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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  

Banyak orang menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit 

dan abstrak, membosankan, menakutkan, hanya ada jawaban tunggal untuk setiap 

permasalahan, dan hanya dapat dipahami oleh segelintir orang. Ini adalah 

pandangan lama tentang matematika yang menganggap matematika bersifat 

absolut, sudah ada di alam sejak semula dan manusia hanya berusaha 

menemukannya kembali. Pandangan ini diperkuat lagi karena matematika 

diajarkan sebagai produk jadi yang siap pakai (rumus, algoritma) dan guru 

mengajarkannya secara mekanistis dan siswa hanya pasif (Sembiring, 2008:2). 

Selain itu, proses pembelajaran matematika siswa selama ini kurang 

bermakna, sehingga pengertian siswa tentang konsep-konsep matematika sangat 

lemah. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan 

matematika ke dalam situasi kehidupan sebenarnya. Hal lain yang menyebabkan 

sulitnya matematika bagi siswa adalah karena pembelajaran matematika kurang 

bermakna. Guru dalam pembelajarannya di kelas tidak mengaitkan dengan skema 

yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang diberikan kesempatan untuk 

menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide-ide matematika. 

Menghubungkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide matematika 

dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar pembelajaran bermakna 

(Soedjadi, 2000: 1). 
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Di sisi lain, menurut Depdiknas (2006: 128) tujuan utama pembelajaran 

matematika adalah siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Sejalan dengan tujuan di atas, siswa 

diharapkan dapat memahami suatu konsep matematika setelah proses 

pembelajaran. Sehingga, siswa dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam 

menghadapi masalah-masalah matematika, dalam memahami konsep matematika, 

diperlukan kemampuan generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi. Hal inilah 

yang mengakibatkan penguasaan siswa terhadap konsep-konsep matematika 

masih lemah bahkan dipahami dengan keliru, sehingga pemahaman terhadap 

konsep matematika yang baik masih diharapkan dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran di kelas. Perkembangan konsep matematika dapat dicapai melalui 

pola berkelanjutan, yang setiap seri dalam merangkai kegiatan belajar dari 

kongkrit ke simbolik. Tahap belajar adalah interaksi yang direncanakan antara 

satu segmen struktur pengetahuan dan belajar aktif, yang melalui media 

matematika yang didesain secara khusus.  

Berdasarkan observasi di SDN Betoyoguci Manyar Kab. Gresik pada kelas 

IV yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2010 yakni hasil belajar 

pelajaran matematika pada ulangan harian materi kelipatan siswa angkatan 

2010/2011 dari 21 siswa yang belum mampu mencapai  KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 10 siswa.  Besarnya jumlah siswa yang belum dapat 

mencapai KKM tersebut dapat dikatakan masih sangat tinggi karena KKM untuk 

kelas IV mata pelajaran matematika yaitu 65. Hal ini disebabkan karena siswa 
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kelas IV SDN Betoyoguci Manyar Kab. Gresik belum begitu paham dengan 

materi kelipatan bilangan.  

Pada saat proses pembelajaran, sebagian besar siswa belum mengerti cara 

mengoperasikan kelipatan bilangan bulat, dan siswa memerlukan waktu yang 

lama untuk mengerjakan latihan soal yang diberikan. Hal ini bisa dilihat pada 

siswa sekolah dasar saat memasuki kelas tinggi, sehingga mereka banyak 

mengalami kesulitan mempelajari pembahasan materi matematika yang lebih 

lanjut. Selain itu, siswa selalu bermalas-malasan dan pada saat pembelajaran ada 

yang tidak memperhatikan. Mereka sering terlihat mengantuk dan ramai sendiri, 

Pemahaman konsep kelipatan bilangan secara lebih mudah kepada siswa dapat 

dilakukan melalui metode pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar 

langsung yang direncanakan dalam situasi tertentu.  

Pembelajaran dengan pengalaman langsung sangat efektif digunakan 

untuk mempermudah siswa dalam memahami sesuatu konsep pembelajaran yang 

abstrak menjadi lebih konkrit. Selain itu, dapat juga menghindari kesalahan 

persepsi. Seakan-akan siswa melakukan suatu aktivitas pada situasi yang 

sebernarnya dan pembelajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung 

apa yang dipelajari. 

