
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada mata pelajaran matematika, keterampilan siswa dalam memahami 

konsep bilangan bulat masih rendah. Selama ini mereka hanya hafal tanpa 

mengerti konsep yang dimaksud. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

hampir sebagian siswa mendapatkan nilai di bawah rata-rata pada materi 

bilangan bulat. Ketika guru mengadakan pengamatan dengan meminta siswa 

untuk mengisi angket, banyak siswa yang berpendapat bahwa mata pelajaran 

matematika tidak menarik, menyulitkan dan membosankan. Tak jarang siswa 

yang mulanya menyukai matematika berubah sikap menjadi acuh. Itu 

disebabkan karena guru dalam memilih metode kurang sesuai, pemberian 

latihan yang kurang variatif dan penjelasan guru yang kurang menyenangkan 

serta alat peraga yang digunakan juga tidak ada. Guru hanya menjelaskan 

materi pelajaran tentang bilangan bulat dengan hafalan, sehingga 

mengakibatkan respon siswa kurang dan berakibat pada hasil belajar 

matematika yang di bawah standar. 

Paradigma baru pendidikan menekankan bahwa proses pendidikan 

formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri berikut: pendidikan lebih 

menekankan pada proses pembelajaran (learning) daripada mengajar 

(teaching), pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel, 

pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki 

karakteristik khusus dan mandiri, dan pendidikan merupakan proses yang 
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berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan, Zamroni 

dalam Supinah (2008: 2). Hal tersebut juga tampak dari salah satu terobosan 

yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

nasional dan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan 

komparatif sesuai standar nasional, yaitu Depdiknas melakukan pergeseran 

paradigma dalam proses pembelajaran, yaitu dari teacher active teaching 

menjadi student active learning. Maksudnya adalah orientasi pembelajaran 

yang berpusat pada guru (teacher centered) menjadi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered). 

Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru diharapkan dapat 

berperan sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi siswa dalam belajar, dan 

siswa sendirilah yang harus aktif belajar dari berbagai sumber belajar. 

Pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran ini tampak dengan 

diberlakukannya kurikulum KTSP, dimana kegiatan pembelajaran pada KTSP 

ini adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 

mengembangkan kreativitas, kontekstual, menantang dan menyenangkan, 

menyediakan pengalaman belajar yang beragam, dan belajar melalui berbuat. 

Hal ini menunjukkan bahwa paradigma baru pendidikan yang diantaranya 

dengan mulai diberlakukannya KTSP ini, menuntut partisipasi yang tinggi dari 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Ketuntasan belajar suatu pokok bahasan atau kompetensi dasar pada 

suatu mata pelajaran merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 

siswa. Pembelajaran akan berhasil jika minimal 85% siswa dalam suatu kelas 



mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan KKM 65. Dalam 

pembelajaran matematika di SDN Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto 

pada sandart kompetensi operasi hitung bilangan bulat masih di bawah KKM. 

Hal ini bisa dilihat dari hasil tes kondisi awal hanya 40% siswa dalam satu 

kelas mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan KKM 65. 

Ketidakberhasilan dalam mencapai ketuntasan pelajaran bisa 

diakibatkan karena faktor internal dan eksternal siswa. Faktor internal siswa 

adalah faktor yang timbul dari siswa itu sendiri yang berupa sikap dan minat 

siswa dari pembelajaran itu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar pribadi siswa, diantaranya guru kurang memberikan motivasi 

yang cukup, alat peraga yang kurang mendukung, suasana belajar yang kurang 

menyenangkan, dan metode yang kurang sesuai yaitu metode ceramah. Untuk 

mengatasi hal itu maka peneliti harus melakukan tidakan yang berupa 

penelitian sehingga peneliti akan mengerti kekurangan dalam pembelajaran 

dan melakukan perbaikan pembelajaran yang diharapkan mampu untuk 

meningkatkan prestasi hasil belajar. 

Untuk itu, guru perlu menemukan cara terbaik bagaimana 

menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan di dalam mata pelajaran yang 

diampunya, sehingga semua siswa dapat menggunakan dan mengingatnya 

tanpa disadari dan bagaimana setiap individual mata pelajaran dipahami 

sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman 

yang utuh. Bagaimana seorang guru dapat berkomunikasi secara efektif 

dengan siswanya yang notabennya masih suka bermain, bertanya-tanya 



tentang alasan dari sesuatu, arti dari sesuatu, dan hubungan dari apa yang 

mereka pelajari, serta bagaimana guru dapat membuka wawasan berpikir yang 

beragam melalui bermain, sehingga mereka dapat mempelajari berbagai 

konsep dan mampu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata siswa. 

