
 14

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tegnologi (IPTEK) dewasa ini 

sangat pesat. Seiring dengan perkembangan IPTEK tersebut pembelajaran 

Matematika sangat berperan untuk mempersiapkan sumber daya manusia agar 

dapat menguasai dan mengikuti perkembangan IPTEK. Pembelajaran Matematika 

di Sekolah Dasar (SD) merupakan dasar bagi siswa untuk mempelajari 

Matematika di jenjang yang lebih tinggi seperti SMP, SMA dan Perguruan 

Tinggi. 

Namun kenyataan yang terjadi, siswa merasa cemas menghadapi 

pembelajaran Matematika, karena pembelajaran Matematika merupakan momok 

dan membosankan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh edukasi yang kurang 

menyenangkan. “Pengalaman kurang menyenangkan ini berasal dari suasana 

belajar mengajar Matematika di kelas. Metode yang diterapkan guru terlalu 

mekanistik dan satu arah saja”  

Matematika adalah ilmu dasar yang berkembang sangat pesat baik materi 

maupun kegunaannya. Maka pelajaran ini berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi dengan menggunakan bilangan dan menggunakan 

ketajaman penalaran untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Dengan kata lain 

belajar matematika yaitu mempelajari objek kajian yang abstrak dengan pola 

pendekatan deduktif dan kebenaran abstrak. 
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Namun pada kenyataannya pembelajaran matematika di sekolah seringkali 

mengalami kesulitan dan banyak dari siswa tidak menyukai pelajaran tersebut. 

Seiring dengan dicanangkannya Kurikulam Berbasis Kompetensi (KBK) mulai 

tahun 2004 lalu, kita bisa lagi mempertahankan paradigma lama yaitu guru 

merupakan pusat kegiatan belajar di kelas (teachercenter). Tetapi hal ini 

nampaknya masih banyak diterapkan di ruang-ruang kelas dengan alasan 

pembelajaran seperti ini adalah yang paling praktis dan tidak menyita waktu. 

Pada proses pembelajaran matematika masih sering dijumpai adanya 

kecenderungan siswa yang tidak mau bertanya kepada guru meskipun mereka 

sebenarnya belum mengerti tentang materi yang disampaikan. Tetapi ketika guru 

menanyakan bagian mana yang belum mereka mengerti seringkali siswa hanya 

diam, dan setelah guru memberikan soal latihan barulah guru mengerti bahwa 

sebenarnya ada sebagian dari materi yang belum dimengerti siswa, materi tersebut 

adalah operasi hitung bilangan bulat pada kelas IV SDN Banjaran 6 Kediri. 

Hal ini disebabkan oleh pembelajaran matematika yang masih didominasi 

oleh guru sehingga keaktifan siswa dalam kelas masih kurang. Pada proses 

pembelajaran di kelas tidak banyak siswa yang mengajukan pertanyaan. Nilai 

rata-rata hasil belajar pada pokok bahasan operasi hitung bilangan bulat hanya 

mencapai 60. Dari data tersebut menunjukkan masih rendahnya hasil belajar siswa 

SDN Banjaran 6 Kediri pada pokok bahasan operasi hitung bilangan bulat. Hasil 

tersebut masih kurang dari standar ketuntasan belajar yang pada umumnya 

mancapai 65. 



 16

Pada pelaksanaan proses belajar mengajar diperlukan langkah-langkah 

sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal yang harus dilakukan 

dengan menggunakan metode yang cocok dengan kondisi siswa, agar siswa dapat 

berpikir kritis, logis, dan dapat memecahkan masalah dengan sikap terbuka, 

kreatif, dan inovatif. Pada penelitian ini dipilih materi operasi hitung bilangan 

bulat karena selain masih rendahnya hasil belajar dan aktivitas siswa pada pokok 

bahasan ini, operasi hitung bilangan bulat juga merupakan materi yang bersifat 

kontekstual. 

Berdasarkan uraian tersebut melalui penelitian ditawarkan penyelesaian dari 

permasalahan pembelajaran matematika yaitu metode eksplorasi bermain salala 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SDN 

Banjaran 6 Kediri tahun pelajaran 2009/2010 khususnya pada materi operasi 

hitung bilangan bulat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Apakah dengan metode Eksplorasi bermain Salala dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika pada operasi hiyung bilangan bulat siswa kelas IV SDN 

Banjaran 6 Kediri. 

b. Apakah melalui Metode Eksplorasi dan permainan Salala dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa pada operasi hitung bilangan bulat di kelas IV SDN 

Banjaran 6 Kediri. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran mata pelajaran 

matematika di kelas IV SDN Banjaran 6 Kediri dengan menggunakan metode 

eksplorasi bermain salala. 

a. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran mata pelajaran matematika 

di kelas IV SDN Banjaran 6 Kediri dengan menggunakan metode eksplorasi 

bermain salala.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Guru. 

Dapat memberikan peningkatan mutu pembelajaran atau pendidikan melalui 

metode eksplorasi bermain jerang lala terhadap hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan pengerjaan operasi hitung bilangan bulat. 

b. Bagi Siswa. 

Dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan pengerjaan 

operasi hitung bilangan bulat . 

c. Bagi Sekolah. 

Memberikan wacana baru bagi sekolah untuk menerapkan metode 

pembelajaran yang lebih tepat. 

 

 

 



 18

1.5 Hipotesis Tindakan 

      Penelitian ini direncanakan dalam siklus-siklus, setiap siklus 

dilaksanakan melalui prosedur perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Melalui siklus-siklus tersebut dapat diamati peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika. Dengan digunakannya metode eksplorasi bermain salala dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada operasi hitung bilangan 

bulat siswa klas IV SDN.Banjaran 6 Kediri.  

  

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dari penelitian sebagai berikut : 

a. Kualitas Belajar 

Dalam konteks pendidikan pengertian kualitas mengacu pada proses 

pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang berkualitas 

terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, dan psikomotor), 

metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan 

administrasi, sarana prasana, sumber daya lainnya, dan penciptaan suasana yang 

kondusif.  

 Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada prestasi yang 

dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau 

hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan 

akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan 

tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat 
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berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, 

keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Umaedi, 1999:9). 

Pengertian kualitas secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang 

menyeluruh dari barang – barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya 

dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan. 

Pengertian mutu mencakup Input, proses dan output pendidikan (Depdiknas Buku 

1 MPMBS, 2001:25). 

 

b. Aktivitas Belajar  

Aktivitas belajar adalah seluruh akivitas dalam proses belajar, mulai dari 

kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa ketrampilan-

ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa ketrampilan terintegrasi. 

Ketrampilan dasar yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, 

mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Sedangkan ketrampilan 

terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, 

menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, 

mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, 

mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan 

melaksanakan eksperimen. 

a. Hasil Belajar 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 
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merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada 

saat sebelum belajar. 

Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. 

 Berdasarkan Teori Taksonomi Bloon hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




