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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika merupakan suatu ilmu yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

fikir manusia, oleh sebab itu matematika perlu diajarkan kepada siswa sejak siswa 

berada di jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain itu juga matematika perlu diajarkan 

kepada siswa sejak berada di Sekolah Dasar (SD) untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 

terhadap pelajaran matematika kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang, diperoleh 

informasi bahwa secara umum kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika yang mencakup keseluruhan materi sudah cukup baik. Hal ini dilihat 

dari nilai UAS semester ganjil 2011/2012, sebanyak 87% siswa telah mencapai 

KKM yakni 7,0. Namun dari hasil wawancara dengan guru bidang studi 

matematika, diperoleh informasi bahwa secara khusus kemampuan siswa kelas V 

dalam menyelesaikan soal berbentuk cerita masih kurang. Hal tersebut diperkuat 

dengan hasil tes yang dikhususkan untuk soal cerita, dari hasil tes tersebut 

terdapat 19 siswa yang mendapat nilai di bawah 7,0 dari 30 siswa yang ada. 

Penyebab dari banyaknya siswa yang mendapatkan nilai di bawah 7,0 

adalah kemampuan siswa dalam memaknai soal masih kurang dan siswa belum 

dapat menentukan yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Hal tersebut 

diketahui dari hasil wawancara dengan guru matematika serta hasil observasi, 

dimana mayoritas siswa bertanyakepada guru maksud dari soal yang ada. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman siswa terhadap soal berbentuk cerita 
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masih kurang. Eicholz (dalam Rahardjo, 2011) mengemukakan bahwa langkah-

langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan soal cerita sebagai berikut: (1) 

memahami apa yang ditanyakan, (2) menemukan data yang dibutuhkan atau data 

yang diketahui, (3)  merencanakan apa yang harus dilakukan, (4) menemukan 

jawaban melalui komputasi (penghitungan), (5) mengoreksi kembali jawaban. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menentukan yang diketahui dan yang 

ditanyakan dalam soal merupakan kunci utama dalam penyelesaian soal berbentuk 

cerita. 

Rahardjo (2011) mengemukakan bahwa bentuk soal yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika dapat berupa soal 

cerita atau soal non cerita. Soal cerita adalah jenis soal yang disajikan dalam 

bentuk uraian. Sedangkan soal non cerita adalah jenis soal yang disajikan dalam 

bentuk simbol-simbol matematika. Soal cerita matematika adalah soal matematika 

berbentuk uraian yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dicari 

penyelesaiannya menggunakan kalimat matematika yang memuat bilangan, 

operasi hitung (+, –, × , :), dan relasi (=, <, >, ≤, ≥ ). Soal cerita semacam ini 

penting untuk diberikan kepada siswa guna melatih perkembangan proses berfikir 

mereka secara berkelanjutan dalam rangka mencapai standar kompetensi yang 

telah ditetapkan, sehingga keberadaannya sangat diperlukan. 

Untuk mengatasi hal tersebut yang harus dilakukan adalah dengan cara 

menyajikan materi pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh siswa dan 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, karena dengan suasana tersebut 

dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar (Amri dan Ahmadi, 2010). Jika 

siswa merasa malas untuk belajar maka siswa pun tidak dapat benar-benar 
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memahami materi yang telah diajarkan. Dengan kurangnya pemahaman siswa 

terhadap suatu materi, maka kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pun 

tidak bisa maksimal dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

Pada usia perkembangan kognitif yaitu 7-12 tahun, anak-anak masih terikat 

dengan objek konkrit yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak, siswa memerlukan suatu metode yang dapat membantu 

siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Perkembangan konsep matematika 

menurut Dienes (dalam Aisyah, 2008) dapat dicapai melalui pola berkelanjutan, 

yang setiap seri dalam rangkaian kegiatan belajar dari kongkret ke simbolik. 

