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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini berbagai persoalan yang menimpa pendidikan Indonesia 

menunjukkan buramnya pendidikan di negeri ini. Masalah pokok pendidikan 

Indonesia saat ini masih berkisar pada soal pemerataan kesempatan, kualitas, 

efisiensi, efektifitas, dan lemahnya dalam proses pembelajaran. Lemahnya proses 

dalam pembelajaran merupakan salah satu masalah yang dapat memberikan 

pengaruh pada minimnya motivasi sehingga berdampak pada hasil belajar siswa.  

Lemahnya proses pembelajaran disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 

adalah pertama, selama ini  pembelajaran selalu terpusat pada guru. Hal ini 

menyebabkan siswa  menjadi sangat tergantung pada guru, sehingga siswa tidak 

terbiasa melihat alternatif  lain yang mungkin dapat di pakai untuk menyelesaikan 

suatu masalah secara efektif dan efisien . Akibatnya siswa hanya dapat menghafal 

semua konsep yang  diberikan oleh guru tanpa memahami maknanya dan tidak 

mampu menerapkannya dalam berbagai situasi yang aplikatif.  

Kedua adalah proses pembelajaran cenderung terjadi di dalam kelas di 

mana siswa diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi. Otak anak 

dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diingatnya dan menghubungkan dengan kehidupan 

sehari- hari, akibatnya ketika anak didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar 

secara teoritis, tetapi kurang dalam aplikasinya. 
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Ketiga, guru masih terlihat aktif menerangkan, sedangkan siswa pasif 

mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Perlu diketahui bahwa kreatifitas 

dalam proses pembelajaran tidak hanya bertumpu pada guru. Tetapi guru juga 

harus mempunyai banyak ide yang bisa membangkitkan siswa untuk aktif, 

termasuk juga dalam hal pemilihan metode dan juga media dalam suatu proses 

pembelajaran 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan secara 

inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan 

jenjang pendidikan.  Pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, 

berkeadilan dan demokratis yang dikondisikan dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Dengan iklim demikian pendidikan diharapkan mampu melahirkan 

calon-calon penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, 

kritis, rasional, cerdas, kreatif dan siap menghadapi berbagai macam tantangan 

dengan bertawakal terhadap sang pencipta. (Mulyasa, 2006:5)   

Guru mengelola pembelajaran berperan menciptkan lingkungan belajar 

yang PAKEM. Melalui pembelajaran yang PAKEM beberapa pendekatan 

pembelajaran memiliki tujuan akhir yaitu penyampaian materi menjadi menarik 

bagi siswa sehingga siswa menjadi mudah dalam belajar. Misal dengan suatu 

permainan garis bilangan yang diadaptasi dengan materi Matematika.  

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 
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informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang. Untuk menguasai dan 

menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang 

kuat sejak dini.  

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

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

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.  

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). 

Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing 

untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya.  

Adapun permasalahan yang muncul ketika peneliti melakukan observasi di 

kelas IV SDN Gadingkulon 3 Malang. Dari hasil observasi, nilai ulangan harian 

siswa dalam mata pelajaran matematika materi 0perasi Hitung Campuran 

Bilangan Bulat hanya 40 %  siswa telah mencapai KKM, dikatakan rendah karena 

belum mencapai 60 % dari jumlah siswa yang mencapai KKM yang telah 

ditetapkan oleh guru dan peneliti.   



4 
 

Dalam pembelajaran matematika disekolah tersebut selama ini masih 

menggunakan sistem pembelajaran yang klasikal. Dalam pembelajaran ini guru 

yang terlihat bersifat aktif, sedangkan siswa ada yang bersifat pasif.  Pembelajaran 

yang cenderung tanpa menggunakan alat pembelajaran, dari hasil observasi awal 

berdampak pada perilaku siswa. Pembelajaran yang terlalu tergantung pada 

metode ceramah tanpa adanya alat bantu pembelajaran menyebabkan siswa 

mengansumsikan perannya dikelas hanya sebagai penonton, dan dampaknya 

perilaku siswa sangat sulit diatur seperti kurang adanya kedisiplinan dalam kelas, 

dan juga kurangnya toleransi antar sesama teman. 

Selain itu menurut hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika, 

para siswa memiliki latar belakang kehidupan lingkungan keluarga dan tingkat 

kecerdasan yang berbeda. Hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan 

pembelajaran sehingga siswa kurang bisa aktif dan hasil belajar mereka kurang 

memuaskan. Dengan begitu siswa sulit untuk mengerti  dan  memahami konsep- 

konsep  yang mereka pelajari. Hal ini terlihat dari nilai siswa yaitu masih 40% 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar dalam pembelajaran matematika yang 

masih dibawah standar sekolah. Sedangkan KKM motivasi belajar dan hasil 

belajar  individu adalah 60 dan ketuntasan klasikal 60 % dari siswa yang tuntas.   

Demi terwujudnya pembelajaran yang inovatif dengan sistem 

pembelajaran yang menyenangkan, penelitian ini mencoba memberikan sebuah 

strategi pembelajaran kepada guru mata pelajaran matematika kelas IV SDN 

Gadingkulon 3 Dau Malang yaitu permainan garis bilangan. Permainan garis 

bilangan diharapkan dapat membuat siswa senang belajar dengan menerapkan 
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prinsip ”Belajar Sambil Bermain”. Siswa yang senang dalam pembelajaran 

diharapkan akan mendapat pemahaman dan daya ingat yang lebih bik lagi.  

