan.    

c. Hasil  belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya dengan penerapan metode bermain 

ampoal. Pengukuran peningkatan hasil belajar tersebut dari 3 aspek, yaitu 

Aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif yang dimaksud 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 kemampuan 

yaitu: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintensis dan 

evaluasi. Hasil belajar yang diukur pada penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa materi operasi hitung campuran bilangan. 


