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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana atau wahana yang berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas manusia baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun 

kewajiban sebagai warga negara yang baik. Pendidikan berintikan interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai 

tujuan-tujuan pendidikan. 

Dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman belajar yang diperoleh dari 

berbagai aktifitas, peserta didik dapat mengembangkan wawasannya untuk 

mengikuti pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Matematika 

merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui 

proses penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat 

logis dari kebenaran sebelumnya sehingga keterkaitan antar konsep dalam 

matematika bersifat sangat kuat dan jelas (Depdiknas, 2003:5). 

Berdasarkan penjelasan di atas pemahaman konsep itu perlu ditanamkan 

kepada peserta didik sejak dini yaitu sejak anak tersebut masih duduk dibangku 

Sekolah Dasar maupun bagi siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terkait 

bahwa pemahaman konsep juga sangat diperlukan. Di Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama mereka dituntut mengerti tentang definisi, pengertian, cara pemecahan 

masalah maupun pengoperasian matematika secara benar, karena akan menjadi 

bekal dalam mempelajari matematika pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Pemahaman konsep tidak lahir dengan sendirinya tetapi diproses melalui tatanan 

kehidupan pembelajaran. Tatanan kehidupan pembelajaran di Sekolah Dasar ini 

secara formal yang paling dominan dalah kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Dengan kegiatan belajar mengajar diharapkan mampu meningkatkan pemahaman 

konsep pada siswa. 

Pengajaran matematika disekolah diharapkan tidak hanya guru yang aktif 

dalam memberikan pembelajaran tetapi siswa juga benar-benar aktif dalam 

mengikuti pembelajaran tersebut. Sehingga akan berdampak pada ingatan siswa 
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tentang apa yang dipelajari akan lebih lama bertahan. Suatu pembelajaran mudah 

dipahami dan diingat oleh siswa bila pembelajaran tersebut disajikan melalui 

prosedur dan langkah-langkah yang tepat, jelas dan menarik.  

Masa anak pada usia Sekolah Dasar merupakan usia yang paling efektif 

untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Pada masa ini pola 

pertumbuhan dan perkembangannya, baik perkembangan fisik, sosial,emosional 

maupun kognitif anak sudah berkembang secara optimal. 

Perkembangan kognitif anak pada usia 7-12 tahun berada pada  tahapan 

operasi konkrit yaitu anak mengembangkan konsep dengan menggunakan benda-

benda konkrit (Heruman, 2007:1). Oleh karena itu orang tua dan guru memiliki 

peran yang sangat penting dalam membantu mengembangkan potensi-potensi 

yang ada pada diri anak. 

Matematika sebagai studi tentang obyek abstrak tentu saja sangat sulit untuk 

dapat dipahami oleh siswa-siswa Sekolah Dasar yang belum mampu berpikir 

formal, sebab orientasinya masih terkait dengan benda-benda konkret. Ini tidak 

berarti bahwa matematika tidak mungkin tidak diajarkan di jenjang pendidikan 

dasar, bahkan pada hakekatnya matematika lebih baik diajarkan pada usia dini. 

Oleh karena itu diharapkan dengan metode yang tepat dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pelajaran matematika. Heruman (2007:2) menyatakan bahwa 

dalam matematika, setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami siswa perlu 

segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama dalam memori siswa, 

sehingga akan melekat dalam pola pikir dan tindakannya 

Di Sekolah Dasar diperlukan pengembangan pengetahuan dasar matematika, 

sehingga anak akan lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran matematika lebih 

lanjut. Seperti: mengenal konsep, warna, bentuk, ukuran melalui bentuk alat dan 

kegiatan bermain yang menyenangkan (tugas akhir Ikhwatun M. : 2007). 

Penggunaan alat permainan seperti permainan kartu akan merangsang siswa untuk 

lebih aktifdalam proses pembelajaran. 