Pembelajaran dengan menggunakan permainan garis bilangan diharapkan akan 

lebih efektif  jika sebelum permainan anak diminta untuk maju satu persatu secara 

bergantian menyelesaikan soal dengan menggunakan garis bilangan. Dengan 

menerapkan permainan garis bilangan diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar dan hasil belajar siswa. Sehingga permainan pembelajaran ini membuat 

peran siswa menjadi aktif yaitu siswa bisa mempraktekan secara langsung teori 

yang disampaikan oleh guru.  

Dapat disimpulkan dari uraian di atas penerapan permainan garis bilangan  

merupakan salah satu aspek yang diharapkan bisa menentukan keberhasilan 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk 

mengupayakan perbaikan motivasi dan hasil belajar siswa melalui penelitian yang 

berjudul ” Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar Melalui Permainan Garis 

Bilangan Materi Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat Mata Pelajaran 

Matematika Siswa Kelas IV SDN Gadingkulon 3 Malang “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Apakah penerapan permainan garis bilangan dapat meningkatkan  

motivasi belajar materi operasi hitung campuran bilangan bulat siswa kelas 

IV SDN Gadingkulon 3 Malang? 



6 
 

1.2.2 Apakah penerapan garis bilangan dapat meningkatkan  hasil belajar pada 

materi operasi hitung campuran bilangan bulat siswa kelas IV SDN 

Gadingkulon 3 Malang? 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 

penerapan pemainan garis bilangan dalam upaya meningkatkan motivasi 

belajar dan hasil belajar matematika siswa SDN Gading kulon 3 Dau 

Malang kelas IV 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mendiskripsikan proses dan hasil penerapan permainan garis 

bilangan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar materi operasi 

hitung campuran bilangan bulat siswa kelas IV SDN Gading kulon 3 Dau 

Malang 

b. Untuk mendiskripsikan proses dan hasil penerapan permainan garis 

bilangan dalam upaya meningkatkan hasil belajar materi operasi hitung 

campuran bilangan bulat siswa kelas IV SDN Gading kulon 3 Dau Malang 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu jika melalui perminan garis 

bilangan maka dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada 

materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Karena dalam proses 



7 
 

pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menguasai pemahaman materi dengan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak 

sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi sekolah  

Diharapkan permainan garis bilangan dapat memberikan dampak positif 

bagi sekolah tersebut, selain itu juga dapat meningkatkan kualitas output 

serta memberikan kontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia 

yang berkualitas dari sekolah tersebut.  

1.5.2 Bagi guru  

Permainan garis bilangan ini diharapkan dapat berguna bagi guru, 

khususnya guru bidang studi matematika sesuai konteks pembelajaran, 

serta memacu guru untuk lebih kreatif dalam mencari media yang 

bervariasi dan tepat, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

kualitas hasil belajar. 

1.5.3  Siswa  

a. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir kritis, pemecahan 

masalah, dan ketrampilan intelektual, serta membantu siswa untuk menjadi 

pelajar yang mandiri. Untuk menekankan aktivitas siswa secara penuh, 

baik fisik maupun mental 

b. Memiliki rasa tanggung jawab pada semua siswa atas tugas yang telah 

diberikan oleh guru. 
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c. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.  

d. Menyeimbangkan kemampuan teori beserta aplikasinya. 

e. Meningkatkan hasil belajar dan ketrampilan dalam menyelesaikan soal 

matematika. 

1.5.4 Peneliti  

Peneliti lebih mengetahui permasalahan yang timbul dalam pembelajaran 

matematika, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan 

mengetahui salah satu media atau metode pembelajaran, serta 

mendapatkan pengalaman yang bermakna, untuk dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk mempersiapkan diri dalam mengajar 

1.6 Batasan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, Agar penelitian PTK ini terpusat 

atau terarah pada pokok permasalahan maka peneliti membatasi pokok 

permasalahannya. Pada penelitian ini batasan masalahnya yaitu: 

1.6.1 Penelitian ini terbatas hanya pada perminan garis bilangan. 

1.6.2 Subyek  dalam penelitian ini hanya pada siswa kelas IV SDN Gadingkulon 

3 Malang 

1.6.3 Materi yang digunakan pada penelitian Tindakan Kelas ini adalah operasi 

hitung campuran bilangan bulat.  

1.6.4 Instrument yang di ukur berupa motivasi belajar  siswa yang meliputi: 

bertanya, menjawab pertanyaan, mencatat, memahami dan 

mempraktekkan. Serta hasil belajar yang meliput skor post-test. 
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1.7 Penegasan Istilah 

1.7.1 Belajar adalah perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan 

sebagai pola-pola respon yang baru yang berbentuk ketrampilan, sikap 

kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan (Sukmadinata, 2005) 

1.7.2 Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia 

tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan 

perasaan tidak suka itu (Sadirman, 2007) 

1.7.3 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam 

proses pembelajaran (Sudjana, Nana, 2004). 

1.7.4 PAKEM adalah pendekatan pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan kenyataan bahwa belajar merupakan kegiatan membangun 

pemahaman dan keterampilan dari yang belajar bukan dari guru (Oemar 

2001) 

1.7.5 Permainan garis bilangan adalah permainan mata pelajaran matematika 

dalam pembelajaran penghitungan bilangan bulat yangt bertujuan untuk 

mempermudah peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan 

penghitungan campuran bilangan bulat. 

 

 

 