Salah satu metode yang dapat mengarahkan siswa untuk memberikan 

pengalaman belajar secara langsung adalah metode role playing, Kegiatan metode 

pembelajaran role playing, siswa mencoba melakukan suatu pengalaman belajar 

yang bermakna kepada siswa. Metode pembelajaran role playing adalah suatu 
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pembelajaran yang dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan suasana tertentu 

dengan melakukan pemeranan yang sudah direncanakan.  

Menurut Zamroni (2008: 78) role playing adalah metode pembelajaran 

yang sangat efektif untuk mensimulasikan keadaan nyata. Dalam metode ini 

disusun sebuah skenario pembelajaran berdasarkan pada prosedur operasional 

atau kegiatan tertentu yang diajarkan. Dalam metode role playing banyak 

melibatkan siswa untuk beraktivitas dalam proses pembelajaran, menciptakan 

susasana yang menggembirakan sehingga siswa senang dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan demikian kesan yang didapat siswa 

tentang materi yang dipelajari akan lebih kuat, dan lebih bermakna pada proses 

pembelajarannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nunung Purwaningsih 

(2010:62), diketahui bahwa melalui metode role playing, aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran matematika dapat meningkat. Aktivitas siswa 

meningkat 50% pada siklus 1 dan 100% pada siklus 2. Sedangkan hasil belajar 

meningkat 30% dengan rata-rata nilai mencapai 79.  

Penggunaan metode role playing dalam pembelajaran matematika dapat 

digabungkan dengan metode permainan. Metode permainan matematika dapat 

digunakan untuk menyampaikan objek langsung dalam matematika, yaitu fakta, 

keterampilan, konsep dan prinsip. Ruseffendi (dalam Aisyah, 2008:7) berpendapat 

bahwa permainan matematika adalah suatu kegiatan yang menyenangkan 

(menggembirakan) yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional dalam 

pengajaran matematika baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.  
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Metode permainan dalam matematika dapat membangkitkan keaktifan dan 

senang dalam belajar matematika. Menurut Ahmadi (dalam Aisyah, 2008: 24) 

permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung keasyikan dan dilakukan 

atas kehendak sendiri, bebas tanpa paksaan, dengan tujuan untuk mendapatkan 

kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, jika 

seorang anak melakukan kegiatan dengan asyik, bebas, dan mendapatkan 

kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut, maka anak itu akan merasa 

sedang bermain-main. Jika pendapat ini diterapkan pada pembelajaran 

matematika, maka pembelajaran itu merupakan hal yang menyenangkan bagi 

anak. 

Metode role playing dan metode permainan dalam pembelajaran 

matematika dapat dilakukan secara bersamaan. Penggabungan kedua metode ini 

dinamakan metode “Aku menjadi”. Dalam metode “Aku menjadi” guru 

memberikan instruksi kepada sepuluh siswa yang diberi kartu yang bertuliskan 

angka-angka. Kemudian satu siswa diminta maju untuk menjalankan intruksi 

peran yang akan dimainkan sesuai dengan instruksi pada cerita lucu, disamping 

itu siswa-siswa duduk di bangku aktif mencatat angka-angka yang ditempati oleh 

si peloncat. Metode “Aku Menjadi“ pada proses pembelajarannya siswa terlibat 

secara aktif dan secara kolektif untuk menemukan konsep kelipatan bilangan 

sebagai bentuk bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua 

bilangan itu.  

Kegiatan awal metode ”Aku menjadi”  tidak dimulai dengan membilang 

seperti pada bilangan loncat, tetapi siswa diminta melompati angka-angka yang 
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diperankan oleh siswa lainnya. Bilangan yang dipakai kurang dari 10, dan 

disesuaikan dengan besarnya pengenalan anak dengan bilangan. Dalam Metode 

“Aku menjadi” tersebut selain melatih siswa untuk lebih muda mempelajari 

konsep kelipatan bilangan juga dalam permainan tersebut terdapat kompetisi 

antara siswa-siswa satu dengan siswa yang lain sehingga dapat menambah 

semangat siswa dalam bermain dan belajar. Oleh karena itu siswa akan merasa 

penasaran dan akan termotivasi untuk mengikuti permainan ini, disamping itu 

peranan guru hanya sebagai fasilitator sehingga proses belajar lebih ditentukan 

oleh aktifitas siswa. 