Di dalam mata pelajaran matematika kelas IV  SD semester 1 terdapat 

materi sifat-sifat operasi hitung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di 

kelas IV dan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Muhammadiyah 4 Kota 
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Batu mengenai materi sifat-sifat operasi hitung, dalam proses pembelajaran belum 

menggunakan suatu metode yang dapat membuat pembelajaran menarik dan 

menyenangkan. Siswa masih ada yang mengalami kesusahan dan kurang 

pahamdalam membedakan beberapa operasi hitung yang telah diajarkan. Hal 

tersebut terjadi disebabkan siswa terbiasa dengan menghafal. Dengan 

pembelajaran seperti itu, materi yang diajarkan kurang melekat dalam ingatan 

siswa. 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar adalah dengan menggunakan media permainan. Permainan adalah setiap 

konteks antara pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-

aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula. Permainan dapat 

menjadi sumber belajar atau media belajar apabila permainan tersebut bertujuan 

untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran .Dengan permainan 

matematika ini dapat menumbuhkan minat dan meningkatkan prestasi siswa 

dalam belajar dan pada gilirannya akan membawa pengaruh yang positif yaitu 

terjadinya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Selain itu anak-anak 

juga lebih bisa cepat menyerap ide matematika melalui aktifitasnya. Jika suatu 

pembelajaran disajikan melalui permainan maka pembelajaran tersebut akan cepat 

dikuasai secara maksimal. 

Anak dapat belajar dalam berbagai kesempatan dan kegiatan baik didalam 

sekolah  maupun diluar sekolah. Permainan dapat membuat suasana lingkungan 

belajar menjadi menyenangkan, segar, hidup, bahagia, santai namun tetap 

memiliki suasana belajar yang kondusif . Menurut Piageat, bermain adalah 

manifestasi penyesuaian , salah satu dasar proses-proses mental menuju pada 

pertumbuhan intelektual dan bermain merupakan suatu mekanisme penyesuaian 

yang penting bagi perkembangan atau pertumbuhan manusia. 

Menurut Sadiman (2006:25) sebagai media pembelajaran, permainan 

mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : permainan adalah sesuatu yang 

menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu yang menghibur dan menarik. Permainan 

memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. Permainan dapat 

memberikan umpan balik langsung. Permainan memungkinkan siswa untuk 
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memecahkan masalah-masalah yang nyata. Permainan memberikan pengalaman-

pengalaman nyata dan dapat diulangi sebanyak yang dikehendaki, kesalahan-

kesalahan operasional dapat diperbaiki. Membantu siswa meningkatkan 

kemampuan komunikatifnya. Membantu siswa yang sulit belajar dengan metode 

tradisional. Permainan besifat luwes, dapat dipakai untuk berbagai tujuan 

pendidikan. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. 

Hasil penelitian Auliya (2009) sebagai pemenang lomba kreasi dan inovasi 

media pembelajaran tahun 2009 untuk Guru SMP se-Indonesia menunjukkan 

bahwa permainan yang dia buat dengan sebutan Sirkuit Matematika yaitu 

pengembangan dari permainan ular tangga yang telah dikenal oleh para siswa 

dapat membuat pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan, sehingga membuat 

daya ingatan siswa menjadi kuat terhadap rumus-sumus matematika yang begitu 

kompleks. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, perlu kiranya suatu tindakan 

guru untuk mencari dan menerapkan suatu model pembelajaran alternatif, yang 

kiranya mampu meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar terhadap pelajaran 

matematika khususnya pada materi sifat-sifat operasi hitung. Dalam hal ini 

peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul : “Pembelajaran Sifat-Sifat 

Operasi Hitung Dengan Memanfaatkan Permainan Ular Tangga Pada Siswa 

Kelas IV SD Muhammadiyah 4 Batu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bermain sambil belajar bukan bermain bebas, melainkan suatu aktivitas  

yang dirancang secara terprogram dan mengandung suatu tujuan yang jelas. 

