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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan pengamatan lapang terhadap jenis mata pelajaran 

yang dianggap sebagai mata pelajaran utama dalam pendidikan sekolah 

dasar seperti Bahasa Indonesia, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan, diantara 

metapelajaran tersebut masuk dalam kelompok mata pelajaran yang di 

UASBN-kan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu pengetahuan 

Alam, sementara nilai ketiga mata pelajaran tersebut yang dipandang paling 

berat diperolehnya dengan nilai baik adalah perolehan nilai mata pelajaran 

matematika. Oleh sebab itulah pembelajaran dipandang sangat penting 

untuk ditingkatkan kegiatannya.  

Pembelajaraan Matematika besar manfaatnya terhadap 

keseluruhan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar dan memberikan 

pengaruh terhadap keberhasilan belajar mata pelajaran lainnya, seharusnya 

di Sekolah Dasar hasil pembelajaran matematika dapat menunjukkan nilai 

baik karena mendasari penguasaan selanjutnya namun pembelajaran 

matematika masih dipandang menakutkan, prestasi belajar pada umumnya 

masih jelek. Ditemukan fakta bahwa siswa kelas 5 SD Negeri Pakunden 1 

Kota Kediri banyak yang mengalami kesulitan ketika belajar menyelesaikan 

persoalan matematika yang berhubungan dengan sifat-sifat bangun datar. 

Hasil ulangan formatif menunjukkan bahwa hanya ada 14 siswa (56%) 

yang kemampuan menghitung menyelesaikan persoalan yang berhubungan 
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dengan sifat-sifat bangun datar mencapai nilai 65-100; terdapat 11 siswa ( 

44% ) yang mencapai nilai 50-64. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditentukan 65. Rata-rata nilai yang dicapai siswa kelas 5 SD Negeri 

Pakunden 1 secara klasikal belum mencapai 85% dari jumlah.   

Dalam pembelajaran sehari-hari, guru sudah menjelaskan dengan 

contoh di papan tulis tentang menghitung keliling dan luas  bangun datar, 

namun siswa masih merasa bingung menentukan sifat-sifat bangun datar 

yang ditentukan untuk tahapan penghitungannya serta menyelesaikan hasil 

akhirnya. Dalam proses pembelajaran, jawaban yang dikemukakan siswa 

tidak menunjukkan hal positif, artinya keadaan siswa terlihat tidak 

memberikan tanggapan yang baik, tidak memiliki perhatian  yang baik, 

tidak memiliki ketrampilan menyelesaikan persoalan yang berhubungan 

dengan materi pelajaran. Hasil akhir menunjukkan nilai ulangan harian 

sangat rendah. 

Akar penyebab rendahnya penguasaan penyelesaian persoalan sifat-

sifat bangun datar tersebut diduga karena guru kurang tepat dalam 

pemilihan metode dan media dalam pembelajaran. Secara konseptual, siswa 

kelas 5 SD kemampuan berpikirnya masih berada pada kemampuan 

berpikir semi kongkrit, sementara selama ini siswa sudah diajar dengan 

berpikir abstrak, dengan rumus-rumus hitung terhadap bangun yang 

ditampilkan, sehingga siswa mengalami kesulitan dan kurang dapat 

mendalami pembelajaran dalam kondisi menyenangkan.  

Media pembelajaran yang digunakan sebelumnya adalah 

pembelajaran dengan menggunakan ”Kartu Indeks” aktifitas siswa yang 



3 
 

nampak baru pada kegiatan saling melempar pertanyaan, dilanjutkan 

mencocokkan Kartu Indeks yang dimiliki sebagai jawabannya. Permainan 

kartu ini hanya dapat dilakukan siswa secara berpasangan. Penilaian taraf 

aktifitas siswa dalam kelompok masih sempit karena terbatas pada interaksi 

dua siswa. 

Keunggulan pembelajaran dengan KAREBA sebagai media 

pembelajaran dapat meningkatkan antusias siswa untuk belajar mandiri dan 

bertanggungjawab atas diri sendiri dan meningkatkan kinerja dalam 

menyelesaikan tugas kelompok. Siswa dapat mengembangkan kesadaran 

pribadinya dalam bentuk kedisiplinan untuk menerapkan taktik dan strategi 

dalam alur permainan kareba. Penilaian taraf aktifitas siswa lebih luas 

karena interaksi siswa dapat dikembangkan dari empat siswa dalam satu 

kelompok menjadi lima atau enam siswa dalam satu kelompok. 

Dari berbagai uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan 

Kartu Remi Bangun (KAREBA) sebagai media pembelajaran tentang sifat-

sifat bangun datar siswa kelas 5 SDN Pakunden 1 Kota Kediri tahun ajaran 

2009/2010”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah dengan menggunakan KAREBA sebagai media pembelajaran 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika tentang sifat-sifat 

bangun datar siswa kelas 5 SDN Pakunden 1 Kota Kediri. 
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2.  Apakah dengan menggunakan KAREBA sebagai media pembelajaran 

dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas 5 SDN Pakunden 1 

Kota Kediri.        