Salah satu kegiatan yang umumnya dilakukan pada usia anak-anak termasuk 

anak Sekolah Dasar (SD) dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah 

permainan. Permainan merupakan suatu kegiatan yang sangat digemari oleh anak-

anak termasuk anak Sekolah Dasar (SD). Dalam proses pembelajaran, permainan 

merupakan metode yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

sehingga siswa bisa dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru 

dan siswa merasa senang untuk belajar. 

Permainan “Kartu Domino” merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran 

matematika. Dalam pembelajaran matematika menggunakan metode pembelajaran 

“Kartu Domino” akan lebih efektif dan berhasil dari pada menggunakan metode 

ceramah terutama bagi siswa yang daya ingatnya kurang dalam belajar (Darhim, 

2001). Selain itu dengan menggunakan permainan kartu domino ada keasyikan 

tersendiri dalam belajar sehingga siswa akan tertarik dan mudah untuk menerima, 
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mengerti, dan memahami pelajaran yang dipelajari. Kartu domino disini bukanlah 

suatu kartu yang digunakan oleh orang-orang untuk berjudi, melainkan suatu 

metode untuk pembelajaran yang bentuknya dibuat seperti kartu domino agar 

siswa berminat dalam belajar matematika. Sehingga pembelajaran dengan 

menggunakan permainan kartu domino diharapkan dapat meningkatkan minat 

siswa dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V SD Muhammadiyah 9 Malang dalam menyelesaikan soal 

matematika berbentuk cerita, peneliti menawarkan untuk menggunakan metode 

permainan “Kartu Domino” dalam proses belajar mengajar. 

B. Fokus Masalah 

Penelitian ini difokuskan kepada upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita dengan 

menggunakan metode permainan Kartu Domino. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tes hasil belajar untuk mengetahui meningkat atau tidaknya hasil 

belajar siswa dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita dengan 

memberikan tes tulis. 

C.  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terkait dengan upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berbentuk cerita, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi metode permainan “Kartu Domino” dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 9 

Malang dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 9 

Malang dalam menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita melalui 

metode permianan Kartu Domino? 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi metode permainan “Kartu Domino” 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 9 Malang dalam menyelesaikan soal matematika 

berbentuk cerita. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 9 Malang dalam menyelesaikan soal matematika 

berbentuk cerita melalui metode permianan Kartu Domino 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni: 

1. Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif 

metode pembelajaran matematika sebagai upaya peningkatan hasil 

belajar matematika siswa, khususnya pada kompetensi pemecahan 

masalah (soal cerita). 

2. Praktis 

Sebagai masukan bagi sekolah untuk dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolahnya dengan cara memperbaiki proses pembelajaran 

yang digunakan, sehingga prestasi akademik siswa meningkat. Bagi guru 
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dapat mengembangkan pembelajaran matematika ang menyenangkan 

untuk siswa dan dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

penyelesaian soal cerita. 

F. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penelitian ini maka perlu di 

definisikan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Metode permainan adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada 

prinsip belajar sambil bermain pada mata pelajaran matematika.  

2. Kartu Domino adalah suatu alat bantu pembelajaran yang bentuknya 

dibuat seperti kartu domino agar siswa berminat dalam belajar 

matematika. 

3. Permainan kartu domino dalam pembelajaran matematika adalah suatu 

permainan menyerupai kartu domino yang dilakukan dengan 

menggunakan prinsip belajar sambil bermain. 

4. Soal cerita matematika adalah soal matematika berbentuk uraian yang 

terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dicari penyelesaiannya 

menggunakan kalimat matematika yang memuat bilangan, operasi 

hitung (+, –, × , :), dan relasi (=, <, >, ≤, ≥ ). 

5. Aktivitas siswa adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada 

saat pelaksanaan metode permainan Kartu Domino. 

6. Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terdapat perilaku 

berkarakter karena pada penelitian ini menggunakan RPP berkarakter, 

namun hasil perilaku diabaikan karena tidak menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini. 
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7. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil tes 

yang dicapai setelah melalui proses belajar mengajar matematika dengan 

menggunakan metode permainan “Kartu Domino”.  

8. Hasil belajar yang dinilai dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa selama pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan penilaian berkarakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