Bermain sambil belajar tidak akan membosankan anak, karena dalam bermain 

anak mendapat pengalaman yang positif dalam pengembangan diri dan emosinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas  tersebut, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1). Bagaimana prestasi belajar siswa dalam pembelajaran dengan memanfaatkan 

permainan ular tangga pada pembelajaran Sifat-sifat Operasi Hitung kelas IV 

SD Muhammadiyah 4 Batu? 
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2). Bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran Sifat-sifat Operasi 

Hitung dengan penerapan permainan ular tangga pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 4 Batu? 

 

1.3 Definisi Operasional 

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai pembelajaran yang akan 

diberikan khususnya dalam pembelajaran Matematika. Pemanfaatan media 

pembelajaran tersebut berguna untuk meningkatkan kreatifitas dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran. Terdapat definisi yang penting dalam penelitian ini, 

anrata lain : 

1) Pembelajaran 

Pembelajaran adalah usaha penataan kondisi eksternal yang bertujuan agar 

program belajar berhasil secara optimal. 

2) Permainan 

Permainan diartikan sebagai aktifitas bermain yang dilakukan dalam rangka 

mencari kesenangan dan kepuasan, namun ditandai pencarian menang-kalah.   

3) Permainan Ular Tangga 

Permainan ular tangga merupakan suatu permainan sepeti permainan ular 

tangga biasa dimaikan oleh anak-anak yang terbuat dari karton atau papan 

triplek berisi soal mengenai sifat-sifat operasi hitung dan kartu bintang yang 

berisi soal cerita. Cara memainkannya dengan melemparkan dadu benoktah. 

4) Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Prestasi belajar siswa disini 

di ukur (dibandingkan) berdasarkan KKM sekolah. 

5) Sifat-sifat Operasi Hitung di SD 

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek-

aspek berikut: 

(1) Bilangan, (2) Geometri dan pengukuran, dan (3) Pengolahan data. Materi 

sifat-sifat operasi hitung (Sifat Assosiatif, Komutatif, dan Unsur Distributif) 
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pada kelas IV SD semester 1 pada aspek bilangan. Standar isi pada materi ini 

yaitu: 

Standar kompetensi : Memahami dan menggunakansifat-sifat operasi 

hitung bilangan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar  : Mengidentifikasi sifat-sifat opearasi hitung. 

 

1.4 Tujuan 

Media merupakan salah satu alat yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran, seperti media permainan. Media permainan harus dapat 

dikembangkan, untuk membantu siswa dan guru dalam pemebelajaran 

matematika. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :Sesuai dengan 

rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran dengan 

memanfaatkan permainan ular tangga pada pembelajaran Sifat-sifat Operasi 

Hitung kelas IV SD Muhammadiyah 4 Batu. 

2) Mendeskripsikan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran Sifat-sifat 

Operasi Hitung melalui pembelajaran penerapan media permainan ular tangga 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

1.5 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khusunya dalam ilmu matematika.  Baik itu untuk kepentingan 

teoritis maupun paktis. Dalam kepentingan teoritis diharapkan penelitian ini dapat  

melengkapi daftar bacaan bagi penelitian selanjutnya, dan untuk kepentingan 

praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain: 

1) Siswa 

Dapat meningkatkan ketertarikan dan minat siswa dalam belajar tentang 

sifat-sifat operasi hitung, serta mengurangi rasa bosan belajar matematika. 
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2) Guru 

Sebagai alternatif bagi guru dalam penggunaan media pembelajaran 

matematika serta memiliki kreatifitas dalam mengembangkan media 

pembelajaran. 

3) Peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan media pembelajaran matematika kelas IV SD mengenai 

sifat-sifat operasi hitung dengan media permainan ular tangga. Dapat 

dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih 

luas dan lebih kompleks guna meningkatkan mutu pengembangan dalam 

bidang matematika. 

4)  Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian 

yang sejenis dan dapat lebih melengkapi penelitian ini. 

 

 

 