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan prestasi belajar  siswa kelas 5 SD Negeri Pakunden 1 

Kota Kediri tahun pelajaran 2009/2010 pada kompetensi dasar sifat-

sifat bangun datar dapat ditingkatkan dengan penerapan media 

pembelajaran KAREBA sebagai media pembelajaran.    

2. Meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas 5 SD Negeri Pakunden 1 

Kota kediri tahun pelajaran 2009/2010 pada konsep sifat-sifat bangun 

datar dapat ditingkatkan dengan penerapan media pembelajaran 

KAREBA sebagai media pembelajaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.    Bagi Siswa, dapat meningkatkat aktifitas belajar, yang ditandai 

dengan meningkatnya antuasiasme dalam kegiatan pembelajaran yang 

berkualitas dan dalam suasana yang menyenangkan. 

2.    Bagi guru bidang studi, dapat termotivasi melakukan inovasi dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga akan tercipta suasana belajar yang 

lebih menyenangkan. 

3. Bagi sekolah, sebagai wacana yang bersifat teoritik pada khasanah 

pengetahuan khususnya pemilihan media pembelajaran yang lebih 

sesuai dalam bidang pembelajaran matematika di sekolah dasar. 
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1.5 Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi salah pemahaman dalam menafsirkan istilah 

dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah yang digunakan: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan Kartu Remi Bangun 

Melalui metode Kartu Remi Bangun (Kareba) adalah 

pembelajaran yang menggunakan strategi belajar dengan pola 

permainan kartu, yang tetap berbasis kompetensi. Kompetensi yang 

ingin dicapai adalah kompetensi tentang sifat-sifat bangun datar. Dalam  

permainan diharapkan anggota kelompok dapat mengembangkan taktik 

dan strategi untuk memperoleh pemahaman terhadap sifat-sifat bangun 

datar yang dapat ditunjukkan dengan perolehan poin kartu yang 

disusunnya secara berurutan minimal 3 kartu seri. 

2. Hasil belajar  

Gagne (dalam Sujana. 2005:97) mengemukakan bahwa belajar 

itu adalah perubahan disposisi atau kemampuan seseorang yang dapat 

dicapai melalui upaya orang itu, dan perubahan itu buka diperoleh 

secara langsung dari proses pertumbuhan dirinya secara alamiah. 

  

Hamalik (1989:6) mengemukakan bahwa seorang dinyatakan 

telah belajar bila telah terjadi perubahan tingkah laku pada dirinya. 

Perubahan tingkah laku itu berkenaan dengan (1) penguasaan 

pengetahuan baru atau penambahan pengetahuan yang telah ada 

sebelumnya (kognitif), (2) penguasaan ketrampilan baru atau 
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penyempurnaan ketrampilan yang telah dikuasai sebelumnya, (3) 

pengembangan sikap dan minat baru atau penyempurnaan sikap dan 

minat yang telah dimiliki sebelumnya (afektif). Hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah hasil atau skor tes yang diperoleh peserta didik 

setelah akhir tindakan, dan dikatakan berhasil jika telah memenuhi 

ketuntasan individual/Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan. Untuk tingkat sekolah dasar batasan KKM adalah lebih dari 

atau sama dengan 6,5. 

3. Aktifitas peserta didik 

Paul   (dalam   Hamalik. 2003:21) menyampaikan bahwa 

aktifitas peserta didik dalam kelompok  adalah kemampuan peserta 

didik dalam proses kegiatan permainan atau diskusi yang emliputi 

berani tidaknya peserta didik dalam menyampaikan pendapat, dapat 

bekerja sama atau tidaknya peserta didik dengan temannya , dan aktif 

tidaknya peserta didik dalam melakukan pengamatan, bisa tidaknya 

peserta didik dalam membuat kesimpulan. 

 

4. Konsep sifat-sifat bangun datar 

 Menurut Sumanto (2008:128) sifat-sifat bangun datar adalah 

bangun datar yang jika diamati menurut titik dan garis pembentuknya 

akan menghasilkan ciri-ciri adanya jumlah ruas garis (sisi), banyak titik 

sudut, besar sudut-sudut, dan membentuk satu permukaan sehingga 

menjadi bangun datar yang disebut segi tiga, persegi, persegi panjang, 

jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang dan lingkaran.  
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5. Media pembelajaran  

Anderson (dalam Karti Soeharto, 2003:98) media 

pembelajaran adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa 

supaya proses belajar mengajar terjadi.  

Brigg (dalam Karti Sopeharto, dkk, 2003:98) secara umum 

wajarlah bila peranan seorang guru yang menggunakan media 

pembelajaran sangat berbeda dari peranan seorang guru biasa.  

 

 

 

 

  