Berdasarkan dari hasil observasi diperlukan suatu upaya yang diharapkan 

dapat mengatasi rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. Salah satunya usaha untuk meningkatkan aktivitas belajar  dan hasil 

belajar siswa dalam belajar matematika adalah dengan menggunakan metode 

“Aku menjadi”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul  “ Penggunaan Metode “Aku Menjadi” 

untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika pada Materi 

Kelipatan Bilangan Kelas IV SDN Betoyoguci Manyar Gresik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana di atas, maka 

rumusan permasalahan yang diajukan adalah:  

a. Bagaimana penerapan metode “Aku Menjadi” pada pembelajaran 

Matematika materi kelipatan bilangan sebagai upaya meningkatkan 
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aktivitas belajar dan hasil belajar siswa kelas IV,  SDN Betoyoguci 

Manyar Gresik? 

b. Bagaimana  peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika pada 

materi kelipatan bilangan siswa kelas IV SDN Betoyoguci Manyar Gresik 

dengan menggunakan metode aku menjadi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan : 

a. Penerapan metode “Aku Menjadi” pada pembelajaran Matematika materi 

kelipatan bilangan sebagai upaya meningkatkan aktifitas belajar dan hasil 

belajar siswa kelas IV,  SDN Betoyoguci Manyar Gresik. 

b.  Peningkatan aktifitas dan hasil belajar matematika pada materi kelipatan bilangan 

siswa kelas IV SDN Betoyoguci Manyar Gresik dengan menggunakan metode 

“Aku menjadi”. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Setiap melakukan penelitian diharapakan dapat diperoleh manfaatnya, 

begitu juga dalam PTK ini. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan untuk menerapkan metode 

“Aku menjadi” sebagai upaya untuk meningkatkan aktifitas dan hasil 

belajar siswa. 
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b. Bagi siswa, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar di kelas. 

c. Bagi sekolah, menjadi bahan untuk memilih dan menerapkan metode “Aku 

menjadi” sebagai upaya meningkatkan hasil belajar mata belajar lainnya.  

 

1.5. Ruang lingkup dan Batasan penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah penelitian dilakukan di SDN betoyo Guci 

Manyar Gresik, pada siswa kelas IV, di materi kelipatan bilangan. 

 Batasan penelitian ini difokuskan pada aktifitas dan hasil belajar.  

 

1.6. Batasan Istilah Penelitian 

Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yang digunakan dalam 

penelitian perlu dikumpulkan terhadap definisi sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran adalah cara mengajar atau cara menyampaikan 

meteri pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Metode bermain peran (role playing) adalah cara mengajar dengan 

menggunakan permainan peran yang di dalam permainan tersebut 

memerankan peran yang sudah direncakan. 

3. Metode “Aku Menjadi” merupakan multi metode yang menggabungkan 

antara metode role playing dan metode permainan. Dalam metode ini 

siswa terlibat secara aktif dan secara kolektif untuk menemukan konsep 

kelipatan bilangan sebagai bentuk bilangan bulat positif terkecil yang 

dapat habis dibagi oleh kedua bilangan itu.  
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4. Aktivitas pembelajaran adalah semua kegiatan yang dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung, pada kegiatan pembelajaran matematika 

yaitu mempelajari keterkaitan antara konsep-konsep matematika 

khususnya materi kelipatan bilangan dengan pengalaman belajar siswa.  

5. Hasil belajar adalah hasil yang didapat siswa setelah melakukan suatu 

aktifitas pembelajaran yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek 

yaitu ranah kognitif, psikomotori. Pada mata pelajaran matematika 

materi kelipatan bilangan menekankan pada aspek kognitif yang lebih 

menekankan pada teori, aspek psikomotor menekankan pada praktek dan 

kedua aspek tersebut mengandung aspek afektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