Metode bermain “Langkah Hantu” adalah suatu metode yang 

menerapkan bermain untuk belajar. Jadi penggunaan imajinasi anak untuk 

kesenangan agar dapat menarik belajar matematika tanpa disadari dan 

terpaksa. Dengan metode ini diharapkan anak dapat menemukan dan 

memecahkan masalah matematika sendiri. Dalam metode bermain “Langkah 

Hantu” dunia bermain yang menyenangkan  digunakan sebagai titik awal 

untuk pengembangan ide dan konsep matematika. Sehingga siswa tidak lagi 

diberikan konsep matematika yang sudah jadi atau hafalan.  

Dengan demikian, penggunaan metode bermain  “Langkah Hantu” 

untuk meningkatkan keterampilan operasi bilangan bulat mata pelajaran 

matematika siswa kelas IV seyogyanya dikembangkan dalam kegiatan belajar-

mengajar di sekolah-sekolah. Mencermati uraian tersebut, perlu adanya 

penelitian tindakan kelas (PTK) guna meningkatkan pemahaman konsep 

bilangan bulat mata pelajaran matematika siswa kelas IV SDN Japanan II 

Mojokerto dengan menggunakan dengan metode bermain “Langkah Hantu”.     

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan masalah yang telah peneliti paparkan di atas maka yang 

menjadi fokus permasalahan ini adalah: 



1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan metode bermain langkah 

hantu untuk meningkatkan keterampilan operasi hitung bilangan 

bulat? 

2. Bagaimanakah hasil peningkatan keterampilan operasi hitung 

bilangan bulat melalui metode bermain langkah hantu? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan metode bermain langah hantu 

untuk meningkatkan keterampilan operasi hitung bilangan bulat. 

2. Mengetahui hasil peningkatan keterampilan operasi hitung 

bilangan bulat melalui metode bermain langkah hantu. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1) Siswa 

a. Dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep 

bilangan bulat mata pelajaran matematika. 

b. Penggunaan metode bermain “Langkah Hantu” diharapkan 

meningkatkan motivasi dan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran 

matematika. 

c. Dapat meningkatkan prestasi siswa pada mata pelajaran matematika 

 



2) Guru 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan guru tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode bermain langkah hantu. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian 

selanjutnya. 

3) Sekolah 

a. Membantu memperlancar proses belajar mengajar pada sekolah. 

b. Meningkatkan nilai KKM sekolah yang selama ini masih sangat 

rendah. 

 

1.5 DEFINISI ISTILAH 

1) Metode adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, 

masyarakat atau kemanusiaan, berdasarkan ilmu pengetahuan. 

2) Bermain adalah  melakukan perbuatan untuk menyenangkan hati. 

3) Langkah Hantu adalah teknik belajar matematika yang menekankan pada 

suatu permainan dan penggunaan imajinasi anak dalam menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan materi bilangan bulat. 

4) Keterampilan adalah suatu kecakapan untuk menyelesaikan tugas. 

 

1.6 BATASAN PENELITIAN 

1) Materi  

Materi yang diberikan adalah materi semester II tentang operasi 

hitung bilangan bulat. Standart Kompetensinya adalah menjumlahkan dan 

mengurangkan bilangan bulat. 



2) Subjek Penelitian 

Subjek yang akan diteliti akan dikususkan kepada siswa kelas IV 

SDN Japanan II Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto. Dengan Jumlah 20 siswa 

yang terdiri 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan.  

3) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang kolaboratif dengan melibatkan 

seorang peneliti yaitu mahasiswa sebagai guru kelas IV dan teman sejawat 

yaitu guru kelas V dan guru kelas III yang mengajar di SDN Japanan II 

Mojokerto. 

4) Parameter Penelitian 

Penelitian ini untuk mengukur keterampilan siswa dalam operasi 

hitung bilangan bulat. Penelitian untuk mendapatkan siswa dengan 

kemampuan menemukan rumus sendiri. 

 


